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Co nowego
w podatkach?
We wtorek, 15 marca minęła data zapłaty
pierwszej raty podatku od nieruchomości.
Ponieważ w bieżącym roku podatkowym
ustawodawca wprowadził kilka zmian, do
których musi się dostosować gmina, zamieszczamy krótki ich przegląd.
Nie będzie naliczany podatek, jeśli jego wartość będzie poniżej 6,10 zł (czyli tyle, ile wynosi koszt dostarczenia nakazu płatniczego
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) co oznacza, że osoby płacące do tej
pory taki podatek nakazów nie otrzymają
– będą mogli jedynie po wizycie w urzędzie
otrzymać zaświadczenie o stanie posiadania,
w przypadku konieczności dostarczenia takiego dokumentu do GOPS lub na uczelnię.
Kolejną zmianą, jaka czeka podatników, jest
ilość rat – do tej pory, niezależnie od kwoty,
podatek mógł być płacony w czterech ratach. Obecnie, jeśli naliczony podatek nie
przekroczy kwoty 100 złotych, wówczas podatnik musi uregulować całą kwotę w jednej
racie (do 15 marca). Mówi o tym art. 6 ust.
11a Ustawy i podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. 2014 poz. 849). Dla pozostałych osób
terminy płatności poszczególnych rat pozostają bez zmian (15 marca, 16 maja, 15 września, 15 listopada).
Trzecia zmiana dotyczy posiadaczy lasów.
Do końca 2015 roku płatnicy podatku leśnego na terenie gminy Tarnów korzystali
z preferencyjnej 50% stawki podatku leśnego,
ponieważ nasze lasy miały charakter lasów
ochronnych. Po zmianie ustawy obniżona
stawka podatku leśnego dotyczy jedynie lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, nie obowiązuje
natomiast już lasów ochronnych.
Aktualne wysokości stawek podatków
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Tarnów http://bip.gminatarnow.pl
w zakładce „Podatki” pod pozycją „Podatki
2016”.
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Zasady ruchu w
strefie zamieszkania

W różnych miejscach na terenie gminy możemy spotkać znaki D-40 i D-41 wyznaczające tzw.
strefę zamieszkania, czyli – jak to określa prawo
o ruchu drogowym – „obszar obejmujący drogi
publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują
szczególne zasady ruchu drogowego.” Być może
nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jakie to zasady, a miejsc takich na terenie gminy mamy coraz
więcej. Warto je więc sobie uświadomić.
Pierwsza zasada to taka, że w strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości
drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.
Nie ma więc potrzeby budowania chodników
i wyznaczania przejść dla pieszych. Warto, aby
szczególnie krewcy kierowcy, którym czasem
przychodzi ochota, aby zatrąbić na pieszego
lub udzielić mu słownej reprymendy, pamiętali,
że nie mają prawa tego czynić.
Zasada druga: na drodze może pojawić się
dziecko młodsze niż siedmioletnie bez opieki
osoby starszej. W szczególny sposób należy to
mieć na uwadze i dlatego warto respektować zasadę trzecią, która mówi, że w strefie zamieszkania obowiązuje prędkość pojazdów ograniczona
do 20 km/h. oczywiście w obszarze oznaczonym
znakami D-40 i D-41 stosowane są różne „spowalniacze” prędkości, jak choćby progi zwalnia-

jące (które nie muszą być oznakowane znakami
ostrzegawczymi) ale warto pamiętać o zdjęciu
nogi z gazu, szczególnie w okresie jesiennym
i zimowym, gdy warunki pogodowe i wcześnie
zapadający zmrok utrudniają kierowcom uważną obserwację drogi.
Kolejna zasada mówi, że w całej strefie zamieszkania obowiązuje zasada „prawej ręki”.
Oznacza to, że przepuszczamy przodem pojazdy, które mamy po prawej i zachowujemy
szczególną ostrożność. Oczywiście szczególną ostrożność warto zachowywać zawsze,
ale w szczególny sposób również przy respektowaniu kolejnej zasady, że kiedy opuszczamy
strefę zamieszkania, mijając znak D-41, jest
to równoznaczne z koniecznością ustąpienia
pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu
jako włączający się do ruchu.
I ostatnia zasada, budząca sporo kontrowersji,
a dotycząca pozostawienia pojazdu: parkowanie
możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach,
co oznacza, że jeśli zarządca drogi takich miejsc
nie wyznaczył, parkować po prostu nie wolno
i należy liczyć się z mandatem.
Strefy zamieszkania wyznaczane są przez zarządcę drogi w celu zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom, nieraz na ich wniosek. Ale to czy
obszar strefy zamieszkania będzie równocześnie
strefą bezpieczeństwa, zależy przede wszystkim
od samych użytkowników.

Operat zaktualizowany, podatki
(niektórym) wzrosną
Jak już kilkakrotnie informowaliśmy w 2015
roku przeprowadzone zostały prace polegające
na modernizacji ewidencji gruntów i budynków
w celu utworzenia zintegrowanej bazy danych
ewidencji gruntów i budynków. Prace te, wypełniając zapisy Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 roku z późn. zm. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (tekst jednolity – Dz. U.
z 17 kwietnia 2015 roku poz. 542) realizowało
tarnowskie Starostwo Powiatowe.
Zostaną zlikwidowane rażące dysproporcje
w naliczaniu stawek podatku od nieruchomości. Dotychczas bowiem mieliśmy do czynienia
z sytuacją, że właściciele budynków powstałych
przed 2003 rokiem płacili znacznie niższe stawki podatku od właścicieli budynków nowych.
Zdarzało się, że za podobne działki i zlokalizowane na nich podobnej wielkości domy jeden
z sąsiadów płacił np. 100 złotych podatku,
drugi zaś – wyłącznie podatek rolny, na przykład w kwocie pięciokrotnie niższej.
Efekty przeprowadzonej przez Starostwo modernizacji już zaczynają być widoczne w zmianie
wysokości podatków. Nie da się bowiem ukryć,
że osoby, które przez wiele lat były beneficjentami nieaktualnej dokumentacji i płaciły zaniżone
podatki, czekać będzie niemiła niespodzianka,
a różnice w kwotach naliczonego podatku –
jak już wiadomo – mogą być znaczące. Nic się
natomiast nie zmieni w przypadku właścicieli
domów powstałych po 2003 roku, oni bowiem
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dotychczas płacili podatki naliczone według
faktycznego stanu.
Wszyscy, którzy w wyniku przeprowadzonej modernizacji, będą czuć się pokrzywdzeni,
powinni zdać sobie sprawę, że działania te wynikały wyłącznie z przepisów obowiązującego
prawa i konieczności dostosowania się do nich
i nie mają charakteru dyskryminującego kogokolwiek, ale wręcz przeciwnie – ich konsekwencją jest zrównanie wszystkich obywateli wobec
prawa.

Kiedy dowód jest nieważny?
Czasem zdarza się, że ktoś zgubił dowód
osobisty i dokonał zgłoszenia o utraceniu
dokumentu, a później ten dowód odnalazł
i nadal się nim posługuje. Dla takich osób nie
mamy dobrych wiadomości. Bowiem dowody
osobiste zgłoszone jako utracone są nieodwracalnie unieważniane w Rejestrze Dowodów
Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen,
a także wykazu unieważnionych dowodów
osobistych. Oznacza to, że takiego dowodu
nie można więcej używać i trzeba postarać
się o nowy dokument. Należy także pamiętać,
że dowód osobisty ma ograniczony termin
ważności. Warto sprawdzić w prawym dolnym
rogu dowodu datę jego ważności, gdyż przeterminowanym – podobnie jak unieważnionym – dowodem osobistym posługiwać się nie
można.

OŚWIATA

Przedszkola w gminie Tarnów są
w stanie przyjąć wszystkie przedszkolaki
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, do
której doszło 29 grudnia ubiegłego roku, wprowadziła istotną zmianę przywracającą rodzicom
sześciolatków prawo do decydowania, czy ich
dziecko rozpocznie naukę w pierwszej klasie. W
miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostało prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Sześciolatek będzie mógł rozpocząć naukę w szkole,
jeżeli odbył roczne przygotowanie przedszkolne.
Te dzieci, które nie chodziły do przedszkola będą
musiały uzyskać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo nowela
dała rodzicom sześciolatków, które w 2016 roku
obowiązkowo rozpoczęły naukę w szkole, prawo
do powtórnego zapisania dziecka do pierwszej
klasy. To oznacza, że dzieci z rocznika 2009,
które poszły do szkoły jako sześciolatki, mogą
zostać na drugi rok w klasie pierwszej. To całko-

wite novum, gdyż powtarzanie klasy, które niegdyś kojarzyło się z kłopotami szkolnymi, dziś
staje się „bonusem” dawanym przez państwo rodzicom przekonanym o tym, że ich dziecko nie
osiągnęło jeszcze dojrzałości szkolnej, a którzy
– stosując się do obowiązującego prawa – posłali
je do szkoły jako sześciolatka.
Konsekwencją wprowadzonych zmian są artykułowane czasem obawy o puste ławki w szkołach i przepełnione przedszkola. Mieszkańcy
gminy Tarnów jednak o miejsca w przedszkolach dla swoich dzieci obawiać się nie muszą.
Funkcjonujące na terenie gminy przedszkola
w Tarnowcu, Zgłobicach, Zbylitowskiej Górze,
Koszycach Małych, Radlnej i Woli Rzędzińskiej
(które wkrótce znajdzie miejsce w nowoczesnym
i funkcjonalnym obiekcie), dwa przedszkola
prowadzone przez siostry służebniczki w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej II, oddziały przed-

szkolne przy Szkołach Podstawowych w Porębie
Radlnej, Koszycach Wielkich i Woli Rzędzińskiej I, a także trzy nowe przedszkola, które od 1
września działać będą w Błoniu, Jodłówce-Wałkach i Łękawce – są w stanie zapewnić miejsca
dla wszystkich trzy-, cztero-, pięcio- i sześciolatków z terenu gminy. – Nie tylko nie zabraknie
miejsca dla żadnego dziecka – zapewnia wójt
Grzegorz Kozioł – ale wręcz wyprzedziliśmy
rządowe zapowiedzi, bowiem samorządy są zobowiązane do zapewnienia miejsca trzylatkom
dopiero od września 2017 roku. My to zrobiliśmy
już teraz – dodaje.
Dane kontaktowe do przedszkoli działających
na terenie gminy Tarnów dostępne są na stronie
internetowej www.gmina.tarnow.pl, zakładka
„jednostki organizacyjne – szkoły/przedszkola”.

