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Gmina Tarnów stale rozwija się, 
zwiększa się komfort zamieszkiwania. 
Prowadzone przez samorząd gminny dzia-
łania, w tym inwestycyjne, poprawiają 
jakość życia mieszkańców.

Powyższe działania wymagają olbrzymich 
nakładów finansowych. Samorząd stara się 
aktywnie pozyskiwać środki zewnętrzne, jed-
nak to dochody gminy stanowią najważniejszą 
część jej budżetu. A z kolei znaczną część bu-
dżetu stanowią wpływy z podatku PIT, płaco-
nego przez jej mieszkańców.

W 2017 roku prognozowane wpływy z po-
datku PIT stanowią 23 % budżetu naszej gmi-
ny, tj. 19 milionów 836 tysięcy zł. W porówna-
niu do ubiegłego roku jest to kwota wyższa 
o ponad 2 miliony zł.

Warto wspomnieć, że pieniądze z podatku 
PIT płaconego przez każdego z nas, trafiają do 
budżetu państwa, a następnie Minister Finan-
sów ich część (ok. 40 %) przekazuje do gminy, 
którą podatnik wskazał na rocznej deklaracji 
PIT jako miejsce swojego zamieszkania.

Ceny za wodę i odprowadzanie ście-
ków nie wzrosną w bieżącym roku. Gmina 
Tarnów ma więc nadal jedną z najniższych 
stawek w całym regionie.  

Opłaty za wodę oraz odprowadzenie ście-
ków pozostały na niezmienionym, jednym 
z najniższych w regionie poziomie. Warto przy-
pomnieć, iż ceny za wodę i odprowadzanie 
ścieków nie wzrosły w gminie Tarnów kolejny 
rok.

W 2017 roku mieszkańcy gminy Tarnów 

zapłacą więc 9,03 zł brutto za 1m3 wody 
i ścieków. - Wysokość taryf za wodę jest uza-
leżniona głównie od kosztów związanych 
z produkcją wody. Tam gdzie jest to możliwe, 
Tarnowskie Wodociągi podejmują działania 
prowadzące do utrzymania jak najniższych kosz-
tów, wpływających na ceny wody – tłumaczy 
szef Tarnowskich Wodociągów, Tadeusz 
Rzepecki. - Wpływ na tak niską cenę, ma rów-
nież dobra współpraca  z samorządem gminy 
Tarnów – dodaje.

Tu zapłacisz podatek 
– będziesz lepiej mieszkał!

Ceny za wodę i ścieki nadal niskie!

Według ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być 
składane w Urzędzie Skarbowym według fak-
tycznego miejsca zamieszkania podatników, 
a dokładnie – według miejsca zamieszkania 
w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w 
tym wypadku żadnego znaczenia.

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich mieszkańców gminy Tarnów, którzy są 
zameldowani poza jej granicami, by to właśnie 
gminę Tarnów wskazali na deklaracji PIT jako 
miejsce zamieszkania.

- Zwracamy się do wszystkich osób miesz-
kających na terenie gminy Tarnów, również 
tych którzy nie dokonali jeszcze formalności 
meldunkowych, by rozliczając się z podatku 
to właśnie naszą gminę wskazali jako miejsce 
swojego zamieszkania. Im więcej osób zapłaci 
podatek w faktycznym miejscu zamieszkania, 
tym na lepszy standard życia w naszej gminie 
będziemy mogli liczyć. Dzięki temu każdy z nas 
będzie miał wpływ na rozwój naszej lokalnej 
społeczności – zachęca wójt Grzegorz Kozioł.

Prośba o wskazanie w deklaracji PIT gminy Tarnów 
jako miejsca zamieszkania

CENY WODY I ŚCIEKÓW (BRUTTO) ZA 1 M3 
W REGIONIE TARNOWSKIM W 2016/2017 r.
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Co z bezdomnymi 
zwierzętami?
   Pies czy kot, który wygląda na bez-
domnego, nie powinien się bezpańsko 
błąkać. Zapewnienie opieki bezdom-
nym zwierzętom należy do obowiązków 
gminy. Jeśli więc widzimy błąkające się 
zwierzę, którego właściciela nie możemy 
ustalić, powinniśmy zgłosić taką infor-
mację w Urzędzie Gminy Tarnów.

Gmina Tarnów podejmuje szereg dzia-
łań, polegających na zmniejszeniu liczby 
bezdomnych zwierząt. Należy do nich za-
pewnienie bezdomnym psom i kotom miej-
sca w schronisku, poszukiwanie nowych 
właścicieli, a także zapewnienie opieki 
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń dro-
gowych z udziałem zwierząt.

W celu realizacji powyższych zadań gmi-
na współpracuje z tarnowskim azylem dla 
bezdomnych zwierząt oraz gabinetem we-
terynaryjnym. 

Jeśli więc widzimy błąkające się zwierzę, 
którego właściciela nie możemy ustalić, 
powinniśmy przekazać informację o nim 
do pracowników Urzędu Gminy Tarnów. 
Z kolei w święta oraz dni wolne od pracy in-
formację powinniśmy przekazać do sołtysa 
swojej miejscowości.  W ten sam sposób 
możemy zgłaszać informację o zwierzętach 
rannych lub martwych, a także dzikich.

Warto dodać, że zgłoszone zwierzęta 
często powracają do właściciela. Niejedno-
krotnie są to bowiem psy lub koty, których 
właścicielami są sąsiedzi osób zgłaszają-
cych. Dlatego pragniemy zwrócić uwagę, 
iż przed dokonaniem zgłoszenia  w sprawie 
wałęsającego psa należy najpierw ocenić 
czy pies nie jest  z „sąsiedztwa”, gdyż więk-
szość podejmowanych interwencji dotyczy 
właśnie zwierząt niedopilnowanych przez 
właściciela.

W uzasadnionych przypadkach zwierzę 
zostanie wyłapane. W przypadku nie odna-
lezienia właściciela, trafi ono do tarnow-
skiego azylu dla zwierząt.

JEŚLI ZAUWAŻYMY ZWIERZĘ 
BEZDOMNE, RANNE, MARTWE 
czy DZIKIE możemy zgłosić w:

dni robocze 
– do Urzędu Gminy Tarnów tel. 14 688 01 46

święta i dni wolne od pracy 
– do miejscowego sołtysa
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Zakończyły się zebrania sołeckie w miej-
scowościach gminy Tarnów. Jakie tematy 
w nich dominowały?

Zacznę może od tego, że oprócz mnie we 
wszystkich zebraniach uczestniczyli wójt 
Grzegorz Kozioł, komendant straży gmin-
nej i dwóch policjantów, byli to dzielnicowi 
z danych rejonów. Najistotniejszymi poru-
szanymi głównie przez policjantów tema-
tami, były sprawy bezpieczeństwa. Strażnik 
gminny prezentował nową metodę spalania 
węgla – od góry, która przyczynia się do ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska 
i poprawy jakości powietrza. Zachęcaliśmy do 
skorzystania z możliwości zdobycia dofinan-
sowania do wymiany pieca. Tematem wiodą-
cym była też kwestia opieki nad zwierzętami, 
bo problem bezpańskich i wypuszczanych 
psów w gminie jest dość duży. Informowali-
śmy mieszkańców, że od 1 lipca będzie nowy 
operator odbioru odpadów komunalnych na 
wszystkie trzy obszary. Przekazaliśmy miesz-
kańcom, że zwiększamy ofertę na odbiór 
wielkich gabarytów i przedłużamy okres od-
bioru odpadów zielonych. Na każdym zebra-
niu informowaliśmy ponadto mieszkańców 
o konieczności przyłączania się do kanalizacji 
sanitarnej tych, którzy mają taką możliwość, 
a do tej pory tego nie zrobili, bo to jest obo-
wiązek ustawowy. Omawialiśmy również pro-
blemy związane z dostosowywaniem szkół do 
zreformowanego systemu oświaty. Reforma 
m.in. wymusza rozbudowę kilku obiektów 
szkolnych – w Zawadzie, Błoniu i Białej.

Jakie mieszkańcy najczęściej zgłaszali 
oczekiwania względem władzy samorzą-
dowej? Jakie problemy przedstawiali do 
rozwiązania?

Tematem numer jeden są zawsze działania 

inwestycyjne, głównie jeśli chodzi o poprawę 
jakości dróg – nakładki asfaltowe i żwirowa-
nie. W miejscowościach bardziej zurbanizo-
wanych pojawia się zaś oczekiwanie budowy 
dróg z pełnym zakresem – krawężnikami, 
infrastrukturą podziemną, przede wszyst-
kim z kanalizacją deszczową. We wszystkich 
sołectwach wnioskowano o oświetlenia ko-
lejnych ulic oraz o zwiększenie nadzoru nad 
odnowionymi centrami miejscowości i pla-
cami zabaw. W Woli Rzędzińskiej poruszano 
temat zniszczeń w uprawach spowodowa-
nych przez zwierzynę leśną, głównie przez 
dziki i bobry. W Zbylitowskiej Górze pojawił 
się postulat poprawy jakości funkcjonowania 
przedszkola. Rodziców niepokoją zbyt czę-
ste zmiany kadrowe. Ponadto – jak zwykle 
w przypadku zebrań wiejskich – zgłaszano 
potrzeby udrożnienia rowów i przepustów, 
poprawy poboczy czy uzupełnienia ubytków 
w jezdniach.

