Nr 2 (129) • Biuletyn Gminy Tarnów • lipiec 2015 • pismo bezp³atne • www.gmina.tarnow.pl • ISSN 1897-2446

Lato z
LEMONEM
I WILKAMI

Nowe inwestycje
w gminie Tarnów
Lato to jak zwykle w samorz¹dzie gor¹cy
czas nie tylko z powodu pogody. Trwa bowiem kolejny sezon prac inwestycyjnych.
Fina³u dobiega kilka rozpoczêtych w poprzednich latach inwestycji kubaturowych.
Prowadzone s¹ inwestycje drogowe i sporo prac projektowych – te ostatnie przede
wszystkim z myœl¹ o nastêpnym okresie
programowania o œrodki unijne.
Rozpoczęła się realizacja II etapu budowy kanalizacji w Porębie Radlnej i Łękawce. W wyniku przeprowadzonych w bieżącym roku prac wybudowane zostanie ok.
5,5 kilometra sieci kanalizacyjnej wraz z
przyłączami o wartości ponad 1,2 miliona
złotych.
Finalizowana jest budowa przedszkola w
Woli Rzędzińskiej. Trwają prace wykończeniowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu. Przedszkole zyskało właśnie
kolorową i urokliwą elewację, znakomicie
korespondującą z powstałym w bezpośrednim otoczeniu wielofunkcyjnym kompleksem sportowym. Łączna wartość prac związanych z budową przedszkola to prawie 2,2
miliona złotych. Już jakiś czas temu na
swoje miejsce wróciła po remoncie zabytkowa kapliczka przydrożna. Warto w tym
miejscu dodać, że remontowana będzie
również kapliczka „Nad Zimną Wodą” w
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Woli Rzędzińskiej, na której modernizację
samorząd gminy Tarnów pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w ramach organizowanego przez ten samorząd cyklicznego konkursu „Kapliczka”.
Swego finału dobiega także budowa
kompleksu sportowego przy szkole w Koszycach Małych. Obiekt, w którego skład
wchodzi sala gimnastyczna z zapleczem
sanitarno-szatniowym oraz boisko wielofunkcyjne zyskuje kolorową elewację, zaś
ogrodzone boisko jest już przygotowane do
położenia poliuretanowej nawierzchni.
Tegoroczne prace, których łączna wartość
wynosi około 2,6 miliona złotych mają zostać zakończone do końca sierpnia. Nieco
dłużej, bo do czerwca przyszłego roku planowana jest realizacja inwestycji rozbudowy szkoły w Jodłówce-Wałkach. Na aktualnie realizowane dokończenie tej rozbudowy zostało przeznaczonych około 1,3 miliona złotych.
Rozpoczynają się prace budowlane
przy inwestycji budowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym dla OSP
Łękawka. Natomiast dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursu Województwa Małopolskiego „Małopolskie
dokończenie na stronie 10

Lato w gminie Tarnów obfituje w wydarzenia kulturalne. Festyny rodzinne organizowane s¹ w wiêkszoœci miejscowoœci, a kino plenerowe zaprasza do ogl¹dania rodzinnych filmów animowanych.
Okres wakacyjny to równie¿ najwiêksze
wydarzenia z koncer tami gwiazd. W trakcie „Manii Pomagania” w Koszycach
Ma³ych zagra zespó³ Lemon, a w trakcie
Do¿ynek Gminy Tarnów zespó³ Wilki.