Poprowadzą szkoły

Barbara Kałdan-Molczyk
Znane są już osoby, które będą organem prowadzącym dla przekształconych w tym roku
szkół. Wójt gminy Tarnów zadecydował, że od
1 września 2016 roku Szkołę Podstawową w
Błoniu poprowadzi Barbara Kałdan-Molczyk,
w Jodłówce-Wałkach – Krystyna Dudoń, a w
Łękawce – Elżbieta Chrząszcz. – Moja decyzja

Krystyna Dudoń
jest konsekwencją konsultacji ze środowiskiem, w
szczególności z rodzicami i nauczycielami – podkreśla Grzegorz Kozioł. – Jestem przekonany, że
osoby, które zostały wyłonione do poprowadzenie
szkół, to kandydatury najlepsze, dające gwarancję, że szkoły te będą dobrze funkcjonować i poszerzać swoją ofertę edukacyjną. Potwierdzeniem

Elżbieta Chrząszcz
tych słów jest zapewnienie wszystkich trzech
osób, że w prowadzonych przez nie placówkach
od 1 września będą także funkcjonować przedszkola. – We wszystkich działaniach mających na
celu dobre funkcjonowanie i rozwój szkół te osoby
mogą liczyć na moje wsparcie – zapewnia włodarz
gminy Tarnów.

Kompleks w Koszycach Małych otwarty
Nowoczesna i funkcjonalna sala sportowa w
Koszycach Małych jest już otwarta i zaprasza w
swoje progi wszystkich amatorów aktywnego
spędzania wolnego czasu. Sala jest częścią nowo
wybudowanego kompleksu sportowego przy
miejscowej szkole. Obiekt posiada syntetyczną,
bezpieczną nawierzchnię, przystosowaną do
gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną
czy siatkówkę. Sala posiada wygodne zaplecze
sanitarno-szatniowe. Z sali korzystają już dzieci
z miejscowej szkoły, które zajęcia wychowania

fizycznego nareszcie mogą odbywać na pełnowymiarowym obiekcie. Sala już została udostępniona dla grup dorosłych. Trwają jeszcze zapisy
na jej wynajem. Wszyscy chętni mogą to uczynić
pod numerem telefonu 787 354 518. W nowo
otwartym obiekcie, w niedługim czasie działać
będzie również siłownia. Swoje miejsce spotkań będzie tam miał też Klub Seniora z Koszyc
Małych. Do kompleksu sportowego przynależy
również wielofunkcyjne, ogrodzone, oświetlone
boisko z poliuretanową nawierzchnią.
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GMINNE WIEŚCI
Spotkania opłatkowe

dyrektor organizującego spotkania Centrum
Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów.

W dniach 5-17 stycznia we wszystkich sołectwach gminy Tarnów odbyły się spotkania
opłatkowe. Cykl opłatków rozpoczął się w Łękawce, a zakończył w sołectwie nr 2 w Woli
Rzędzińskiej. Wiele tegorocznych spotkań połączone było z obchodami Dnia Babci i Dziadka. W poszczególnych spotkaniach uczestniczyło od około trzydziestu - w mniejszych
miejscowościach, do blisko stu pięćdziesięciu
osób – w największych sołectwach.

Jabłka dla mieszkańców
W środę, 3 lutego po raz kolejny trafiły do
mieszkańców darmowe jabłka, które samorząd gminy Tarnów pozyskał z programu finansowanego przez Agencję Rynku Rolnego.
W ten sposób do mieszkańców gminy Tarnów
trafło 60 ton jabłek pochodzących od polskich
sadowników o wartości blisko 100 tysięcy złotych. Program będzie kontynuowany. Następne jabłka trafią do mieszkańców pod koniec
marca.

Debatowali
o bezpieczeństwie

Orszak trzech króli
w Zgłobicach
6 stycznia po raz czwarty ulicami Zgłobic
przeszedł Orszak Trzech Króli. Zgłobicką uroczystość przygotowali parafianie ze swoimi
duszpasterzami.

Z jasełkami w Łękawce
Już po raz osiemnasty Szkoła Podstawowa
w Łękawce gościła w sobotę, 16 stycznia grupy
jasełkowe i kolędnicze z terenu gminy Tarnów
w ramach organizowanego cyklicznie przeglądu grup kolędniczych i jasełkowych. W tym
roku wzięło w nim udział osiem grup. Mali
artyści oceniali byli zarówno zespołowo, jak i
indywidualnie. W kategorii klas I-III nagrody indywidualne otrzymali Szymon Małek,
Patrycja Olszówka i Wiktor Czapkowicz, zaś
w kategorii klas IV-VI – Eliza Gąsiorowska,
Magdalena Nowakowska i Aleksandra Gajda. Współorganizatorem przeglądu było Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów.

Ostatki u Seniorów
W ostatnim tygodniu stycznia w gminie
Tarnów odbyły się integracyjne spotkania
Klubów Seniora. W ich trakcie nie zabrakło
wykładu dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Adama Ryby o lokalnej historii, rozmów, podsumowań działalności poszczególnych Klubów jak również poczęstunku. Kluby
Seniora działają już w każdej miejscowości
gminy Tarnów. - Seniorów w Klubach jest już
ponad pół tysiąca. To już tradycja, że dwa razy
w roku organizujemy spotkania, łącząc Kluby
Seniora tak, by wszystkie mogły się ze sobą zapoznać. Tym razem była prelekcja historyczna, degustacja potrawy regionalnej „siuśpaja”. Cieszy, że osoby starsze mogą się poczuć
docenione – podsumowuje Anna Pieczarka,
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W środę, 10 lutego w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu odbyła się debata pod hasłem „Bezpieczeństwo
to nasza wspólna sprawa”. Podczas tego spotkania samorządowcy, dyrektorzy szkół oraz
przybyli na spotkanie mieszkańcy debatowali
z przedstawicielami policji na temat bezpieczeństwa w gminie Tarnów. Szczególną uwagę
poświęcono tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce, która ma służyć
m. in. optymalizacji struktur policji. Podczas
debaty stworzono taką mapę potencjalnych
zagrożeń bezpieczeństwa w poszczególnych
miejscowościach gminy Tarnów.

Z tej okazji zorganizowali w Domu Ludowym
uroczyste spotkanie Klubu Seniora, podczas
którego nie zabrakło wspomnień, życzeń oraz
jubileuszowego tortu. Klub Seniora w Błoniu
powstał pięć lat temu. W tym czasie liczba
członków zwiększyła się blisko dwukrotnie. Te
lata to liczne spotkania w gronie klubu, połączone z wykładami m.in. lekarzy, prawników
czy historyków. Seniorzy z Błonia chętnie biorą udział w organizowanych w Domu Ludowym zajęciach czy warsztatach, które odbywają się w ramach Dziennego Ośrodka Wsparcia
Osób Starszych i Młodzieży.

Uczcili pamięć
„żołnierzy wyklętych”
Gmina Tarnów uczciła pamięć Żołnierzy
Niezłomnych. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
młodzież z gminnych gimnazjów wzięła w
poniedziałek, 29 lutego udział w koncercie
AMOR PATRIAE NOSTRA LEX, który odbył
się w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego
w Krakowie. Natomiast w dniu 1 marca samorządowcy z gminy Tarnów wraz z przedstawicielami szkół wzięli udział w uroczystości, w
trakcie której m.in. złożyli kwiaty na odnalezionych grobach Żołnierzy Niezłomnych.

Rodzice żołnierzy
uhonorowani
Po raz kolejny mieszkańcy powiatu tarnowskiego, którzy wychowali co najmniej trzech
synów na żołnierzy, zostali uhonorowani
medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej w bieżącym roku 7 osób otrzymało medale złote,
zaś 23 - srebrne. Gminę Tarnów w tym gronie
reprezentują państwo Krystyna i Stanisław
Ostrowscy z Tarnowca, którzy odznaczeni
zostali medalem złotym za wychowanie pięciu
synów - żołnierzy.

Obradowała
młodzieżowa rada
Kolejna sesja Młodzieżowej Rady Gminy
Tarnów odbyła się 24 lutego w Domu Ludowym w Nowodworzu. Tym razem gościem
młodych radnych był dyrektor gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów, Adam
Ryba. Przybliżył on zasady funkcjonowania
prowadzonej przez siebie placówki, a następnie opowiedział młodzieżowym radnym o
Żołnierzach Wyklętych z gminy Tarnów i ich
walce o niepodległość.

Jubileusz Klubu Seniora
w Błoniu
Członkowie Klubu Seniora w Błoniu obchodzili pięciolecie swojej działalności.
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Turniej wiedzy pożarniczej
Czterdziestu trzech młodych ludzi ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięło udział w Gminnych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
które odbyły się w piątek, 4 marca w Zbylitowskiej Górze. W gronie uczniów szkół podstawowych największą wiedzą pożarniczą wykazali się Hubert Olszówka i Damian Czech
(obaj z Jodłówki-Wałek), a także Karina Gieracka z Koszyc Wielkich. Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajął Michał Hetman z
Woli Rzędzińskiej, przed Gabrielą Kieć z Białej i Magdaleną Ciężadło z Jodłówki-Wałek.
W najstarszej grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepszy okazał się Damian
Białas ze Zgłobic. Tuż za nim uplasowali się
Jakub Korus z Woli Rzędzińskiej oraz Dawid
Bryg z Jodłówki-Wałek. Zdobywcy dwóch
pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach
reprezentować będą gminę Tarnów w kolejnym, powiatowym etapie turnieju.
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WAŻNE