Co kierownictwo Urzędu zrobi teraz z 
postulatami mieszkańców? Na jaki procent 
z nich uda się pozytywnie odpowiedzieć?

Wszystkie zostaną rzetelnie rozważone 
i na zdecydowaną większość na pewno uda 
się pozytywnie odpowiedzieć. Wnioski i po-
stulaty zostały już częściowo przekazane do 
właściwych referatów i w miarę sukcesywnie 
będą realizowane, jak to było w poprzednich 
latach.

Jaka frekwencja była podczas tegorocz-
nych zebrań wiejskich? Z roku na rok cie-
szą się coraz większym zainteresowaniem 
mieszkańców czy mamy tendencję odwrot-
ną i przychodzi na nie coraz mniej osób?

Nie ma tendencji wzrostowej, ale w pew-
nym sensie spowodowane to jest faktem, 

że niektóre osoby przychodziły dotąd, dokąd 
ich sprawa nie została pomyślnie załatwiona. 
A ponieważ – jak już wspomniałem – sukce-
sywnie realizujemy postulaty mieszkańców,  
to co roku część z tych osób już nie przy-
chodzi, bo ma spełnione oczekiwania. Nato-
miast wzrasta – chcę to wyraźnie podkreślić 
– poziom merytorycznej dyskusji. W tym roku 
wszystkie zebrania były bardzo merytorycz-
ne. Widzę też bardzo często trafność zgłasza-
nych uwag i postulatów.

Co Panu – jako zastępcy wójta – daje 
uczestnictwo w zebraniach sołeckich? 
Bezpośrednia rozmowa z lokalnymi 
społecznościami pozwala poszerzyć spoj-
rzenie na niektóre sprawy?

Zebranie jest formą bezpośredniej relacji 
i daje możliwość uzyskania bezpośredniego 
przekazu od mieszkańców co do głównych 
priorytetów i celów, wokół których urząd po-
winien się koncentrować w najbliższej przy-
szłości. W ich wyniku dochodzi do korekty 
wizji i celów inwestycyjnych, dostosowywane 
są do rzeczywistych oczekiwań mieszkań-
ców. Na zebraniach uzyskujemy też wiele 
innych cennych informacji od mieszkańców 
– nie tylko odnośnie dużych inwestycji, 
ale i oczekiwanych drobnych remontów czy 
prac porządkowych. Warto dodać, że to wła-
śnie zebrania wiejskie dokonują podziału 
środków sołeckich, tworząc autentyczne bu-
dżety obywatelskie, których wartość w 2017 
roku wynosi około 1 milion złotych.

Zebrania były merytoryczne
- twierdzi zastępca wójta Sławomir Wojtasik

Mimo, że dostęp do sieci kanalizacyj-
nej ma już ponad 90 procent gospodarstw 
domowych w gminie Tarnów, nadal wiele 
z nich się do niej nie podłączyło. Co więcej, 
nie wszyscy legalnie opróżniają szamba. 
Strażnicy Gminni co roku dokonują spraw-
dzenia około 150 posesji pod kątem spo-
sobu pozbywania się nieczystości ciekłych 
przez mieszkańców, a za brak potwierdze-
nia wywozu grozi kara.

- Każdy posiadacz szamba zobowiązany 
jest, na wezwanie straży gminnej, przedłożyć 
dowody uiszczania opłat za wywóz nieczysto-
ści ciekłych za okres ostatniego roku, które 
muszą potwierdzać regularność ich wywozu 
nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Porządkuje 
to Regulamin utrzymania czystości i porządku 

Należy przyłączyć się do kanalizacji
na terenie Gminy Tarnów - wyjaśnia Arkadiusz 
Łucarz, pełniący obowiązki komendanta Stra-
ży Gminnej Gminy Tarnów. Jak dodaje, częste 
są przypadki wylewania zawartości szamb 
wprost do gleby, w pole. - Wiele osób wciąż jest 
przekonanych, że zawartością szamba użyźnią 
glebę. Tymczasem korzystanie z nieszczelnego 
szamba jest bardzo niebezpieczne, bo ze ście-
kami przedostają się do gleby i wód podziem-
nych bakterie chorobotwórcze – informuje 
Arkadiusz Łucarz

W blisko 70 % przypadkach sprawdzanych 
szamb, stwierdzane są uchybienia. Na skutek 
podjętych działań polegających na kontrolach 
w terenie, czy też prewencyjnych jak informo-
wanie mieszkańców na zebraniach wiejskich 
o obowiązku podłączenia, w 2016 roku około 
200 gospodarstw podłączyło się do kanalizacji. 

W dalszym ciągu pozostaje jednak około 900 
nieruchomości na terenie naszej gminy, któ-
rych mieszkańcy nie chcą podłączyć się do 
kanalizacji. Do mieszkańców, oprócz kontroli 
sposobu pozbywania się nieczystości przez 
Straż Gminną, wysyłane są również wezwa-
nia do przedstawienia w Urzędzie Gminy do-
kumentów potwierdzających pozbywanie się 
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z Usta-
wą o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Tarnów.

Warto dodać, iż koszt wywozu 1m3 ście-
ków przez uprawnioną firmę kosztuje od 15 
do 30 zł. Natomiast koszt wody wraz ze ściekami 
kosztuje na terenie naszej gminy niewiele 
ponad 9 zł. 

Straż gminna radzi

W tym roku wszystkie zebrania 
były bardzo merytoryczne



Nawiewniki czystego 
powietrza

Gmina Tarnów testuje nawiewniki czystego 
powietrza, czyli specjalne urządzenia, które 
oczyszczają powietrze w pomieszczeniach. 
W pilotażowym programie nawiewniki zain-
stalowano w salach w szkole w Porębie Radl-
nej oraz przedszkolu w Woli Rzędzińskiej. 

Jeden nawiewnik jest wystarczający do 
zupełnego oczyszczenia powietrza w po-
mieszczeniu wielkości sali lekcyjnej. Na-
wiewniki zamontowane są w salach, gdzie 
dzieci spędzają najwięcej czasu. Jak wynika 
z pierwszych opinii, spełniają swoje zada-
nie. – Zdecydowanie czujemy świeższe, rześ-
kie powietrze. W pomieszczeniu, gdzie jest 
nawiewnik, oddycha się dużo lepiej – relacjo-
nuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Porębie 
Radlnej Dorota Puciłowska. 

Jeśli system oczyszczania powietrza się 
sprawdzi, urządzenia zostaną zamontowane 
w kolejnych szkołach.

XXIV Sesja 
Rady Gminy Tarnów 

 Ponad 600 tysięcy złotych dodatkowe-
go dochodu do budżetu gminy Tarnów i za-
twierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie 
ścieków, których ceny pozostały na niezmie-
nionym, jednym z najniższych w regionie 
poziomie, to najważniejsze punkty XXIV Se-
sji Rady Gminy Tarnów. Radni obradowali 
w czwartek, 2 lutego w sali konferencyj-
nej Centrum Kultury i Sportu w Koszycach 
Małych. Poza tym na sesji radni przyjęli też 
szereg innych uchwał ważnych dla funk-
cjonowania gminy. Wyrazili zgodę na wy-
dzierżawienie nieruchomości położonej 
w Tarnowcu, podjęli uchwałę zaliczającą do 
kategorii dróg gminnych ulicę Promienną 
w Koszycach Małych i Norwida w Koszycach 
Wielkich oraz wprowadzili niezbędne zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Tarnów. Radni wyrazili również zgodę na fi-
nansowanie wyprzedzające zadania „Przebu-
dowa drogi gminnej „Na Szpic”, w Jodłówce 
Wałkach na budowę której, gmina pozyskała 
blisko 2 miliony złotych unijnej dotacji.

Radni w trakcie wolnych wniosków poru-
szali też sprawy związane z zaawansowaniem 
prac projektowych planowanych do wykona-
nia inwestycji, kosztorysami zadań inwesty-
cyjnych na 2017 rok czy odśnieżaniem gmin-
nych dróg. 

Uratowała dom 
sąsiadów od pożaru

 Pani Joanna Fikas, mieszkanka Zbylitow-
skiej Góry zauważyła w środku nocy z okna, 
że z któregoś z sąsiednich domów wydoby-
wają się nietypowe kłęby dymu. – Niewiele 
myśląc ubrałam się i wyszłam na zewnątrz. 
Wtedy zauważyłam, że z komina sąsiadów, 
wraz z potężnym dymem, w stronę lasu lecą 
też iskry. Poszłam do sąsiadów i obudziłam ich 
– relacjonuje.

Natychmiast wezwano straż pożarną. 
Jak się okazało, palił się komin. Jeszcze chwi-
la i ogniem mógł się zająć cały dom, w któ-
rym spali nie podejrzewający niczego miesz-
kańcy. Strażacy ewakuowali mieszkańców 
i szybko uporali się z ogniem. Dzięki postawie 
pani Joanny, która w porę obudziła sąsiadów, 
ratując ich dom przed pożarem, nie doszło do 
nieszczęścia.

