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W Urzędzie
zapłacisz już kartą
Od kilku tygodni wszelkie płatności w
Urzędzie Gminy Tarnów można regulować już kartą płatniczą. Nadal musimy
podejść do kasy, ale nie trzeba nosić
przy sobie gotówki. Mieszkaniec, chcący
skorzystać z tej formy płatności, musi
jednak wcześniej poinformować kasjera
o chęci płatności kartą - jest to konieczne
dla właściwego zaksięgowania wpłaty.
Terminal płatniczy zainstalowano dzięki przystąpieniu Urzędu Gminy Tarnów do
projektu Ministerstwa Rozwoju oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej, którzy uruchomili Program upowszechniania płatności
bezgotówkowych w administracji publicznej. Jednym z działań tego programu jest
właśnie wprowadzenie możliwości płacenia kartą i telefonem w urzędach (tzw.
BLIK). Płatności te są dokonywane przez
terminale płatnicze POS, takie same jak w
sklepach. Ważne, że urząd przez najbliższe
3 lata nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych opłat. Również dla mieszkańców płatność kartą nie będzie związana z żadnymi
dodatkowymi kosztami.
- Umożliwienie dokonywania płatności
bezgotówkowo w naszym urzędzie z pewnością ułatwi załatwianie spraw interesantom, gdyż to sami mieszkańcy zgłaszali
taką potrzebę. Dlatego dostosowanie się do
nowoczesnych rozwiązań było tylko kwestią czasu – mówi Skarbnik Gminy Tarnów
Irena Podraza.
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Prace trwają

Plany Zagospodarowania
Przestrzennego
Informujemy, że zakończyły się prace nad
projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:
Koszyce Wielkie, Koszyce Małe, Zgłobice i Nowodworze. W związku z tym projekty wyżej
wymienionych planów będą udostępnione do
publicznego wglądu od dnia 12.07.2017 r. do
31.08.2017 r. w Urzędzie Gminy Tarnów, w pokoju 105 (I piętro) w godzinach pracy urzędu.
Dodatkowo zostaną zorganizowane dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach
planów rozwiązaniami w poszczególnych
miejscowościach:
1. Koszyce Wielkie – dniu 17.07.2017 r.
w Zespole Szkół Publicznych od godziny 15.00
do 17.30.
2. Zgłobice - w dniu 17.07.2017 r. w Szkole

Podstawowej od godziny 18.00 do 20.30.
3. Koszyce Małe - w dniu 20.07.2017 r.
w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach
Małych od godziny 15.00 do 17.30.
4. Nowodworze - w dniu 24.07.2017 r. w Domu
Ludowym od godziny 15.00 do 17.30.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może
wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji
w formie pisemnej do Wójta Gminy Tarnów na
adres: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19,
33-100 Tarnów, bądź w postaci elektronicznej (opatrzone elektronicznym podpisem lub
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22.09.2017 r.

Sprawdź swój dowód osobisty!
W 2017 roku tracą ważność dowody osobiste wydane w 2007 roku. Kto jeszcze nie
wymienił dokumentu, powinien jak najszybciej złożyć wniosek. O nowy dowód
osobisty należy wystąpić co najmniej na 30
dni przed upływem terminu ważności.
Przypominamy, że Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego
wymiany, między innymi, w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego.
Obowiązek posiadania dowodu osobistego
ma każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium.
Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty. Obywatel polski zamieszkujący
poza granicami kraju ma prawo , a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.
Dowody osobiste są wydawane osobom
pełnoletnim na okres 10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób niepełnoletnich, które
nie ukończyły 18 roku życia ważne są 5 lat od
daty wydania. Termin ważności dokumentu
zapisany jest na dowodzie osobistym. Jego

sprawdzenie jest bardzo ważne, gdyż oprócz
ustawowego obowiązku posiadania, posługiwanie się nieważnym dokumentem może
spowodować trudności w załatwianiu spraw
w urzędzie, banku i wszędzie tam, gdzie konieczne jest potwierdzenie naszej tożsamości.
Dowód osobisty oprócz potwierdzenia tożsamości osoby i poświadczenia obywatelstwa
polskiego uprawnia też do przekraczania granic państw: członkowskich Unii Europejskiej,
wchodzących w skład Europejskiego Obszaru
Gospodarczego należących do Unii Europejskiej, nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których
obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych
przez te państwa ze Wspólnotą Europejską
i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw,
uznających ten dokument za wystarczający do
przekraczania ich granic.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Społeczno
- Administracyjnych Urzędu Gminy Tarnów
- kierownik Maria Golonka tel. 146 88 01 40.

Uchwała antysmogowa
Od dnia 1 lipca 2017 roku w Małopolsce
zaczęła obowiązywać uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej
przepisów muszą dostosować się wszyscy
mieszkańcy województwa małopolskiego. Jej
najważniejsze postanowienia to zakaz palenia
w piecach mułami, flotami węglowymi i mokrym drewnem (o wilgotności przekraczającej
20%). Również od 1 lipca 2017 roku wszystkie
nowoinstalowane i po raz pierwszy uruchamiane piece, kotły i kominki muszą spełniać
unijne normy ekoprojektu. Zgodnie z nimi
kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej
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mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/
m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu, tlenku węgla
i gazowych zanieczyszczeń organicznych.
Jeśli więc posiadamy kocioł na węgiel lub
drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3,
to do końca 2022 r. musimy go wymienić. Stary kocioł możemy zastąpić: ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem
na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy
drewno spełniającym wymogi ekoprojektu.
Kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY | Lipiec 2017

muszą być wymienione do końca 2026 r. Natomiast koty na węgiel lub drewno klasy 5 mogą
być używane bezterminowo. W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 r. będzie
dopuszczone używanie tylko urządzeń, które
spełniają wymagania ekoprojektu lub mają
sprawność cieplną na poziomie co najmniej
80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia
grzewcze, które nie spełniają tych wymagań,
będą musiały zostać wyposażone w urządzenia
redukujące emisję pyły np. elektrofiltry.
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Duży może więcej
– będzie łatwiej zdobywać pieniądze
Rozmowa z Anną Pieczarką, dyrektorem Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów
Została Pani dyrektorem nowej instytucji samorządowej powstałej wskutek
połączenia Centrum Animacji Kulturalnej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Da Pani radę?
A dlaczego mam nie dać radę? Zbudowałam wspaniały i profesjonalny zespół ludzi w
Centrum Animacji Kulturalnej, którego pracę
– mam nadzieję – mieszkańcy pozytywnie
oceniają, radziłam sobie do tej pory to poradzę sobie z kierowaniem nieco większą instytucją. Zapału do pracy i pomysłów mi nie
brakuje.
Właśnie, mogłaby Pani wyjaśnić mieszkańcom dlaczego doszło do tego połączenia, jaki jest cel utworzenia w naszej
gminie jednej dużej instytucji kulturalnej,
poszerzonej o biblioteki, ale też przejmującej inne zadania?
Duży więcej może. A konkretnie – jeśli ma
się do dyspozycji większy budżet, to ma się
dużo większe możliwości rozwojowe. Zwłaszcza jeśli idzie o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Bibliotece, posiadającej kilku
pracowników samodzielnie nie było łatwo
pisać wniosków o pieniądze unijne czy też
z innych źródeł. Ale połączenie dwóch instytucji kulturalnych to również są oszczędności, głównie administracyjne. Łatwiejsza
będzie ponadto koordynacja działań i organizacja różnych przedsięwzięć.
Centrum Kultury i Bibliotek przejmie też basen szkolno-rehabilitacyjny
w Woli Rzędzińskiej II, a wkrótce będzie
prowadzić nowe placówki kulturalne

w Tarnowcu, gdy zakończy się remont starej kaplicy oraz w Woli Rzędzińskiej I po
adaptacji dawnego domu parafialnego.
To również dobre i korzystne rozwiązania?
Zdecydowanie tak. Mamy w tych kwestiach
doświadczenia. Przypomnę, że pod naszą
opieką znajdują się domy ludowe w Radlnej,
Zbylitowskiej Górze, Błoniu, Nowodowrzu,
prowadzące szeroką działalność, ale też hala
widowiskowo-sportowa w Koszycach Wielkich czy centrum kulturalno-sportowe w Koszycach Małych. Jeśli chodzi o basen w Woli
Rzędzińskiej to już podjęliśmy działania, aby
poszerzyć jego ofertę, by korzystać mogło
z niego więcej osób, a jednocześnie pozyskać
dodatkowe pieniądze, co również przyczyni się do ograniczenia kosztów utrzymania.
Napisaliśmy duży projekt zakładający m.in.
prowadzenie zajęć w domach ludowych, ale
także na basenie. Natomiast powstawania
placówek kulturalnych w kolejnych sołectwach oczekują mieszkańcy. Rozrastają się
kluby seniora, więc potrzebne są miejsca
spotkań, ale także dla innych grup społecznych, m.in. sołtysom do przeprowadzania zebrań rad sołeckich. W Tarnowcu na przykład
były dotąd problemy z prowadzeniem zajęć
z aerobiku, bo nie było gdzie. Teraz stara kaplica zamieni się w nowoczesny obiekt kulturalny, w którym swoją siedzibę będzie miała
również tamtejsza biblioteka. Rozpocznie się
w tej miejscowości zupełnie nowy rozdział
jeśli idzie o bibliotekę, ale także aktywizację
kulturalną mieszkańców.
Ilu pracowników zatrudnia Centrum
Kultury i Bibliotek?

