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Chcesz nauczyć się nowych rzeczy? Zadbać 
o zdrowie i kondycję? Rozwijać swoje hobby w 
grupie? Teraz to nic prostszego! Centrum Kul-
tury i Bibliotek Gminy Tarnów zaprasza na kur-
sy, warsztaty i zajęcia do Domów Ludowych w 
Błoniu, Nowodworzu i Zbylitowskiej Górze.

Dla dbających o zdrowie, formę i kondycję 
mamy zajęcia z aerobicu, jogi a także siłownie. 
Jeśli chcesz rozwijać swoje artystyczne pasje, 
zapraszamy na kurs rękodzieła czy warszta-
ty kroju i szycia. Gdy fascynują Cię programy 
jak „Mały Master Chef”, to masz okazję pod-
szkolić swoje umiejętności gotowania, gdzie 
nauczycielami są najlepsze gospodynie – na-
sze babcie.  Nie zapominamy też o rozwijaniu  

umiejętności językowych na kursach angiel-
skiego, czy o kursie tańca. A co najważniejsze, 
dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych – 
wszystkie zajęcia są bezpłatne. Domy Ludowe 
to również otwarte kafejki internetowe, a tak-
że comiesięczne spotkania Klubów Seniora.

- Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia 
w zajęciach, zarówno tych znanych i lubianych, 
jak i nowych. Zachęcamy również do zgłasza-
nia własnych pomysłów i inicjatyw – informuje 
Anna Pieczarka, dyrektor Centrum Kultury i 
Bibliotek Gminy Tarnów. Zajęcia rozpocznają 
się 1 października. Harmonogramy i szczegóły 
na www.gmina.tarnow.pl.

Gmina Tarnów uchwaliła Gminny Program 
Rewitalizacji na lata 2016-2022. Został on 
wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Tarnów 
z dnia 19 czerwca 2017 r. i obecnie znajduje 
się już w małopolskim wykazie programów 
rewitalizacji. Dlaczego o rewitalizacji tyle się 

mówi i dlaczego ten dokument jest tak ważny 
dla mieszkańców?

Nietrudno się pogubić w gąszczu infor-
macji oraz przepisów dotyczących rewitali-
zacji. Zgodnie z definicją, rewitalizacja jest to 
proces obejmujący działania gospodarcze, 
przestrzenne, ale przede wszystkim społecz-
ne. Ma na celu wszechstronny rozwój lokalny 
danego terenu, zwiększenie szans rozwoju 
wszystkich mieszkańców, w tym zwiększenie 
atrakcyjności danego terenu dla mieszkań-
ców i przedsiębiorców oraz poprawę jakości 
życia, poprzez przywrócenie obszarowi utra-
conych funkcji lub też nadanie mu nowych. 
Tak więc nasz gminny program, wyznacza 
obszary na terenie wszystkich gminnych 
miejscowości, które wymagają właśnie re-
witalizacji. Przed jego wprowadzeniem,  

odbywały się konsultacje społeczne, dzięki 
czemu dokument odpowiada na problemy 
istniejące na danych obszarach.

Dzięki wprowadzeniu programu, zarówno 
gmina, jak też różne organizacje działające 
na jej terenie i przedsiębiorcy, będą mieli 
możliwość uzyskania dofinansowania z Unii 
Europejskiej na różne projekty – zarówno 
budowę i remont nowych obiektów, zaada-
ptowanie nieużywanych budynków na nowe 
cele, przeprowadzanie kursów czy też orga-
nizację wydarzeń integrujących społeczności 
lokalne. Program rewitalizacji jest więc doku-
mentem ważnym dla wszystkich żyjących na 
terenie naszej gminy. 

Z Gminnym Programem Rewitalizacji  
Gminy Tarnów na lata 2016-2022 można się 
zapoznać na stronie www.gmina.tarnow.pl.

Chcesz zdecydować na co 
Województwo Małopolskie ma 
wydać 8 mln zł? Wystartowało 
głosowanie w II edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego. Budżet Obywa-
telski pozwala mieszkańcom 
decydować o tym, na co wydać 
pieniądze. Mieszkańcy mogą 
wybierać zadania, które mają 
być zrealizowane.  Budżet Oby-
watelski to w sumie 8 mln zł, z 
czego 2 miliony złotych prze-
znaczone jest na Subregion 
Tarnowski, i sami możemy zde-
cydować, na co zostaną przeznaczone.

Z terenu gminy Tarnów pozytywną weryfi-
kację przeszły dwa projekty: 

- Nasadzenie krzewów w pasie drogi nr 
977 i urządzenie skarpy w miejscowości Po-
ręba Radlna (w pobliżu kościoła) 

- Gmina Tarnów w formie –  (w ramach za-
dania na terenie całej gminy Tarnów w 2018 
roku zorganizowane zostaną bezpłatne dla 

mieszkańców zajęcia sportowe 
m.in. aerobicu, jogi i zumby)

Głosowanie trwa do 13 paź-
dziernika. Jeśli masz ukończone 
16 lat, zagłosuj już dziś na jeden 
z powyższych projektów na stro-
nie internetowej www.bo.malo-
polska.pl. W najbliższych dniach 
w Państwa domach pojawią się 
również pracownicy Urzędu Gmi-
ny Tarnów, z prośbą o wypełnie-
nie karty do głosowania. Oddać 
można tylko 1 głos na jeden pro-
jekt.

Przypomnijmy, że dzięki 
Państwa głosowaniu w ubiegłym roku, w 
Tarnowcu powstaje już chodnik przy dro-
dze wojewódzkiej, na terenie gminy działał 
również Uniwersytet integracji międzypoko-
leniowej. - Sprawmy, by pieniądze z budże-
tu obywatelskiego trafiły do gminy Tarnów!  
Zachęcam do głosowania.  Weźmy sprawy w 
swoje ręce! - mówi Anna Pieczarka, Radna  
Województwa Małopolskiego

Domy Ludowe zapraszają na zajęcia

Gmina uchwaliła pogram rewitalizacji

Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim  
Małopolski na projekty z gminy Tarnów

Sprawdź, czy Twój 
dowód jest jeszcze 
ważny

W 2017 roku tracą ważność dowody 
osobiste wydane w 2007 roku, za wyjąt-
kiem dowodów z adnotacją „nieoznaczo-
ny”. Kto jeszcze nie wymienił dokumentu, 
powinien jak najszybciej złożyć wniosek. 

Ustawa o dowodach osobistych na-
kłada na posiadacza dowodu osobistego 
obowiązek jego wymiany, między innymi, 
w przypadku upływu terminu ważności 
dowodu osobistego. Dowody osobiste 
są wydawane osobom pełnoletnim oraz 
dzieciom od lat 5 wzwyż na okres 10 lat. 
Natomiast dowody osobiste dla dzieci, 
które nie ukończyły 5 lat są wydawane z 
ważnościa 5 lat od daty wydania. Termin 
ważności dokumentu zapisany jest na do-
wodzie osobistym. Jego sprawdzenie jest 
bardzo ważne, gdyż oprócz ustawowego 
obowiązku posiadania, posługiwanie się 
nieważnym dokumentem może spowodo-
wać trudności w załatwianiu spraw w urzę-
dzie, banku i wszędzie tam, gdzie koniecz-
ne jest potwierdzenie naszej tożsamości. 
O wymianę należy wystąpić nie później niż 
na 30 dni przed upływem terminu ważności  
dokumentu.

Do wniosku o wydanie dowodu osobi-
stego należy dołączyć kolorową fotografię. 
Wypełniony i własnoręcznie podpisany 
wniosek o wymianę dowodu osobistego 
można złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów  
w pokoju nr 9. Na nowy dowód osobi-
sty czeka się maksymalnie 30 dni od daty 
złożenia wniosku. Wydawane są one nie-
odpłatnie. Wszelkie dodatkowe informa-
cje można uzyskać w Referacie Spraw 
Społeczno - Administracyjnych Urzędu 
gminy Tarnów - kierownik Maria Golonka  
tel. 14 688 01 40.
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Czy czuje się Pani najważniejszą osobą w 
gminie Tarnów? Bo nie wszyscy mieszkań-
cy zdają sobie być może z tego sprawę, że 
to Rada Gminy jest najwyższym organem, 
uchwala budżet, zatwierdza główne kierun-
ki rozwoju, a wójt jest wykonawcą podję-
tych na sesjach decyzji.

To prawda, że Rada Gminy jest najważniej-
sza jeśli idzie o podejmowanie kluczowych 
decyzji, ale to nie jest tak, że ja jestem naj-
ważniejszą w gminie osobą. Jestem jedną z 
21 osób wypełniających mandat radnego. Ow-
szem, reprezentuję radę na zewnątrz, ale mój 
głos na sesjach znaczy tyle samo co każdego 
z 20 pozostałych radnych. Decyzje podejmuje-
my wspólnie. O wszystkim co kierowane jest 
do rady informuję na sesjach i komisjach, i od-
powiedzi udzielam w imieniu rady.