Za wzorowe zachowanie pani Joannie 
podziękował wójt gminy Tarnów Grzegorz 
Kozioł – Pani Joanna nie pozostała obojęt-
na i zareagowała bardzo szybko. Dzięki jej 
postawie, skończyło się tylko na strachu. 
Takie działania możemy brać jako przykład – 
podsumowuje wójt.

Darmowy prawnik 
w Domu Ludowym 
w Nowodworzu

W 2017 roku zmieniły się godziny otwarcia 
Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, dzia-
łającego w Domu Ludowym w Nowodworzu. 
Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych po-
rad prawnika: w każdy poniedziałek, wtorek 
i środę  w godz. 9:00 - 13:00. Przypominamy, 
że nieodpłatna pomoc prawna świadczona 
jest przez adwokatów i radców prawnych. 
Organizatorem, na mocy ustawy z dnia 5 
sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz edukacji prawnej, jest Starostwo 
Powiatowe w Tarnowie. Każdy mieszkaniec 
może korzystać z nieodpłatnej pomocy praw-
nej w dowolnym punkcie na terenie kraju.

Ewa Gawin, misjonarka 
pochodząca z Woli Rzę-
dzińskiej, odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Andrzej Duda przyznał pocho-
dzącej z Woli Rzędzińskiej, świeckiej misjo-
narce Ewie Gawin, Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski. Prezydent wyróżnił 

O oświacie – obrady 
Młodzieżowej Rady 
Gminy Tarnów

Na kolejnej w obecnej kadencji sesji spo-
tkała się Młodzieżowa Rada Gminy Tarnów. 
Obrady miały miejsce w środę, 25 stycznia 
w Domu Ludowym w Nowodworzu. Tematem 
głównym obrad stał się system oświaty. Pre-
legentem był bowiem wizytator tarnowskiej 
delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, 
Tadeusz Bernady. Radni zainteresowali się w 
szczególności czekającymi polskich uczniów 
zmianami w systemie oświaty, czyli powro-
tem do ośmioletnich szkół podstawowych 
i likwidacja gimnazjów. Młodzież zadawała 
również pytania dotyczące funkcjonowania 
Kuratorium Oświaty, czy zadań wizytatora.
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Ewę Gawin „za wybitne zasługi w działalno-
ści na rzecz osób potrzebujących pomocy”. 
Ewa Gawin od 28 lat pracuje jako świecka 
misjonarka w Bertoua w Kamerunie. Poma-
ga chorym, niepełnosprawnym, więźniom. 
Zorganizowała szkołę dla głuchonie-
mych dzieci. Opiekuje się też sierotami 
i dziećmi z biednych rodzin oraz chory-
mi na HIV/AIDS czy gruźlicę. Organizu-
je zakupy wózków, protez dla osób nie-
pełnosprawnych, których sama szuka 
w miejscach ich zamieszkania. Order Odro-
dzenia Polski „Polonia Restituta” to drugie 
pod względem starszeństwa polskie państwo-
we odznaczenie cywilne, po Orderze Orła Bia-
łego, nadawane za wybitne osiągnięcia m.in. 
na polu oświaty i działalności społecznej. 
Ewa Gawin jest pierwszą misjonarką diecezji 
tarnowskiej, której zostało nadane tak za-
szczytne odznaczenie. - Jesteśmy niezwykle 
dumni, że z naszej gminnej społeczności wy-
wodzi się tak wspaniała osoba, która swoje 
życie poświęciła dla tych najbardziej potrze-
bujących – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

LU
T
Y

ST
Y
CZ
EŃ



XXVI Sesja 
Rady Gminy Tarnów

Głosowanie nad uchwałą w sprawie projek-
tu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego było 
najważniejszą kwestią poruszoną w trakcie 
sesji Rady Gminy Tarnów, która odbyła się w 
dniu 23 lutego w Centrum Kultury i Sportu w 
Koszycach Małych. W trakcie sesji radni pod-
jęli również uchwałę w sprawie przystąpienia 
do realizacji programu zdrowotnego dotyczą-
cego profilaktyki zakażeń pneumokokowych 
w Małopolsce w 2017 roku i  przystąpienia do 
realizacji programu zdrowotnego dotyczące-
go profilaktyki zakażeń wirusem brodawcza-
ka ludzkiego HPV. Na zakończenie sesji radni 
w wolnych wnioskach dyskutowali o spra-
wach bieżących dotyczących poszczególnych 
sołectw naszej gminy.

IV Gminny Konkurs 
Języka Angielskiego

 W dniu 27 lutego w Niepublicznym Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Jodłówce
-Wałkach odbył się IV Gminny Konkurs Ję-
zyka Angielskiego „You’re Simply the Best”. 
W konkursie wzięło udział 17 uczniów ze szkół 
podstawowych Gminy Tarnów. Konkurs skła-
dał się z dwóch części: pierwsza obejmowała 
zagadnienia gramatyczno-leksykalne oraz 
funkcje językowe wykraczające poza podsta-
wę programową, druga to test wiedzy o Kana-
dzie oraz reading (czytanie ze zrozumieniem) 
fragmentu „Sherlock Holmes, Short Stories”.

I miejsce zajęła Aleksandra Kucharska 
ze Szkoły Podstawowej  w Zbylitowskiej Gó-
rze, II miejsce Zuzanna Niewola (również ze 
Szkoły Podstawowej  w Zbylitowskiej Górze), 
III miejsce Karina Sobol z Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Woli Rzędzińskiej. Zdobywcy 
miejsc I-III otrzymali dyplomy i nagrody. 
Wszyscy uczniowie natomiast odebrali dy-
plomy uczestnictwa w konkursie, a nauczy-
ciele podziękowania za trud i pracę włożone 
w przygotowanie uczniów.  Konkurs współ-
organizowało gminne Centrum Animacji 
Kulturalnej.

W hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym

Gmina Tarnów oddała hołd Żołnierzom Wy-
klętym. W sobotę, 25 lutego przedstawiciele 
samorządu na czele z wójtem gminy Tarnów 
Grzegorzem Koziołem wzięli udział w powia-
towych obchodach Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych. Apel Pamięci, złoże-
nie kwiatów oraz msza św. to z kolei obchody 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które od-
były się 28 lutego na cmentarzu w Tarnowie 
– Krzyżu. Udział w nich wzięli przedstawiciele 
samorządu gminy Tarnów. Po Apelu Pamięci, 
złożono również kwiaty m.in. na grobach Nie-
złomnych z gminy Tarnów: Stanisława Kiełba-
sy oraz Mieczysława Cielochy.

Emocje narciarskie 
o Puchar Wójta Gminy 
Tarnów

Piękna, słoneczna pogoda i dobre warun-
ki na stoku powitały uczestników Zawodów 
w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gmi-
ny Tarnów, które odbyły się w piątek, 3 marca 
w Stacji Narciarskiej „Słotwiny” w Krynicy. 
Na jego starcie stanęło ponad 100 uczniów 
szkół gimnazjalnych i podstawowych z tere-
nu gminy Tarnów, którzy już od godzin po-
rannych rozgrzewali się w trakcie treningu 
na stoku narciarskim, pod okiem nauczycieli 
wychowania fizycznego. Zwycięzców pamiąt-
kowymi medalami udekorował wójt gminy 
Tarnów Grzegorz Kozioł. Po sportowych emo-
cjach, zawodnicy w pełni wykorzystali bardzo 
dobre warunki narciarskie, szusując  na stoku 
„Słotwiny”.

Zwycięzcy Zawodów Narciarskich o Pu-
char Wójta Gminy Tarnów: Magdalena Klich 
– Szkoła Podstawowa Zbylitowska Góra, Do-
minik Chmura – Zespół Szkół Publicznych 
Tarnowiec, w swnobeordzie: Katarzyna Dre-
licharz – Publiczne Gimnazjum Zawada oraz 
Jakub Dudziński – Niepubliczne Gimnazjum 
Zbylitowska Góra.

Wójt Grzegorz Kozioł 
w fi nale ogólnopolskiego 
konkursu TVP

Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł zna-
lazł się w finale ogólnopolskiego konkursu 
na „Wójta Roku 2016” organizowanego przez 
Telewizję Polską pod patronatem Prezyden-
ta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Włodarz gminy Tarnów jest jedynym repre-
zentantem województwa małopolskiego 
wśród finalistów.

8 tysięcy z „Narodowe-
go Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” dla Gminy 
Tarnów

Gmina Tarnów pozyskała od Wojewody 
Małopolskiego wsparcie finansowe na zakup 
książek w wysokości 8 tysięcy złotych w ra-
mach Priorytetu 3 „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa”. Za pozyskane środki 
zostaną zakupione nowości wydawnicze do 
szkół, które wnioskowały o dotację: Szko-
ły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze oraz 
Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej.