Obecnie jest to 17 osób. Pragnę tutaj jednak podkreślić, że są to osoby niezwykle zaangażowane w swoją pracę, wkładające całe
swoje serce w to, co robią. Widać to najlepiej
przy organizacji dożynek, festynów, imprez
charytatywnych czy wielu, bardzo wielu innych przedsięwzięć, w tym o charakterze
patriotycznym, z których słynie nasza gmina. Nie zamawiamy cateringów, nie zlecamy
usług gastronomicznych czy innych firmom
zewnętrznym. Wszystkie posiłki – bigosy
i inne przygotowują nasi pracownicy, wykonują mnóstwo różnego rodzaju czynności.
Dzięki temu osiągamy duży efekt przy ponoszeniu minimalnych kosztów. Nasi pracownicy są wszędzie tam gdzie są potrzebni –
o każdej porze dnia i nocy. Spotkać ich można nawet przy sadzeniu kwiatków i zieleni,
które upiększają nasze miejscowości.
I jeszcze jedno pytanie – czy większa
ilość pracy związana z kierowaniem większą instytucją nie będzie kolidowała z pełnieniem funkcji radnej wojewódzkiej?
Wręcz przeciwnie – będąc radną Sejmiku
Województwa Małopolskiego i członkiem
Komisji Kultury mam okazję podpatrzeć wiele najlepszych rozwiązań w województwie,
z których niektóre przenoszę później na grunt
naszej gminy. Mam też większą wiedzę o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na nowe formy działalności. Nowe podmioty, które znajdować będą się pod opieką
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów
mogą tylko zyskać na tym, że jestem radną
wojewódzką.

Straż gminna radzi

Problem dzikich wysypisk śmieci rozwiązany?
Co roku, w okresie wiosenno – letnim
wraca problem dzikich wysypisk śmieci. Mimo, iż w każdej miejscowości naszej
gminy mieszkańcy mają wyznaczone miejsca na pozostawianie zgodnie z harmonogramem zarówno odpadów zielonych, jak
i wielkogabarytowych, to nadal spacerując gminnymi drogami, polami czy lasami
możemy natknąć się na dzikie wysypiska
śmieci. Problem stara się rozwiązać straż
gminna, między innymi za pomocą zainstalowania kamer w miejscach, gdzie mieszkańcy najczęściej bezkarnie wyrzucają odpady. Sprawcy karani są mandatami.
Mieszkańcy naszej gminy mogą w wyznaczonych punktach, pozostawiać zgodnie z harmonogramem, zarówno odpady zielone jak
i wielkogabarytowe. Odpady zielone odbie-

rane są od kwietnia do listopada, dwa razy
w miesiącu. Z kolei wielkogabarytowe – cztery
razy w roku. Harmonogram co roku trafia do
każdego domu w naszej gminie. Oprócz tego,
każdy mieszkaniec może w Tarnowie przy ulicy Cmentarnej, jak i Kąpielowej, bezpłatnie
oddać odpady po okazaniu dowodu osobistego.
Pomimo powyższego, w gminie Tarnów
nadal występuje problem dzikich wysypisk.
Śmieci pojawiają się nie tylko w lasach czy
na polach, ale często też w centralnych punktach miejscowości. - Jednym z miejsc, w którym pozostawiane są odpady, często nawet
te niebezpieczne dla naszego zdrowia, jest
parking przy cmentarzu w Tarnowcu. Nie pomogła tablica informująca o zakazie pozostawiania śmieci, dlatego podjęliśmy dodatkowe

działania – mówi Komendant Straży Gminnej
Arkadiusz Łucarz - Od kilku tygodni w Tarnowcu zamontowana jest przenośna kamera, dzięki
której zarejestrowaliśmy kilkadziesiąt osób wyrzucających w tym miejscu śmieci. Konsekwencją są wnioski o ukaranie do sądu - dodaje.
W ostatnich tygodniach Straż Gminna ujawniła już ponad 40 sprawców pozostawienia
odpadów zielonych, wielkogabarytowych czy
też komunalnych na terenie naszej gminy. Do
tej pory zostało nałożonych 16 mandatów karnych, został też sporządzony jeden wniosek
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowie.
Pamiętajmy, że każde pozostawianie odpadów w miejscu do tego nie wyznaczonym,
może być ukarane mandatem karnym w wysokości nawet 500 zł. W niektórych przypadkach
wniosek o ukaranie jest kierowany do sądu.
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GMINNE WIEŚCI

KWIECIEŃ

We wtorek, 25 kwietnia w Domu Ludowym
w Nowodworzu obradowała Młodzieżowa
Rada Gminy Tarnów. Dyskutowano o nowej
reformie edukacji, która już od września wejdzie w życie, zmieniając system gminnych
szkół. Prelegentem był Adam Ryba, dyrektor
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy
Tarnów. Przedstawił on radnym najważniejsze zagadnienia związane z kierowaną przez
siebie jednostką, a także opowiedział o wpływie reformy edukacji na nasze gminne szkoły.

XXVIII Sesja
Rady Gminy Tarnów
Przyznanie honorowego obywatelstwa
gminy Tarnów Stanisławowi Petlicowi, przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Tarnów na lata 2016 – 2022, a także
podjęcie uchwały łączącej samorządowe
instytucje kultury: Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów oraz Gminną Bibliotekę
Publiczną Gminy Tarnów – to najważniejsze
ustalenia, które podjęli radni w trakcie XXVIII
Sesji Rady Gminy Tarnów. Sesja odbyła się w
dniu 26 kwietnia, w Centrum Kultury i Sportu
w Koszycach Małych. Kolejną z ważniejszych
podjętych uchwał, było przyjęcie Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów
na lata 2016 – 2022. Przypomnijmy, że jest
to ważny dokument, gdyż daje nie tylko diagnozę problemów, z którymi spotykamy się
na obszarze gminy, ale przede wszystkim
pozwoli sięgnąć po zewnętrzne środki na ich
rozwiązanie.

- Nie było moim celem tylko i wyłącznie poszerzenie czy utrwalenie wiadomości uczniów
z najnowszej historii Polski. Chodziło mi przede
wszystkim o to, żeby nasi gimnazjaliści zrozumieli, jak wielką rolę w naszej historii odegrali
Ci, którzy walczyli z systemem komunistycznym, jak wielką złożyli ofiarę oraz to, że zbrodnie komunistyczne często pozostały do dnia
dzisiejszego nierozliczone - mówi wójt gminy
Tarnów Grzegorz Kozioł.

„Polak mały z ﬂagą” w
gminnych przedszkolach
W tygodniu poprzedzającym Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto
Narodowe Trzeciego Maja, do gminnych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zawitali przedstawiciele samorządu gminnego. Przeprowadzili oni wśród najmłodszych
mieszkańców naszej gminy pogawędki patriotyczne o naszych barwach narodowych
i najważniejszych świętach państwowych.
Rozdali również wszystkim przedszkolakom
biało – czerwone flagi. Najmłodsi przygotowali natomiast dla gości piękne, patriotyczne wierszyki i piosenki, które ochoczo
śpiewały i recytowały. Zadziwiały również
znajomością słów Hymnu Polski czy nazw
polskich świąt narodowych.

Gminne Obchody Święta
Narodowego Trzeciego
Maja z IV Rajdem
Rowerowym
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Stanisław Petlic
Honorowym Obywatelem
Gminy Tarnów
Podczas gminnych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja nadano Stanisławowi Petlicowi, mieszkańcowi Tarnowca, tytuł Honorowego Obywatela Gminy Tarnów.
Wniosek, o przyznanie tytułu skierowała do
Kapituły Honorowego Obywatelstwa grupa
radnych gminnych. Kapituła, uwzględniając
informację na temat dobroczynnej działalności Pana Stanisława Petlica zaopiniowała
kandydaturę pozytywnie. To już czwarty raz
w historii naszej gminy, kiedy radni zdecydowali o przyznaniu tego zaszczytnego tytułu.

Gminny Dzień
Bibliotekarza

Lekcje patriotyzmu w
gminnych gimnazjach

Jak co roku, w szkołach gimnazjalnych w
Gminie Tarnów, w ostatnich dniach kwietniach odbyły się tak zwane lekcje patriotyzmu, przeprowadzone przez wójta gminy
Tarnów Grzegorza Kozioła oraz dyrektora
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Adama
Rybę. W ramach tych nietypowych lekcji historii, gimnazjaliści wysłuchali połączonego
z multimedialną prezentacją wykładu ukazującego między innymi krwawe wydarzenia
Powstania Poznańskiego 1956, walki toczone
na wybrzeżu w 1970 roku, wizytę Jana Pawła
II w Polsce w 1979 roku, powstanie „Solidarności”, represje stanu wojennego i obalenie
komunizmu w Europie.

z Gruzji, z partnerskiej gminy Khashuri, radna
wojewódzka Anna Pieczarka, przedstawiciele
samorządu powiatowego, gminnego, partii
politycznych, organizacji kombatanckich.
Śpiewanie pieśni patriotycznych poprowadziły natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Woli Rzędzińskiej.
Po oficjalnej części, przyszedł czas na radosne świętowanie w trakcie IV już Rajdu Rowerowego „Tour de Gmina Tarnów”. Mieszkańcy
nie zawiedli, i w liczbie ponad czterystu rowerzystów stawili się na starcie wyścigu. Wśród
uczestników, ubranych w biało – czerwone
barwy, nie zabrakło i tych najmłodszych
i najstarszych. Wśród wszystkich, którzy ukończyli liczącą około 20 kilometrów trasę, wylosowano nagrodę główną – rower. Komisja
wyłoniła również najpiękniej przystrojone rowery, przyznając trzy nagrody. Na wszystkich
czekały pamiątkowe medale oraz dyplomy.