Z LEMONEM dla Zuzi,
Matyldy i Natalii
Już w sobotę, 25 lipca w Koszycach
Małych zagra zespół LEMON. Koncert
odbędzie się w trakcie „Manii Pomagania” – imprezy charytatywnej już po raz
trzeci organizowanej wspólnie przez
gminę Tarnów i radio RDN Małopolska.
Całość funduszy zebrana w trakcie wydarzenia zostanie przekazana trzem niepełnosprawnym dziewczynkom z terenu
gminy Tarnów: Zuzi, Matyldzie ze Zgłobic i Natalii z Jodłówki-Wałek. Organizatorzy, oprócz koncertu zespołu LEMON, przygotowali dla wszystkich „maniaków pomocy” wiele atrakcji, w tym
występy lokalnych artystów, konkursy z
nagrodami, kulinarne niespodzianki czy
charytatywne licytacje.
- W trakcie dwóch poprzednich „Manii Pomagania” z koncertami zespołów
ENEJ oraz PECTUS udało się pomóc
szóstce dzieciaków na łączną kwotę ponad sto tysięcy złotych. Mamy nadzieję,
że tym razem również „maniacy pomagania” pomogą Zuzi, Matyldzie i Natalii, do których trafi każda złotówka wydana w trakcie wydarzenia – zachęca do
udziału Anna Pieczarka, dyrektor Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów, organizującego wydarzenia.

Do¿ynki Gminy Tarnów
z WILKAMI
Tradycyjnie w sierpniu, w dniach 15-16
odbędą się Dożynki Gminy Tarnów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął biskup
dokończenie na stronie
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Prace geodezyjne
na terenie gminy
Tarnowskie Starostwo Powiatowe rozpoczê³o na terenie gminy Tarnów prace polegaj¹ce
na utworzeniu zintegrowanej bazy danych
ewidencji gruntów i budynków. Poniewa¿
utworzenie takiej bazy mo¿liwe jest wy³¹cznie poprzez przeprowadzenie modernizacji
ewidencji gruntów i budynków, oznacza to, ¿e
do ka¿dej miejscowoœci w gminie ju¿ trafili,
b¹dŸ trafi¹ w najbli¿szym czasie geodeci, którzy bêd¹ realizowaæ stosowne pomiary.
- Celem przeprowadzonej modernizacji
ewidencji gruntów i budynków na terenie
gminy jest dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych
ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia – podkreśla dyrektor Andrzej
Majcher z tarnowskiego starostwa. Prace
te będą polegały m.in. na pomiarze wszystkich budynków, założeniu ich ewidencji,
założeniu ewidencji lokali, ustaleniu niektórych granic, aktualizacji i pomiarze nieaktualnych użytków gruntowych na terenach
zabudowanych. Są to czynności typowo administracyjne realizowane zgodnie z wymogami prawa. Na realizację zadania powiat
pozyskał dotację od Wojewody Małopolskiego w kwocie sześciuset tysięcy złotych, w
związku z tym prace muszą zostać zrealizowane sprawnie, a termin ich zakończenia określono na koniec bieżącego roku.
Prace realizowane będą w pięciu zadaniach. Zadanie I obejmuje miejscowości
Wola Rzędzińska i Jodłówka-Wałki, zadanie II – Zbylitowską Górę, Zgłobice oraz
Błonie, zadanie III – Koszyce Wielkie i Koszyce Małe, zadanie IV – Tarnowiec, Zawadę i Nowodworze oraz zadanie V – Porębę
Radlną, Radlną, Łękawkę i Białą.
Dzięki zrealizowanym pracom powstaną
numeryczne dane o działkach ewidencyjnych oraz powstanie kompletna zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków pozwalająca na pełne prowadzenie
i udostępnienie danych w technologii komputerowej, co nie pozostanie bez wpływu na
jakość i tempo obsługi mieszkańców. Jak już
pisaliśmy wcześniej, realizacja tych prac
pociągnie za sobą korektę naliczania podatku od nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym.
(pw)

Rusza pierwszy ¿³obek
w gminie Tarnów
To bardzo dobra wiadomoœæ dla mieszkañców gminy Tarnów maj¹cych ma³e dzieci i
stoj¹cych przed koniecznoœci¹ oddawania
ich do ¿³obka – od 1 wrzeœnia w Niepublicznym Przedszkolu „Pod kasztanami” w Zbylitowskiej Górze funkcjonowaæ bêdzie taka
w³aœnie placówka. Ju¿ prowadzone s¹ zapisy. Mo¿na ich dokonywaæ pod numerem telefonów 14 65 01 253, 794 423 262. Warto
dodaæ, ¿e pierwszeñstwo przyjêæ bêd¹ mieæ
dzieci z terenu gminy Tarnów, co w kontekœcie braku miejsc w ¿³obkach tarnowskich
jest bardzo wa¿ne.
Ale to nie koniec dobrych wiadomości.
Opłaty ponoszone przez rodziców posyłających dzieci do żłobka będą niższe. Na swej