- „Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa” wspiera organy prowadzące szkoły 
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów 
przez promocję i wspieranie czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowo-
ści wydawniczych. Dobrze, że również szkoły 
z terenu naszej gminy mogą z niego skorzy-
stać – mówi Adam Ryba, Dyrektor Centrum 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gminie Tarnów.
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Natomiast w Narodowym Dniu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, 1 marca, delegacja sa-
morządu gminy Tarnów odwiedziła groby 
Żołnierzy Niezłomnych na terenie gminy 
Tarnów. Na cmentarzu w Woli Rzędzińskiej 
złożono kwiaty i znicze na grobach Broni-
sława Cielochy ps. „Dąb” oraz Aleksandra 
Furmańskiego. Natomiast w Zbylitowskiej 
Górze na mogile Jana Jandzisia, ps. „Sosna”, 
odznaczonego w ubiegłym roku przez Pre-
zydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski.
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Tradycyjne spotkania noworoczne

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, w styczniu we wszystkich sołec-
twach gminy Tarnów odbyły się spotkania opłatkowe dla najstarszych 
mieszkańców poszczególnych miejscowości. Część z nich poprzedziła 
Msza  święta w miejscowych kościołach. W ich trakcie dzieci ze szkół 
przygotowały piękne występy. Były jasełka, tańce, śpiewy i kolorowe 
stroje. Spotkania współorganizowane były przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, miejscowe szkoły oraz sołtysów. W noworocznych 
opłatkach uczestniczyli również miejscowi księża oraz radni. Spotkania 
upłynęły w prawdziwie rodzinnej atmosferze, przy śpiewie kolęd, skła-
daniu wspólnych życzeń, sąsiedzkich rozmowach oraz poczęstunku.

Karnawałowe spotkania z Seniorami
W dniach od 20 do 22 lutego w Domach Ludowych w Radlnej  

i Zbylitowskiej Górze odbyły się spotkania seniorów z terenu gminy 
Tarnów. W trakcie każdego z nich policjanci z komisariatów Tarnów – 
Centrum oraz Tarnów - Zachód, opowiadali seniorom o swojej pracy  
i zachęcali osoby starsze do współpracy z policją. Przestrzegali również 
przed oszustami, którzy próbują wyłudzić od ludzi starszych pieniądze 
metodami np. „na wnuczka”.

W trakcie każdego spotkania, prezesi klubów złożyli sprawozdania  
z działalności. Dyskutowano również o Karcie Seniora, a o jej przy-
datności i sposoby jej wyrobienia przybliżyła gminny koordynator  
ds. Seniorów Maria Ostrowska.

– Cieszę się, że środowisko seniorów jest w gminie Tarnów z każdym 
miesiącem coraz bardziej aktywne – mówi Anna Pieczarka, Dyrektor Cen-
trum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów organizująca spotkania – Jed-
nocześnie zachęcam wszystkich, by dołączać do Klubów Seniora w swoich 
miejscowościach. Prezesi są zawsze do Państwa dyspozycji – dodaje.

Wszelkie informacje o działalności Klubów Seniora, jak i działaniach 
podejmowanych przez samorząd gminy Tarnów można uzyskać rów-
nież w Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów pod numerem  
telefonu 14 688 01 37.

Gmina Tarnów dla osób starszych
Większość problemów osób starszych wynika z samotności. Sposobem na walkę z wykluczeniem jest więc aktywiza-
cja seniorów. Dzięki działaniom podejmowanym przez samorząd seniorzy z Gminy Tarnów pokazują, że wiek nie jest 
przeszkodą, by zdobywać cenne doświadczenia i zawierać nowe znajomości. W ramach działań skierowanych do osób 
starszych w ostatnich miesiącach odbyły się tradycyjne spotkania.

22 lutego spotkały się Kluby Seniora z: 
Białej, Błonia, Koszyc Wielkich oraz Zgłobic

20 lutego spotkały się Kluby Seniora z:  
Koszyc Małych, Łękawki, Nowodworza,  

Poręby Radlnej, Radlnej, Tarnowca i Zawady

21 lutego spotkały się Kluby Seniora z:  
Jodłówki-Wałek, Woli Rzędzińskiej i Zbylitowskiej Góry

Tradycyjne spotkania opłatkowe  
odbyły się we wszystkich sołectwach

Dzieci ze szkół przygotowały piękne występy
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Gotowi na zmiany w szkolnictwie

Dotacje dla organizacji Wymień piec na nowy 

Reforma edukacji – co się zmieni w naszej gminie?

Z dniem 1 września 2017 roku rozpocznie 
się realizacja reformy edukacji. Dotychcza-
sowe sześcioletnie szkoły podstawowe sta-
ną się z mocy prawa ośmioletnimi szkołam 
i podstawowymi, a uczniowie klas VI będą 
podlegali promocji do klasy VII szkoły pod-
stawowej. Uchwałę w sprawie dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju podjęli radni gminy  
Tarnów w trakcie marcowej sesji.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w wy-
niku reformy edukacji będzie wprowadzenie 
nowego ustroju szkolnego: likwidacja szkół 
gimnazjalnych, powrót do ośmioletniej szkoły 
podstawowej i m.in. czteroletniego liceum. - 
Uczniowie z terenu naszej gminy w niewielkim 
stopniu odczują reformę, przynajmniej w po-
czątkowej fazie. Zlikwidowane zostaną zespoły 
szkół i działające w nich gimnazja, a wszystkie 

Działające w naszej gminie Kluby Sportowe i Stowarzyszenia, 
czyli organizacje pozarządowe, otrzymały od samorządu dotacje 
na 2017 rok. Będą je mogły wykorzystać na konkretne projekty, 
które określiły w złożonych wnioskach. Łącznie dotacje dla orga-
nizacji pozarządowych z gminy Tarnów wyniosą w bieżącym roku 
573 tys. zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych w gminie Tarnów zostały 
przyznane w ramach trzech zadań. Pierwszym z nich jest upowszech-
nianie i rozwój kultury fizycznej w tym sportu, wśród dzieci i młodzie-
ży. Dotacje z tego tytuły otrzymają kluby sportowe i uczniowskie kluby 
sportowe z terenu gminy Tarnów.

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji zdro-
wia wspierane będą organizacje, które m. in. pomagają rodzinom i oso-
bom w trudnej sytuacji życiowej. 

Kolejną grupę stanowią organizacje realizujące zadania polegające 
na popularyzowaniu i ochronie tradycji kulturowych Gminy Tarnów  
i jej mieszkańców, wspieraniu artystów amatorów, kultywowaniu  
pamięci o osobach zasłużonych dla gminy.

Już tylko na listę rezerwową można składać deklaracje udziału 
pozwalające uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca. Do chwili 
obecnej takie deklaracje złożyło blisko pięciuset mieszkańców. 

Zostały wybrane już firmy, które będą wykonywały oceny energetycz-
ne budynków zgłoszonych przez mieszkańców w deklaracji do udziału 
w projekcie. Oznacza to, że już wkrótce w domostwach, których właści-
ciele złożyli deklarację, pojawią się osoby przeprowadzające bezpłatny 
audyt energetyczny. Audytor zakwalifikuje budynek do udziału w pro-
jekcie i jednocześnie wskaże, jakiej mocy piec mieszkaniec będzie mógł 
zakupić w ramach dotacji. Wykonanie audytu nie zobowiązuje miesz-
kańca do zawarcia umowy z gminą i udziału w projekcie. Audytorzy 
będą posługiwać się oświadczeniem służącym do identyfikacji podczas 
przeprowadzania wizji lokalnej. Szczegółowe informacje o terminach 
wizyt audytorów będą już wkrótce dostępne na stronie internetowej 
Gminy Tarnów.

Przypomnijmy, iż osoby chcące zlikwidować swój stary piec węglowy 
i zastąpić go ekologicznym kotłem na paliwa gazowe lub nowoczesnym 
piecem węglowym, dzięki programowi mogą otrzymać za pośrednic-
twem Gminy Tarnów dotację w wysokości nawet 8 tysięcy złotych.

zarówno publiczne jak i niepubliczne sześcio-
letnie szkoły podstawowe, zostaną przekształ-
cone w szkoły podstawowe ośmioletnie – tłu-
maczy Adam Ryba, dyrektor Centrum Obsługi 
Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów.

Tak więc, w związku z obowiązkiem likwi-
dacji gimnazjów prowadzonych przez samo-
rządy, od września bieżącego roku zostaną zli-
kwidowane zespoły szkół w Woli Rzędzińskiej, 
Koszycach Wielkich i Tarnowcu. Po dawnych 
gimnazjach w tych miejscowościach pozo-
staną dwa roczniki uczniów – klasy drugie  
i trzecie. Ci uczniowie będą kontynuować na-
ukę jako klasy byłych gimnazjów, prowadzo-
ne w ośmioletnich szkołach podstawowych,  
w które zostaną przekształcone dotychczaso-
we sześcioletnie szkoły podstawowe, działają-
ce w ramach tychże zespołów szkół. Uczniowie 
byłych gimnazjów, otrzymają po zakończeniu 
nauki świadectwa ukończenia gimnazjum. 

W roku szkolnym 2017/2018 działać będą 
jeszcze na terenie naszej gminy dwa gimna-
zja: Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej 
Górze i Publiczne Gimnazjum w Zawadzie. 
Gimnazja te już nie prowadzą jednak  naboru, 
a obecni uczniowie będą się w nich uczyć do 
momentu ukończenia szkoły, i także otrzy-
mają świadectwa ukończenia gimnazjum.  
Tak więc gimnazja na terenie gminy Tarnów 
zostaną zupełnie wygaszone od roku szkolne-
go 2019/2020. 