Gmina Tarnów zaprosiła mieszkańców na
tegoroczne obchody Święta Narodowego
Trzeciego Maja do Woli Rzędzińskiej, gdzie
poza tradycyjnymi obchodami patriotycznymi, odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy
Tarnów, a po jej zakończeniu IV Rajd Rowerowy „Tour de Gmina Tarnów”. Na starcie stanęło ponad czterystu uczestników.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy przeszli
w przemarszu na Plac Bohaterów Armii Krajowej w centrum wsi. Do wpływu konstytucji
trzeciomajowej na późniejsze pokolenia odnosili się w swoich przemówieniach uczestniczący w wydarzeniu poseł Michał Wojtkiewicz
oraz Wojewoda Małopolski Józef Gawron.
Wśród przybyłych na gminne obchody gości,
znaleźli się również składający wieńce przy
pomniku poległych za Ojczyznę: delegacja
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Dnia 8 maja pracownicy bibliotek publicznych oraz szkolnych z gminy Tarnów spotkali
się w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych. Okazją był rozpoczynający się
Tydzień Bibliotek oraz Dzień Bibliotekarza.
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele
samorządu, w tym Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i Przewodnicząca Rady Gminy
Tarnów Wiesława Mitera, dyrektorzy szkół,
a także przedstawiciele rynku wydawniczego.
Spotkanie było też okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy wszystkimi
bibliotekarzami z terenu naszej gminy.

MAJ

Kwietniowa sesja
Młodzieżowej Rady

GMINNE WIEŚCI
Gmina tworzy
Klaster Energii
Dzięki utworzeniu Klastra Energii, Gmina Tarnów będzie miała szansę pozyskać
kolejne fundusze zewnętrzne. Powstanie
Klastrów Energii jest to inicjatywa Ministerstwa Energii, które daje w ten sposób możliwość samorządom oraz innym jednostkom
szansę finansowania projektów, służących
poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Uchwałę w sprawie akceptacji
porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa podjęli w trakcie sesji Radni Gminy Tarnów.

Święto Kominiarzy

Gminny Dzień Strażaka
Uroczystą Mszą świętą w kościele parafialnym w Porębie Radlnej rozpoczęły się w
sobotę, 20 maja, Gminne Obchody Dnia Strażaka. Udział w uroczystościach wzięły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Tarnów, władze samorządowe, przybyli goście oraz mieszkańcy.
Po Mszy św., przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP z Woli Rzędzińskiej, strażacy
w uroczystym przemarszu udali się na plac
obok remizy OSP w Porębie Radlnej, gdzie
odbyła się oficjalna część uroczystości z wręczeniem zasłużonym strażakom – ochotnikom odznaczeń. Złotym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Wojciech
Hońdo, Sebastian Olszówka. Srebrnym

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy
Tarnów
Jednogłośnie zagłosowali radni, udzielając
Wójtowi Gminy Tarnów Grzegorzowi Koziołowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2016 r. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium włodarzowi naszej gminy, była
najważniejszą z podjętych w trakcie XXX Sesji
Rady Gminy Tarnów, która odbyła się w dniu
24 maja, w Domu Ludowym w Radlnej. Głosowanie nad absolutorium poprzedziło sprawozdanie finansowe za 2016 rok zaprezentowane przez Skarbnika Gminy Tarnów Irenę
Podrazę oraz przedstawienie pozytywnych
opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W swym wystąpieniu, bezpośrednio poprzedzającym dyskusję i głosowanie, wójt
Grzegorz Kozioł zwrócił uwagę na fakt, że w
2016 roku udało się zrealizować wszystkie
założenia budżetowe, w szczególności te inwestycyjne, a nawet zrobić więcej, przede
wszystkim dzięki wykorzystaniu wszelkich
możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych. – Nie boimy się trudnych wyzwań
i realizujemy je, jak chociażby wzorcowe
przystosowanie systemu szkół do reformy
edukacji, podniesienie standardu przedszkoli, zapewnienie bazy sportowej w każdej miejscowości czy chociażby rozwój strefy
społecznej – mówił wójt.

Majowa sesja
Młodzieżowej Rady
We wtorek, 30 maja odbyła się kolejna
w tej kadencji sesja Młodzieżowej Rady Gminy
Tarnów. Tematem obrad stały się finanse publiczne, gdyż gościem obrad była Agnieszka
Budzik, Główny Księgowy Centrum Animacji
Kulturalnej Gminy Tarnów. W trakcie dyskusji
radni poruszali tematy związane zarówno z finansowaniem wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, jak i organizacją życia kulturalnego.
Szeroką dyskusję wzbudziła też kwestia pozyskiwania funduszy unijnych na prowadzenie
działalności kulturalnej na terenie gminy.

Majowe spotkanie
na Jamnej dzięki BO
Blisko trzysta osób spotkało się w czwartek, 25 maja na wzgórzu w Jamnej. Wyjazd
odbył się w ramach projektu „Uniwersytet
integracji międzypokoleniowej”, realizowanemu z pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Majówkowy wyjazd był okazją do poznania historii
wzgórza na Jamnej. Kolejno, w trakcie plenerowej majówki przy grillu uczestnicy mieli
okazję do rozmowy, wymiany doświadczeń
i integracji.

Dla dzieci i mam – Dzień
Dziecka z Targami Urody
CZERWIEC

W dniu 17 maja kominiarze z całej Polski
obchodzili w Tarnowie swoje święto. Udział
w Święcie Kominiarzy wziął wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Uroczystości rozpoczął
przemarsz Kominiarzy w galowych strojach ulicami miasta do tarnowskiej katedry,
w której Biskup Andrzej Jeż odprawił mszę
św. Następnie na rynku odbyła się część
oficjalna. Zgromadzonych powitał prezes
Krajowej Izby Kominiarzy oddział Tarnów
Wiesław Zabawa, mieszkaniec Zawady.
W trakcie wydarzenia odbyło się również
wręczenie nagród za konkurs plastyczny kierowany do dzieci najmłodszych klas szkół
podstawowych oraz przedszkoli.
Jedną
z wyróżnionych przez jury prac była wykonana przez uczennice Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Łękawce Laura Łabno.

Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczona została Wolontariuszka Anna Olszówka. Brązowym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa odznaczeni zostali: Jacek Górski, Paweł Górski, Bogusław Halski, Dariusz
Smołka. Odznaką Wzorowy Strażak odznaczeni zostali Dorota Dziecina, Grzegorz Kocerba, Dawid Łuczkowiec, Piotr Maślanka,
Piotr Michalik, Grzegorz Olszówka. Odznaką
za wysługę 50 lat odznaczony został Henryk
Górski. Odznaką za wysługę 20 lat odznaczony został Marian Gębski, natomiast Odznaką
za wysługę 10 lat Jan Kras. Z kolei Odznaką
Za wysługę 5 lat odznaczeni zostali Natalia
Kumor, Mateusz Curyło, Zbigniew Kumor,
Paweł Kurczab, Andrzej Wójcik. Brązową
Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
odznaczeni zostali: Radosław Ciurej, Adrian
Halski, Mateusz Gębski, Kamil Kumor, Paweł
Podstawski, Piotr Podstawski.

Cyrk na szczudłach, dmuchane zamki, przejażdżki na kucyku i smaczne jedzonko – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na dzieci
z gminy Tarnów, które zjawiły się 1 czerwca
w hali widowiskowo – sportowej w Koszycach
Wielkich. W rytm dziecięcych przebojów najmłodsi mogli spróbować swoich sił w tańcu,
a także w trakcie zumby. Do zabawy zachęcały też dmuchane zamki oraz ciekawe konkursy i gry z nagrodami. Gdy dzieci bawiły się,
korzystając z przygotowanych dla nich atrakcji, ich mamy miały szansę zadbać o swój wygląd w trakcie Targów Urody. Organizatorzy
poczęstowali wszystkich smacznymi przekąskami i słodkim ciastem.
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GMINNE WIEŚCI

Memoriał o. Strzałkowskiego w Zawadzie
Już po raz czternasty mieszkańcy z całego regionu spotkali się w Zawadzie,
w trakcie Memoriału Błogosławionego Ojca
Zbigniewa Strzałkowskiego, który odbył się
w niedzielę, 4 czerwca. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Tarnów, Centrum
Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, Prowincja
Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św.
Marcina Biskupa w Zawadzie oraz społeczność Szkoły w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem objął Biskup Tarnowski Andrzej
Jeż. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. dziękczynna za beatyfikację Bł. O. Z. Strzałkowskiego.
Następnie zawadzkimi drogami odbyły
się biegi memoriałowe, które jak zawsze
cieszyły się wielkim zainteresowaniem
uczestników. Biegi zostały podzielone na
cztery kategorie wiekowe, rozgrywane na
różnych trasach, przypisanych odpowiednio do poszczególnych kategorii. Oddzielnie
klasyfikowano kobiety i mężczyzn. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz cenne nagrody ufundowane przez
sponsorów. Po biegach uczestnicy wzięli
udział w rodzinnym pikniku.