Teraz już trochę poważniej. Jak Pani to 
robi, że jest od lat osobą akceptowaną przez 
wszystkich radnych – zarówno tych mocno 
popierających wójta Grzegorza Kozioła, jak 
również spierających się z nim w niektórych 
kwestiach?

Myślę, że jestem osobą otwartą, bezkonflik-
tową, a wszystkich radnych traktuję jednako-
wo. Wsłuchuję się we wszystkie głosy i postu-
laty, zawsze staram się dążyć do rozsądnego 
kompromisu. Lubię łączyć a nie dzielić.

Właśnie – Rada Gminy Tarnów znana 
jest z tego, że mimo występujących różnic  
w niektórych sprawach w zasadzie zawsze 
udaje się wypracować kompromis. To za-
sługa wójta, pani jako przewodniczącej czy 
może gmina Tarnów ma po prostu szczęście 
do radnych?

Uważam, że wszystkich tych trzech czyn-
ników po trochę. Różnica zdań jest nieraz 
wskazana, ale zawsze dochodzimy do konsen-
susu. A potem jest mobilizacja i wszyscy dzia-
łamy razem. Widać to choćby najlepiej przy 
realizacji budżetu, organizacji dożynek, świąt 
państwowych, czy innych dużych gminnych 
przedsięwzięciach.

Nie ma w gminie Tarnów, tak zróżnicowa-
nej, dominacji dużych sołectw nad mniej-
szymi. Jak to się udaje osiągnąć?

Na początku każdej kadencji ustalamy, że 
naszym celem jest równomierny rozwój całej 
gminy i tego się wszyscy trzymamy. Istotne tu-
taj jest też to, że wójt jest wybierany w wybo-
rach bezpośrednich przez mieszkańców całej 
gminy – z tych sołectw większych, jak i tych 
mniejszych. A ponadto żadna większa miej-
scowości nie jest w stanie przegłosować swo-
ich rozwiązań na forum rady. Nawet Wola Rzę-
dzińska, mająca największą liczbę radnych, 
nie ma większości i radni z tej miejscowości 
muszą porozumiewać się z radnymi z innych 
sołectw, również tych mniejszych. Efekt jest 
taki, że dużo inwestycji jest przeprowadza-
nych we wszystkich miejscowościach naszej 
gminy.

W Radzie Gminy Tarnów nie widać też po-
lityki. Na jej forum nie przenoszą się spory 
między partiami politycznymi, tak widocz-
ne w wielu innych samorządach. Co jest 
tego przyczyną?

U nas nie ma klubów radnych, nie ma więc 
naturalnych podziałów. Udało się wytwo-
rzyć taką atmosferę, że na sesjach czy na  
komisjach nie rozmawiamy o polityce  

– te sprawy zostawiamy na boku. Naszym 
wspólnym celem jest rozwój gminy i stwarza-
nie jak najlepszych warunków życia dla miesz-
kańców. O tym dyskutujemy, o to się troszczy-
my. Oczywiście większość radnych ma swoje 
poglądy polityczne, ale w przypadku naszej 
gminy samorząd nie jest miejscem ich wyraża-
nia i demonstrowania.

Przed nami ostatni rok tej kadencji sa-
morządu. Czy przedwyborcza gorączka nie 
udzieli się niektórym radnym i Rada Gminy 
Tarnów w przedwyborczym roku będzie na-
dal oazą spokoju?

Mam taką nadzieję, a znając naszych rad-
nych nawet pewność, że praca w radzie nadal 
będzie merytoryczna. Zbliżające się wybory 
samorządowe nie zburzą spokoju i zgody,  
która przynosi w gminie Tarnów bardzo dobre 
owoce.

Lubię łączyć a nie dzielić
Rozmowa z Wiesławą Miterą, przewodniczącą Rady Gminy Tarnów

Wielkimi krokami zbliża się sezon grzew-
czy. Gęsty dym, który wydobywa się z ko-
mina budynku, drapiący w gardło swąd 
czy osadzające się na ubraniach pyły z 
komina mogą być przyczyną interwencji 
straży gminnej. Pamiętajmy, że piec to nie 
miejsce na pozbywanie się śmieci. Funk-
cjonariusze zachęcają też do nowatorskiej 
metody ekonomicznego spalania węgla  
i drewna „od góry”.

W domowym kotle możemy palić tylko do-
puszczonym przez producenta paliwem, czyli 
w większości naszych domach jest to węgiel  
i drewno. Spalanie plastików, płyt wióro-
wych, starych mebli, ubrań czy też oleju prze-
pracowanego jest kategorycznie zabronione. 
Niestety na terenie naszej gminy nadal zda-
rzają się takie praktyki. – Warto uświadomić 

sobie, że paląc środkami niedozwolonymi 
trujemy nie tylko siebie, ale i innych mieszkań-
ców w promieniu kilku kilometrów – ostrzega  
Komendant Straży Gminnej Arkadiusz Łucarz. 

Pamiętajmy też, że nie tylko spalanie 
„śmieci” powoduje duże zadymienie i nie-
przyjemny zapach. Jednym z powodów ta-
kich sytuacji jest tzw „duszenie pieca”, tzn. 
wrzucanie na mocno rozżarzony opał wę-
gla, a następnie zamykanie szczelnie pieca. 
Skutkiem takiego działania jest gęsty dym 
unoszący się z komina. Niestety, nie jest on 
bezwonny, w rezultacie wydaje się, że palimy 
w piecu śmieciami. – Jest sposób na ograni-
czenie tego zjawiska, a mianowicie tzw. „pa-
lenie od góry”. Jest on przydatny, jeżeli nasz 
kocioł posiada wyjście spalin u góry, a taki 
właśnie posiada 90% - tłumaczy komendant. 
Sposób polega na tym, iż najpierw do kotła  

wsypujemy węgiel, następnie kładziemy 
drewno, a na samą górę drobne drewienko. 
Rozpalać można jak do tej pory gazetami (nie 
czasopismami), lub za pomocą rozpałki do 
grilla. Palenie takie niesie ze sobą wiele po-
zytywnych skutków takich jak: ograniczenie 
ilości związków chemicznych przedostają-
cych się do atmosfery co skutkuje mniejszym 
zanieczyszczeniem powietrza, dym jest dużo 
mniej intensywny, korozja kotła pojawi się 
kilka lat później. Zmniejszona jest też ilość 
spalanego węgla.

W sezonie grzewczym pamiętajmy również 
o kontroli dopływu powietrza, gdyż zbyt duża 
jego ilość spowoduje zagotowanie się wody 
w kotle. Nie mniej ważne jest też regular-
ne czyszczenie kotła, co najmniej dwa razy  
w tygodniu.

Uważaj, co palisz w piecu
Straż gminna radzi



Zabawa  
pod zegarem w Radlnej

W sobotę, 22 lipca Wójt Gminy Tarnów oraz 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów 
zaprosili mieszkańców Poręby Radlnej, Ra-
dlnej i okolic na festyn rodzinny, na terenie 
obok Domu Ludowego w Radlnej. Wydarze-
nie przebiegło w rytm góralskich nut, przede 
wszystkim w wykonaniu kapeli „Góralska 
Hora”, a także zdrowia – były ćwiczenia w 
tańcu, porady żywieniowe i trenerów perso-
nalnych z klubu fitness FITANI. Na „zabawie 
pod zegarem” nie zabrakło też dodatkowych 
atrakcji dla całych rodzin jak i dmuchane 
zamki, smaczny bigos czy akcji „fundator 
książki”. Niespodziankę dla wszystkich przy-
gotował samorząd gminny, który częstując 
tradycyjnym bigosem, zorganizował konkurs 
z nagrodami. Na zakończenie, na taneczny 
wieczór z muzyką na żywo zaprosił zespół 
PEGAZ 2.

Janusz Tadel, sołtys  
Radlnej, zajął II miejsce 
w konkursie na  
„Najlepszego sołtysa 
Małopolski 2016”!

Sołtys Radlnej Janusz Tadel zajął II miejsce 
w konkursie na „Najlepszego sołtysa Mało-
polski 2016”. Konkurs i organizuje Małopol-
skie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z 
Województwem Małopolskim. O zwycięstwie 
w konkursie decyduje ocena pracy sołtysa, 
w tym: inwestycje zrealizowane w sołectwie  

Uroczystości  
patriotyczne w Białej

W niedzielę, 30 lipca w Białej odbyły się 
uroczyste obchody upamiętniające potycz-
kę drużyny Szarych Szeregów z Mościc i bo-
haterską śmierć trzech jej żołnierzy w walce 
z Niemcami. Wydarzenia te rozegrały się 29 
lipca 1944 roku i miały związek z jednym z 
najbardziej niezwykłych zdarzeń w historii 
Polskiego Państwa Podziemnego. Przypomi-
nając historię wydarzeń sprzed 73 lat, wójt 
Grzegorz Kozioł powiedział – Na nas spoczy-
wa zadanie podtrzymywania pamięci. Pamięć 
nie jest czymś danym raz na zawsze, trzeba ją 
pielęgnować. Dlatego od naszej pracy zale-
ży, czy przetrwa w następnych pokoleniach i 
młodzi Polacy będą z niej brać to co najlepsze 
- umiłowanie ojczyzny, wolności i pokoju.