Gmina gotowa na „Rodzinę 500+”
„Rodzina 500+” - któż z czytelników nie zna
nazwy sztandarowego programu rządu, którego
proces legislacyjny już się zakończył, a realizacja
ma rozpocząć się w kwietniu? Gmina Tarnów
już jest gotowa na jego wdrożenie. Zebraliśmy
najważniejsze informacje na ten temat, istotne
z punktu widzenia mieszkańców gminy, aby zaprezentować je naszym czytelnikom.
Zgodnie z zamysłem rządu, realizacją programu zajmą się samorządy – w gminie Tarnów
obsługiwać go administracyjnie będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
– Chcemy, aby przyjmowanie wniosków przebiegło sprawnie, dlatego przygotowaliśmy dla
mieszkańców cały szereg udogodnień – zapewnia
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Srebro. Według zapewnień szefowej GOPS, wnioski przyjmowane będą zarówno
w samym ośrodku, jak i w uruchomionych w
kwietniu dodatkowych punktach. Dodatkowy
punkt przyjmowania wniosków w sali konferencyjnej urzędu gminy będzie czynny w kwietniu
w godz. 7:30-15:30, zaś w przyziemiu budynku
urzędu, w sali obok Straży Gminnej – w godz.
10:00-18:30. Wnioski będzie można składać także przez internet – za pośrednictwem systemu
Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych czy
poprzez systemy bankowości elektronicznej.
Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie
świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub gotówką. Szacunkowo w gminie Tarnów pieniądze na około 4000
dzieci trafią do blisko 2200 rodzin. Jak już prawie powszechnie wiadomo, świadczenie obejmie każde drugie i kolejne dzieci, niezależnie od
wysokości dochodów w rodzinie. Dodatek na

pierwsze dziecko wypłacany będzie wyłącznie
wtedy, gdy dochód w rodzinie wyniesie nie więcej niż 800 złotych netto, a w przypadku dziecka
niepełnosprawnego – 1200 złotych. Świadczenia
przysługiwać będą od urodzenia dziecka aż do
ukończenia przezeń osiemnastego roku życia.
Dla osób, którym przysługiwać będzie dodatek z całą pewnoścą dobra wiadomością jest, że
– ubiegając się o pieniądze w ramach programu
Rodzina 500+ - nie trzeba dokumentować swoich dochodów. Urzędnicy będą pozyskiwać potrzebne dane bezpośrednio z Urzędów Skarbowych za pomocą programu Emp@tia, przy czym
pod uwagę brane będą dochody nie za ostatni
rok, ale za 2014. Złą wiadomością dla potencjalnych beneficjentów programu jest fakt, że do
dochów wliczane będą alimenty oraz dochód
uzyskiwany z gospodarstwa rolnego. Szczegółowe zasady znaleźć można w Rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i

trybu postępowania w sprawach o świadczenie
wychowawcze (Dz. U. z dn. 19 lutego 2016 roku
poz. 214).
- W ostatnich latach na ogół mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której nakładano na samorządy nowe obowiązki, w ich ślad nie przekazując
środków na realizację. Stąd – jak choćby w przypadku oświaty – samorządy musiały te pieniądze
wyłożyć ze swojej kasy, na ogół kosztem innych
inwestycji, lub jak w przypadku gospodarki odpadami komunalnymi trzeba było de facto nałożyć na mieszkańców nowy podatek – podkreśla
wójt Grzegorz Kozioł. – Tym razem środki mają
zostać przekazane, a samorządy mają jedynie
zadbać o ich prawidłową dystrybucję. Mam nadzieję, że przerodzi się to w trwałą tendencję i
powrót do dobrej praktyki przekazywania wraz
z zadaniami środków na ich realizację, nawet z
uwzględnieniem kosztów obsługi programu, na
przykład dodatkowych etatów – dodaje.

Warto pamiętać przed rozliczeniem z fiskusem
Marzec i kwiecień to czas, kiedy składamy nasze PIT-y i ostatecznie rozliczamy się z fiskusem.
Warto przy tym pamiętać o najpopularniejszej,
najkorzystniejszej i najbardziej dostępnej uldze
do odliczenia w zeznaniach podatkowych od
osób fizycznych, czyli tzw. „uldze na dzieci”.
W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się – odliczamy ją w takiej samej formule,
jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez usunięcie załącznika
PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20
proc. wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne
dziecko, a także wprowadzono możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci. Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać
ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej i składają swoje roczne zeznania podatkowe na formularzach
PIT-36 lub PIT-37. Przysługuje ona rodzicom,
rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym na
dzieci małoletnie, otrzymujące dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz na dzieci, które
nie ukończyły 25 roku życia i uczą się lub studiują, a nie uzyskały dochodu wyższego niż 3 089
6

zł. Kwota odliczenia ulgi zależy od liczby dzieci
(spełniających warunki do objęcia ulgą) oraz
dochodów rodziców. Kwoty odliczeń wynoszą:
1112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko,
2000,04 zł - na trzecie oraz 2.700 zł - na czwarte
i każde kolejne. Przy jednym dziecku ulga przysługuje, gdy łączny dochód rodziców nie przekracza 112 tys. zł lub - jeśli rodzice rozliczają się
osobno - 56 tys. zł.
Rodzice, którzy płacą podatki niższe od
przysługującej im wysokości ulgi na dzieci, w
poprzednich latach nie mogli wykorzystać jej
w całości. Od 2015 r. mają już taką możliwość.
Podatnicy mogą otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym im
pełnym odliczeniem ulgi a kwotą odliczoną w
zeznaniu podatkowym. Zwrot nie będzie mógł
przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez
podatnika składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne. W poprzednim roku, aby odliczyć
niewykorzystaną część ulgi na dzieci, podatnicy
wypełniali PIT-UZ. W tym roku zamiast tego
formularza, wystarczy jedynie wypełnić odpowiednie pozycje w PIT-37 lub w PIT-36 – w
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obu PIT-ach jest to dodana sekcja zatytułowana
„Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci” i wykazać pozostałą kwotę do odliczenia ulgi. Dzięki
temu podatnicy będą mogli skorzystać z pełnej
sumy przysługującego odliczenia, niezależnie
od tego, jakie uzyskują dochody i w jakiej wysokości płacą podatek. W tym roku podatkowym
kontynuowana jest również akcja przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych, które złożą swoje zeznanie podatkowe w formie elektronicznej. Szybszy zwrot
przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nadpłata podatku powinna
być zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego przez internet.
Składając zeznanie podatkowe, warto również
pamiętać o przekazaniu 1% naszych podatków
na wybraną organizację pożytku publicznego
– najlepiej taką, która prowadzi działalność na
terenie naszej gminy.

ZDROWIE

Chrońmy się przed wścieklizną
Jak się okazuje, wścieklizna – ta śmiertelna dla
ludzi i zwierząt choroba – nadal jest groźna. Tylko w ostatnich pięciu latach na terenie powiatu
tarnowskiego stwierdzono aż 61 jej przypadków.
Co ciekawe blisko połowa z nich pojawiła się u
zwierząt domowych. I choć przypadki wścieklizny odnotowano u różnych zwierząt domowych
– również bydła i koni – to jednak nie jest zaskoczeniem, że na zarażenie wścieklizną najbardziej
narażone są psy i koty.
Właśnie o obowiązku szczepienia psób przypomina w skierowanym do gminy piśmie Inspekcja Weterynaryjna. – Zgodnie z art. 56

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie
zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt psy powyżej trzeciego miesiąca życia
podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów
są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia
przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie
nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepienie kotów nie jest obowiązkowe z punktu widzenia prawa, natomiast
jest zalecane z uwagi na tryb życia kotów oraz
niekontrolowane ich kontakty z innymi zwierzę-

tami – podkreśla powiatowy lekarz weterynarii
Paweł Wałaszek.
Szczepienia można dokonać zarówno podczas
akcji szczepień organizowanych w poszczególnych miejscowościach, jak i u dowolnego weterynarza. Należy przypomnieć, iż mandat karny
z tytułu niezaszczepienia psa może wynieść od
50 do 500 złotych za każdego niezaszczepionego
psa. Warto więc pamiętać, aby zaszczepić nasze
domowe czworonogi. W ten sposób nie tylko
uchronimy nasze domowe zwierzęta przed zachorowaniem, ale także nie narazimy się na wysoki mandat.

W trosce o nasze powietrze
W ostatnim czasie, szczególnie podczas zebrań wiejskich ujawniła się troska mieszkańców
o jakość powietrza. Przejawiła się ona w szczególny sposób troską o to, co w okresie jesienno
-zimowych spalane jest w domowych piecach c.
o. Przy tej okazji warto przypomnieć sobie kilka
najważniejszych zasad
Przede wszystkim należy pamiętać, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania
odpadów i śmieci. Ich spalanie wiąże się bowiem z emisją trujących pyłów i gazów. Nie
tylko są one wdychane przez ludzi i zwierzęta,
ale dodatkowo osiadają na pobliskich roślinach i glebie, przez co wracają do nas m.in. w
warzywach spożywanych z własnego, przydomowego ogródka. Dlatego nie należy w domowych piecach palić plastikowych pojemników i
butelek po napojach oraz innych przedmiotów
z tworzyw sztucznych, zużytych opon i innych
wyrobów z gumy, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po
rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
opakowań po farbach i lakierach, pozostałości
farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu
oraz papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. Są jednak rzeczy, które bez przeszkód można spalić. Należą do nich
papier, tektura i drewno oraz wykonane z nich
opakowania, odpady z gospodarki leśnej, ale nie

chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki oraz
mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki
makulatury.
Warto przy tym zdawać sobie sprawę, że wójt
może upoważnić urzędnika do przeprowadzenia
kontroli spalanych przez mieszkańca tworzyw i
odpadów – w przypadku gminy Tarnów może
to być np. strażnik gminny. Taka osoba może
żądać informacji, okazania właściwych dokumentów, przeprowadzić badania lub niezbędne
czynności, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – nałożyć stosowną karę. Grzywna
za wypalanie niedozwolonych odpadów może
mieć wysokość od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Możliwe jest również zastosowanie kary aresztu, który trwa od 5 do 30 dni. Kary te są przewidziane
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
Wiosna już blisko, a wraz z nią rozpocznie
się wypalanie traw. O zakazujących takiegoż
wypalania przepisach prawnych już na naszych
łamach pisaliśmy, przypomnijmy zatem tylko
krótko, że ustawa o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
w art. 124 określa jednoznacznie, że „zabrania
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów”, natomiast w art. 131

podkreśla, że kto „wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.” W tym miejscu warto pamiętać również o stosownym zapisie w Kodeksie
karnym, który za umyślne wywołanie pożaru
zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach, a takim bez wątpienia jest wypalanie traw, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 163. §
1 k.k.)
Wraz z wiosną przychodzi czas na wiosenne
porządkowanie naszych posesji. I w tym wypadku należy pamiętać, że zebranych podczas
tych porządków śmieci nie możemy tak po
prostu spalić, przy czym akt prawa miejscowego – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów (Uchwała nr
XXIV/260/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku) jest
w tym względzie nieco bardziej liberalny. Spalanie odpadów na powierzchni ziemi jest bowiem
zabronione ale „dopuszcza się spalanie suchych
gałęzi, jeżeli spalanie to nie jest uciążliwe dla sąsiadów i nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt i zabudowań, a także nie ogranicza widoczności na tych drogach.”
W trosce o jakość naszego powietrza i by
uniknąć problemów z prawem, warto o tych zasadach pamiętać.