Młodzieżowi Radni
z wizytą w Krakowie
Zwiedzanie Muzeum Armii Krajowej oraz
Fabryki Schindlera to główne punkty wyjazdu
do Krakowa, zorganizowanego przez gminne
Centrum Kultury i Bibliotek, dla członków
Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów. Wizyta w
stolicy Małopolski miała miejsce 6 czerwca.
Wyjazd uzupełniła wizyta na rynku głównym
w Krakowie.

Pamięci tarnowskich
Żydów
W piątek, 16 czerwca, w lesie Buczyna
na terenie Zbylitowskiej Góry, jak co roku
rozpoczęły się Dni Pamięci Żydów Galicyjskich. Zainaugurowały je wspólne modlitwy
duchownych katolickich i żydowskich w
intencji tysięcy osób, głównie narodowości żydowskiej zamordowanych tutaj przez
Niemców w czasie drugiej wojny światowej.
6

Samorząd Gminy Tarnów reprezentował
wójt Grzegorz Kozioł oraz samorządowcy
Dariusz Żurek i Piotr Rybski. W uroczystości
udział wzięły poczty sztandarowe, nauczyciele i dyrektorzy gminnych szkół oraz poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP.
Po oficjalnych wystąpieniach i wspólnej
modlitwie pod pomnik na miejscu kaźni
w buczyńskim lesie podeszły delegacje,
które złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Paraﬁada
w Woli Rzędzińskiej

Dnia 18 czerwca w Woli Rzędzińskiej odbył
się festyn rodzinny „Parafiada”, zorganizowany przez społeczność parafii pw. Miłosierdzia Bożego oraz Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów. Po powitaniu zgromadzonych
przez proboszcza parafii księdza Stanisława
Szufnarę, wystąpiły dzieci zarówno z Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej, jak
i Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek. W czasie festynu niespodziankę, która ucieszyła w szczególności
najmłodszych, przygotowali policjanci oraz
strażacy – ochotnicy. Była okazja obejrzeć
wyposażenie „mundurowych”, zasiąść za
kółkiem zarówno radiowozu jak i wozu strażackiego. Na scenie wystąpiła zaś młoda wokalistka z gminy Tarnów Eliza Gąsiorowska,
która zaśpiewała znane przeboje. Z kolei
wolańska sekcja judo przygotowała pokaz
swoich umiejętności. Społeczność parafialna
zaprosiła na bogaty bufet oraz loterię fantową, w której do wygrania były nagrody ufundowane przez sponsorów. Samorząd gminny
częstował tradycyjnie bigosem. Na zakończenie wszyscy bawili się w trakcie wieczoru tanecznego przy muzyce w wykonaniu zespołu
SKALA.

O powiecie
na Młodzieżowej Radzie
We wtorek, 20 czerwca w Domu Ludowym
w Nowodworzu odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów. Gościem spotkania był etatowy Członek Zarządu Powiatu Jacek Hudyma. Mówił
w trakcie wystąpienia o najważniejszych zadaniach jednostki samorządu terytorialnego jaką jest powiat, w tym o realizowanych
na jego terenie inwestycjach czy zadaniach
w dziedzinie szkolnictwa. Radni, jak zawsze
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przygotowani do dyskusji, zadawali pytania dotyczące działalności powiatu. W sesji
uczestniczył wójt gminy Tarnów Grzegorz
Kozioł, który wręczył radnym kończącym
kadencję podziękowania.

Witaj lato – gmina
zakończyła rok szkolny
W piątek, 23 czerwca w hali widowiskowo
– sportowej w Koszycach Wielkich odbyło
się uroczyste zakończenie roku szkolnego
2016/2017. Udział wzięli w nim uczniowie
ze wszystkich szkół w gminie Tarnów, dyrektorzy szkół, dyrektor tarnowskiego oddziału Kuratorium Oświaty Artur Puciłowski
oraz przedstawiciele samorządu gminnego
na czele z wójtem Grzegorzem Koziołem.
Spotkanie było okazją do podsumowania
mijającego roku, wyróżnienia najlepszych
uczniów, a także złożenia życzeń udanego, wakacyjnego odpoczynku, zarówno dla
uczniów jak i nauczycieli. Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich przygotowali okolicznościowe przedstawienie ”Nie mówimy żegnaj, mówimy do
zobaczenia szkoło….”. Zaś organizatorzy,
gminne Centrum Kultury i Bibliotek Gminy
Tarnów – słodką niespodziankę.

Festyn
z dobrym smakiem
w Jodłówce – Wałkach
Degustacje smacznego, regionalnego jedzenia, występy i wieczór taneczny z muzyką
na żywo, to tylko niektóre z atrakcji, czekające na wszystkich, którzy postanowili spędzić
niedzielny wieczór, 25 czerwca, w Jodłówce
– Wałkach. Już od godzin popołudniowych
najmłodsi korzystali z dmuchanych zamków
i zjeżdżalni. Na scenie zaś swoje wokalne,
taneczne i aktorskie umiejętności zaprezentowały dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej, prezentując piękne przedstawienie
„Kopciuszek inaczej”, a także witając lato
koncertem tematycznych piosenek.
W trakcie festynu organizatorzy zaprosili
mieszkańców na Festiwal Dobrego Smaku –
czyli darmowe degustacje potraw lokalnych,
gdzie w menu znalazły się: domowe pierożki, kiełbaski czy bigos z grzybami. Wydarzenie było też okazją do zaczerpnięcia nuty
węgierskiej kultury, dzięki wizycie uczniów
z partnerskiej dla gminy Tarnów miejscowości Jászalsószentgyörgy.

NASZE SPRAWY

Nowe stawki za śmieci
Firmy, które zaoferowały najniższe ceny
będą odbierać od 1 sierpnia odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tarnów. Niestety, mieszkańcy
będą płacić nieco więcej, bo firmy podniosły stawki za wywóz odpadów.
Obecnie gminy odpowiedzialne są za zorganizowanie wywozu odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z ustawą gmina ma obowiązek rozpisać przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów, wyłonić przedsiębiorcę, który takie odpady będzie odbierał, a potem przeliczyć kwotę na mieszkańca.
Zgodnie z tym obowiązkiem w drodze postępowania przetargowego zostały wyłonione
podmioty, które w kolejnym okresie zajmą
się odbiorem i zagospodarowaniem naszych
śmieci.
Nasza gmina, jeśli chodzi o odbiór odpadów
komunalnych, podzielona jest na trzy sektory. W sektorze pierwszym (Wola Rzędzińska,
Jodłówka-Wałki), jak również drugim (Tarnowiec, Zawada, Nowodworze, Łękawka, Radlna, Poręba Radlna i Koszyce Małe) przetarg
wygrała firma AVR sp. z o.o. ul. Józefa Dietla
93/4, 31-031 Kraków czyli śmieci odbierać będzie ta sama co do tej pory. Natomiast w sektorze trzecim (Biała, Błonie, Koszyce Wielkie,
Zgłobice, Zbylitowska Góra) wyłonionym pod-

miotem jest firma REMODNIS Kraków sp. z o.o.
ul. Półłanki 64.
Niestety, mimo że wybrano najtańsze oferty, to od 1 sierpnia mieszkańcy za śmieci będą
płacić trochę więcej, bo firmy podniosły ceny
swoich usług. Fakt ten jednak znawców tematu nie dziwi, bo do tej pory w naszej gminie
obowiązywały dość niskie stawki – mniejsze
niż w sąsiednich gminach. Można podejrzewać, że firmy – gdy weszła ustawa o odpowiedzialności gmin za zorganizowanie odbioru
śmieci – chciały zdobyć rynki i dlatego zaniżały ceny. A teraz przedstawione kwoty już odzwierciedlają rzeczywiste koszty i realia rynkowe.
Rada Gminy Tarnów zaakceptowała nowe
stawki opłat, które przedstawiamy w tabelce, ale trzeba tutaj podkreślić, że radni
głosujący za taką uchwałą nie mieli innego
wyjścia – w przetargu wybrano najniższe cenowo i najkorzystniejsze oferty.
- Warto zwrócić uwagę, że wynegocjowaliśmy zwiększenie ilości odpadów zielonych oraz
wielkogabarytowych – mówi zastępca wójta
Sławomir Wojtasik. – Uwzględnione zostały
w tym zakresie wnioski zgłaszane na
zebraniach wiejskich.
Informujemy, że mieszkańcy nie muszą
składać nowych deklaracji, a numery kont

indywidualnych pozostają takie same.
Zbiórka odpadów zielonych, a także zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach według harmonogramu.
Odpady wielkogabarytowe zbierane są
4 razy do roku w każdej miejscowości w wyznaczonych terminach i miejscach, a odpady
zielone od kwietnia do listopada 2 razy w miesiącu w każdym sołectwie w wyznaczonych
terminach i miejscach.
Ponadto każdy mieszkaniec gminy Tarnów
– po okazaniu dokumentu tożsamości – może
przekazać nieodpłatnie w/w odpady oraz
inne odpady komunalne zebrane selektywnie
z gospodarstw domowych do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, które zlokalizowane są przy
ul. Cmentarnej 31 oraz przy ul. Kąpielowej 4b.
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka,
fotele, dywany, materace, pierzyny, zabawki
dużych rozmiarów itp.
Bieżące informacje dotyczące harmonogramów odbiorów, opłat, aktualnych przepisów
oraz sposobów segregacji znajdują się na
stronie internetowej gminy Tarnów www.gmina.tarnow.pl w zakładce „Gospodarowanie
odpadami komunalnymi”.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY | Lipiec 2017