Uroczystości w Białej organizowane są 
w centrum miejscowości pod pomnikiem, 
na którym umieszczono napis „Miejsce  

„Na folkową nutę” 
w Białej

Przy upalnej pogodzie, w rytm folkowych 
nut i w celu pomocy – tymi słowami najlepiej 
można określić piknik rodzinny, który odbył 
się  w sobotę, 5 sierpnia w Białej. Miejscem 
spotkania mieszkańców był teren obok re-
mizy OSP. Już od godzin popołudniowych na 
całe rodziny czekały atrakcje, w tym konkur-
sy i zabawy z tańcem. Najmłodsi korzystali z 
placu zabaw z dmuchanymi zamkami i zjeż-
dżalniami, starsi zaś mogli wsłuchiwać się 
w radosne nuty folkowej muzyki. Na scenie 
wystąpili najpierw Zalasowianie i Bobrow-
nianie. W czasie wydarzenia zorganizowano 
akcję pomocy dla mieszkanki Białej Justyny 
Drąg, z  oterią fantową, w której do wygrania 
były nagrody ufundowane przez sponsorów, 
a także licytacji charytatywnych.

„Jedna z gwiazd”  
w Nowodworzu

„Jedna z gwiazd”, „Nie zapomnę tamtej 
nocy” czy „Biegnij nad morze” to tylko nie-
które z przebojów, które w wykonaniu ich 
autora – Mariusza Kalagi rozbrzmiały w No-
wodworzu, w trakcie Festiwalu disco – polo  
i festynu rodzinnego. Odbył się on w sobotę,  
1 lipca na terenie obok Domu Ludowego. 
Lecz nim na scenie pojawił się znany muzyk, 
licznie uczestniczący w wydarzeniu miesz-
kańcy regionu mieli okazję posłuchać zespół 
ludowy Jakubkowianie. Samorząd gminny 
częstował regionalnymi smakołykami, zaś 
radny i sołtys Nowodworza Andrzej Głąb ka-
szanką ze złotą cebulką. Każdy, kto kupił los 
w loterii fantowej, miał okazję wygrać jeden 
z czterech rowerów ufundowanych przez 
sponsorów. Wieczorową porą, na zabawę ta-
neczną zaprosił mieszkańców okolicy zespół 
FENIKS.

Turniej Siatkówki  
Plażowej w Zgłobicach

W dniach 8-9 lipca w Zgłobicach odbyła 
się kolejna edycja Turnieju Siatkówki Plażo-
wej. Na przygotowanym boisku, na parkingu 
obok kościoła parafialnego, osiem drużyn 
walczyło w sobotnich eliminacjach do Tur-
nieju Finałowego. W niedzielnym finale zwy-
cięstwo wywalczyła drużyna Państwowej 
Straży Pożarnej z Tarnowa. Drugie miejsce 
zajęła drużyna tarnowskiej Policji, trzecie 
OSP Komorów, czwarte zaś padło łupem go-
spodarzy – OSP Zgłobice. Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody ufundowane przez sponsora 
głównego Turnieju - Subiekt Serwis Sławomir 
Brożek oraz pamiątkowe dyplomy. Po zakoń-
czeniu siatkarskich zmagań przyszedł czas 
na rodzinną zabawę mieszkańców Błonia  
i Zgłobic.
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uświęcone krwią żołnierzy Szarych Szeregów 
Hufca Mościce poległych w walce dnia 29 VII 
1944 Stefana Kasprzyka „Dzika” lat-24 Włady-
sława Sokoła „Partenau” lat-21 Mieczysława  
Tenerowicza „Orła” lat-19”.



Festyn ze zlotem  
samochodów  
zabytkowych  
w Tarnowcu

Zabytkowe samochody, zawody sportowe, 
występy z tańcami i śpiewem oraz zabawa ta-
neczne to tylko niektóre atrakcje, które cze-
kały na wszystkich mieszkańców biorących 
udział w festynie rodzinnym „Na sportowo”. 
Organizatorzy, Wójt Gminy Tarnów oraz Cen-
trum Kultury i Bibliotek Gminy Tanów zapro-
siły na niego w sobotę, 26 sierpnia na teren 
boiska „Orlik” w Tarnowcu.

Wydarzenie rozpoczęło się od niezwykłego 
walca w wykonaniu dziewczynek z Przed-
szkola Niepublicznego w Tarnowcu, którego 
zatańczyły wraz ze swoimi tatami. Następnie 
przedszkolaki zadziwiły publiczność tańca-
mi. Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w 
Tarnowcu zaprezentowali zaś profesjonalne 
tańce, pokaz szermierki a także mini koncert 
zespołu Remedium.

W czasie festynu wszyscy fani czterech kó-
łek mogli podziwiać zabytkowe samochody i 
motocykle. Były modele pokazujące historię 
polskiej motoryzacji jak warszawa, polone-
zy, „maluchy”,  jak i światowe i europejskie 
zabytki. Na murawie „Orlika” trwały zawody 
sportowe, zarówno w piłę nożną jak i koszy-
kówkę. Nie tylko najmłodszych, do zabawy 
zachęcającej do zdrowego stylu życia zapro-
siły trenerki fitness z Fitani.

W trakcie festynu na najmłodszych czeka-
ła strefa zabaw, samorząd gminny częstował 
zaś tradycyjnym bigosem. Do wygrania były 
również cenne nagrody w loterii fantowej.  
Wieczorem do tańca zaprosił zespół AZYL 
TON.

Zbigniew Partyński,  
sołtys Zawady wyróżniony

Podczas Dożynek Powiatowych, wyróż-
nienie w Konkursie na Sołtysa Roku 2016, 
otrzymał Zbigniew Partyński, sołtys Zawady. 
Zbigniew Partyński jest sołtysem od 9 lat. 
Zna mieszkańców sołectwa i jest doskona-
le zorientowany  w bieżących potrzebach  
i możliwościach rozwojowych miejscowości.  
W roku 2016 był liderem w społeczności lo-
kalnej. Potrafił efektywnie współpracować z 
władzami samorządowymi gminy, z dyrek-
torem miejscowej szkoły, parafią i lokalnymi 
przedsiębiorcami – z korzyścią dla Zawady  
i jej mieszkańców.

Gmina Tarnów  
na dożynkach Woje-
wódzkich i Powiatowych

W Dożynkach Wojewódzkich w Bobowej, 
jak i odbywających się tego samego dnia,  27 
sierpnia Dożynkach Powiatowych w Grom-
niku, udział wzięła delegacja na czele z wój-
tem Grzegorzem Koziołem, reprezentująca 
Gminę Tarnów w składzie: radna wojewódz-
ka Anna Pieczarka, radni powiatowi Tomasz 
Stelmach, Mariusz Tyrka i Józef Lazarowicz, 
zastępca wójta gminy Tarnów Sławomir Woj-
tasik, przewodnicząca Rady Gminy Tarnów 
Wiesława Mitera, Sekretarz Gminy Tarnów 
Alicja Kusior, Dyrektor Centrum Obsługi Szkół 
i Przedszkoli Adam Ryba. W Wojewódzkim 
konkursie wieńca zwycięstwo odniósł wie-
niec z Poręby Radlnej. Zaś w Powiatowym 
Konkursie Wieńca Dożynkowego Gminę  
Tarnów reprezentował wieniec z Jodłówki – 
Wałek.
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z inicjatywy sołtysa, współpraca z samorzą-
dem gminnym i mieszkańcami oraz inicja-
tywy lokalne podjęte i realizowane przez 
sołtysa, w tym przedsięwzięcia kulturalne i 
promocyjne. Zgodnie z tradycją konkursu, 
tegorocznych laureatów przedstawiono pod-
czas finału, który zorganizował gospodarz 
sołectwa Radgoszcz II Eugeniusz Stanek – 
sołtys roku 2015. – Serdecznie gratuluję Panu 
sołtysowi Radlnej, jest to duże wyróżnienie 
i docenienie zarówno jego pracy, jak i całej 
miejscowości, której rozwój w ostatnich latach 
został dostrzeżony – mówi wójt gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł.

Gminne rozpoczęcie roku 
szkolnego 2017/2018

W Centrum Kultury i Sportu w Koszy-
cach Małych uczniowie szkół z gminy Tar-
nów, rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni 
goście uczestniczyli w inauguracji roku szkol-
nego 2017/2018 w Gminie Tarnów. Zgod-
nie z ministerialnym rozporządzeniem 
rok szkolny rozpoczął się w poniedziałek,  

4 września. Inauguracji roku szkolnego 2017 
/ 2018 dokonał wójt gminy Tarnów Grzegorz 
Kozioł, życząc sukcesów i uśmiechu zarów-
no uczniom, jak i pracownikom oświaty. 
Następnie o zmianach czekających nie tylko 
uczniów, ale wszystkich związanych z oświa-
tą, przypomniał zebranym dyrektor tarnow-
skiej Delegatury Kuratorium Oświaty Artur 
Puciłowski. Uczniowie Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Koszycach Małych przygoto-
wali okolicznościowe występy.