Reforma edukacji nie przewiduje rewolucyj-
nych zmian organizacyjnych w przedszkolach. 
Jedyną widoczną różnicą będzie pozostawie-
nie w tych placówkach sześciolatków, którzy 
będą realizować roczny obowiązek przygo-
towania przedszkolnego oraz pojawienie się 
dzieci trzyletnich. Te ostatnie uzyskały właśnie 
prawo do korzystania z wychowania przed-
szkolnego.



NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY | Kwiecień 20178

INWESTYCJE

10 milionów na inwestycje, 
a może być jeszcze więcej

Budżet 2017 – największy w historii!

Rekordowe wydatki 
i zmniejszone zadłużenie 

Łączna suma tegorocznych wydatków gminy Tarnów wyniesie bli-
sko 88 mln zł. To największy budżet jaki w historii miał do dyspozycji 
samorząd gminy Tarnów. Budżet został uchwalony w trakcie ostatniej 
w ubiegłym roku sesji Rady Gminy Tarnów. Projekt poparło osiemnastu 
radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego budżetu, w szczególności 
z uwagi na fakt znacznego zwiększenia dochodów gminy. Wyniosą one 
w 2017 roku ponad 85 milionów złotych. Spowodowane jest to miedzy 
innymi wpływami z programu „Rodzina 500+”. Szczególnie istotny jest też 
fakt, iż jednocześnie o kwotę ponad 4 mln zł uda się zmniejszyć zadłuże-
nie gminy – informuje Irena Podraza, Skarbnik Gminy Tarnów.

Remonty w szkołach

Sporych remontów doczekają się szkoły i przedszkola. W Białej po-
mieszczenia w budynku OSP będą wyremontowane i  przystosowane 
na potrzeby utworzenia w nich nowoczesnego przedszkola. Również 
szkoła w Zawadzie zostanie rozbudowana, a w nowych pomieszcze-
niach znajdzie się miejsce na przedszkole. Wartość inwestycji to 400 
tys. zł. Za taką samą kwotę zostanie rozbudowana szkoła w Błoniu. 
W Koszycach Wielkich zostanie wybudowane ogrodzenie szkoły. 
Na modernizację i remonty w pozostałych szkołach i przedszkolach 
gminy Tarnów zarezerwowano w budżecie 400 tys. zł.

Budżet mocno inwestycyjny
- Projekt budżetu został wcześniej szczegółowo omówiony na posie-

dzeniach komisji, ale także podczas indywidulanych konsultacji prowa-
dzonych z radnymi i sołtysami poszczególnych miejscowości, którym 
z tego miejsca dziękuję za współpracę. Wspólnie udało się wypracować 
budżet, który obejmuje wszystkie sfery społeczne. W tym roku będziemy 
realizowali duże zadania inwestycyjne, w szczególności skupimy się na 
budynkach użyteczności publicznej – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Na nowe inwestycje przeznaczone zostanie blisko 12 procent budże-
tu, czyli około 10 milionów złotych.

Wśród największych zadań inwestycyjnych przewidzianych do re-
alizacji w 2017 roku znalazła się przebudowa i zaadaptowanie na cele 
domu kultury budynku „starej kaplicy” w Tarnowcu. – Tarnowiec, nie 
ma do tej pory centrum wsi. Cieszę się więc, że w budżecie na 2017 rok 
zostały zapisane środki na realizację tak ważnej dla nas inwestycji. 
Przebudowa starej kaplicy i zagospodarowanie placu wokół sprawi, 
że mieszkańcy nareszcie będą mieli swoje miejsce spotkań – mówi radny 
z Tarnowca Jan Nowak.

W nowym budżecie znalazły się również środki na budowę remizy 
OSP w Zgłobicach, z czego zadowolenia nie kryje radny Bartosz Łaśko. 
– Pragnę raz jeszcze podziękować Staroście Tarnowskiemu Romanowi 
Łucarzowi za przekazanie działki, natomiast wójtowi naszej gminy za za-
angażowanie w sprawę jej pozyskania.

W podobnym tonie wypowiada się radny Józef Jamróg. – Jako radny 
i sołtys dziękuję zarówno radnym powiatowym, jak i wójtowi za mediację 
w sprawie pozyskania gruntu. Cieszę się, że nasza OSP będzie wkrótce 
miała właściwe warunki dla swojej działalności.

Budynku użyteczności publicznej doczekają się również mieszkańcy 
Woli Rzędzińskiej. Wśród zadań inwestycyjnych na ten rok znalazła się 
bowiem przebudowa dawnego domu katolickiego. Ze środków budże-
towych wykonane zostaną również kolejne etapy kanalizacji w Porębie 
Radlnej oraz Łękawce.

Nowe drogi, chodniki 
i ścieżki rowerowe

Ponad 5 milionów z nowego budżetu gminy Tarnów zostanie prze-
znaczone na nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, nakładki asfal-
towe i utrzymanie dróg. Wśród najważniejszych inwestycji drogowych 
warto wymienić przebudowę drogi gminnej na Szpic w Jodłówce - 
Wałkach. Na realizację inwestycji gmina Tarnów pozyskała 1,6 mln zł 

Ten rok znów upłynie w gminie Tarnów pod znakiem inwestycji – wyda się na nie około 10 milionów złotych. Powsta-
ną nowe drogi, chodniki czy ścieżki rowerowe, budynki użyteczności publicznej, parkingi. - Ułożyliśmy racjonalny 
i bezpieczny plan wydatków – zapewnia wójt Grzegorz Kozioł. A jest co wydawać, bowiem łączna suma tegorocznych 
wydatków budżetowych gminy Tarnów to rekordowe 88 mln zł.

W budynku OSP w Białej powstanie nowoczesne przedszkole

Budynek “starej kaplicy” w Tarnowcu zostanie przebudowany

W Koszycach Wielkich zostanie wybudowane 
ogrodzenie szkoły
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Rządowe pieniądze na drogi

650 tysięcy złotych odzyskane z VAT
Większe środki sołeckie

Promesę na ręce wójta Grzegorza Kozioła przekazał w ostatnich 
dniach lutego wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pozy-
skana przez Gminę Tarnów w kwocie 610 tysięcy złotych, zostanie prze-
znaczona na remont ulicy Podgórskiej w Zbylitowskiej Górze, remont 
drogi gminnej w kierunku Zabłędzy w Łękawce oraz odbudowę ulicy 
Norwida w Koszycach Wielkich. Z dotacji zostanie pokryte aż 80 pro-
cent kwoty realizacji tych inwestycji.

Zadowolenia z pozyskanych pieniędzy nie kryje wójt Grzegorz Kozioł. 
– Cieszymy się, że Ministerstwo pozytywnie zaopiniowało złożony przez 
nas wniosek i dzięki temu kolejne pieniądze trafią do gminy Tarnów.  
Drogi, które będą remontowane za pozyskaną dotację, były ujęte w te-
gorocznych wydatkach budżetowych naszej gminy. Teraz będziemy więc 
mogli przeznaczyć więcej środków na inne zadania, chociażby na na-
kładki asfaltowe w poszczególnych sołectwach.

Ponad 650 tysięcy złotych dodatkowego dochodu zyskał w bieżącym 
roku budżet gminy Tarnów za sprawą odzyskania przez Urząd Gminy 
zwrotu podatku VAT. Dodatkowe środki, uchwałą Rady Gminy Tarnów 
zostały przekazane między innymi do środków sołeckich. Pozwolą one 
na wykonanie we wszystkich gminnych miejscowościach dodatkowych 
prac, również związanych z oświetleniem i oznakowaniem dróg.

- Zgodnie z Ustawą o VAT pojawiła się możliwość odzyskania naliczo-
nego podatku od towarów i usług. Skorzystaliśmy z niej, dzięki czemu  

do gminnej kasy trafiło ponad 650 tysięcy złotych.  Pieniądze zostały odzy-
skane przede wszystkim z podatku naliczonego przy ponoszeniu kosztów 
budowy kompleksu sportowego w Koszycach Małych – informuje Anna  
Aleksander zastępca Skarbnika Gminy Tarnów.

Warto dodać, że to już kolejny raz, kiedy dzięki zaangażowaniu  
pracowników Urzędu Gminy, gminny budżet powiększa się o odzyska-
ny podatek VAT.

Dzięki staraniom samorządu do budżetu gminy Tarnów wpływają kolejne spore środki zewnętrzne. Tym razem pozyska-
no 610 tysięcy złotych na remonty dróg - z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

unijnego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

W Woli Rzędzińskiej wybudowana zostanie ścieżka rowerowa przy 
drodze gminnej tzw. Górówka, a w Zbylitowskiej Górze przy ul. Skotnik. 
Ścieżka rowerowa powstanie też w Porębie Radlnej (wzdłuż drogi od 
Radlnej). W Tarnowcu przebudowana zostanie ul. Sanguszki, w Koszy-
cach Wielkich ul. Norwida, a w Koszycach Małych ul. Promienna. 