7

INWESTYCJE

Jakie inwestycje w wakacje?
Sezon inwestycyjny w pełni. Powstają nowe domy kultury, przedszkola, budowane są drogi, chodniki, ścieżki rowerowe…
Oto krótki przegląd realizowanych w gminie Tarnów inwestycji – tych większych i mniejszych.
Zacznijmy od inwestycji kubaturowych. Dużym przedsięwzięciem
w tym względzie jest remont i adaptacja tzw. starej kaplicy w Tarnowcu
pod potrzeby domu kultury. Powstanie nowoczesny obiekt, w którym
siedzibę będzie mieć m.in. miejscowa biblioteka, a mieszkańcy nareszcie będą mieć miejsce spotkań. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku.
Swoją placówkę kulturalną będą też mieć mieszkańcy Woli Rzędzińskiej. Tam przebudowywane są pomieszczenia dawnego domu parafialnego pod potrzeby domu ludowego. Będą pomieszczenia, w których
będzie można prowadzić różnego rodzaju zajęcia, warsztaty czy kursy,
będzie tam też można urządzić np. siłownię.

w Jodłówce-Wałkach, natomiast w Łękawce wybudowany przepust
(droga na Patyka).

Wkrótce powstaną kilometry nakładek asfaltowych

W Woli Rzędzińskiej przebudowany zostanie
budynek dawnego domu paraﬁalnego
Powstają kolejne przedszkola. W Białej w tym celu przebudowywane i adaptowane są pomieszczenia w remizie OSP, gdzie dawniej była
szkoła. W miejscu dawnych sal lekcyjnych będą dobrze wyposażone
pomieszczenia do pobytu przedszkolaków wraz z jadalnią oraz zapleczem sanitarnym. W Błoniu nowoczesne przedszkole będzie przy tamtejszej Szkole Podstawowej. W dobudowanej części znajdą się sale dla
dwóch oddziałów, będą tam szatnie oraz zaplecze sanitarne. Z myślą
o przedszkolu rozbudowywana jest Szkoła Podstawowa w Zawadzie.
W nowym budynku znajdą się sala dzienna mogąca pomieścić jeden
oddział przedszkolny, sala do wydawania posiłków, będą szatnie i zaplecze sanitarne.
W Koszycach Wielkich nowe ogrodzenie robione jest wokół Zespołu
Szkół i hali widowiskowo-sportowej. W Koszycach Małych montowane
są trybuny obok boiska piłkarskiego, podobne będą też na stadionie
LKS Tarnowiec. W Woli Rzędzińskiej II remontowana będzie sala sportowa, a w Woli Rzędzińskiej I urządzane pomieszczenie pod piąty oddział
w przedszkolu.
Jak zwykle o tej porze roku sporo prac przeprowadzanych jest na
drogach. Z większych inwestycji drogowych trzeba wymienić kompleksową przebudowę drogi „Na Szpic” w Jodłówce-Wałkach. To duże
przedsięwzięcie, które zakończy się dopiero w 2018 roku.
Solidnej, asfaltowej drogi doczekają się wreszcie mieszkający przy
ul. Promiennej w Koszycach Małych i ul. Norwida w Koszycach Wielkich.
Remontowana jest również ul. Podgórska w Zbylitowskiej Górze oraz
droga w kierunku Zabłędzy w Łękawce.
We wszystkich sołectwach asfaltowane są drogi. W sumie wykonanych zostanie około 5,5 kilometra nowych nakładek asfaltowych. Nowe
nawierzchnie będą m.in. na drogach: w Tarnowcu – ulica boczna od ul.
Sportowej, w Nowodworzu – droga tzw. na Granicach koło Państwa Wideł, w Łękawce – boczna od drogi wojewódzkiej koło Państwa Wzorek,
w Koszycach Małych – fragment ul. Lipowej, ul. Miła czy też boczna od
ul. Oświatowej, w Jodłówce-Wałkach – tzw. koło Państwa Sroka oraz
koło Państwa Śremba, w Zbylitowskiej Górze fragment ul. Zgłobickiej,
w Porębie Radlnej droga obok Figury Św. Floriana, a w Zgłobicach –
boczna od ul. Kasztanowej.
Dodatkowo - dzięki funduszom z ochrony gruntów rolnych - powstanie nowa nakładka asfaltowa na drodze tzw. Mokrzyska w
Nowodworzu. Wykonane zostanie odwodnienie drogi Górówka
8
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W trakcie realizacji jest budowa chodników oraz ścieżek rowerowych.
Zacznijmy od tych realizowanych wspólnie z powiatem tarnowskim.
W Nowodworzu chodnik ze ścieżką rowerową będzie przy drodze powiatowej od zjazdu z drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą
do DPS, w Jodłówce-Walkach przy drodze powiatowej na odcinku za
szkołą w kierunku Starych Żukowic. W Zgłobicach wybudowany zostanie fragment chodnika wraz ze spocznikiem przystankowym przy ul.
Spokojnej oraz wyremontowany odcinek chodnika przy tej samej ulicy
– od ul. Dunajcowej do granicy z Błoniem.
W Woli Rzędzińskiej II trwa już budowa ścieżki rowerowej wraz z zatoką autobusową przy drodze gminnej w kierunku Jodłówki-Wałek.
Ostatni już fragment ścieżki rowerowej zrobiony zostanie w Błoniu
- w pasie drogi gminnej tzw. Kamionka.
Nowe ścieżki rowerowe będą też w Porębie Radlnej – przy drodze
gminnej nr 27 i 46 w kierunku Radlnej, a także przy ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze. Obydwie inwestycje wykonane zostaną w technologii
betonowej. W gminie nowych chodników i ścieżek rowerowych będzie
w tym roku łącznie blisko 3 kilometry!

W Porębie Radlnej powstanie
kolejny etap ścieżki rowerowej w technologii betonowej
Warto jeszcze dodać, że powiększy się chodnik przy drodze wojewódzkiej w Tarnowcu. Tym razem budowany będzie na odcinku od Leadera do skrzyżowania z ul. Zawadzką. Budowany jest parking przy ul.
Kościelnej w Zbylitowskiej Górze.
Mieszkańców Zgłobic, oczekujących na rychłą budowę nowej remizy
OSP, która będzie pełnić również funkcję domu ludowego, pragniemy
zapewnić, że Urząd Gminy jest gotowy do rozpoczęcia inwestycji. W tej
chwili czynione są starania o pozyskanie środków zewnętrznych na to
przedsięwzięcie.
W gminie Tarnów – we wszystkich sołectwach - wykonywanych
w wakacje będzie też dużo innych drobnych prac – remontowych
i porządkowych. Podobnie jak w poprzednich latach zatrudnieni
zostali pracownicy interwencyjni.

INWESTYCJE

Duże pieniądze dla gminy Tarnów
Gminie Tarnów udało się pozyskać kolejne duże pieniądze zewnętrzne. Dzięki blisko 600 tysiącom unijnych funduszy
wyremontowany zostanie budynek „starej kaplicy” w Tarnowcu. Za pieniądze pozyskane z urzędu Marszałkowskiego,
remontu doczeka się remiza OSP w Jodłówce – Wałkach oraz kapliczka w Porębie Radlnej, a w Tarnowcu powstanie bezpieczny chodnik. Na doﬁnansowanie mogą liczyć też wydarzenia kulturalne. – Doﬁnansowania z Unii Europejskiej dopiero ruszyły. Zrobimy wszystko, by w najbliższym czasie pozyskać jak najwięcej pieniędzy dla naszej gminy
– zapowiada wójt Grzegorz Kozioł.

Za unijne przebudowa
„starej kaplicy” w Tarnowcu

W Tarnowcu za unijne
wyremontowany zostanie budynek “starej kaplicy”

Kultura z dofinansowaniem
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów pozyskało z kolei wsparcie finansowe na organizację dwóch wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Tarnów. Fundusze pochodzą z budżetu Województwa
Małopolskiego, w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”. – W tegorocznej edycji konkursu przeznaczyliśmy blisko 2,1 miliona złotych na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych w Małopolsce. Na konkurs wpłynęło ponad 500 ofert, a dofinansowanie udało się uzyskać niecałej połowie
z nich – mówi Anna Pieczarka, Radna Województwa Małopolskiego.
Tym bardziej można więc docenić, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów uzyskało dotację na dwa projekty. Pierwszym wydarzeniem,
którego realizację dofinansował Samorząd Małopolski jest IV Rajd
Rowerowy „Tour de Gmina Tarnów”. Drugi dofinansowany projekt, to
obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Wydarzenie, które organizowane będzie już po raz kolejny w sierpniu, co roku gromadzi coraz
większą publiczność. W jego trakcie będzie okazja zobaczyć pokazy
kawaleryjskie, a także wysłuchać koncertu Andrzeja Rybińskiego.