Gmina Tarnów pożegnała 
lato w Łękawce

Koncertami Mateusza Mijala i Marioo, kon-
kursem latawca, pokazami strażackimi, oko-
licznościowym tortem i zabawą taneczną 
gmina Tarnów pożegnała tegoroczne lato. Fe-
styn z mnóstwem atrakcji odbył się w ubiegłą 
sobotę, 9 września w Łękawce, kończąc tego-
roczne wydarzenia plenerowe.

Koncerty odbyły się na zaproszenie Preze-
sa telewizji Tarnowska.tv Zbigniewa Filara. 
Dzięki sponsorom, wyjątkowa była loteria 
fantowa, w której szczęśliwcy wygrali mnó-
stwo cennych nagród. Samorząd gminny, na 
zakończenie lata, przygotował dla wszystkich 
niespodziankę w postaci okazałego tortu. 
Wieczorem wszyscy zatańczyli przy muzyce 
zespołu TRANSBAND.



Seniorzy z wycieczką  
w Pieninach

Szczawnica i spływ przełomem Dunajca, 
Czerwony Klasztor i ołtarz papieski w Starym 

Konkurs  
„Życie bez alkoholu”  
rozstrzygnięty

Już po raz czternasty Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej wraz z Centrum Kultury i 
Bibliotek zorganizowali konkurs plastyczny 
„Życie bez alkoholu”. Prace, wykonane do-
wolną techniką malarską, do konkursu do-
starczyło blisko stu uczniów gminnych szkół.  

Najlepsze z nich, w trzech kategoriach: kla-
sy I-III, IV-VI oraz Gimnazjum, wybrała gmin-
na Komisja do Spraw Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Wręczenie nagród 
odbyło się w dniu 25 września. Wszystkie 
dzieci biorące udział w konkursie otrzymały 
nagrody oraz dyplomy. W kategorii Gimazjum 
zwyciężył Marcin Grzegórzko ze Zbylitowskiej 
Góry, w kategorii klas I-III najlepszą pracę wy-
konała Olga Osuch z Tarnowca, w kategorii 
klas IV – VI pierwsze miejsce zajęła Wiktoria 
Zardzielewicz z Tarnowca.
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Kolorowo i tanecznie  
na Festiwalu Kultury  
Dziecięcej w Zgłobicach

„Mali giganci” – pod takim hasłem prze-
biegł tegoroczny Festiwal Kultury Dziecięcej, 
który odbył się w niedzielę,  10 września na 
terenie obok Szkoły Podstawowej w Zgło-
bicach. Zespoły złożone z przedszkolaków i 
uczniów oddziałów przedszkolnych z terenu 
gminy Tarnów, prezentowały na scenie przy-
gotowane przez siebie występy artystycz-
ne.  Było więc kolorowo, tanecznie  i przede 
wszystkim – wesoło.

Najmłodsi zaprezentowali licznie zebranej 
publiczności zarówno tradycyjne polskie tań-
ce jak krakowiak, jak też występy w klimacie 
rapu, cheerleaderskie pokazy oraz piękne, 
barwne stroje i dekoracje. Artystów ocenia-
ło jury w składzie: dyrektor Centrum Kultury 
i Bibliotek Anna Pieczarka, zastępca wójta 
Sławomir Wojtasik, proboszcz Andrzej Mi-
kulski, radny Jan Skórka oraz przedsiębiorca 
Stanisław Jędrzejczyk, przyznając wszystkim 
najwyższe oceny, dokonując jednak trudnego 
wyboru trzech pierwszych miejsc. Pierwsze 
miejsce dla tarnowskiego Przedszkola Sa-
cre Coeur, drugie dla Niepublicznego Przed-
szkola w Tarnowcu oraz trzecie miejsce dla 
Przedszkola „Krainy Marzeń” ze Zgłobic oraz 
Przedszkola z Koszyc Małych. Wszyscy artyści 
otrzymali hot-dogowy poczęstunek, nagro-
dy i pamiątki wręczone przez wójta Grzego-
rza Kozioła. Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników również szereg niespodzianek, 
w tym konkursy z nagrodami, dmuchane 
zamki czy słodkie ciasta.

Ruszyła Gminna  
Liga Orlikowa

Od początku września dziewięć amator-
skich drużyn: LUXTORPEDA, VICTORIA WOLA 
RZĘDZIŃSKA, RADLNA, SPORTMOSSIMO.PL, 
FC BANDZIORY, VICTORIA KOSZYCE MAŁE, 
METALOWCY, SKLADGAZETY.PL, TNT, walczy 
o zwycięstwo w Gminnej Lidze Orlikowej w 
piłkę nożną. Mecze odbywają się w każdą śro-
dę, od godziny 19 na terenie boiska „Orlik” 
w Tarnowcu. Każda z drużyn liczy od 7 do 11 
zawodników, a mecze rozgrywane są metodą 
każdy z każdym. Rozgrywki potrwają do listo-
pada. Zapraszamy do kibicowania w trakcie  
meczów oraz śledzenia przebiegu rywalizacji 
na stronie internetowej www.gmina.tarnow.
pl/ligaorlikowa

Konkurs fotograficzny 
„Miejsca Sakralne  
Gminy Tarnów”

Lubisz robić zdjęcia, chwytać piękne chwi-
le, fotografia jest Twoją pasją? Zrobiłeś nie-
zwykłe zdjęcie kościoła, kapliczki, cmentarza 
wojennego, przydrożnego krzyża czy innego 
obiektu sakralnego z terenu gminy Tarnów?

To zapraszamy do udziału w konkur-
sie fotograficznym, organizowanym przez 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.  
Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich 
osób zamieszkałych na terenie gminy Tar-
nów, bez względu na wiek, zarówno dla dzie-
ci, młodzieży jak i dla dorosłych. Zdjęcia do 
konkursu prosimy przesyłać do dnia 31 paź-
dziernika na adres centrumkultury@gmina.
tarnow.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszeń.

Na autorów najpiękniejszych fotografii  
czekają nagrody - m.in. aparat fotograficzny 
i tablety.

Sączu to niektóre z miejsc, które odwiedzili 
seniorzy z gminy Tarnów w trakcie wyjaz-
du, który odbył się w ubiegłym tygodniu, w 
dniach 14-15 września. Seniorów w Pieninach 
powitała piękna, słoneczna pogoda, dzięki 
czemu spływ przełomem Dunajca okazał się 
niezapomnianą przygodą. Seniorzy odwie-
dzili wraz z przewodnikiem centrum Szczaw-
nicy, zawitali również na słowacka stronę Pie-
nin, do Czerwonego Klasztoru i zamku Stara 
Lubovna.

Wycieczkę, w której uczestniczyło  
blisko 150 osób, najstarszych mieszkań-
ców naszej gminy, od strony organizacyjnej 
wsparło gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek Gminy Tarnów, natomiast sam wyjazd  
był finansowany przez uczestników.
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Gminne szkoły gotowe na nowy rok
Sprawnie wprowadzana jest rządowa reforma edukacji w gminie Tarnów

Obiekty szkolne do wymogów reformy 
edukacji są bardzo dobrze przygotowa-
ne. Prowadzone są też kolejne inwestycje, 
które jeszcze poprawią  bazę oświatowo  
- dydaktyczną. Wszystkie dzieci, nawet 3 let-
nie, mają w naszej gminie zagwarantowane 
miejsce w przedszkolu. Poniżej przedstawia-
my, co działo się w oświacie w gminie Tarnów 
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 
2017/2018.

Wojewódzka  
inauguracja roku  
szkolnego z dyrektorami

W piątek, 25 sierpnia w hali widowisko-
wo-sportowej w Koszycach Wielkich odbyła 
się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 
2017/2018. Było to spotkanie i narada dyrek-
torów wszystkich szkół z terenu miasta Tar-
nowa i powiatów; bocheńskiego, brzeskiego, 
dąbrowskiego i tarnowskiego z Małopolskim 
Kuratorem Oświaty. – Chcemy przygotować dy-
rektorów do zadań, które ich czekają w nowym 
roku. Przybliżamy również wszelkie zmiany w 
prawie, które się pojawiły w związku z refor-
mą edukacji – mówiła o celu spotkania Halina  
Cimer, zastępca Małopolskiego Kuratora 
Oświaty.

Spotkanie otworzył dyrektor tarnowskiej 
delegatury Kuratorium Oświaty Artur Puciłow-
ski, witając przybyłych gości, wśród których 
byli; parlamentarzyści Anna Czech i Wiesław 
Krajewski, wicewojewoda Józef Gawron, rad-
na Województwa Małopolskiego Anna Pieczar-
ka, przedstawiciele samorządów i związków 
zawodowych. Na spotkaniu Gminę Tarnów 
reprezentował wójt Grzegorz Kozioł.