Nowy chodnik powstanie przy drogach powiatowych w Nowodwo-
rzu, Jodłówce – Wałkach, Woli Rzędzińskiej I i Zgłobicach oraz drodze 
gminnej tzw. Kamionka w Błoniu. Przy drodze wojewódzkiej w Tarnow-
cu z wykorzystaniem środków Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego 
powstanie chodnik. Łączna kwota przedsięwzięcia wyniesie ok. 1 mln 
100 tys. zł

Oprócz tego nowe nawierzchnie zyskają drogi gminne we wszystkich 
gminnych sołectwach. Na nowe nakładki asfaltowe w budżecie zapi-
sano kwotę 400 tys. zł. Wykonanych zostanie również wiele projektów 

przebudowy dróg gminnych – m.in. w Radlnej. Nowy budżet to również 
wydatki w kwocie ponad 1 mln zł na oświetlenie naszych gminnych 
ulic. Z kolei przy ul. Kościelnej w Zbylitowskiej Górze wybudowany zo-
stanie parking.

Pieniędzy będzie przybywać
27 procent budżetu  przeznaczonych zostanie na realizowanie zadań 

z zakresu opieki społecznej. Blisko 2,4 mln zł na dopłatę do autobusów 
komunikacji miejskiej, przeszło 500 tys. zł na sport - dla organizacji  
pożytku publicznego. Kwota około 1 mln zł. zapisana została do  
dyspozycji sołectw. O przeznaczeniu tych środków zdecydowali sami  
mieszkańcy w trakcie zebrań wiejskich.

- Naszym priorytetem jest pozyskanie na realizację zaplanowanych in-
westycji funduszy unijnych, a także dotacji na ochronę zabytków czy od-
nowę kapliczek. Dzięki temu może się okazać, że uda się zrobić dużo wię-
cej, niż zaplanowano w budżecie – podsumowuje wójt Grzegorz Kozioł.
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Przyjdź na kursy i warsztaty 
do Domów Ludowych

Bezpłatne zajęcia trwają

Uczą się angielskiego, gotowania, szycia, 
szlifują formę na aerobicu. Wieczorową 
porą w Domach Ludowych spotkać moż-
na przedstawicieli wszystkich pokoleń. 
Zarówno dzieci, młodzież, dorosłych i oso-
by starsze. Gmina Tarnów już po raz kolej-
ny zaprasza mieszkańców na warsztaty, 
zajęcia i kursy do Domów Ludowych. 

Do znanych i lubianych propozycji dołączyły 
zupełnie nowe, jak chociażby joga czy goto-
wanie pod okiem babci.  Wszystkie propono-
wane zajęcia są - dzięki pozyskaniu funduszy 
zewnętrznych - bezpłatne.

- Docierające do nas oceny najlepiej pokazu-
ją, że zajęcia w Domach Ludowych są potrzebne 
mieszkańcom. Dlatego wychodząc naprzeciw 

ich oczekiwaniom, staramy się nie tylko przed-
stawiać harmonogram na kolejne miesiące, 
ale zawsze dodawać nowe propozycje – mówi 
Anna Pieczarka, dyrektor Centrum Animacji 
Kulturalnej Gminy Tarnów - Zachęcamy więc 
mieszkańców do uczestnictwa w bezpłatnych 
zajęciach. Wciąż można się zapisać i dołączyć 
do utworzonych już grup.

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Gmina Tarnów 
rozkwitła krokusami

Do gminy Tarnów wkroczyła wiosna. 
Na placach, skwerach i przy tzw. pasach 
drogowych rozkwitły setki krokusów. 
Sadzonki posadzili jesienią pracowni-
cy interwencyjni. Widać je teraz, kiedy 
rozkwitły po kilku dniach wiosennej po-
gody.

Nie jest to jednak ostatnia niespo-
dzianka tej wiosny, bo samorząd przy-
gotowuje dla mieszkańców jeszcze kilka 
takich przedsięwzięć, upiększających 
naszą gminę. Już wkrótce pojawią się 
tulipany, a późną wiosną aksamitki.
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Wypowiedzenie dla „MOTODROMU” 
w Zbylitowskiej Górze

Pierwsze w tym roku stypendia

Gmina Tarnów wypowiedziała umowę dzierżawy właścicielom „MOTODROMU”

Gmina Tarnów wspiera najzdolniejszych

– Zdecydowałem się rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym ze względu na 
niedotrzymywanie przez wydzierżawiającego 
zapisów wynikających z umowy dzierżawy - 
tłumaczy wójt Grzegorz Kozioł. – Według mo-
jej wiedzy dzierżawca używa teren w sposób 
sprzeczny z umową. Nie bez znaczenia były 
również liczne prośby i zgłoszenia mieszkańców 
Zbylitowskiej Góry i okolic, którzy skarżyli się na 
uciążliwość toru, a w szczególności ogromny 
hałas, jaki emitują poruszające się po torze sa-
mochody, co stało w sprzeczności z wcześniej-
szymi zapewnieniami, iż działalność będzie 
nieuciążliwa dla otoczenia.

Przypomnijmy, że „Motodrom”, czyli tor 
mający służyć szkoleniu kierowców, został 
otwarty w sierpniu 2015 roku w Zbylitowskiej 

Pierwsze w bieżącym roku stypendia 
Wójta Gminy Tarnów dla najzdolniejszych 
młodych osób zostały przyznane. Wręcze-
nie odbyło się w styczniu, w Urzędzie Gmi-
ny Tarnów. Stypendia otrzymali: tancerka 
Dominika Brożek, pływaczka Weronika  
Kolbusz, członkini chóru Katarzyna  
Strzesak, pianista Juliusz Łukasik oraz  
piłkarz Wojciech Sutkowski.

Dominika Brożek, uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej, otrzymała 
stypendium za osiągnięcia w dziedzinie tań-
ca. Dominika jest tancerką formacji „Blask” 
prowadzonej przez Studio Tańca „Honorata”  
w Tarnowie. W 2016 roku wraz z zespołem zdo-
była tytuł wicemistrza Polski na XIX Mistrzo-
stwach Polski Cheerleaders w Gdyni oraz złoty 
medal w kategorii duety Cheer Dance.

Weronika Kolbusz ze Zbylitowskiej Góry, 
osiąga sukcesy sportowe w pływaniu. Jest za-
wodnikiem sekcji pływackiej Klubu Start Tar-
nów przy Tarnowskim Zrzeszeniu Sportowym 
Osób Niepełnosprawnych. Jej największym 
sukcesem jest zdobycie I miejsca w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych 
w pływaniu niepełnosprawnych w klasie 
S3, które odbyły się w maju ubiegłego roku  
w Tychach.

Katarzyna Strzesak, mieszkanka Zbylitow-
skiej Góry i studentka Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie, otrzymała stypendium 
za liczne osiągnięcia w dziedzinie muzyki  
oraz działalności na płaszczyźnie naukowej. 
Katarzyna jest członkinią Chóru EDUCATUS, 
wraz z którym zdobyła liczne nagrody w tym 
dwa złote na Gdańskim Międzynarodowym 
Festiwalu Chóralnym. Oprócz muzycznej pasji 
Katarzyna jest członkinią Studenckiego Koła 

Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem.
Juliusz Łukasik z Koszyc Wielkich jest 

uczniem III klasy Zespołu Szkół Muzycznych. 
Osiąga sukcesy w grze na fortepianie. Jako 
największe osiągnięcia Juliusza warto wy-
mienić I miejsce zdobyte w trakcie VI Między-
narodowego Konkursu Forum Pianistycznego  
w Sanoku, II miejsce w trakcie Międzynarodo-
wego Przeglądu w Lubaczowie czy wyróżnie-
nie na Międzynarodowym Konkursie Muzycz-
nym w Nałęczowie.

Wojciech Sutkowski to utalentowany  
piłkarz. Mieszka w Radlnej i jest uczniem  
Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie.  
Przygodę z piłką nożną rozpoczął w wieku 
ośmiu lat w KS Radlna. Obecnie wraz z dru-
żyną trampkarzy Unii Tarnów uczestniczy 

w rozgrywkach ligowych, zajmując czołowe 
miejsca. Wojciech reprezentując barwy Unii 
Tarnów zdobył w 2015 roku wicemistrzostwo 
Polski w futsalu.

Przypomnijmy, iż program wspierania  
młodych pasjonatów z terenu gminy Tarnów 
funkcjonuje już dziesięć lat. W tym czasie 
stypendia otrzymało kilkadziesiąt utalento-
wanych osób, którzy osiągają w swoich dzie-
dzinach sukcesy. W tym wyjątkowym gronie 
znaleźli się zdolni sportowcy, uprawiający  
m.in. szermierkę, boks, judo czy skok w dal  
a także pasjonaci w innych dziedzinach, jak 
np. utalentowani muzycy, pasjonaci historii 
czy zdolni fryzjerzy. Niektórzy ze stypendystów 
mają już na koncie międzynarodowe sukcesy.

Górze, na terenie wydzierżawionym od gminy 
Tarnów. Umowa dzierżawy podpisana została 
już 3 lata wcześniej.

– Inwestor zwrócił się z prośbą o wydzierża-
wienie gminnego terenu, położonego w pobliżu 
rzeki Dunajec w Zbylitowskiej Górze. Przed-
stawił projekt planowanego przedsięwzięcia 
i zagospodarowania terenu.  Miał prowadzić 
jedynie nieuciążliwą i bardzo pożyteczną spo-
łecznie działalność, szkoląc kierowców w tech-
nice bezpiecznej jazdy. Przedsięwzięcie miało 
też generować nowe miejsca pracy, teren został 
więc wydzierżawiony – objaśnia wójt Kozioł.