Bezpłatne szczepienia będą kontynuowane
W grudniu zakończył się program województwa małopolskiego dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych realizowany
przez powiat tarnowski przy współudziale
finansowym gminy. Dzięki temu programowi
finansowanemu wspólnie przez samorządy
szczepieniami profilaktycznymi została objęta
stutrzydziestoosobowa grupa dzieci z terenu
gminy. Dla wszystkich mieszkańców, którzy
z różnych powodów nie mogli skorzystać z
programu, mamy dobrą wiadomość: jeśli ich
dzieci nadal spełniać będą stosowne kryteria
program darmowych szczepień przeciwko
pneumokokom najprawdopodobniej będzie

kontynuowany. Dodatkowo realizowany może
być również drugi program – profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
- Już w styczniu Starosta Tarnowski zaproponował gminom przystąpienie do dwóch realizowanych przez powiat programów profilaktycznych – informuje sekretarz gminy Alicja Kusior.
– Pierwszy z nich to – podobnie jak w ubiegłym
roku – program profilaktyki zakażeń pneumokokowych, natomiast drugi dotyczy profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.
Wstępnie zadeklarowaliśmy udział w obydwu
programach, natomiast na najbliższej sesji będziemy rekomendować radnym podjęcie stosow-

nej uchwały, która pozwoli na wyasygnowanie
stosownych środków z gminnego budżetu –
dodaje.
Jeśli radni na sesji, która odbędzie się pod
koniec marca przychylą się do propozycji
urzędników, szczepieniami ochronnymi przeciw pneumokokom będzie mogło być objęte osiemdziesięcioro dzieci do lat trzech, zaś
szczepieniami przeciwko HPV – pięćdziesiąt
trzynastoletnich dziewcząt zameldowanych
na terenie gminy Tarnów. W sumie na obydwa
programy szczepień w gminie Tarnów zostałoby wydatkowane prawie 25 tysięcy złotych.
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REPORTAŻ

Zapiski z pielgrzymki do Chimbote
W beatyfikacji ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, która odbyła się 5 grudnia 2015 roku w peruwiańskim Chimbote,
uczestniczyła pochodząca z Tarnowca, gminna stypendystka studentka III roku Kulturoznawstwa Ameryki
Łacińskiej i Karaibów Katharina Anna Masiuk pisząca o błogosławionym franciszkaninie z Zawady pracę
licencjacką. Jednym z owoców tej pielgrzymki jest napisana przez nią relacja. Prezentujemy jej fragment –
z całością będzie można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.gmina.tarnow.pl.
Dzień trzeci – najważniejszy w naszej pielgrzymce – beatyfikacja męczenników z Peru.
Pomimo że uroczystość zaczynała się o dziesiątej, przyjechaliśmy dwie godziny wcześniej
na stadion. Grupy polskie ulokowane zostały
na samym środku, a każdy uczestnik wyposażony został odpowiedni identyfikator. Samych
polskich pielgrzymów było około 200 osób. W
trakcie przygotowań poznaję wspaniałe osoby z
rodziny bł. ojca Zbigniewa, między innymi obydwóch braci – Bogdana i Andrzeja Strzałkowskich, małżonkę pana Andrzeja, czy najmłodsze
pokolenie, czyli rodzinę Drwięgów. Początkowo
ustalono, że wszyscy siedzimy razem, jednak
organizatorzy postanowili o przeniesieniu rodzin w inne miejsce. Kiedy weszła procesja duchownych, cały stadion przywitał ich gromkimi
brawami na stojąco. Zresztą w każdym miejscu
będą tak witani.
Wśród biskupów, wyróżnić można było naszych – Andrzeja Jeża, Romana Pindla, Stanisława Gądeckiego, a także Tadeusza Pieronka jako delegata arcybiskupa metropolity
krakowskiego. Za bezpieczeństwo duchownych
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odpowiadali wolontariusze, służby mundurowe
Peru, a także peruwiański odpowiednik Biura
Ochrony Rządu. Ceremonii przewodniczył z
upoważnienia papieża Franciszka kardynał Angelo Amato. Dzięki Prowincji Krakowskiej, odpowiadającej za wydruk i przekład liturgii mszy
świętej z hiszpańskiego na polski, mogliśmy aktywnie w niej uczestniczyć. Pomimo barier językowych każdy zrozumiał przesłanie homilii kardynała Amato, między innymi o języku, jakim
mówili błogosławieni. Był to język miłości. Słowa uznania dla organizatorów za przygotowanie
śpiewników, darowanym każdemu przy wejściu.
Najczęściej odśpiewywaną pieśnią stał się hymn
beatyfikacji „Świadkowie Nadziei”.
Przez cały czas trwania uroczystości odczuwało się radość i euforię z okazji nowych błogosławionych. Szczególnie momentem było, kiedy
wolontariusze zachęcali do tańców i nawet najbardziej zasmucony ksiądz podrywał się do tańca. A kiedy odczytano, że ojciec Zbigniew, ojciec
Michał i ksiądz Alessandro od dzisiaj uznawani
są za błogosławionych, odsłonięto wówczas ich
wielki portret. Oklaskom nie było końca. Rów-
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nież niezwykłym akcentem były baloniki, wysłane w niebo, tak jakby miały dalej głosić dobrą
nowinę.
Po prawie sześciu godzinach wróciliśmy do
naszego hotelu. Jednak stwierdzono, że skoro
plany na dzisiaj się wyczerpały, to… jedziemy na
plażę przy oceanie. Wróciliśmy z plaży wszyscy
uśmiechnięci i opaleni, zabierając się do skromnej kolacji.
Dzień czwarty – ten dzień nazwałabym powrotem do korzeni. Wyruszyliśmy do Pariacoto
– miejscowości, w której pracowali, a następnie
zginęli bł. ojciec Zbigniew i bł. ojciec Michał.
Uroczystości w Pariacoto, pomimo skromnego
charakteru, uznałabym za jeszcze radośniejsze
od wydarzeń dnia poprzedniego. Po mszy dziękczynnej za nowych błogosławionych, udaliśmy
się w miejsce, gdzie zakończył się ich żywot.
Miałam możliwość porozmawiać z mieszkańcami, o tym, jacy byli, jak zostali zapamiętani.
Odpowiedzi, których mi udzielali, wzbudzały
we mnie wzruszenie. Relację między mieszkańcami a naszymi franciszkanami opisuje jedno
słowo – miłość.

KULTURA

Skontaktuj się
z dzielnicowym

Wraz z bieżącym numerem znaleźć można kalandarz wydarzeń kulturalnych, organizowanych w 2016 roku w gminie Tarnów.
Będą festyny rodzinne, wydarzenia patriotyczne oraz sportowe. Nie zabraknie również wydarzeń o większej skali, w trakcie
których będzie okazja usłyszeć na żywo
Marylę Rodowicz, Anię Wyszkoni czy gwiazdy muzyki disco-polo After Party oraz zespół
Masters.
Kwiecień przyniesie wiele konkursów szkolnych skierowanych do najmłodszych mieszkańców, a także żywe lekcje historii dla gimnazjalistów. Sezon wydarzeń plenerowych
rozpocznie się w gminie Tarnów obchodami trzeciomajowymi w Woli Rzędzińskiej.
Będą tam zarówno uroczystości patriotyczne,
jak i biało-czerwony rajd rowerowy. Maj to
również miesiąc wszystkich mam, o których
w gminie Tarnów również nie zapomnimy, organizując targi urody. Z kolei czerwiec rozpocznie się świętem najmłodszych mieszkańców,
których już dziś zapraszamy na bajkową dyskotekę do Koszyc Wielkich. Początkiem czerwca
odbędzie się również kolejny Memoriał bł. o.
Zbigniewa Strzałkowskiego, na które Centrum
Animacji Kulturalnej pozyskało fundusze
w ramach projektu „Małopolska Gościnna”.
Lato powitamy w Jodłówce-Wałkach pierwszym z cyklu festynów rodzinnych, na które

zapraszać będziemy w ciągu wakacyjnych miesięcy mieszkańców wszystkich miejscowości.
W lipcu pierwsze z większych wydarzeń, a mianowicie kolejna „Mania Pomagania” organizowana w Koszycach Małych wspólnie z radiem
RDN Małopolska dla chorych dzieci z terenu
naszej gminy. Zagra Ania Wyszkoni oraz zespół
disco polo After Party. A sierpień to jak zwykle
znane nam wszystkim Dożynki Gminy Tarnów,
na których w tym roku usłyszymy „Kolorowe
jarmarki” czy „Małgośkę”, czyli wsiądziemy
nie do byle jakiego, ale koncertowego pociągu
z Marylą Rodowicz. Natomiast 15 sierpnia
w Woli Rzędzińskiej w trakcie obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej, zorganizowanej dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach
programu „Mecenat Małopolski”, usłyszymy
zespół Masters.
- Tegoroczny kalendarz wydarzeń został
opracowany tak, by każdy mógł w nim znaleźć
propozycje dla siebie. Nie zapominamy zarówno o najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańcach, będzie czas na naukę, zabawę, muzykę,
jak i zadumę w trakcie wydarzeń patriotycznych. Cieszę się, że udało się nam pozyskać
fundusze zewnętrze na niektóre z organizowanych wydarzeń. Już dziś zapraszam Państwa
serdecznie do spędzania czasu z gminą Tarnów
– zachęca Anna Pieczarka, dyrektor Centrum
Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów.

Na zajęcia do Domów Ludowych
Ruszyły bezpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Domach Ludowych w Błoniu,
Nowodworzu oraz Zbylitowskiej Górze. Na
mieszkańców czekają warsztaty artystyczne czy
teatralne, które zawsze cieszą się dużą popularnością. Każdy, kto chce podszkolić język, może
skorzystać z nauki angielskiego oraz niemieckiego. Oprócz tego na mieszkańców, którzy
chcą poprawić swoją kondycję po długiej zimie,
czekają zajęcia aerobicu, a także nowo otwarta
siłownia w Domu Ludowym w Zbylitowskiej
Górze.
- Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych
zajęć w Domach Ludowych. Jeśli zbierze się gru-

pa osób chętnych, to istnieje również możliwość
zorganizowania dodatkowych zajęć płatnych, jak
chociażby zajęcia „małego master chefa”, które
zawsze cieszyły się dużą popularnością – zachęca do korzystania z oferty Domów Ludowych
Anna Pieczarka, dyrektor Centrum Animacji
Kulturalnej Gminy Tarnów.
Szczegółowe harmonogramy dostępne są
na stronie internetowej gminy Tarnów. Zajęcia
w gminnych Domach Ludowych prowadzone
są w ramach projektu „Ośrodki wsparcia dla
młodzieży i osób starszych” dzięki pozyskanym
środkom zewnętrznym.