Małopolskie remizy
dla Jodłówki - Wałek

I już wkrótce powstanie w nim nowoczesny dom kultury
Gminie Tarnów po raz kolejny udało się pozyskać duże pieniądze
unijne. Dzięki dotacji w kwocie blisko 600 tysięcy złotych, w Tarnowcu
wyremontowany zostanie budynek tzw. „starej kaplicy”, który będzie
służył mieszkańcom jako nowoczesny dom kultury. Miejsce na swoją
siedzibę, znajdzie w nim również biblioteka. Koszt całości inwestycji to blisko półtora miliona złotych. – Cieszymy się, że kolejny okres
pozyskiwania funduszy unijnych już przynosi w naszej gminie efekty.
Środki na realizację tej inwestycji zostały zapisane w tegorocznym budżecie gminnym, pozyskanie tak dużej dotacji z pewnością pozwoli
nam zrealizować więcej zadań służących mieszkańcom – mówi wójt
gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Pozyskane fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania Rozwój instytucji kultury
oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego.

Około 40 tysięcy złotych udało się pozyskać Gminie Tarnów na remont remizy OSP w Jodłówce – Wałkach. Fundusze pochodzą z tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy”, organizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zadowolenia z pozyskanych funduszy nie kryje Prezes OSP w Jodłówce – Wałkach Lucjan
Olszówka. – Remont remizy jest nam bardzo potrzebny. Jesteśmy jednostką, która się stale rozwija, a wnętrza naszej remizy są już zniszczone i wysłużone – mówi. Pozyskane fundusze pozwolą m.in. na remont
garażu, wymianę posadzki, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia,
a także zakup wyposażenia, takiego jak szafki ubraniowe.

Kapliczki z dofinansowaniem
Również kapliczka w Porębie Radlnej zostanie wyremontowana
dzięki pozyskaniu przez Gminę Tarnów funduszy z Województwa Małopolskiego, tym razem w ramach tegorocznej edycji konkursu „Kapliczka Małopolski 2017”. Dzięki pozyskanym funduszom kapliczka zyska
nowe oblicze. Zostanie wykonana nowa elewacja, zmienione pokrycie
dachu, zamontowana nowa stolarka drzwiowa i okienna oraz odnowione wnętrze. Pracami konserwatorskimi objęte zostaną ołtarz
oraz figurka i krzyż.
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KULTURA

Gmina wspiera talenty
Wójt Gminy Tarnów po raz kolejny
przyznał stypendia dla najzdolniejszych
z terenu naszej gminy. Tym razem wyróżnienia powędrowały do tancerki Emilii
Musiał oraz piłkarek: Agnieszki Derus, Julii
Wrony i Karoliny Piwowarczyk. Uroczyste
wręczenie stypendiów przez Wójta Gminy
Tarnów Grzegorza Kozioła odbyło się w dniu

13 czerwca, w Urzędzie Gminy Tarnów.
Przypomnijmy, iż program wspierania
młodych pasjonatów z terenu gminy Tarnów funkcjonuje już dziesięć lat. W tym
czasie stypendia otrzymało kilkadziesiąt
utalentowanych osób, którzy osiągają
w swoich dziedzinach sukcesy.

Konkursowe rywalizacje
Eko – konkurs w przedszkolu w Tarnowcu
W Niepublicznym Przedszkolu w Tarnowcu, już po raz szósty odbył
się Gminny Konkurs Ekologiczny. Miał on miejsce 20 kwietnia, kiedy to
spotkali się mali ekolodzy z gminnych przedszkoli.
Konkurs obejmował twórczość plastyczną, tak więc część przedszkolaków przybyła po odbiór nagród za piękne prace wykonane na
temat „ Sekretne życie drzew”. Kolejny etap konkursu obejmował test
wiedzy przyrodniczej. Tutaj w szranki stanęli przedstawiciele 9 gminnych przedszkoli, którzy dzielnie zmagali się z kolejnymi zadaniami.
Pierwsze miejsca przyznano dla Alana Sokołowskiego i Jakuba Solaka
z Niepublicznego Przedszkola w Jodłówce -Wałkach oraz Emilii Trzop
i Aleksandra Niedziołek z Niepublicznego Przedszkola w Koszycach
Małych.

Mistrzowie ortografii
Dnia 26 kwietnia, w Zespole Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich
odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Uczniowie klas I -III napisali
dyktando, które pozwoliło wyłonić gminnych mistrzów ortografii. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z językowymi pułapkami. Komisja
konkursowa wyłoniła zwycięzcę. Pierwsze miejsce zajęła Amelia Kaczmarczyk z Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich.

Najlepsi w Scratcha
W czwartek, 27 kwietnia 2017 r. Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze gościło uczestników Szkół Podstawowych z terenu naszej
gminy, którzy rywalizowali w II Gminnym Konkursie Informatycznym –
Mistrz Kodowania Scratch dla klas 4-6. Jury konkursu po zapoznaniu się
z przedstawionymi grami oraz po wysłuchaniu prezentacji przedstawiło
wyniki. Pierwsze miejsce zajął Szymon Górski - SP Zbylitowska Góra.

Recytowali wiersze Frysztakowej
Dnia 11 maja 2017 roku, w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu,
już po raz kolejny odbył się konkurs poświęcony naszej lokalnej poetce,
Józefie Frysztakowej. Składał się on z dwóch kategorii: recytatorskiej
oraz plastycznej. W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali
Tomasz Wrona – SP w Zbylitowskiej Górze, Martyna Bobro – SP w Zbylitowskiej Górze, Karol Szczerba – gimnazjum w Tarnowcu.
Zaś w konkursie plastycznym zwyciężyli: Damian Gut - NZSP w Łękawce, Martyna Gondek – SP w Tarnowcu oraz Kinga Rzepka – gimnazjum w Tarnowcu.

oraz wiedzy. W zmaganiach wzięły udział zarówno dzieci przedszkolne
(konkurs plastyczny), jak i uczniowie klas I-VI (konkurs plastyczny, wiedzy oraz recytatorski).
Zwycięzcami zostali: Dyrdał Szymon NZSP Błonie, Jabłoński Paweł
PN Zgromadzenia SS Służebniczek w Nowodworzu, Gomółka Aleksandra SP w Zbylitowskiej Górze, Malig Natalia ZSP w Woli Rzędzińskiej,
Wiktoria Zardzielewicz SP Tarnowiec.

Zawody pływackie o Puchar Wójta
Dnia 19 maja odbyły się XII Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy Tarnów. Młodzi pływacy, których do rywalizacji zgłosiło się blisko 150, zmagali się na basenie
TOSiR w Tarnowie – Mościcach.
Zawody zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe, rozegrane na
różnych dystansach.
W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali: Pawłowska
Paulina, Łaśko Kacper, Cholewa Katarzyna, Masiuk Ksawery, Woźniak
Ewa, Mróz Daniel. Puchar Wójta Gminy Tarnów: Pawłowska Paulina,
Łaśko Kacper, Cholewa Katarzyna, Masiuk Ksawery, Woźniak Ewa, Mróz
Daniel.
Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa im. o. Zbigniewa
Strzałkowskiego w Zawadzie oraz gminne Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. Na zwycięzców czekały medale i puchary, a na
wszystkich pamiątkowe dyplomy, wręczone przez wójta gminy Tarnów
Grzegorza Kozioła.

Wiosna z książką
We wtorek, 23 maja w Ośrodku Jeździeckim „Roleski Ranch” odbył
się finał III Gminnego Konkursu Czytelniczego „Wiosna z książką”, zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zgłobicach oraz
Szkołę Podstawową w Zbylitowskiej Górze. Tematem konkursowych
zmagań był „koń w literaturze dziecięcej i młodzieżowej”. W rywalizacji udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
W etapie indywidualnym, w najmłodszej kategorii wiekowej I miejsce
zajął Szymon Wzorek ze Szkoły Podstawowej w Tarnowcu. W kolejnej
kategorii I miejsce zajęła Aleksandra Niewola, reprezentująca Szkołę
Podstawową w Zgłobicach. W najwyższej kategorii wiekowej kategorii
I miejsce zajął Szymon Górski ze Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej
Górze. W drużynowych zmaganiach najlepszymi zespołami okazały się,
uzyskując jednakową ilość punktów: Szkoła Podstawowa w Zgłobicach
oraz Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze.