Niestety, już wkrótce po otwarciu okolicz-
ni mieszkańcy zaczęli skarżyć się na uciążli-
wy hałas, który zaczął towarzyszyć nie tylko 

mieszkańcom Zbylitowskiej Góry, ale i dal-
szych miejscowości. Do Urzędu Gminy Tarnów 
zaczęły wpływać protesty i wnioski o podjęcie 
działań, które ograniczą huk, związany z dzia-
łalnością „MOTODROMU”. 

– Tor w Zbylitowskiej Górze nie spełnia ocze-
kiwań i założeń przedstawianych przez inwesto-
ra na etapie podpisywania umowy. Biorąc pod 
uwagę nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
toru i liczne protesty mieszkańców, podjąłem 
decyzję o wypowiedzeniu umowy – mówi wójt. 

Właściciele „Motodromu” uważają, że umo-
wę wypowiedziano bezprawnie, a Motodrom 
w ostatnim czasie nie był uciążliwy dla miesz-
kańców. Wszystko wskazuje na to, że sprawa 
znajdzie swój finał w sądzie.
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Z Varius Manx i Agnieszką Chylińską
Kalendarz wydarzeń kulturalnych 2017

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów przygotowało ofertę 
kulturalną dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych na cały 
rok. Zapoznaj się z kalendarzem wydarzeń kulturalnych, a z pewno-
ścią znajdziesz w nim propozycję skierowaną właśnie dla Ciebie!

Z pamięcią o przeszłości 
- Planując kalendarz wydarzeń kulturalnych, rozpoczynamy od dni 

najważniejszych: naszych świąt narodowych oraz rocznic wydarzeń hi-
storycznych. Pierwszym z wydarzeń w plenerze są więc gminne obcho-
dy Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja, z biało – czerwonym 
rajdem rowerowym – mówi Anna Pieczarka, dyrektor Centrum Animacji 
Kulturalnej Gminy Tarnów.

Uroczystości patriotyczne to również wydarzenie upamiętniające 
Żołnierzy „Szarych Szeregów” w Białej, rocznica Bitwy Warszawskiej 
oraz Narodowy Dzień Niepodległości. A także Festiwal Piosenki Pod-
ziemnej czy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej. To również spotka-
nia patriotyczne w przedszkolach czy lekcje historii dla gimnazjalistów.

Naukowo
W tegorocznym kalendarzu wydarzeń znajdziemy nowe propozycje, 

kierowane do poszczególnych grup społecznych i wszystkich zaintere-
sowanych tematem, jak I Kongres Rozwoju Edukacji dla pracowników 
oświaty, I Forum Samorządowe Gminy Tarnów czy Galę Przedsiębior-
czości.

Lato z gwiazdami
W trakcie wakacji do gminy Tarnów zawitają największe gwiazdy 

polskiej muzyki. Już w lipcu, w trakcie corocznej Manii Pomagania 
w Koszycach Małych zagra zespół BACIARY, a koncert da Agnieszka 
Chylińska. Wydarzenie charytatywne, organizowane wspólnie z radiem 
RDN Małopolska pozwoli na zebranie funduszy dla chorych dzieci z te-
renu naszej gminy. „Jedną z gwiazd” usłyszymy tego lata w Nowodwo-
rzu, w wykonaniu znanego piosenkarza disco – polo Mariusza Kalagi.

Dwudniowe dożynki gminy Tarnów w Zbylitowskiej Górze to obrzę-
dy, konkurs wieńca dożynkowego, strefa węgierska i staropolska trady-
cja w wykonaniu ŚWIERCZKOWIAKÓW. A także „Orła cień” z Kasią Stan-
kiewicz i zespołem VARIUS MANX, wykonujących swoje największe hity.

Z kolei w Woli Rzędzińskiej, „Nie licząc godzin i lat” zaśpiewa Andrzej 
Rybiński. Będzie to część obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920, 
gdzie na mieszkańców czekają widowiskowe pokazy kawaleryjskie 
grup rekonstrukcji historycznej i mnóstwo żołnierskich atrakcji.

Krzysztof Krawczyk zawita natomiast do Koszyc Wielkich, na obcho-
dy Narodowego Dnia Niepodległości.

Festyny w plenerze
Lato w gminie Tarnów to tak dobrze znane mieszkańcom festyny, 

które na przestrzeni wakacyjnych miesięcy będą odbywać się w po-
szczególnych miejscowościach. Każdy z nich będzie miał temat 
przewodni jak folklor, rytmy disco – polo czy dobry smak z gotowa-
niem. Nie zabraknie też tradycyjnych potraw serwowanych przez 
samorząd gminny.

Na sportowo
To będzie również rok na sportowo. Nie zabraknie rywaliza-

cji w trakcie kolejnego Turnieju Siatkówki Plażowej czy turniejów 
o Puchar Wójta w takich dyscyplinach jak chociażby pływanie. 
W Tarnowcu w trakcie sportowej imprezy plenerowej będzie okazja 
podziwiać stare zabytki motoryzacji. Biegacze będą mogli spróbować 
swoich sił na kolejnym Memoriale bł. O. Z. Strzałkowskiego

Dla wszystkich pokoleń
Uczniowie mogą wykazać się w wielu konkursach gminnych, 

organizowanych zarówno w kategoriach naukowych, hobbystycznych 
jak i sportowych. Z kolei dla najstarszych przygotowano m.in. wyjazdy 
krajoznawcze. 

Warto już dziś zebrać amatorską drużynę, by móc wziąć udział 
w Gminnej Lidze Orlikowej w piłkę nożną. Jeśli z kolei fotografia jest 
naszą pasją, będzie szansa zgłosić wykonane przez siebie zdjęcie do 
konkursu. 

Każdy mieszkaniec będzie mógł również spróbować swoich sił 
w konkursie pięknego czytania poezji Adama Mickiewicza.

 - Wszystkie propozycje są dla mieszkańców bezpłatne. Dzieje się tak 
dzięki pozyskiwaniu funduszy na ich organizację, zarówno unijnych, 
z Urzędu Marszałkowskiego, lecz przede wszystkich wspierających nas 
sponsorów. To dzięki nim mieszkańcy będą mieli 
okazję wybrać się na koncert ulubionego arty-
sty czy bawić się na festynach – objaśnia Anna 
Pieczarka. – Zapraszamy do spędzania czasu 
z   gminą Tarnów, na wydarzenia organizowane 
przez Centrum Animacji Kulturalnej.

To będzie rok z mnóstwem wrażeń. Pełny gwiazd: z Kasią Stankiewicz i zespołem VARIUS MANX, Agnieszką Chylińską, 
Krzysztofem Krawczykiem oraz Andrzejem Rybińskim. Z folklorem zespołu BACIARY i w rytmach disco – polo z Mariu-
szem Kalagą. Jednocześnie pełne patriotyzmu w trakcie obchodów świąt państwowych oraz dożynkowego poszano-
wania dla tradycji polskiej wsi. A przy tym z tak lubianą zabawą w trakcie festynów rodzinnych.

Krzysztof Krawczyk zagra 
11 listopada w Koszycach Wielkich

Na dożynkach usłyszymy 
Varius Manx & Kasię Stankiewicz

W trakcie Mani Pomagania 
wystąpi Agnieszka Chylińska

Wraz z bieżącym wydaniem „Nowin 
Tarnowskiej Gminy” trafia w Państwa ręce 
Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych w Gminie 
Tarnów w 2017, na które już dziś zapraszamy 
wszystkich mieszkańców w 2017 roku.

sponsorów. To dzięki nim mieszkańcy będą mieli 
okazję wybrać się na koncert ulubionego arty-

– objaśnia Anna 
Zapraszamy do spędzania czasu 

z   gminą Tarnów, na wydarzenia organizowane 

Wraz z bieżącym wydaniem „Nowin 
Tarnowskiej Gminy” trafia w Państwa ręce 
Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych w Gminie 
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Leksykon historyczny miejscowości gminy Tarnów (16)

Zbylitowska Góra 

Na początku miejscowość usytuowana na 
wysokim brzegu Dunajca w pobliżu brodu 
nazywała się po prostu Góra. Można przy-
puszczać, że w drugiej połowie XIII w. z fun-
dacji rycerskiej powstała w niej parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża św. (pierwsza wzmian-
ka z 1326 r.). Pierwsi znani z imienia współ-
właściciele Góry to rycerze Bernard i jego 
syn Paszko, którzy w 1342 r. świadkowali na 
dokumencie o nadaniu Mikołajowi lasu Key-
zerswald. Byli to Górkowie herbu Janina.  
Rodzina ta przyjęła przezwisko od posiadania 
części w Górze Zbylitowskiej, którą już pod 
koniec XIV w. utraciła. Z Górkami wieś dzieli-
ła, a później weszła w posiadanie jej całości 
rodzina Zbylitowskich herbu Strzemię, piszą-
ca się ze Zbylitowic koło Wiślicy. Najstarsze 
informacje o niej pochodzą z drugiej połowy 
XIV w. Szymon Okolski w swoim dziele Orbis 
Polonus (1645) podaje, że w liście Kazimierza 
Wielkiego z 1363 r. wymieniony został Świę-
tosław Zbylitowski, podkomorzy koronny;  
w liście królowej Elżbiety Łokietkówny z 1375 
r. pojawia się osoba Grzegorza Zbylitow-
skiego, dworzanina królewskiego; w liście 
Kazimierza Jagiellończyka z 1450 r. pada na-
zwisko Konrada Zbylitowskiego, także dwo-
rzanina królewskiego. Nie wiadomo, którego 
z nich potomkami byli Mikołaj i Stanisław, 
kolejni odnotowani w źródłach Zbylitow-
scy żyjący w XVI w. Prawdopodobnie pierw-
szego z nich upamiętnia postać z rozbitego  
w 1915 r.(?) pomnika nagrobnego umieszczona  
w ścianie kościoła. 