Podczas debaty na temat bezpieczeństwa,
którą gminny samorząd zorganizował wspólnie z policją, po raz kolejny podnoszona była
kwestia współpracy społeczeństwa z policją,
informowania jej – również anonimowo –
o przypadkach łamania prawa czy różnego
rodzaju zagrożeniach. Oczywiście najprostszym sposobem kontaktu z policją jest połączenie się z numerem alarmowym. W wielu
sytuacjach jednak, szczególnie gdy wymaga
to dłuższego, metodycznego działania, interwencja doraźna na numer alarmowy nie ma
sensu. Znacznie lepiej wtedy skontaktować
się z dzielnicowym. Jak to zrobić? Wszystkie
dane znaleźć możemy na stronie internetowej policji. Aby jednak ułatwić mieszkańcom
gminy Tarnów ten kontakt, podajemy te informacje na naszych łamach.
Na terenie gminy Tarnów pracuje pięciu
dzielnicowych, dwóch z komisariatu Tarnów-Centrum i trzech z komisariatu Tarnów
-Zachód:
• Wola Rzędzińska, Jodłówka Wałki –
mł. asp. Piotr Olearczyk. Komisariat Policji
Tarnów-Centrum, numer pokoju: 504, tel.
14 628 22 97, tel. komórkowy (czynny w czasie służby): 604 451 962, e-mail: piotr.olearczyk@tarnow.policja.gov.pl
• Tarnowiec, Zawada, Nowodworze, Radlna, Poręba Radlna, Łękawka – mł. asp.
Dominik Burak. Komisariat Policji TarnówCentrum, numer pokoju: 504, tel.14 628 25
84, tel. komórkowy (czynny w czasie służby):
604 449 081, e-mail: dominik.burak@tarnow.policja.gov.pl
• Koszyce Wielkie, Koszyce Małe, Błonie
– sierż. sztab. Grzegorz Pustuła. Komisariat
Policji Tarnów-Zachód, numer pokoju: 7,
tel. 14 628 17 17, tel. komórkowy (czynny w
czasie służby): 604 492 845, e-mail: grzegorz.
pustula@tarnow.policja.gov.pl
• Zbylitowska Góra, Zgłobice – asp. sztab.
Tomasz Tański. Komisariat Policji Tarnów
-Zachód, numer pokoju: 7, tel. 14 628 17 17,
tel. komórkowy (czynny w czasie służby):
604 483 659, e-mail: tomasz.tanski@tarnow.
policja.gov.pl
• Biała – mł. asp. Andrzej Owsianka. Komisariat Policji Tarnów-Zachód, numer pokoju: 3, tel. 14 628 17 38, telefon komórkowy
(czynny w czasie służby): 604 482 454, e-mail: andrzej.owsianka@tarnow.policja.gov.pl
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WAŻNE

Co dalej z fotoradarem?
Zgodnie z ustawą, która została przyjęta przez
sejm w połowie ubiegłego roku, od 1 stycznia
2016 roku straże miejskie i gminne nie mogą
używać fotoradarów. Dlatego też, zgodnie z obowiązującym prawem, od nowego roku w gminie
Tarnów przestał funkcjonować fotoradar zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 977 w Tarnowcu.
Fakt ten nie ucieszył mieszkańców. – Zabiegaliśmy o montaż tego urządzenia w trosce o nasze
bezpieczeństwo, a w szczególności o bezpieczeństwo uczęszczających do szkoły dzieci – podkreśla Jan Nowak, sołtys i radny z Tarnowca. W 2008 roku zapadła decyzja o lokalizacji
masztu. W następnym roku gmina wybudowała maszt, w którym okazjonalnie funkcjonował
fotoradar ustawiany przez policję. Fotoradar
stały Straży Gminnej funkcjował w tym miejscu
od kwietnia 2011 roku. Kiedy rozeszła się wieść,
że fotoradaru nie ma, od razu wzrosła prędkość
przejeżdżających pojazdów. Dlatego będziemy zabiegać nie tylko o to, aby fotoradar nadal
funkcjonował w sąsiedztwie naszej szkoły, ale
będziemy też monitować, aby podejmowane były
kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Myślę tu zarówno o drugiej nitce chodnika
wzdłuż ul. Tarnowskiej, jak i zmianie organizacji ruchu w obrębie ulic: ks. Prusa, Tarnowskiej i
Środkowej – dodaje Jan Nowak.
W ślad za oczekiwaniami mieszkańców stosowne kroki podjęła również gmina. – Już w
przeszłości podjęliśmy szereg działań, aby to
newralgiczne miejsce uczynić jak najbardziej

bezpiecznym – podkreśla Sławomir Wojtasik,
zastępca wójta gminy Tarnów. - Przebudowaliśmy wjazd do Zespołu Szkół Publicznych na jednokierunkowy bez możliwości zjazdu z DW977,
we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich
wykonane zostały bariery ochronne. Zatrudniliśmy także pracownika odpowiedzialnego za bezpieczne przejście przez drogę dzieci i młodzieży
udającej się do i ze szkoły, ale faktyczna poprawa
bezpieczeństwa nastąpiła dopiero, kiedy zaczął
funkcjonować fotoradar. Dlatego wystąpiliśmy
do Głównej Inspekcji Trasportu Drogowego z
propozycją utrzymania w tym miejscu fotoradaru, wyrażając gotowość udostępnienia na ten cel
za darmo posiadanego przez gminę urządzenia.
Niestety, GITD w pierwszym piśmie datowanym na 22 stycznia dawała nam jeszcze pewną
nadzieję, jednak w piśmie z 19 lutego kwestia ta
została rozstrzygnięta jednoznacznie: GITD nie
planuje przejęcia urządzenia. Dlatego, w trosce
o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły, zwróciliśmy się do Komendanta Miejskiego Policji z prośbą o monitorowanie
tego rejonu poprzez dokonywanie pomiarów
prędkości przejeżdżających pojazdów. Według
zapewnień policji tak już jest, a przekraczający
prędkość w tym miejscu będą bezwględnie karani
– konkluduje.
Zawiedzionym mieszkańcom Tarnowca pozostaje jednak nadzieja w informacjach, jakoby
fotoradary stacjonarne miały wrócić do straży
miejskich i gminnych, co oznacza, że dla gwarantowanego fotoradarem bezpieczeństwa w

Tarnowcu jeszcze nie wszystko stracone. – Cała
nadzieja w parlamentarzystach, którzy są władni
zmienić obowiązujące prawo. Moja propozycja w
tej kwestii, którą podpowiadam posłom, jest bardzo prosta i oparta na rozsądnym kompromisie:
należy pozostawić gminnym strażom fotoradary
stacjonarne. Niech będą one zlokalizowane w
newralgicznych miejscach – przy szkołach czy
przedszkolach, a dochody z tego tytułu gminy
niech przeznaczają wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa. Myślę, że to rozwiązanie najlepsze,
które jest w stanie zyskać społeczną akceptację.
Zwróciliśmy się z nim do naszych posłów – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.

Woda droższa o 4 grosze i kontrole kanalizacji

Od 1 marca zapłacimy 3,19 zł, a więc o 4
grosze więcej za 1 m3 wody niż w ubiegłym
roku, natomiast opłata za 1 m3 ścieków wyniesie 5,84 i pozostanie na poziomie ubiegłorocznej – takie stawki proponowane przez
Tarnowskiej Wodociągi zaakceptowała Rada
Gminy Tarnów uchwałą nr XIII/149/2016
na sesji, która odbyła się 26 stycznia. Oprócz
nieznacznej podwyżki cen wody, o 11 groszy
wzrosną również stawki opłaty abonamentowej za wodomierze. - Obecna taryfa po raz
pierwszy od wielu lat przewiduje utrzymanie
ceny na poprzednim poziomie w zakresie usługi
oczyszczania ścieków – podkreślał obecny na
sesji Rady Gminy Tarnów prezes Tarnowskich
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Wodociągów Tadeusz Rzepecki.
Co to oznacza dla naszych rachunków? Jak
zaznaczał Tadeusz Rzepecki, podwyżka utrzymana jest na na poziomie 0,03%, co statystycznie oznacza wzrost rachunków o około 0,30 zł
na gospodarstwo w ciągu jednego miesiąca. –
Jest to najniższa zmiana, jaka wystąpiła w ciągu
ostatnich kilkunastu latach, od kiedy obowiązuje
nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzeniu ścieków – zaznaczał szef tarnowskiego przedsiębiorstwa wodociągowego.
Według Tarnowskich Wodociągów, nadal
aktualny pozostaje problem samowolnych włączeń do sieci kanalizacyjnej. Jest to wyzwanie,
z którym przedsiębiorstwo to postanowiło się
zmierzyć. Już w ubiegłym roku wprowadzona
została, opisywana również na łamach „Nowin”
abolicja, podczas której mieszkańcy, którzy dokonali nielegalnego przyłączenia, mogli taki fakt
zalegalizować. W ten sposób Tarnowskie Wodociągi podpisały 126 nowych umów. Jednak
to nie rozwiązuje sprawy. Według szacunków
przedsiębiorstwa, tylko na terenie gminy Tarnów jest około 1800 nieruchomości, które pod
tym kątem należałoby skontrolować. Na taką
samą ilość skontrolowanych posesji w mieście
Tarnowie, ujawniono 176 przypadków nielegal-

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY | Marzec 2016

nego włączenia do sieci. Jak podkreślał na sesji
prezes Tarnowskich Wodociągów, kiedy tylko
pozwoli na to pogoda, takie same kontrole
zostaną przeprowadzone na terenie gminy. –
Wszystkie osoby, które zostaną przyłapane na
nielegalnym korzystaniu z sieci kanalizacyjnej,
będziemy bezwzględnie uznawać za działające
wbrew prawu i na szkodę Tarnowskich Wodociągów i będziemy podejmować stosowne kroki
prawne – wypowiadał się już kilka miesięcy
temu na łamach „Nowin” Tadeusz Rzepecki. Warto przypomnieć, że korzystanie z sieci
kanalizacyjnej bez zawarcia umowy może pociągnąć za sobą karę do 10 tysięcy złotych, zasądzenie kary ograniczenia wolności i do 1000
złotych nawiązki za każdy miesiąc nielegalnego korzystania z sieci kanalizacyjnej.
Innym problemem jest kwestia zachęcenia
mieszkańców, aby do sieci zechcieli się przyłączyć. Tarnowskie Wodociągi, ponieważ mają
pozycję monopolisty, nie mogą w żaden sposób zmuszać mieszkańców, aby zaczęli korzystać z kanalizacji. W tym względzie dużą rolę
do odegrania ma gminny samorząd, gdyż więcej gospodarstw w sieci, to tylko efekt ekologiczny w postaci czystszych rzek i potoków, ale
także niższe ceny.