Modernizacje i wakacyjne 
prace w szkołach

Kiedy młodzi mieszkańcy gminy Tarnów 
odpoczywali podczas wakacyjnej przerwy, 
w wielu placówkach oświatowych trwały 

prace remontowo-budowlane. Warto tutaj  
przypomnieć, że samorząd gminny od lat kon-
sekwentnie rozwija infrastrukturę oświatową. 
Teraz sporo z przeprowadzonych prac zwią-
zanych było z przystosowaniem obiektów do 
wymogów reformy edukacji. Dotychczasowe 
sześcioletnie szkoły podstawowe musiały w 
swoich obiektach znaleźć miejsce dla dodat-
kowego rocznika uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Woli Rzędziń-
skiej została wymalowana przewiązka i wyko-
nano prace dostosowujące salę po oddziale 
przedszkolnym do warunków sali dla uczniów 
klas starszych. W zgłobickiej podstawówce 
został wyremontowany korytarz główny, wy-
malowane sale, urządzona nowa pracownia 
komputerowo – terminalowa. Ponadto została 
przeniesiona, a następnie urządzona  bibliote-
ka szkolna oraz wyremontowany „skatepark”. 
W wakacje także w Zgłobicach wykonano re-
mont pieca centralnego ogrzewania, wyma-
lowano ogrodzenie, urządzono salę dla klasy 
pierwszej, zadbano o zieleń na terenie wokół 
szkoły, a także wyremontowano szatnię dla 
dzieci.

W Porębie Radlnej zostały wycyklinowane i 
wymalowane parkiety, wymalowane sale lek-
cyjne oraz korytarze. Dzięki środkom uzyska-
nym z projektu „Prosto do wiedzy” uczniowie 
mogą korzystać z najnowszych materiałów 
edukacyjnych. Zostanie jeszcze wyposażona 
w najnowocześniejszy sprzęt pracownia kom-
puterowa, dodatkowo będą dwie tablice inte-
raktywne i tak zwany „magiczny dywan”.

W Koszycach Małych został przeprowadzo-
ny remont łazienek, kuchni i zaplecza w przed-
szkolu, wymalowano pomieszczenie socjalne 
dla pracowników obsługi i pomieszczenie in-
tendenta.

 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Łękawce zostało wykonane przebicie z szat-
ni do piwnicy, przeprowadzony kompleksowy 
remont szatni i sali lekcyjnej dla klasy VII, do 
której zostało zakupione wyposażenie. W przy-
szłości planowana jest także rozbudowa czę-
ści przedszkolnej Zespołu.

 W Woli Rzędzińskiej II została wymieniona 
podłoga w sali gimnastycznej i wymalowane 
ściany, a w tarnowieckiej szkole zostały wyma-
lowane cztery sale lekcyjne i toalety, ponadto 
wymieniono drzwi na korytarzu i panele w jed-
nej sali lekcyjnej.

W Koszycach Wielkich został przeprowa-
dzony remont sal lekcyjnych. Szkoła w Ko-
szycach Wielkich wkrótce zyska nowe ogro-
dzenie. Przetarg na realizację inwestycji 
został już rozstrzygnięty. Zakres robót obejmie  

rozbiórkę istniejącego i budowę nowoczesne-
go ogrodzenia z gabionów wypełnionych ka-
mieniem. Ogrodzenie będzie posiadało bramy 
przesuwne.

Duże inwestycje w Błoniu 
i Zawadzie

W Błoniu i Zawadzie są prowadzone zna-
czące prace inwestycyjne. W Niepublicznym 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Błoniu 
jest rozbudowywana szkoła poprzez dobu-
dowę dwóch oddziałów, szatni oraz zaplecza 
kuchenno – sanitarnego. Budynek szkoły po-
większy się o 250 m2.

Natomiast  w szkole w Zawadzie prowadzo-
ne są prace przy dobudowie oddziału przed-
szkolnego – powierzchnia 150 m2, szatni, po-
mieszczeń zaplecza sanitarnego i stołówki dla 
całej szkoły, a w ramach bieżących remontów 
wymalowane zostały ściany sal, klatki schodo-
wej i korytarzy.

Przedszkole 
dla wszystkich dzieci

Warte podkreślenia jest, że wszystkie dzie-
ci, nawet 3 letnie mają w gminie Tarnów za-
gwarantowane miejsce w przedszkolu. To 
efekt systematycznej rozbudowy obiektów 
przedszkolnych. Teraz ważne prace remon-
towo – modernizacyjne zostały wykonywa-
ne  w dwóch placówkach przedszkolnych. W 
przedszkolu w Woli Rzędzińskiej, w związku 
ze zwiększoną liczbą przyjętych dzieci, została 
przeprowadzona adaptacja pomieszczeń na 
potrzeby utworzenia piątego oddziału przed-
szkolnego.

Natomiast w Białej został przekazany wyko-
nawcy budynek remizy, gdzie jest realizowana 
przebudowa pomieszczeń na dwa oddziały 
przedszkola wraz z zapleczem. Zakończenie 
prac jest planowane w 2018 roku.

Rządowa reforma edukacji, polegająca na wygaszaniu gimnazjów i powrocie do ośmioklasowej szkoły podstawowej,  
w gminie Tarnów wprowadzana jest sprawnie i – można tak powiedzieć – bezboleśnie. Samorząd bardzo dobrze się do 
niej przygotował – w przypadku naszej gminy czarne scenariusze się nie sprawdziły, bo nie ma zwolnień nauczycieli,  
a nawet przyjęto nowych.
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Dożynki Gminy Tarnów 2017
Z Varius Manx, folklorem i tradycją

Tysiące mieszkańców regionu świę-
towały z gminą Tarnów tegoroczne 
dożynki. Dwudniowe Święto Plonów 
odbyło się w dniach 12-13 sierpnia na 
stadionie w Zbylitowskiej Górze. Przy-
pomniano staropolską tradycję ob-
rzędami i konkursem wieńców, zaś na 
scenie wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca 
Świerczkowiacy, Passionart, The Se-
eds oraz Varius Manx z Kasią Stankie-
wicz. Na uczestników czekała również 
moc atrakcji w tym loteria fantowa, 
lot balonem, darmowy poczęstunek 
czy wesołe miasteczko. Gmina Tar-
nów po raz kolejny pokazała, jak połą-
czyć tradycyjne świętowanie z nowo-
czesną zabawą.

Dwudniowe święto-
wanie ze staropolską  
tradycją

Tegoroczne dożynkowe świętowanie 
rozpoczęło się w sobotę, 12 sierpnia. 
Na stadionie w Zbylitowskiej Górze 
była okazja obejrzeć widowiskowe po-
kazy Czikoszów - węgierskich jeźdźców 
i łuczników, a do zabawy tanecznej 
zaprosił wszystkich zespół FOLKERS. 
Główne uroczystości rozpoczęła w nie-
dzielę, 13 sierpnia dziękczynna msza św. polowa koncelebrowana pod 
przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Uroczystości 
otworzył wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł - W imieniu wszystkich 

mieszkańców gminy Tarnów, którzy ko-
rzystają z owoców Waszej pracy, dzię-
kuję Wam – drodzy rolnicy za wielki 
trud, za dobrą pracę i za jakże godną  
postawę – mówił. Następnie Starosto-
wie tegorocznych dożynek: Małgorzata 
Ignac oraz Tomasz Smosna przekazali 
na ręce wójta gminy Tarnów dożynko-
wy chleb.

Na muzycznej scenie  
z Varius Manx

W trakcie tegorocznych dożynek nie 
zabrakło muzycznych emocji. Wystąpi-
li: Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowia-
cy, muzycy Filharmonii Krakowskiej 
Stowarzyszenia Passionart i zespół The 
Seeds. Jednak tradycyjnie najwięk-
sze tłumy zgromadził występ gwiazdy 
wieczoru – zespołu Varius Manx i Kasi 
Stankiewicz. Całość wydarzenia była 
możliwa do zorganizowania dzięki 
wsparciu sponsorów – firm, instytucji 
i osób prywatnych z całego regionu 
tarnowskiego. – Dożynki stanowią cen-
ne dziedzictwo zarówno naszej kultury, 
jak i wiary chrześcijańskiej. I dlatego 
w gminie Tarnów, chcemy ten zwyczaj 
stale pielęgnować, przekazując go ko-
lejnym pokoleniom. I dziękujemy, że tak 
wiele osób wspiera naszą inicjatywę, 

czy to finansowo czy rzeczowo, pozwalając tym samym na organizację 
wydarzenia - podsumowuje Anna Pieczarka, dyrektor Centrum Kultury  
i Bibliotek Gminy Tarnów.

Wieniec z Gminy Tarnów trzeci w Polsce.  
Sukces na Dożynkach Prezydenckich w Spale!