Gminny konkurs poświęcony
Janowi Pawłowi II

XIV Międzypowiatowy Konkurs Poprawnego Pisania w języku angielskim

Dnia 26 kwietnia 2017 r. w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II odbyła się XII edycja Gminnego Konkursu
poświęconego św. Janowi Pawłowi II, pod honorowym patronatem
Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża oraz Wójta
Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła. Temat tegorocznej edycji brzmiał:
„IDŹCIE I GŁOŚCIE W ŻYCIU I POSŁANNICTWIE ŚW. JANA PAWŁA II”.
Konkurs obejmował trzy części: konkurs plastyczny, recytatorski

30 maja 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach
odbył się finał XIV Międzypowiatowego Konkursu Poprawnego Pisania
„Spelling Competition 2017”, zorganizowany przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Zgłobicach. Komisja konkursowa przyznała: I miejsce : Patrycja
Zegar - SP Zalasowa, Szymon Górski - SP Zbylitowska Góra
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NASZE SPRAWY

Zmiany w przepisach
dotyczących usunięcia drzewa
Dnia 17 czerwca weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Stało
się to na podstawie ustawy z 2 czerwca 2017
r. Zgodnie z nią osoby fizyczne, zamierzające usunąć drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, są
zobowiązane dokonać zgłoszenia zamiaru
usunięcia do Urzędu Gminy Tarnów.
Zamiaru usunięcia drzewa na cele nie związane z działalnością gospodarczą musimy
zgłosić do urzędu, jeśli obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
•
80 cm – w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
•
65 cm – w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
•
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Drzewa posiadające mniejsze obwody aniżeli te, które podano wyżej, można usuwać
bez zezwolenia i bez konieczności zgłoszenia
takiego zamiaru do urzędu.
W przypadku konieczności zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, zgłoszenie takie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo
ma być usunięte (numer działki, miejscowość,

obręb) oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel
nieruchomości, a w przypadku współwłasności należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli działki lub pełnomocnictwa do
wystąpienia w ich imieniu. Pracownicy Urzędu
Gminy Tarnów w ciągu 21 dni od daty wpływu
zgłoszenia muszą przeprowadzić oględziny w
terenie. Po dokonaniu oględzin urząd może
do 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin
wnieść sprzeciw przeciwko planowanej wycince drzew. Sprzeciw następuje w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli urząd nie wniósł
sprzeciwu w tym terminie, możemy wyciąć
drzewo.
Mieszkaniec może też przed upływem
wspomnianych powyżej 14 dni wnieść do
organu o wydanie zaświadczenia o braku
wyrażenia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia jest równoznaczne z brakiem
wyrażenia sprzeciwu oraz daje możliwość
usunięcia drzew przed upływem terminu na
wyrażenie sprzeciwu przez organ. Usunięcie
drzewa bez zgłoszenia, lub pomimo wydania
sprzeciwu, traktowane jest jak usunięcie bez
zezwolenia. Grozi nam wtedy kara pieniężną.
Wniesienie sprzeciwu przez organ nie zamyka drogi do starania się o możliwość usunięcia drzewa. Wtedy należy złożyć do urzędu

wniosek o wydanie zezwolenia – czyli decyzji
zezwalającej na usunięcie drzewa.
W przypadku nie usunięcia drzew przed
upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po
dokonaniu ponownego zgłoszenia. Jeżeli w
terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, a budowa ta ma związek z
prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na
której rosło usunięte drzewo, organ, o którym
mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane
ustalone na podstawie oględzin, nakłada na
właściciela nieruchomości, w drodze decyzji
administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty
za usunięcie drzewa. Osoby fizyczne usuwające drzewa na cele związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz podmioty
o osobowości prawnej czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą usunąć drzewa po uzyskaniu
decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew. W tej sytuacji należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
Wszelkie dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów, Referat
Inwestycji i Rozwoju, I piętro, tel. 14 6880116,
14 6880134.

Gmina Tarnów kwitnie
Nie w przenośni, ale dosłownie
zakwitła Gmina Tarnów. Tysiące kolorowych kwiatów, przede
wszystkim aksamitek, pojawiły się wzdłuż głównych ulic i na
placach użyteczności publicznej.
To już kolejny rok, kiedy gmina
w okresie wiosennym sadzi
na swoim terenie tysiące tych
wdzięcznych kwiatów. Warto dodać, iż kwiaty zasadzili pracownicy Urzędu Gminy Tarnów.
– W gminie Tarnów kładziemy
duży nacisk na estetykę przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowywanie zielenią, a sadzenie
kwiatów jest jednym z jej elementów. I to przynosi efekty, otrzymujemy bowiem wiele pozytywnych

opinii nie tylko od mieszkańców
naszej gminy, ale i okolic, którzy
twierdzą, iż w ukwieconym miejscu po prostu przyjemniej się żyje
- mówi Anna Pieczarka, koordynująca akcję sadzenia kwiatów.
Przypomnijmy, iż oprócz kolorowych kwiatów, w gminie
Tarnów regularnie kolejne place
użyteczności publicznej zostają zagospodarowywane zielenią. Zarówno centra wsi, place
przy szkołach czy domach ludowych, skwery i pasy przydrożne.
W wielu przypadkach na nową
zieleń udało się pozyskać fundusze zewnętrzne, zarówno unijne
jak i krajowe.

Nasi najlepsi na billboardach
Na pierwszej stronie bieżącego wydania „Nowin Tarnowskiej Gminy” zamieściliśmy wizerunki najlepszych uczniów ze wszystkich gminnych szkół. Znalazły się one
również na billboardach, które od kilku dni możemy oglądać w Koszycach Wielkich,
Zgłobicach, Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej. Uczniowie, którzy znaleźli się na tych okazałych plakatach, osiągnęli w minionym roku średnią powyżej 5.0. Gratulujemy!
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KULTURA

Stypendia za wybitne osiągnięcia
Osiągają nadzwyczajne wyniki w nauce,
zdobywają trofea w sporcie, wyróżniają się talentem artystycznym. To właśnie
oni – wybitnie uzdolnieni z gminy Tarnów
– zostali wyróżnieni, poprzez przyznanie
stypendiów za osiągnięcia. Wręczenie stypendiów odbyło się w piątek, 23 czerwca
w trakcie gminnego zakończenia roku
szkolnego 2016/2017 w hali widowiskowo
– sportowej w Koszycach Wielkich.

Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej: Dziurawiec Ewelina, Flaga Łukasz, Jop
Jakub, Kloch Adrian, Maślanka Łukasz, Nalepa
Oliwia, Paw Bartosz, Zaucha Gabriela
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej: Jaklińska
Karolina, Jakliński Jakub, Gałuszka Szymon,
Karczmarczyk Klaudia, Kołodziej Natalia, Kołodziej Oliwia, Potępa Wiktoria, Reising Maja,
Stach Wiktoria, Wójcik Dominik, Zych Krystian
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach
Wielkich: Augustyn Daniela, Kaczmarczyk
Amelia, Pikul Aleksandra, Ramian Gabriela,
Śmiertka Barbara, Śmiertka Katarzyna
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze otrzymują: Czochara Kacper, Gomółka Michał,
Górski Krzysztof, Górski Szymon, Iwanicka
Kamila, Kaczak Mateusz, Klich Sandra, Kucharska Aleksandra, Kucharski Jakub, Lasko
Kacper, Markowicz Dominika, Markowicz Filip, Miłkowski Gabriel, Miłkowski Sebastian,

Rybski Szymon, Sikora Aleksandra, Wiktor
Emilia
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Baczyńskiego w Zgłobicach: Kania Wojciech, Rąpała Klaudia
Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolnego w Jodłówce – Wałkach: Czech Damian,
Kawa Amelia
Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Błoniu: Chamera Gabriela, Dyrdał Mateusz, Karczyńska Alicja, Krysa Bartosz, Skowron
Paweł, Sorota Agata
Szkoła Podstawowa im. O. Zbigniewa
Strzałkowskiego w Zawadzie i Publiczne
Gimnazjum w Zawadzie: Idziak Grzegorz,
Idziak Krzysztof, Tyrka Miłosz, Więckowski
Jakub, Drelicharz Katarzyna, Kras Bartłomiej,
Łazarz Jakub, Żydowska Weronika
Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej
Górze: Basta Maciej, Batko Michał, Ćwiklik
Joanna, Gąsiorowska Eliza, Knapik Michał,
Świerczek Natalia

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Niepubliczny Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Błoniu

Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych
w Koszycach Wielkich

Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Zawadzie

Zespół Szkół Publicznych
w Woli Rzędzińskiej

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji
Narodowej w Zbylitowskiej Górze

Niepubliczne Gimnazjum
w Zbylitowskiej Górze

Poniżej przedstawiamy nagrodzonych.
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej: Czapkowicz Paweł,
Czapkowicz Sara, Gębska Emilia, Kosiba Nikola, Kozyra Paweł, Król Wojciech, Manijak Filip,
Zabawa Martyna
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu:
Boda Kamil, Ciurej Aleksandra, Czapkowicz
Emanuel, Jaśkiewicz Maryla, Kozielec Kinga,
Masiuk Ksawery, Mleczko Alicja, Puciłowski
Jan, Szczerba Karol

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana
Twardowskiego w Porębie Radlnej
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HISTORIA
Leksykon historyczny miejscowości gminy Tarnów (17)