NASZE SPRAWY

Krajobraz po zebraniach
Poprawa bezpieczeństwa i nadzoru m. in. poprzez monitoring oraz częstsze kontrole straży gminnej i policji,
zwłaszcza w centrach wsi i na boiskach wielofunkcyjnych, oświetlenie ulic, budowa dróg i nakładek, chodników
i ścieżek rowerowych, nowy operat ewidencyjny nieruchomości, prawo budowlane i zasady wycinki drzew oraz
krzewów – to tematy najczęściej pojawiające się podczas zebrań wiejskich, jakie w dniach 16 lutego-9 marca
odbyły się w gminnych miejscowościach. Oprócz tematów powracających na wszystkich zebraniach, pojawiały się
również kwestie charakterystyczne dla poszczególnych miejscowości. Przyjrzyjmy się ważniejszym z nich.
Miejscowość Biała trwale wyróżnia się aktywnym współuczestniczeniem mieszkańców
w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, co
uwidacznia się również w kwestiach podnoszonych podczas zebrań wiejskich. Na tegorocznym
omówiono szereg kwestii związanych z poprawą
estetyki otoczenia, jak np. ławki czy przyrządy
do ćwiczeń, które we współpracy z samorządem
będą mogły być zrealizowane.
Na zebraniu wiejskim w Błoniu wśród szeregu wielu spraw do realizacji, w szczególny sposób wyróżniła się sprawa renowacji nagrobka
zasłużonej nauczycielki, na którą lokalna społeczność zebrała już 1,8 tys. złotych.
Jedną z najważniejszych spraw omawianych
na zebraniu w Jodłówce-Wałkach była kwestia miejscowej szkoły – zarówno jej rozbudowy, która zostanie ukończona w tym, roku, jak
i jej działalności w nowej formule. Mieszkańcy
szczególny nacisk kładli też na rozpoczęcie odkładanej z poprzednich lat inwestycji tzw. „drogi
na Śrębę”.
W Koszycach Małych zgłaszano problem z
wysokim poziomem wód gruntowych na cmentarzu komunalnym. Zwracano się również o wygospodarowanie większych środków w ramach
funduszu sołeckiego, wskazując na możliwości
ograniczenia dotacji na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli informację o ukończeniu budowy sali gimnastycznej oraz planowanym placu
zabaw. Określonym na zebraniu priorytetem
inwestycyjnym bez wskazania konkretnego terminu realizacji jest ul. Promienna.
Zebranie w Koszycach Wielkich zwyczajowo
miało spokojny i merytoryczny przebieg. Pojawił się apel o podjęcie działań w celu poprawy
jakości powietrza. Mieszkańcy napiętnowali
spalanie śmieci w domowych piecach c.o. Sformułowany został postulat przeprowadzenia
odpowiedniej akcji uświadamiającej za pośrednictwem gminnego czasopisma oraz strony
internetowej. Wśród innych poruszanych na
zebraniu spraw pojawiła się kwestia zagospodarowania terenu wokół boiska oraz zintensyfikowania aktywności Straży Gminnej.
Ważną sprawą przekazaną mieszkańcom na
zebraniu w Łękawce była informacja o przystąpieniu do wykonania projektu budynku, który
oprócz funkcji remizy OSP będzie również służył całej społeczności. Uczestnicy zebrania z zadowoleniem przyjęli informację o planowanych
pracach remontowo-adaptacyjnych w miejscowej szkole, w której – po jej przekształceniu w
placówkę niepubliczną – od 1 września zafunk-

cjonuje również przedszkole. Niemniej ucieszyła ich zapowiedź zainstalowania monitoringu
w obrębie zatoki autobusowej, przystanku i kościoła. Poruszany był również temat kontynuacji
budowy kanalizacji.
Zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa pieszych były jedną z podstawowych
spraw poruszanych na zebraniu w Nowodworzu. Mieszkańcy wnioskowali o zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w okolicach
skrzyżowania drogi wojewódzkiej 977 z drogą
gminną 71. Pojawiła się także prośba o podjęcie działań mających na celu ograniczenie prędkości w tym rejonie. Z zadowoleniem przyjęto
informację o przygotowywanej dokumentacji na
budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w kierunku Radlnej.
Problem kanalizacji realizowanej w trudnych warunkach terenowych znalazł się wśród
tematów omawianych na zebraniu w Porębie
Radlnej. Sporo emocji wzbudziła sprawa wykonania tzw. „drogi do Malca” wnioskowanej przez
właścicieli okolicznych pól od lat, a odkładanej
w czasie ze względu na brak zgód właścicieli
gruntów i porozumienia w sprawie jej ostatecznej lokalizacji. Pojawiły się także głosy kwestionujące konieczność uiszczania podatku w jednej
racie, jeśli jego roczna wartość nie przekracza
100 złotych. Mieszkańcy zwracali również uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa
przy drodze wojewódzkiej 977 w centrum miejscowości.
Na zebraniu w Radlnej mieszkańcy poruszyli problem nieoznakowanej ścieżki rowerowej
w kierunku Świebodzina. Zwracano również
uwagę na zły stan techniczny budynków gospodarstwa Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej. Mieszkańcy zwrócili się z
prośbą o zaktywizowanie budynku komunalnego, m. in. z uwzględnieniem bezpłatnych porad
prawnych i – po raz kolejny – o zabezpieczenie
Radlanki.
Z zadowoleniem informację o planowanych w
swej miejscowości inwestycjach przyjęli mieszkańcy Tarnowca. Modernizacji doczeka się ul.
Południowa, nakładka asfaltowa zostanie także wykonana na ul. Nowej, na końcowym etapie znajdują się prace projektowe przy kaplicy
cmentarnej i „starej” kaplicy, wykonywany są
projekty ul. Sportowej i Sportowej Bocznej.
Mieszkańcy zostali również poinformowani, że
nie uda się wykonać remontu chodnika przy ul.
Sanguszków, będzie to jednak inwestycja priorytetowa i zostanie zrealizowana w najbliższym
możliwym czasie.

Problem bobrzych tam po raz kolejny powrócił na zebraniu w sołectwie nr 2 w Woli
Rzędzińskiej. Wśród spraw bieżących mieszkańcy wskazywali m. in. na problem zalewanej
drogi w kierunku Zaczarnia, zaś włodarz gminy
zadeklarował szybkie rozwiązanie tej kwestii
W sołectwie nr 1 w Woli Rzędzińskiej mieszkańcy wyrażali swoje zniecierpliwienie z powodu przedłużającego się remontu linii kolejowej i
utrudnień z tym związanych. Pojawił się także
problem konieczności odwodnienia drogi tzw.
Leśnicy. Włodarz gminy przedstawił natomiast
mieszkańcom plany inwestycyjne związane z
budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 1 oraz dokończenia zagospodarowania centrum miejscowości m. in. poprzez budowę we
współpracy z powiatem zatoki autobusowej.
Jednym z ważniejszych postulatów, jaki pojawił się na zebraniu w Zawadzie, była kwestia
zainstalowania monitoringu na parkingu w centrum wsi obok kościoła. Zgłoszono również m.
in. konieczność poprawy mostka na drodze prowadzącej w kierunku tzw. grodziska. Mieszkańcy z Zawady bardzo dobrze przyjęli natomiast
informację o przystąpieniu do przygotowywania dokumentacji projektowo-wykonawczej odwodnienia terenu drogi prowadzącej w kierunku p. Ciężadło.
Rekordowo długie było zebranie w
Zbylitowskiej Górze. Członek zarządu powiatu tarnowskiego Jacek Hudyma poinformował
mieszkańców o zamiarze przeniesienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Omówiono również kwestię fukncjonowania
Domu Ludowego. Pojawiła się także informacja ze strony policji oraz dyrektorów placówek
oświatowych, którzy przedstawili informację o
ich funkcjonowaniu. Mieszkańcy zapoznali się z
przedstawionymi „autorskimi” zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt zadeklarował, że wszystkie zgodne z
ustawą o planowaniu przestrzennym propozycje
zyskają jego poparcie przy dalszym procedowaniu.
Priorytetem dla mieszkańców Zgłobic jest
przygotowanie dokumentacji oraz jak najszybsze przystąpienie do budowy remizy OSP, która
spełniać ma również funkcję ogólnospołeczną.
Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli informację
o planowanej w tym roku budowie ulicy bocznej
od drogi powiatowej. Pojawiły się również „tradycyjne” dla tej miejscowości tematy: lewoskręt
na skrzyżowaniu z DK 94 oraz kwestia uregulowania własności działek.
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Co słychać u ochotników?
W okresie od 30 stycznia do 5 marca we
wszystkich gminnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się zebrania
sprawozdawczo-wyborcze. W tym roku miały
one szczególny wymiar, gdyż dobiegła końca
pięcioletnia kadencja władz poszczególnych
jednostek i trzeba było wybrać nowe składy
zarządów i komisji rewizyjnych. Obyło się bez
rewolucji. Zmiany na szczeblu prezesa i naczelnika miały miejsce tylko w dwóch jednostkach:
w Porębie Radlnej w miejsce prezesa Henryka Górskiego wybrany został Jacek Górski,
a w Zgłobicach dotychczasowego naczelnika Marian Molka zastąpił Dariusz Damian.
Oprócz nowych zarządów i komisji rewizyjnych
podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich jednostkach wyłonieni
zostali delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego
ZOSP RP, odbędzie się 23 kwietnia w domu
wielofunkcyjnym w Radlnej, oraz przedstawicieli poszczególnych jednostek do Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP. Składy nowych
komisji rewizyjnych oraz nazwiska delega-