Wieniec dożynkowy z Gminy Tarnów, uwity przez grupę z Poręby Radlnej, reprezentujący Województwo Małopolskie,  
zajął trzecie miejsce w trakcie konkursu o Nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs odbył się w trakcie Dożynek  
Prezydenckich w Spale, które miały miejsce w dniach 16-17 września. Dyplom i gratulacje grupie wieńcowej złożyli Prezydent  
Andrzej Duda wraz z małżonką.
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Wydarzenie rozpoczęło się 
meczem piłkarskim rozegranym 
pomiędzy radiowcami a samorzą-
dowcami z Gminy Tarnów. Po spor-
towych emocjach przyszedł czas 
na popowo - góralską muzykę, w 
wykonaniu zespołu Baciary. Z kolei 
występ gwiazdy wieczoru poprze-
dził koncert zespołu „The Seeds”. 
Na finał piątej Manii Pomagania 
w Koszycach Małych wystąpiła 
Agnieszka Chylińska. Charyzma-
tyczna wokalistka zaśpiewała zna-
ne utwory ze swojej najnowszej 
płyty, porywając publiczność.

Jednak celem wszystkich, którzy 
pojawili się na „Manii Pomagania” 
było wsparcie trójki chorych dzieci: 
8-letniej Gabrysi, 11-letniej Ani oraz 
2-letniego Piotrusia. - To już piąta 
Mania Pomagania i piętnaście dzieci 
z terenu naszej gminy, którym udało 
się pomóc. Dziękujemy każdemu, kto 
pojawił się w sobotę w Koszycach 
Małych, ale również Sponsorom, 
jednostkom OSP, Policji, Seniorom, 

dyrektorom gminnych szkół i przed-
szkoli. Dzięki Państwu życie rodzin 
trójki naszych małych bohaterów: 
Gabrysi, Ani i Piotrusia będzie choć 
trochę łatwiejsze – mówi organizu-
jąca wydarzenie Anna Pieczarka, 
Dyrektor Centrum Kultury i Biblio-
tek Gminy Tarnów.  I jak zapowiada, 
za rok „Mania Pomagania” zagra dla 
kolejnych dzieci potrzebujących po-
mocy.

Jednak „Mania Pomagania” nie 
zakończyła się w Koszycach Małych. 
Prezydent RP Andrzej Duda ofiaro-
wał pióro, a Premier Beata Szydło 
broszkę na „Manię Pomagania”, któ-
re zostały wylicytowane na antenie 
radia RDN Małopolska. W rezultacie 
udało się  zebrać rekordową kwotę 
90 tysięcy złotych. - Efekt daje satys-
fakcję, po pierwsze kwota jest nie-
wyobrażalna, a po drugie, nie mniej 
ważny jest efekt wychowawczy ak-
cji, który udało nam się osiągnąć – 
podsumowuje wójt gminy Tarnów  
Grzegorz Kozioł. 

Tłumy uczestników świętowały w 
Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920, które od-
były się 15 sierpnia. Organizatorzy 
Wójt Gminy Tarnów oraz Starosta 
Tarnowski zaprosili na defiladę grup 
rekonstrukcji historycznej, piknik 
wojskowy, pokazy kawaleryjskie, 
koncert Andrzeja Rybińskiego a także 
poczęstunek wojskową grochówką.

Wydarzenie w Woli Rzędzińskiej 
rozpoczęło się defiladą grup rekon-
strukcji historycznej. Na czele defilady 
podążał na swej kasztance Marszałek 
Piłsudski, za którym znajdowali się 
kawalerzyści, którzy zaprosili tego 
dnia również na widowiskowe pokazy 
musztry i uzbrojenia. Tuż za kawale-
rzystami podążali piechurzy, a także 
rekonstruktorzy w mundurach z 1920 
roku, pochodzących z planu filmu 
„Bitwa Warszawska 1920”. W trakcie 
wydarzenia rycerze prezentowali wal-
ki średniowieczne oraz zaprosili na 

warsztaty strzelania z łuku i oszcze-
pem. Na scenie zaś zagrała Orkiestra 
Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza 
Wrześniaka, a także gwiazda wie-
czoru – Andrzej Rybiński ze swoim 
największym hitem „Nie liczę godzin  
i lat” – Bardzo cieszy, że tak wiele 
osób, mieszkańców nie tylko gminy 
Tarnów ale i całego regionu, świę-
towało w Woli Rzędzińskiej rocznicę 
jednej z najważniejszych bitew w 
dziejach nie tylko Polski, ale i Europy.  
W związku z tak pozytywnym odze-
wem, z pewnością będziemy organi-
zować wydarzenie w kolejnych latach 
– zapowiada wójt gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł.

Warto wspomnieć, iż na organi-
zację wydarzenia Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Tarnów pozyskało 
fundusze w ramach konkursu „Mece-
nat Małopolski” na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopol-
skiego w dziedzinie kultury w 2017.

Rekordowa „Mania Pomagania” dla Ani,  
Gabrysi i Piotrusia

Tłumy na obchodach rocznicy  
Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej

Z Baciarami i Agnieszką Chylińską
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Co się robi w gminie Tarnów?
Pierwsza „siłownia pod chmurką”, trybuny na boiskach piłkarskich, parking przy kościele i jak co roku nowe chodniki i 
ścieżki rowerowe, modernizacje dróg z nowymi nakładkami asfaltowymi czy prace remontowe w remizach strażackich 
– poniżej przedstawiamy jakie obecnie inwestycje wykonywane są w gminie Tarnów.

Trwają prace przy dużych inwestycjach kubaturowych. W Tarnowcu 
powstaje nowoczesny obiekt kulturalny w budynku dawnej kaplicy. Na 
realizację tego przedsięwzięcia gmina Tarnów pozyskała ponad 520 
tys. zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020. Ruszyły też prace przy przebudowie budyn-
ku dawnego domu parafialnego w Woli Rzędzińskiej. Zakończenie prac 
planowane jest na przyszły rok.

Ruszyła budowa chodnika przy drodze 
wojewódzkiej w Tarnowcu

Będzie bezpieczniej i wygodniej zarówno dla pieszych, jak i kierow-
ców. Ruszyły prace przy nowym chodniku przy drodze wojewódzkiej w 
Tarnowcu. Pieniądze na sfinansowanie inwestycji pochodzą częściowo 
z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, na który w 
ubiegłym roku zagłosowali mieszkańcy naszej gminy.

W ramach zadania, przy drodze wojewódzkiej w Tarnowcu na od-
cinku 1450 m2 zostanie wybudowana druga nitka chodnika z kostki 
brukowej wraz ze zjazdami. Dodatkowo przebudowane zostanie skrzy-
żowanie drogi wojewódzkiej z ulicami Ks. Prusa i Środkową, a także 
przebudowane zostaną zatoki autobusowe. - Budowa drugiej nitki 
chodnika przy drodze wojewódzkiej w Tarnowcu, to od strony technicz-
nej trudne zadanie, jednak mamy nadzieję, ze do końca roku mieszkań-
cy będą mogli już z niego korzystać. Przy tak ruchliwej ulicy, jaką jest 
droga wojewódzka, jest to ogromna poprawa bezpieczeństwa – mówi 
zastępca wójta gminy Tarnów Sławomir Wojtasik.

Inwestycja jest tak realizowana, by nie powodować przestojów w ko-
munikacji. Koszt zadania to ponad 800 tysięcy złotych.

Nowe chodniki i ścieżki rowerowe
Trwają budowy ścieżek rowerowych – przy drodze powiatowej w 

Nowodworzu, przy ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze oraz przy drodze 
powiatowej w Jodłówce – Wałkach. 

Z całości nowej ścieżki przy drodze gminnej w Porębie Radlnej, bie-
gnącej od Domu Ludowego w Radlnej do Poręby Radlnej mogą już ko-
rzystać mieszkańcy. Ta dwuetapowa inwestycja, została wykonana w 
innowatorskiej betonowej technologii. Już wkrótce droga zyska rów-
nież nową nawierzchnię asfaltową. W najbliższym czasie rozpocznie się 
budowa fragmentu chodnika wraz ze spoczniem autobusowym przy 
ulicy Słonecznej w Zgłobicach.

Kolejne pieniądze na remont dróg
Gmina Tarnów złożyła wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji o dotację w ramach podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, czyli tzw. „powodziówek”. Minister Mariusz 
Błaszczak pozytywnie rozpatrzył wniosek i gmina Tarnów otrzymała 
dotację w kwocie 810 tysięcy złotych na remont dwóch dróg: ulicy Pro-
miennej w Koszycach Małych oraz drogi gminnej w Zbylitowskiej Górze 
(w pobliżu Dunajca, w kierunku Zgłobic). Inwestycje są w trakcie reali-
zacji.

- Dzięki dotacji z ministerstwa rozpoczął się wyczekiwany przez miesz-
kańców remont ulicy Promiennej w Koszycach Małych. Obejmie budowę 
nawierzchni z kostki wraz z podbudową, odwodnieniem oraz oświetle-
niem. Droga gminna w Zbylitowskiej Górze zyska zaś nową nawierzchnię 
asfaltową wraz z podbudową – informuje kierownik Referatu Gospodar-
ki Komunalnej w UGT Mariusz Tyrka.