Według księgi poborów pogłównego z 1536 
r. wieś Góra należała do rodziny Koćmie-
rowskich, a trzymał ją w dzierżawie Jakub 
Rokosz. Potem wieś w nieznanych okolicz-
nościach powróciła do rąk Zbylitowskich. 
Nazwa „Góra Zbylitowska” (dokładnie Gora 
Zbiltowskiego) pojawia się po raz pierwszy  
w 1581 r.. 

Pod koniec XVII w. wieś stała się własnością 
Moszczyńskich, czyli Moszczeńskich herbu 
Nałęcz. W Zbylitowskiej Górze mieszkał Kon-
stanty Moszczeński, generał-adiutant króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po po-
żarze starego dworu około 1830 r. nowy dwór 
wybudowany został na zlecenie Franciszka 
Moszczeńskiego, syna Konstantego ożenio-
nego z Franciszką ze Stadnickich. Po śmierci 
Franciszka wieś przeszła w ręce jego córki 
Marii (zm. 1916), żony Stanisława Żaby (zm. 
1919). Żabowie herbu Kościesza, wywodzą-
cy się z Wielkiego Księstwa Litewskiego po 
upadku powstania listopadowego przez dłuż-
szy czas mieszkali w Anglii i Szkocji. W 1881 
r. w dworze w Zbylitowskiej Górze osiadł sam 
Napoleon Feliks Żaba, literat, podróżnik, 
działacz niepodległościowy. 

W 1945 r. majątek został rozparcelowany  
i przejęty przez Gminną Spółdzielnię. Od tego 
czasu ulegał dewastacji. Z inicjatywy Michała 
Więcława, byłego pracownika dworu w 1948 
r. urządzono w nim Państwowy Dom Dziec-
ka. 1 września 1973 powstała tam szkoła 
specjalna, przekształcona 1 stycznia 1985 r.  
w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 

W tym samym roku dwór został uszkodzony 
przez pożar. Remont trwał cztery lata. 

Według autora hasła w Słowniku geogra-
ficznym Królestwa Polskiego „Zbylitowska 
Góra” w 1895 r. składała się „z wsi (53 domów, 
293 mieszkańców) i pięciu wólek: Burzyna 
(17 domów, 86 mieszkańców), Podgórze  
(23 domy, 127 mieszkańców), Sieciecho-
wice (14 domów, 81 mieszkańców), Skot-
nik (12 domów, 70 mieszkańców) i Suślina  
(19 domów, 106 mieszkańców). We wsi istniał 
kościół parafii rzymsko-katolickiej i szkoła. 
Cała gmina, prócz Wólki Sieciechowice, leży 
na prawym brzegu Dunajca, 8 km na połu-
dniowy zachód od Tarnowa, wzniesienie 240 
m. n.p.m. W ogóle liczy Zbylitowska Góra 140 
domów i 790 mieszkańców (380 mężczyzn, 
410 kobiet), 754 rzymskich katolików i 35 
izraelitów. Posiadłość tabularna tworzy 13 
korpusów, z których największy (Maryi Żabi-
ny) ma 652 mórg, inne razem 36 mórg. Posia-
dłość mniejsza wynosi 359 mórg. Grunta są 
urodzajne, napływowe”. 

Na terenie Zbylitowskiej Góry znajduje 
się cenny kompleks leśny Buczyna, miejsce 
masowych egzekucji podczas okupacji nie-
mieckiej. W najbardziej tragicznym dniu 11 
czerwca 1942 r. zamordowano tam około 
6000 tarnowskich Żydów. We wrześniu 1945 
r. z inicjatywy inżyniera Franciszka Żaby 
oraz proboszcza parafii mościckiej ks. Stani-
sława Indyka powstał obywatelski komitet 
uporządkowania mogił pomordowanych  
i budowy pomnika. Prace porządkowe i ziem-
ne trwały do końca 1948 r. Pomnik zaprojek-
tował Wawrzyniec Wojtasiewicz. Z inicjatywy 
tarnowskiego komitetu żydowskiego usta-
wiono na mogiłach rozstrzelanych tablice  
z napisami w językach hebrajskim i polskim. 
W 1998 r. pod auspicjami amerykańskiej 
komisji rządowej d/s opieki nad zabytkami 
utworzono ścieżkę upamiętniającą tragicz-
ne wydarzenia z II wojny światowej. Dziś 
las Buczyna w Zbylitowskiej Górze stanowi 
miejsce inauguracji „Galicjaner Sztetl” Dni  
Pamięci Żydów Galicyjskich.

dr Krzysztof Moskal

Pomnik pomordowanych 
w Zbylitowskiej Górze

Dwór w Zbylitowskiej Górze Dawna szkoła w Zbylitowskiej Górze

Pomnik Zbylitowskiego w kościele 
parafialny w Zbilitowskiej Górze

Figura św. Floriana z 1767 r. 
w Zbylitowskiej Górze
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Leksykon historyczny miejscowości gminy Tarnów (16) Pod Okiem Opatrzności

Opatrznościowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa 
za Króla i Pana

Dnia 19 listopada 2016 roku, tj. w wi-
gilię uroczystości Chrystusa Króla Wszech-
świata, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie – Łagiewnikach, miał miejsce 
historyczny Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa 
za Króla i Pana. Nie było to nadanie nowe-
go tytułu Chrystusowi, lecz raczej powrót do 
uznania Jego władzy królewskiej nad naro-
dami i związanej z nią czcią należną Mu od 
początku świata.

Przez powyższą intronizację Chrystusa na 
Króla Wszechświata, zostało proklamowane 
powszechne objęcie królewskim władaniem 
wszystkich wymiarów naszego życia: naszych 
rodzin, szkół, miejsc pracy, miast, wiosek – ca-
łego Narodu Państwa Polskiego. Przypomnia-
no całemu światu, że panowanie Chrystusa 
jest absolutne: „Dana mi jest wszelka władza 
w niebie i na ziemi” (Mt 28,18).

W Piśmie Świętym Starego i Nowego Testa-
mentu, od Księgi Rodzaju aż po Apokalipsę św. 
Jana, Bóg objawia się człowiekowi jako Jedyny 
Król Aniołów i wszystkich narodów ziemi:

„Śpiewajcie Królowi naszemu śpiewajcie!
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi.
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na świętym tronie” (Ps. 47).

A Jezus Bóg – jest Królem zstępującym 
z nieba, Mesjaszem, który w imię Ojca sprawu-
je królewską władzę nad całym stworzeniem.

Św. Paweł napisał o Zbawicielu Świata: 
„Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował 
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię 
Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebie-
skich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki 
język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – 
ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Należy zaznaczyć, że Chrystus Król za życia 
ziemskiego różnił się od królów ziemskich. Kró-
lowie ziemscy mieli zamki, pałace, ministrów, 
urzędników, armię a Jezus tego nie miał. Sam 
powiedział o sobie: „Lisy mają nory i ptaki 
powietrzne – gniazda, a Syn Człowieczy nie 
ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć” (Mat 
8,20; Łk. 9,58).

Chrystus zgodził się na tytuł „króla”. 
Nie protestował przed Piłatem, gdy ten zapytał: 
„Czy Ty jesteś królem?”. Odpowiedział: „Tak, 
jestem królem”.

Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wy-
szyński, dnia 26 sierpnia 1956 roku modlił się 
na Jasnej Górze do Matki Najświętszej: „Przy-
rzekamy uczynić wszystko (…) aby Polska była 
rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego 

Syna, poddanym całkowicie pod Twoje pa-
nowanie, w życiu naszym osobistym, rodzin-
nym, narodowym i społecznym”.

W katechizmie Kościoła Katolickiego 
czytamy: „Kościół ukazuje królowanie Chry-
stusa nad całym stworzeniem, a szczególnie 
nad społecznościami ludzkimi” (KKK, 2105).

Niemiecki kardynał Józef Ratzinger – póź-
niejszy papież Benedykt XVI powiedział: 
„Święto Chrystusa Króla jest świętem świeżej 
daty, lecz jego treść jest tak stara jak sama 
wiara chrześcijańska, albowiem słowo Chry-
stus jest greckim tłumaczeniem słowa „Me-
sjasz” – pomazaniec, król… jest tak bardzo 
Królem, że tytułem królewskim stało się Jego 
Imię. Nazywając samych siebie chrześcija-
nami, określamy się sami jako ludzie Króla, 
którzy uznają w Nim Króla” (służyć prawdzie, 
Wrocław 1986, s. 368).

ks. dr Tadeusz Wolak
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