tów na zjazd gminny oraz przedstawicieli do
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
prezentujemy na stronie internetowej gminy
www.gmina.tarnow.pl.
Skład zarządów
Biała: Marek Cichy, Łukasz Zych, Jacek Śledź,
Marcin Cichy, Wojciech Śledź, Wacław Solak,
Stefan Kolak, Paweł Drąg; Jodłówka-Wałki: LuNa zebraniu w Zgłobicach ochotnicy
cjan Olszówka, Jan Michalik, Mateusz Ciężadło,
Sebastian Olszówka, Piotr Olszówka, Andrzej podziękowali za pracę dh. Marianowi Molkowi
Czech, Wiesław Czech, Dawid Łuczkowiec, Bogusław Halski, Natalia Kumor, Dariusz SmołMariusz Ciochoń; Koszyce Małe: Zbigniew ka, Paweł Górski, Kuba Sutkowski, Wola RzęGniewek, Daniel Gniewek, Krzysztof Moskal, dzińska: Henryk Solak, Sebastian Guzik, Maciej
Sebastian Lisowski, Marcin Tabiś, Jolanta Ka- Zgłobica, Marcin Bańdur, Jacek Sobol, Grzegorz
łuża, Janusz Zdeb, Wojciech Malec, Jarosław Hetman, Sebastian Guzik, Krzysztof Płaneta,
Bąk; Koszyce Wielkie: Mariusz Kuroś, Dariusz Stanisław Sysło.
Tokarz, Marcin Ptak, Michał Kwapniewski,
Mateusz Wojtar, Stanisław Ptak, Tadeusz Sus;
Łękawka: Andrzej Muniak, Krzysztof Wzorek,
Jerzy Biernat, Marcin Krzyśko, Józef Bednarz,
Konrad Pyzdek, Joanna Muniak, Dawid Biernat;
Poręba Radlna: Jacek Górski, Wojciech Hońdo,

reklama

Z tegorocznego
budżetu…

…więcej pieniędzy dla organizacji
pozarządowych
W tym roku po raz kolejny z gminnego budżetu przekazane zostaną pieniądze dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie
organizowania wypoczynku dla dzieci z rodzin
wielodzietnych i dysfunkcyjnych, spotkań integracyjnych dla rodzin, przedsięwzięć służących aktywizacji społecznej osób starszych
i niepełnosprawnych, a także przeciwdziałających uzależnieniom, nałogom i patologiom
społecznym, a także na upowszechnianie kultury, wspieranie artystów amatorów, kultywowania kultury, tradycji i obrzędów ludowych.
Kwota ta z roku na rok jest wyższa, a w tym
roku osiągnęła rekordowy poziom.
Tradycyjnie największa suma, bo aż 538,5
tysiąca złotych została przyznana na realizację
zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Z
tej puli trafiają pieniądze do klubów sportowych. W zakresie pomocy społecznej do podziału było 30,2 tysiąca złotych budżetowych
środków, zaś w ramach podziału środków na
przeciwdziałanie alkoholizmowi organizacje pozarządowe z budżetu gminy Tarnów
otrzymają łącznie 8,3 tysiąca złotych. Ostatni dział stanowią dofinansowanie na kulturę o ochronę dziedzictwa narodowego. Z tej
puli na dofinansowanie zadań realizowanych
przez organizacje pozarządowe zostanie wydatkowane z budżetu gminy Tarnów 27 tysięcy złotych. W wyniku takiego podziału
środków do organizacji pozarządowych działających na terenie bądź na rzecz mieszkańców
gminy Tarnów trafi aż 604 tysiące złotych.
Kwota ta jest większa od ubiegłorocznej o
prawie 125 tysięcy złotych.
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Gminny program stypendialny trwa

Patryk Orlik

Katharina Masiuk

Jan Łukasik

Jakub Jop

Ewelina Dziurawiec

Anna Kozioł

Grono stypendystów gminy Tarnów w ostatnich dniach powiększyło się o kolejne sześć
osób. Tym razem stypendia otrzymali: piłkarz Patryk Orlik i perkusista Jan Łukasik z
Koszyc Wielkich, dwoje judoków z Woli Rzędzińskiej – Ewelina Dziurawiec i Jakub Jop,
a także dwie studentki: Anna Kozioł z Woli
Rzędzińskiej – przyszła prawniczka studiująca
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Katharina Anna Masiuk z Tarnowca studiująca kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendia zostały wręczone w dniach 7-8 lutego w Urzędzie
Gminy Tarnów.
Jakub Jop i Ewelina Dziurawiec to młodzi zawodnicy UKS Wolania. Jakub jest uważany za
jednego z najbardziej uzdolnionych młodych
judoków w swojej kategorii wiekowej i wagowej. Zarówno Jakub, jak i Ewelina, która trenuje judo w ślad za swoją siostrą Justyną, mają

na swoim koncie liczne sukcesy i medale zdobyte na krajowych i międzynarodowych zawodach judo rozgrywanych m. in w Jaśle, Krośnie
czy Krakowie. Patryk Orlik, również w ślad za
swoim bratem Kamilem w przeszłości gminnym
stypendystą trenującym obecnie w Legii Warszawa, trenuje piłkę nożną w tarnowskiej Unii.
W piłce nożnej reprezentuje barwy Małopolski. Biorąc udział w licznych turniejach, często
zostaje królem strzelców lub jest uznawany za
najlepszego zawodnika na boisku. Jan Łukasik,
choć jest dopiero uczniem ostatniej klasy podstawowej szkoły muzycznej już ma na swoim
koncie szereg triumfów w ponadregionalnych,
a nawet międzynarodowych konkursach muzycznych m. in. w Stalowej Woli czy Nałęczowie.
Anna Kozioł, oprócz tego, że jest wzorową studentką prawa, to równocześnie jest pasjonatką
historii, co potwierdziła – jeszcze jako uczennica tarnowskiego III LO, które ukończyła z naj-

lepszym wynikiem – zostając w ubiegłym roku
laureatką Olimpiady Historycznej. Wysokie
wyniki na studiach uzyskuje także Katharina
Masiuk, która w ramach swoich studiów zajmuje się życiem o. Zbigniewa Strzałkowskiego
– pierwszego wyniesionego na ołtarze mieszkańca gminy Tarnów i uczestniczyła w uroczystościach beatyfikacyjnych w Peru.
- Zainteresowanie programem stypendialnym przeszło nasze oczekiwania. Jak się okazuje mamy bardzo wielu utalentowanych młodych
ludzi, co sprawia, że kolejka oczekujących na
stypendium jest wciąż dość długa – podkreśla
wójt Grzegorz Kozioł. – Jeszcze dłuższa jest
jednak lista tych, których w ciągu minionych
kilku lat udało się już docenić i wyróżnić. Niektórzy dziś już mają na swoim koncie znaczące
międzynarodowe sukcesy. To tym bardziej cieszy – dodaje.

Tajne przepisy naszych gospodyń (8)

Sałatka wielkanocna z brokułem
Sałatka to nieodzowna potrawa na świątecznym
wielkanocnym stole. W przepisach na świąteczne
sałatki wielkanocne powinny znajdować się jajka
- symbol triumfu życia nad śmiercią oraz kolorowe warzywa. Takie połączenie daje w efekcie syte i
zdrowe danie. Przepisem podzieliła się z nami Pani
Zofia.

15 dag żółtego sera
1 pęczek zielonej cebulki (3-4 małe cebulki)
3 łyżki chrzanu
2 łyżki musztardy
2 łyżki śmietany 18%
2 łyżki majonezu
sól, pieprz, rzeżucha do dekoracji

1 brokuł (ok. 50 dag)
1 por (biała część)
6 jajek
30 dag wędzonego boczku
2 ząbki czosnku

Brokuł włożyć do wrzącej osolonej wody. Gotować
pod przykryciem na małym ogniu przez około 10
minut. Następnie ostudzić i pokroić w kostkę. Por
pokroić w kostkę. Jajka ugotować na twardo w wodzie z łuskami cebuli. Ostudzić i pokroić w kostkę.

Składniki:

Wykonanie:

Wędzony boczek ugotować. Do wody z boczkiem
dodać pokrojony w plasterki czosnek. Ugotować
do miękkości, ostudzić i pokroić w kostkę. Żółty
ser i zieloną cebulkę pokroić w kostkę.
Do dużej miski przełożyć brokuł, por, jajka, wędzony boczek, żółty ser i zieloną cebulkę. Następnie dodać chrzan, musztardę, śmietanę i majonez.
Wszystko razem wymieszać. Przyprawić do smaku
solą i pieprzem. Wierzch sałatki udekorować rzeżuchą. Sałatkę włożyć na około 60 minut do lodówki.
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HISTORIA
Leksykon historyczny miejscowości gminy Tarnów (12)

Wola Rzędzińska (cz. I)
Wola Rzędzińska i okolice
na mapie z 1824 r.
Wola Rzędzińska, największa obecnie
miejscowość gminy Tarnów, wymieniona
została po raz pierwszy w dokumencie w
1577 roku. Ponieważ wśród miejscowości
Hrabstwa Tarnowskiego zapisanych przez
Zofię z Tarnowskich mężowi Konstantemu Ostrogskiemu w 1570 roku Wola Rzędzińska jeszcze nie występuje, wiadomo, że
powstała między rokiem 1570 a 1577 w historycznym typie łańcuchówki, a założył ją
wojewoda kijowski książę Konstanty Wasyl
Ostrogski, właściciel Hrabstwa Tarnowskiego w tym czasie. Człon nazwy „Wola” wziął
się od przywileju pozwalającego osiedlającym się na nowym miejscu „za Rzędzinem”
na użytkowanie przez określony czas ziemi
pańskiej bez ponoszenia za to stosownych
opłat. Była to tzw. wolnizna. Mieszkańcy
Woli Rzędzińskiej odrabiali pańszczyznę na
folwarku w Rzędzinie. Tam też wypełniali
ciążący na nich obowiązek stróży nocnej.
W 1581 roku, a więc od maksymalnie na
dziesięć lat od powstania wsi, zamieszkiwało ją
już trzydziestu trzech zagrodników, jeden komornik z bydłem, trzech komorników bez bydła i dwóch rzemieślników. Była to już zatem
jedna z większych wsi w dobrach tarnowskich.
W 1618 roku w Woli Rzędzińskiej (w oryginale
„Wolia Zedzinska”) mieszkało trzydziestu kmie-