Za pieniądze pozyskane już wcześniej z MSWiA nowe nawierzchnie 
asfaltowe położono na drodze w kierunku Zabłędzy w Łękawce i ul. 
Podgórskiej w Zbylitowskiej Górze, a także przebudowano ulicę Norwi-
da w Koszycach Wielkich.

Dzięki funduszom z ochrony gruntów rolnych powstała z kolei nowa 
nakładka asfaltowa na drodze tzw. „Mokrzyska” w Nowodworzu i Po-
rębie Radlnej. Z funduszy unijnych budowana jest droga „Na Szpic” 
w Jodłówce – Wałkach. Ruszyła również przebudowa ulicy Sanguszki  
w Tarnowcu.

Kilometry nowych 
nakładek asfaltowych

Jak zawsze o tej porze roku, na gminnych drogach w większości 
sołectw pojawiają się nowe nawierzchnie asfaltowe tzw. „nakładki”.  

W Tarnowcu trwa budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej

Ścieżka rowerowa w Porębie Radlnej

Droga “wzdłuż Dunajca” w Zbylitowskiej Górze
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Za kwotę ponad 700 tys. zł, która jest w całości finansowana z budżetu, 
gmina Tarnów wykona około 5,5 km nowych nakładek asfaltowych. Z 
już zakończonych prac warto wymienić w Zbylitowskiej Górze fragment 
ul. Zgłobickiej, w Porębie Radlnej drogę obok Figury Św. Floriana, w Ko-
szycach Małych – fragment ul. Lipowej i ul. Miła, w Tarnowcu ul. Zam-
kowa i ul. Zimna Woda, w Zgłobicach ul. Rzeczna, w Woli Rzędzińskiej I 
drogę „za cmentarzem”, w Jodłówce – Wałkach drogę tzw. „Na Śrębę”. 
Kolejne nawierzchnie asfaltowe zostaną położone już wkrótce.

Nowy parking przy kościele 
w Zbylitowskiej Górze już gotowy

Mieszkańcy mogą już korzystać z nowego parkingu dla samochodów 
osobowych przy ulicy Kościelnej w Zbylitowskiej Górze. Nowy parking 
posiada podbudowę z kruszywa naturalnego, krawężniki oraz na-
wierzchnię z kostki betonowej.

Dzięki inwestycji, plac przy kościele zyskał kolejne, tak potrzebne, 
miejsca parkingowe, na których brak już od dawna skarżyli się miesz-
kańcy. Jednocześnie poprawiła się estetyka otoczenia kościoła. Parking 
powstał przy współpracy Parafii w Zbylitowskiej Górze i Gminy Tarnów. 
– Dzięki dobrej współpracy gminy i parafii inwestycja stała się możliwa 
do zrealizowania. Parafia wykonała za kwotę około 7 tysięcy złotych pro-
jekt, zaś gmina za kwotę blisko 140 tysięcy złotych zrealizowała inwesty-
cję. Mam nadzieję, że parking będzie dobrze służył kierowcom – mówi 
wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Remonty u strażaków – ochotników
Wśród prac inwestycyjnych warto wymienić te prowadzone w remi-

zach strażackich. Gmina Tarnów pozyskała dla trzech jednostek OSP 
- w Koszycach Małych, Koszycach Wielkich i Porębie Radlnej dotację z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowanie w 
kwocie 35 tysięcy złotych przeznaczone zostało na remonty w remizach 
strażackich. Za pozyskane środki w Koszycach Małych wyremontowa-
na została posadzka w garażu OSP. Z kolei remiza w Koszycach Wiel-
kich doczekała się odnowienia dachu wraz z wymianą rur spustowych,  
rynien, okapów i obróbek blaszanych, zaś w Porębie Radlnej wyremon-
towany został magazynek paliw w garażu. Oprócz tego w remizie OSP 

Jodłówka – Wałki została wyremontowana sala wraz z wymianą instala-
cji elektrycznej i remontem garażu. Warto dodać, iż w fazie finalnej jest 
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac związa-
nych z budową nowej remizy OSP w Zgłobicach.

Nowe trybuny

Kibice obserwujący zmagania naszych gminnych drużyn piłkarskich 
mają już wygodniejsze warunki. Przy boiskach piłkarskich w Koszycach 
Małych i Tarnowcu wybudowano nowe trybuny. Trybuny wybudowane 
zostały ze środków własnych gminy.

Pierwsza siłownia „pod chmurką” 
już działa

Mieszkańcy mogą już korzystać z pierwszej siłowni plenerowej w 
gminie Tarnów, która powstała na terenie obok Szkoły Podstawowej nr 
2 w Woli Rzędzińskiej. Sprzęt zakupił miejscowy Klub Sportowy „Relax”. 
Miejsce przyjazne amatorom ćwiczeń „pod chmurką” zostało wyposa-
żone w takie urządzenia jak atlas, orbitrek, steper czy biegacz. - Dzięku-
jemy Klubowi Sportowemu „Relax” na czele z Prezes Ewą Buczyńską za 
zakup sprzętu, dzięki czemu udostępniliśmy mieszkańcom pierwszą w 
naszej gminie siłownię w plenerze. Mamy nadzieję, że zachęci to miesz-
kańców do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu 
i stanie się miejscem spotkań – mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Ko-
zioł.

Już wkrótce podobne siłownie „pod chmurką” pojawią się w kolej-
nych miejscowościach gminy Tarnów.

Będzie winda w Domu Ludowym 
w Zbylitowskiej Górze

Gminie Tarnów udało się pozyskać dofinansowanie na budowę win-
dy w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze. Przetarg na realizację 
inwestycji został już rozstrzygnięty, co oznacza, że już wkrótce winda 
zostanie oddana do użytku korzystających z budynku mieszkańców.

Dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy złotych Gmina Tarnów pozyska-
ła z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 
ramach przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Całość inwestycji opiewa na kwotę 134 tysiące złotych. Winda będzie 
trzyprzystankowa, o napędzie elektrycznym. – Z Domu Ludowego chęt-
nie korzystają mieszkańcy, którzy od pewnego czasu zgłaszali potrzebę 
zainstalowania w budynku windy. Montaż windy jest niezbędny zarówno 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i dla wygody wszystkich użyt-
kowników budynku, w tym przede wszystkim osób starszych – informuje 
wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Zgodnie z założeniami przetargu, 
winda będzie zainstalowana do połowy listopada.

Ulica Norwida w Koszycach Wielkich

Trybuny na boisku sportowym w Koszycach Małych

Siłownia plenerowa w Woli Rzędzińskiej

Parking przy kościele w Zbylitowskiej Górze
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Wniosek gminy Tarnów o wymianę sta-
rych pieców węglowych na gazowe został 
zakwalifikowany przez Urząd Marszałkow-
ski do dofinansowania. Tym samym do 
mieszkańców już wkrótce trafi blisko 2,5 
miliona złotych, za które zostanie wymie-
nione blisko dwieście pieców węglowych 
na ekologiczne – opalane gazem.

Wniosek gminy Tarnów o wymianę starych 
pieców węglowych na piece gazowe został 
zakwalifikowany przez Urząd Marszałkow-
ski do dofinansowania, w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 
To oznacza, że mieszkańcy, którzy w Urzę-
dzie Gminy Tarnów złożyli deklarację w spra-
wie wymiany starych źródeł ciepła z kotłów 
węglowych na gazowe, a ich nieruchomości 
spełniły wymogi audytu energetycznego, już 
wkrótce otrzymają dofinansowanie. Obecnie 
trwają przygotowania do podpisania umowy 
pomiędzy Gminą Tarnów, a Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Małopolskiego.  
- Osobom które złożyły deklarację udziału w 
projekcie przypominamy, iż wizyta audytora  

jedynie kwalifikowała dane domostwo do 
udziału w projekcie, jednak samo uzyskanie 
dofinansowania na zakup pieca będzie moż-
liwe dopiero po podpisaniu umowy przez 
mieszkańca z gminą i spełnieniu ewentualnych 
wymogów określonych przez audytora oraz 
szczegółowych warunków umowy – wyjaśnia 
zastępca wójta gminy Tarnów Sławomir Woj-
tasik.

Tak więc mieszkaniec, który podpisze umo-
wę, a tym samym zostanie zakwalifikowany 
do uczestniczenia w realizacji projektu, bę-
dzie zobowiązany do likwidacji starego kotła i 
użytkowania wyłącznie dofinansowanego sys-
temu ogrzewania jako podstawowego źródła 
ciepła w budynku, udostępnienia obiektu do 
kontroli, zachowania produktów projektu w 
okresie wymaganym przez urząd marszałkow-
ski i wymogów dofinansowania określonych 
w Regionalnym Programie Operacyjnym, czy 
przeprowadzenia termomodernizacji – jeśli 
wynikać to będzie z audytu. Moc projektowa-
nego źródła ciepła będzie określona w ocenie 
energetycznej budynku, a dofinansowanie 
przyznawane jest tylko i wyłącznie na moc 

określoną w ocenie.
Dofinansowanie do instalacji wewnętrz-

nej, jeżeli będzie niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania zostaje również określone 
w ocenie energetycznej budynku. Ponadto 
przypominamy, iż mieszkaniec podpisujący 
umowę musi posiadać tytuł prawny do dys-
ponowania nieruchomością. Szczegółowe 
uregulowania określać będzie umowa zawar-
ta pomiędzy mieszkańcem a Gminą Tarnów. O 
zasadach programu, terminach i szczegółach 
związanych z podpisywaniem umów na wy-
mianę pieca, będziemy informować zaintere-
sowanych mieszkańców na bieżąco.