Zgłobice

Figura Matki Bożej przy
ul. Krakowskiej w Zgłobicach
Wjeżdżając do Zgłobic od zachodu, po
prawej stronie mostu uwagę zwraca wysoki
cypel ze śladami wielokrotnego osuwania
się po podmyciu przez nurt wezbranej rzeki.
Istnienie osadnictwa na terenie Zgłobic wykazane zostało bez wątpliwości od epoki brązu
i ludności kultury łużyckiej. Pierwsza pisemna wzmianka o Zgłobicach (Slobicze) pochodzi z 1386 r. i dotyczy nabycia przez Jana ze
Zgłobic od Stanisława części Sierachowic po
drugiej stronie Dunajca, gdzie znajdował się
przewóz promowy. Przez Zgłobice prowadził
ważny trakt z Krakowa do Lwowa przez Tarnów, który od początku XVI w. stał się głównym szlakiem ruskim. Zgłobiccy pieczętowali
się herbem Nowina. W 1413 r. Henryk z Sierachowic sprzedał wszystkie należące do niego
części tej wsi swojemu bratu Grzegorzowi ze
Zgłobic. W 1441 r. Zgłobice i Sierachowice

Zgłobice położone są na malowniczych wzniesieniach nad Dunajcem
kupił Jan Łysogórski. Pod koniec XV w. Zgłobice należały do Mikołaja z Kątów. W XVI w. wieś
uległa poważnemu rozdrobnieniu (w 1536 r. –
13 dziedziców, 1581 – 7 dziedziców). W 1569 r.
książę Konstanty Wasyl Ostrogski kupił część
Zgłobic i Sierachowice z przewozem na Dunajcu. Na przełomie XVIII i XIX wieku, w wyniku
regulacji koryta Dunajca przeniesiono most,
przystań i przewóz z Sierachowic do Zgłobic.
W latach 1782-84 na wysokości Zgłobic powstał most łyżwowy na Dunajcu na trakcie śląskim (wiedeńskim). Zgłobice były własnością
Bukowskich do około połowy XIX w. W 1863 r.
właścicielką Zgłobic była hrabina Aleksandra
Lanckorońska (zm. 1879). W drugiej połowie
XIX w. w pobliżu wcześniejszego założenia
parkowego w miejscu starego dworu powstał
obecny murowany, klasycyzujący. Parterowy
dwór z trójkątnym naczółkiem na ryzalicie

Mapa okolic Zgłobic z 1824 r. z zaznaczeniem starej i nowej drogi
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otrzymał w elewacji frontowej konchowe nisze, w których znalazły się alegoryczne posągi. Od 1 sierpnia 2014 r. zaadaptowany dwór w
Zgłobicach mieści w swoich wnętrzach hotel
„Dwór Prezydencki” zrzeszony w Fundacji Hotele Historyczne. Oprócz tego bardziej znanego dworu, istniał i istnieje do dnia dzisiejszego
w Zgłobicach, choć formie mocno przebudowanej, drugi dwór przy ul. Kasztanowej 32 w
części wsi zwanej Brzezinki.
Według autora hasła „Zgłobice” w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, w
1895 r. wieś składała się: „wieś ma 83 domów,
posiadłość tabularna 3 domy; Zgłobice liczą
542 mieszkańców”. Pod koniec XIX w. plaża
nad Dunajcem w Zgłobicach stała się jednym z ulubionych miejsc wypoczynkowych
tarnowian. W sierpniu 1901 r. po ucieczce z
aresztu w warszawskiej Cytadeli w Tarnowie wypoczywał Józef Piłsudski. Z Tarnowa
jeździł m. in. fiakrem do Zgłobic pod Skałkę
nad Dunajec.
W 1921 r. w Zgłobicach były 82 budynki
mieszkalne i 483 mieszkańców. Pod koniec
lat 20. XX w. w Zgłobicach były trzy większe
własności: Romana Wysockiego, Stanisława
Turnaua i Adama Marszałkowicza. Ten ostatni
w latach 1930-34 był komisarzem zarządu komisarycznego Tarnowa, a potem przez 8 miesięcy prezydentem miasta. W latach 30. XX na
działce przekazanej przez A. Marszałkowicza
powstała w Zgłobicach jednoklasowa szkoła.
W 1956 r. siłami mieszkańców Zgłobic zbudowano remizę dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej założonej w 1929 r. W latach
1989-1998 jedno z pomieszczeń remizy służyło jako kaplica dla utworzonej w 1989 r. parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego (do tego
czasu należała do parafii Zbylitowskiej Góry).
25 grudnia 1997 r. uroczyście rozpoczęto nabożeństwa w nowo zbudowanym kościele parafialnym zbudowanym według projektu Otto
i Lilianny Schierów.

dr Krzysztof Moskal

FELIETON
NASZE
SPRAWY
Pod Okiem Opatrzności

Objawienia fatimskie w roku 1917 były darem Opatrzności Bożej
Dnia 13 maja 2017 roku w Fatimie, w dalekiej Portugalii, miała miejsce wielka uroczystość
jubileuszowa: 100–lecie objawień fatimskich, z
udziałem Ojca Świętego Franciszka.
Papież Franciszek kanonizował w trakcie
uroczystości dwoje dzieci – świadków objawień
fatimskich: Franciszka i Hiacyntę.
Na Placu przed Bazyliką Matki Bożej Różańcowej, obok ołtarza ustawiono figurę Matki
Bożej Fatimskiej w koronie oraz z kulą, która
przestrzeliła 36 lat temu św. Jana Pawła II.
Gdy chór odśpiewał Litanię do Wszystkich
Świętych, Papież Franciszek odczytał formułę kanonizacyjną: „Orzekamy i stwierdzamy,
że błogosławieni Franciszek Marto i Hiacynta
Marto są świętymi i wpisujemy ich do katalogu
świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako
święci w całym Kościele”. Wtedy rozległa się burza oklasków, zaś wierni z 55 krajów świata, zebrani na olbrzymim Placu Fatimskim, machali
białymi chusteczkami.
Święci pastuszkowie – rodzeństwo z Fatimy: Franciszek (zmarł mając 11 lat) i Hiacynta (zmarła mając 10 lat), stali się tym samym
najmłodszymi świętymi w dziejach Kościoła Powszechnego.
Ojciec Święty powiedział: „Franciszek i Hiacynta ukazują, że świętość jest dla wszystkich
bez względu na wiek. To wyraźne wezwanie, aby
troszczyć się o nasze dzieci… Nie mogłem tutaj

nie przybyć, by oddać cześć Maryi Pannie i Jej
opiece powierzyć synów i córki. Pod Jej płaszczem
nie zagubią się. Z Jej ramion przyjdzie nadzieja
i pokój, których potrzebują, i o który błagam dla
wszystkich moich braci w chrzcie świętym i w
człowieczeństwie”.
A co stało się z Łucją – kuzynką Franciszka
i Hiacynty? Żyła długo – 98 lat. Jako zakonnica
karmelitanka zmarła w klasztorze w Koimbrze
(Portugalia) dnia 13 lutego 2005 roku. Czeka na
beatyfikację.
Papież Franciszek wskazywał, że Fatima
jest przede wszystkim płaszczem Światła, który
nas okrywa tutaj, tak samo jak w każdym innym
miejscu na ziemi, kiedy uciekamy się pod opiekę
Najświętszej Matki.
Papież Franciszek przed kanonizacją pastuszków, złożył u stóp Matki Bożej bukiet białych
róż. Stojąc przed Maryją w fatimskim wizerunku,
modlił się zatopiony w ciszy. Cisza zapanowała
także na całym placu przed sanktuarium. Wiele
osób płakało.
Fatimę odwiedziło czterech papieży: Paweł
VI w 1967 r. w 50-tą rocznicę objawień fatimskich, Jan Paweł II trzy razy: w 1982, 1991 i 2000,
Benedykt XVI w 2010 r., natomiast Franciszek w
obecnym 2017 roku . Franciszka i Hiacyntę beatyfikował Papież Jan Paweł II w roku 2000.
Wspomnę św. Jana Pawła II, który dnia 13
maja 1982 roku jako pielgrzym, dziękując za

uratowanie życia w czasie zamachu, powiedział:
„Orędzia przekazane Hiacyncie, Franciszkowi
i Łucji przez Dziewicę Maryję, są dlatego tak
ważne, bo zawierają prawdę Ewangelii”.
Podobnie Papież Benedykt XVI wskazał
na fakt, iż tajemnica Fatimy nie jest zamkniętym wydarzeniem, ale trwa w Kościele. Stuletnia rocznica tych objawień staje się najbardziej
aktualnym programem pracy nad budowaniem
ładu międzynarodowego. Nie wolno tej rocznicy
przeżywać jedynie w kategorii wspomnień i obchodów historycznych.
Bóg w tajemnicy Opatrzności dalej przekazuje nam wszystkie orędzia fatimskie, które są
zawsze aktualne. Maryja w swoim orędziu przestrzega świat przed wszelkim złem, wojnami,
totalitaryzmem prosząc o pokutę i modlitwę na
różańcu, ale też pociesza: „wszystko jest do uratowania”.
Oto fatimska droga ocalenia:
1. Pokuta,
2. Codzienna modlitwa różańcowa,
3. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu
Matki Bożej,
4. Odprawianie 5-ciu pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu
Matki
Bożej, Spowiedź, Komunia św. i 15-to minutowa medytacja.

ks. dr Tadeusz Wolak

Tajne przepisy naszych gospodyń
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