Kapliczka z 2 poł. XIX w.
14

Chałupa nr 215 (nieistniejąca)
ci łącznie z wójtem Gawronem i dwunastu zagrodników. Wola Rzędzińska należała do parafii
tarnowskiej. Szkoła parafialna znajdowała się
przy kościele w Skrzyszowie, który od 1542 do
1726 roku należał także do parafii tarnowskiej.
Na przełomie wieków XVII i XVIII na kopaninach lasów we wschodniej części Woli Rzędzińskiej powstały wsie Granice (później Jodłówka)
i Wałki. W 1726 roku biskup krakowski Konstanty Felicjan Szaniawski przywrócił do istnienia parafię w Skrzyszowie obejmującą
Wolę Rzędzińska. W miejscowości tej
istniał młyn wodny odnotowany w
1753 roku, ulokowany na „stawku Sobka Małochleba”.
Negatywne skutki dla życia moralnego mieszkańców Woli Rzędzińskiej
przynosiła duża odległość do kościołów i stosunkowo mała do karczm.
Nie było też na miejscu cmentarza. Z
tego powodu biskup tarnowski Józef
Wojtarowicz w 1843 roku postanowił
utworzyć parafię w Wałkach obejmującą Wałki, Jodłówkę, Wolę Rzędzińska
i Pogórską Wolę. Nie doszło jednak do
tego prawdopodobnie z powodu braku
zgody władz państwowych. Namiastką
kościołów były kaplice kubaturowe,
które z fundacji mieszkańców budowano w różnych częściach wsi. Powstały
kapliczki nad Zimną Wodą, nad potokiem Małochlebówka i na Podlesiu.
W ciągu swojego istnienia kaplice te
wiele razy podupadały i były odbudowywane. Najstarszym zachowanym
obiektem małej architektury sakralnej
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jest kapliczka przydrożna w formie trójkondygnacyjnego słupa zwieńczonego krzyżem z 1869
roku ufundowana przez Macieja i Reginę Kołodziejów.
W latach 1850-1855 trwała budowa prowadzącego przez Wolę Rzędzińską odcinka linii
kolejowej kolei Karola Ludwika (Kraków-Dębica). Wielu mieszkańców wsi znalazło tymczasową pracę przy tej inwestycji, nieliczni – stałą
jako pracownicy kolei. Linię otwarto oficjalnie
20 lutego 1856 roku. Dnia 15 września 1886 roku
pociągiem przez Wolę Rzędzińska przejeżdżał
cesarz Franciszek Józef wracający do Wiednia z
manewrów wojskowych we wschodniej Galicji.
Tłumy mieszkańców z parafii skrzyszowskiej ze
sztandarami ustawiły się wzdłuż torów, aby zobaczyć monarchę. Przejazdy cesarza odnotowano także w latach 1880 i 1889. W 1874 roku powstała w Woli Rzędzińskiej jednoklasowa szkoła
(według kroniki szkolnej kierownika Stanisława
Stańczyka, stało się to już w 1859 roku).
W tomie Słownika geograficznego Królestwa
Polskiego wydanym w 1889 roku czytamy o Woli
Rzędzińskiej , że „na obszarze wsi przypada najwyższy punkt drogi żelaznej Karola Ludwika
między Dunajcem i Wisłoką, wzniesiony 224
m. Parafia rzymsko-katolicka w Tarnowie. Ma
szkołę ludową, 393 domy i 2052 mieszkańców;
2031 rzymskich katolików i 21 izraelitów. Większa posiadłość (książąt Sanguszków) 33 mórg
roli, 8 mórg łąk, 4 morgi pastwisk, i 183 mórg
lasu. Graniczy na północy z Czekajem i Jodłówką, na wschód z lasem Wyrębiskami i częścią wsi
Pogórska Wola.”

dr Krzysztof Moskal

FELIETON
Pod Okiem Opatrzności
Opatrzność Boża daje nam ludzi idących „pod prąd”
błędnym naukom współczesnego świata
W roku 2013 Papież Franciszek powiedział do
młodych w Brazylii: „Dzisiaj są tacy, którzy
mówią, że małżeństwo jest już niemodne…
Mówią, że nie warto podejmować zobowiązań
na całe życie, decyzji na zawsze, ponieważ nie
wiemy, co przyniesie jutro. Proszę was, abyście płynęli „pod prąd” obecnego czasu. Tak,
proszę was, abyście zbuntowali się przeciwko
kulturze, która widzi wszystko jako tymczasowe i wmawia wam, że nie jesteście zdolni do
odpowiedzialności, to znaczy, że nie jesteście
zdolni do prawdziwej miłości.”
W katolickiej prasie Nasz Dziennik była
umieszczona wypowiedź Jerzego Ziomka, prezesa Fundacji „Polskie Gniazdo” z Wrocławia
na temat zagrożenia dechrystianizacji Polski
i świata. Oto śmiała wypowiedź „pod prąd”,
która nie zgadza się z poglądami liberalnych
środowisk: „Nie możemy poddać się tzw. trendom narzucanym przez media liberalne, które
uznają, że chrześcijaństwo jest jedynie naszą
prywatną sprawą, z którą nie wolno nam się
publicznie pokazywać, bo zakłócimy reguły
demokratycznego i „oświeconego” społeczeństwa. Musimy jako katolicy stworzyć i zaoferować naszym dzieciom, młodzieży kompletny program formacji człowieka w wymiarze
cielesnym i duchowym, a także dać możliwość
wzrastania w otoczeniu takich wartości, jak:
prawda, piękno, dobro, miłość do Kościoła i
Ojczyzny, duma z przynależności do Narodu
o bardzo trudnej, ale jednocześnie pięknej historii w duchu „Pamięci i tożsamości” pozostawionej Polakom jako testament św. Jana
Pawła II.”
Dnia 11 października 2015 roku pod hasłem
„Jan Paweł II – Papież rodziny”, obchodziliśmy

XV Dzień Papieski. Na jego obchody w wielu
miastach w Polsce i za granicą złożyły się koncerty, „miasteczka rodzinne” czyli modlitewne wspólnoty z ojcem świętym Franciszkiem.
Główne uroczystości odbyły się w Warszawie.
Po Mszy św. w bazylice św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu spod pomnika Mikołaja
Kopernika wyruszył muzyczno-modlitewny
korowód o nazwie „Pod prąd”. Zakończył się
przy kolumnie Zygmunta, gdzie zorganizowano „miasteczko rodzinne” i modlono się w łączności z Ojcem Świętym. Uczestnicy akcji „Pod
prąd” przypomnieli Polakom i całemu światu
słowa św. Jana Pawła II „rodzina Bogiem silna
staje się siłą człowieka i całego narodu”.
Ks. abp Stanisław Gądecki – jeden z ojców
synodalnych, w imieniu polskiego Episkopatu
wykluczył możliwość udzielania Komunii św.
ludziom żyjącym w nowych związkach. Podkreślił też, że w kościelnym rozumieniu nie ma
czegoś takiego jak małżeństwo jako związek
dwóch osób tej samej płci – kobiet czy mężczyzn. Jego zdaniem, ten temat nie powinien
być w ogóle dyskutowany na synodzie, bo synod zajmuje się rodziną w rozumieniu katolickim. Ta wypowiedź hierarchy Kościoła w
Polsce była pójściem „pod prąd” na wszelkie
oczekiwania liberałów, zgodnie z życzeniem
papieża Franciszka.
Pan Jezus powiedział do apostołów: „A wy
miejcie się na baczności. Wydawać was będą
sądom i w synagogach będą was chłostać. (…)
Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu
mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten
będzie zbawiony” (Mk 13,9-13). Dzisiaj Zbawiciel powiedziałby do apostołów współczesnym językiem: „Idźcie „pod prąd”. Spotkają
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Umowy zawierane na odległość
Regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość zawiera ustawa z
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby
środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie. Przepisy te mają zatem zastosowanie w przypadku zamawiania towarów przez konsumentów od przedsiębiorców za pośrednictwem
sklepów internetowych czy platform transakcyjnych on-line.
Wskazana powyżej ustawa wprowadza wiele ułatwień i uprawnień dla
konsumenta celem zabezpieczenia jego interesów, jak również nakłada
szereg obowiązków po stronie przedsiębiorcy. Przede wszystkim konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić
od niej bez podawania przyczyny. Co istotne, jeżeli konsument nie został
poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy,
prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu powyższego
terminu. Jeżeli jednak konsument został poinformowany o tym przed
upływem tego terminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14

was różne przeszkody – niektóre nieżyczliwe
media, oziębłość religijna, konsumpcyjny tryb
życia, permanentny pośpiech, brak czasu dla
schorowanej matki i ojca i oczywiście brak
czasu dla Boga.”
Wszyscy korzystamy z dobrodziejstw cywilizacji i rozwoju elektroniki. Ale zdajemy sobie
sprawę, że w miarę upływu lat i nadejścia
„nowych czasów”, przychodzą nowe wyzwania i zarazem nowe zagrożenia. Niestety,
narody świata zredukowane do potrzeb materialnych, stają się przedmiotem olbrzymiej
manipulacji przez wielkie międzynarodowe
koncerny. Panowie tego świata usiłują wychować człowieka na nieodpornego na reklamę,
na zdolnego zadłużać się, by kupić nowe, nieraz zupełnie niepotrzebne produkty. W tym
pędzie i chaosie reklam religijne święta zostały zredukowane do obyczajów zakupowych.
Z przestrzeni publicznej wypycha się symbole
religijne, a na to miejsce wchodzą na przykład prezenty. W tej sytuacji Kościół (czyli
my wszyscy ochrzczeni) musi iść „pod prąd” i
tłumaczyć religijny sens świąt, przy zachowaniu polskich zwyczajów przyjętych od naszych
rodziców.
Nie dajmy się zwariować, ale idźmy „pod
prąd” wszelkim liberalnym i antychrześcijańskim zwyczajom, by zachować stałą równowagę pod względem tożsamości religijnej.

ks. dr Tadeusz Wolak

dniach od udzielenia konsumentowi tej informacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu albo w innej, najlepiej pisemnej formie i
wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Klient może je też
złożyć osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem jej otrzymania (nabicie pieczęci wpływu i podpis odbierającego list). W przypadku
odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od umowy – strony transakcji mają obowiązek wzajemnego rozliczenia się. Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić nie tylko wartość oddawanego towaru, lecz
także koszt związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego dostarczenia. Konsument natomiast ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej
przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie rzeczy przed jego upływem.

adwokat Piotr Sak
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