Z kolei wniosek złożony przez Gminę Tar-
nów na wymianę starych pieców węglowych 
na nowe kotły wykorzystujące paliwa stałe 
(węgiel, drewno, pelet), znajduje się obecnie 
na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskie-
go. Oznacza to, że Gmina Tarnów w chwili 
obecnej oczekuje na przeznaczenie dodatko-
wych środków przez Urząd Marszałkowski na 
realizację projektu, i ewentualne uzyskanie 
dofinansowania w późniejszym terminie. 

Rolnicy, również w naszej gminie, co 
roku zmagają się ze szkodami wyrządza-
nymi na ich gospodarstwach i gruntach 
rolnych przez dzikie zwierzęta. Na prośbę 
Kół Łowieckich, działających na terenie 
naszej gminy, zakupiono siatki leśne po-
magające rolnikom ograniczyć szkody wy-
nikłe z bliskości lasu.

Rolnik za szkody spowodowane przez 
dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny ma prawo 
do odszkodowania. Ustawa mówi, że obo-
wiązek wynagradzania szkód w uprawach i 
płodach rolnych, które wyrządziły zwierzęta 
leśne, leży w gestii zarządcy lub dzierżawcy 
danego obwodu łowieckiego, czyli bezpo-
średnio koła łowieckiego. Dziki i las jest to 

bowiem własność państwa. Lecz tereny le-
śne są dzierżawione przez koła łowieckie, 
których myśliwi biorą odpowiedzialność za 
dziko żyjącą tam zwierzynę. W tym również 
za szkody, które zwierzęta wyrządzają. 

W ostatnim czasie również rolnicy z te-
renu gminy Tarnów licznie zgłaszali do kół 
łowieckich przypadki zniszczeń upraw, do-
konywanych przez zwierzynę leśną. Jed-
nak odszkodowania wypłacane przez koła 
łowieckie w pełni nie wynagrodzą siły i 
nakładu pracy, które rolnik musi włożyć w 
uprawę.  Najskuteczniejszą oraz najkorzyst-
niejszą metodą ochrony upraw są działania 
prewencyjne. Działające na terenie gminy 
Tarnów koła łowieckie „Podgórskie” oraz 
„Dzik”, zwróciły się więc do samorządu 

gminnego z wnioskiem o zakup urządzeń, 
które mają uchronić pola przed zwierzyną 
leśną. -  Na wniosek kół łowieckich, postano-
wiliśmy wspomóc rolników z gminy Tarnów 
przy ochronie ich gruntów, poprzez zakup 
specjalnych siatek leśnych, które umową 
darowizny zostały już przekazane kołom ło-
wieckim - tłumaczy wójt gminy Tarnów Grze-
gorz Kozioł. 

Po przekazaniu zakupionego materiału, 
koła łowieckie we współpracy z rolnikami i 
mieszkańcami, zamontują je w najbardziej 
narażonych na działanie zwierzyny leśnej 
miejscach. Zastosowane rozwiązania z pew-
nością ograniczą tegoroczne szkody wy-
rządzane w trakcie wizyt dzików, saren czy 
jeleni.

Są pieniądze na wymianę pieców na gazowe

Ochronią uprawy przed dzikami i sarnami
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FELIETON

Pod Okiem Opatrzności

Otrzymane błogosławieństwo Boże jest darem Opatrzności
Świat, małżeństwo, rodzina, istnieje dlatego, 

gdyż istnieje Pan Bóg, który pobłogosławił
ich darem życia. O tym czytamy na początku 
Pisma Świętego Starego Testamentu: „Stworzył 
Bóg człowieka na swój obraz mężczyznę i kobie-
tę. Po czym Bóg im pobłogosławił, mówiąc do 
nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, uczyńcie 
sobie ziemie poddaną” (Rdz 1,27-28).
Dlatego więc mamy obowiązek pamiętać, że 
nasze życie doczesne, żona, mąż, dziecko, jest 
Bożym błogosławieństwem, jest darem Opatrz-
ności Bożej.

Ks. prof. Tadeusz Guz – wykładowca na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim napisał w 
Naszym Dzienniku 17 sierpnia 2017 r.: „Wza-
jemne błogosławieństwo dzieci przez rodzi-
ców, rodziców przez dzieci, współmałżonków 
jest otwarciem się na Pana Boga, na Jego wolę  
w naszym życiu. Gdy nam błogosławią, do-
świadczamy realnej obecności Boga w naszym 
życiu. Gdy my błogosławimy drugich, stawia-
my Boga na pierwszym miejscu w naszych do-
mach, w małżeństwie, w rodzinie, w sercu, w co-
dziennych obowiązkach. Błogosławimy drugich  
i przyjmujemy od drugich błogosławieństwo”.

Bierzmy dobry przykład od naszych pradzia-
dów żyjących w Starym Zakonie, którzy drugich 
błogosławili, bo Bóg im kazał. A to błogosła-
wieństwo Boże było opatrznościowe, mające 
ogromną moc.

Bóg przemówił do patriarchy Jaku-
ba: „Wszystkie plemiona ziemi otrzymają  

błogosławieństwo przez ciebie i przez twych  
potomków” (Rdz 28,14).

Hagiograf Starego Testamentu w Księdze 
Liczb napisał: „Kogo ty pobłogosławisz, będzie 
błogosławiony” (Lb 22,6).
Mojżesz błogosławił, gdy Izraelici wybudowali 
Namiot Spotkania tak, jak Bóg nakazał Mojże-
szowi: „Gdy ujrzał Mojżesz, że wszystko wyko-
nali jak nakazał Pan, udzielił błogosławieństwa”  
(Wj 39,43).

Aaron – brat Mojżesza – kapłan Starego Zako-
nu, który towarzyszył Mojżeszowi: „podniósł ręce 
w stronę ludu i pobłogosławił go” (Kpł 9,22).
Mojżesz modlił się do Boga: „Ze swego świętego 
mieszkania, z niebios, spojrzyj i pobłogosław lud 
izraelski oraz ziemię – kraj opływający w mleko  
i miód” (Pwt 26,15).
Psalmista Starego Zakonu modlił się: „Nad ludem 
Twoim, niech spocznie Twe błogosławieństwo”
(Ps 3,9).

Chrystus Pan sam błogosławił ludzi i innym 
kazał błogosławić. Św. Marek napisał w swojej 
Ewangelii: „Przynosili Mu dzieci, żeby je dotknął. 
Lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Je-
zus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwól-
cie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszka-
dzajcie im; do takich należy Królestwo Boże... I 
biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił 
je” (Mk 10,13-16).

Pan Jezus przed wniebowstąpieniem wypro-
wadził apostołów ku Betanii i „podniósłszy ręce 
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał 

się z nimi i został uniesiony do nieba” (Łk 24,50).
Zbawiciel na Górze Błogosławieństw przez wy-
głoszenie ośmiu błogosławieństw, pobłogosławił 
ubogich w duchu, smutnych, cichych, pragną-
cych sprawiedliwości, miłosiernych, czystego ser-
ca, wprowadzających pokój, prześladowanych 
dla sprawiedliwości (por. Mt 5,1-11).

Starsze pokolenie – ojcowie i matki pamię-
tają, jak ze łzami w oczach błogosławili swoje 
dzieci tuż przed ich Pierwszą Komunią św. Pa-
miętają też, jak błogosławili swoim córkom i sy-
nom w dniu ich ślubu, przy akompaniamencie 
orkiestry weselnej i śpiewu „Serdeczna Matko”.
Błogosławili też swoim synom wybierającym się 
do służby wojskowej, albo w daleką podróż.

Te zwyczaje błogosławieństw są dalej pod-
trzymywane i oby nigdy nie zaginęły. Błogo-
sławmy dzieci przed ich wysłaniem do szkoły, 
przed snem naszych milusińskich. Bądźmy dla 
drugich widzialnymi aniołami stróżami przez 
częste udzielanie ojcowskiego i matczynego 
błogosławieństwa. Przyjmujmy kapłańskie bło-
gosławieństwo pod koniec ofiary Mszy św. oraz 
przy różnych okazjach błogosławieństwo od 
Ojca świętego Franciszka.

Wdzięczny Bogu-Opatrzności za Ka-
płaństwo, błogosławi ks. dr Tadeusz Wolak 
Mieszkańcom Gminy Tarnów, oraz wszystkim  
Czytelnikom Nowin Tarnowskiej Gminy.

Tajne przepisy naszych gospodyń