ostatniej sesji Rada Gminy Tarnów uchwałą
nr VIII/97/2015 zadecydowała o przyznaniu dotacji w kwocie 300 złotych miesięcznie na każde dziecko, na realizację zadań,
których celem jest „zapewnienie dziecku
opieki w warunkach bytowych zbliżonych
do warunków domowych, poprzeez gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmikę,
śpiew, naukę w formie zabawy, zajęcia manualne i plastyczne, zapewniając dziecku
równocześnie właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną uwzględniającą indywidualne potrzeby dziecka i jego rozwój psychomotoryczny, właściwy dla wieku dziecka” - czytamy w uchwale.
(red)

Modernizacja kolei
– nowe informacje
Sporo utrudnieñ czeka w najbli¿szym czasie
mieszkañców Woli Rzêdziñskiej w zwi¹zku z
realizacj¹ trzeciego etapu modernizacji linii
kolejowej E30 Kraków-Rzeszów.
Już w najbliższym czasie aż do końca roku
zostanie zamknięty przejazd pod torami
łączący drogę powiatową w Woli Rzędzińskiej
z tzw. „Południową”, obok warsztatu samochodowego Jana Noska (na mapce zaznaczony kolorem czerwonym). W wyniku modernizacji nowy przejazd zostanie zlokalizowany kilkadziesiąt metrów w kierunku centrum
Woli Rzędzińskiej, a w miejscu dotychczasowego przejazdu przepływać będzie jedynie
ciek wodny. Dotychczasowy wiadukt spełniał
obie te funkcje – przejazdu i przepływu cieku
wodnego, teraz funkcje te zostaną rozdzielone. Zakończenie prac planowane jest do końca roku. W tym samym też czasie pojawią się
utrudnienia na drodze powiatowej 1371K,
czyli głównej drogi przebiegającej przez Wolę
Rzędzińską, gdzie – ze względu na modernizację trzech przepustów ruch będzie odbywał
się wahadłowo.
Bez utrudnień przebiega na razie budowa
wiaduktu nad torami na drodze powiatowej

1376K, a więc przy głównym przejeździe w
Woli Rzędzińskiej (na mapce zaznaczony na
zielono). Mimo że sam wiadukt powstaje w
nieco innym miejscu niż dotychczasowy przejazd, to jednak zamknięcia drogi nie da się
uniknąć, tym bardziej, że z modernizacją wiąże się przebudowa dróg gminnych wzdłuż torów i wjazdu na wiadukt. Jeśli wszystkie zaplanowane prace wykonawca – firma Intercor zrealizuje zgodnie z planem, to wszystko
wskazuje na to, że droga powiatowa łącząca
Wolę Rzędzińską z Ładną zostanie zamknięta od września i stan taki będzie trwał najdalej do połowy przyszłego roku, co oznacza że
przez 6-9 miesięcy ruch na drodze powiatowej przebiegającej przez Wolę Rzędzińską
znacznie wzrośnie. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w tym samym czasie nie pojawią
się utrudnienia pod wiaduktem na ul. Lwowskiej w Tarnowie.
Pocieszające jest, że jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem zdecydowana większość
robót zostanie zrealizowana do końca roku,
a po ich zakończeniu warunki życia mieszkańców ulegną zdecydowanej poprawie.
(pw)
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Historia z wójtem
Z okazji siedemdziesiątej rocznicy zakończenia wojny, w dniach 8-9 kwietnia
wójt Grzegorz Kozioł i dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej Adam Ryba gościli we
wszystkich gminnych gimnazjach, w których uczniowie wysłuchali wykładu zatytułowanego „1945 rok. Czy polskie to było
zwycięstwo?” - ukazującego wkład Polaków w zmagania II wojny oraz sylwetki
kilku dowódców i bohaterów, a szczególnie „ochotnika do Auschwitz” – rotmistrza
Witolda Pileckiego. Gimnazjaliści ponadto obejrzeli prezentację multimedialną i
teledyski. „Lekcje patriotyzmu” są organizowane w gminie Tarnów od siedmiu lat.

Zajêcia w Zbylitowskiej
Górze
Wraz z początkiem kwietnia w domu ludowym w Zbylitowskiej Górze rozpoczęły
się zajęcia dla mieszkańców. Aż do wakacji ich uczestnicy mogli doskonalić swoje
umiejętności porozumiewania się po angielsku czy niemiecku, nauczyć się gry na
gitarze, spróbować swoich sił w rękodziele artystycznym, warsztatach teatralnych,
a także nabyć umiejętności kulinarnych w
zajęciach zatytułowanych „Mały Master
Chef”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

O Janie Pawle II po raz
dziesi¹ty
Już po raz dziesiąty w Szkole Podstawowej w Błoniu odbył się gminny konkurs poświęcony Janowi Pawłowi II. W tym roku
przebiegał pod hasłem: „Święty Jan Paweł
II – papież miłosierdzia.” W konkursie wiedzy pierwsze miejsce zajął Szymon Dyrdał
(Błonie), przed Julią Sus (Zgłobice) i Angeliką Beściak (Błonie). Wyróżnienie przypadło Jakubowi Kani (Zgłobice). W konkursie plastycznym w gronie dzieci przedszkolnych zwyciężył Michał Czermak
przed Katarzyną Jabłońską (oboje z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Nowodworzu). Trzecie miejsce zajął
Arkadiusz Zaucha (Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej), a wyróżnienie
przypadło Zuzannie Słomce (Publiczne
Przedszkole w Zbylitowskiej Górze). W
gronie młodszych uczniów szkół podstawowych najlepszą pracę plastyczną wykonał
Karol Wojtaszek (Koszyce Małe), drugie
miejsce zajął Sebastian Miłkowski, a trzecie – Sandra Klich (Zbylitowska Góra). Wyróżnienie przypadło Sarze Nowak (Łękawka). Wśród uczniów klas starszych zwyciężyła Aleksandra Łabędź przed Martyną
Śliwą (obie – Zbylitowska Góra), trzecie
miejsce przypadło Gabrieli Kras (Zgłobice), a wyróżnienie Nikoli Kantor (SP nr 2
Wola Rzędzińska). Natomiast w konkursie recytatorskim najlepsi okazali się: Wioletta Jasińska (Zgłobice), Natalia Malik –
(SP nr 2 Wola Rzędzińska) i Martyna Zabawa (Poręba Radlna). Wyróżnienie przypadło Wiktorii Szczupak (Zgłobice). W konkursie wzięło udział łącznie 156 uczniów.

skiego. W trakcie wyjazdu, oprócz przysłuchiwania się obradom, młodzież wysłuchała wykładu o administracji publicznej.
Młodych samorządowców do Urzędu Marszałkowskiego zaprosiła radna wojewódzka z gminy Tarnów Anna Pieczarka.
Oprócz „wyjazdowej” sesji w kwietniu
młodzieżowi radni spotkali się jeszcze na
dwóch posiedzeniach: w dniu 13 maja, kiedy ich gościem była sekretarz gminy Alicja Kusior, a także 17 czerwca. Na tej
ostatniej sesji w związku z zakończeniem
nauki w gimnazjum, swą przygodę z Młodzieżową Radą Gminy Tarnów zakończyli: Kamila Kowalska, Paulina Zaucha,
Weronika Pająk, Wojciech Jakliński, Szymon Kuta, Adrian Beściak, Jan Marszałek, Maria Wróblewska, Kinga Martuś,
Daria Rodowicz, Szymon Gochowski, Jakub Jamrozik, Judyta Kowal, Adrian
Mrzygłód, Mateusz Kucmierz oraz Hubert
Januś.

XIII Gminny Przegl¹d
Teatrzyków Szkolnych
W dniu 29 kwietnia w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze odbył się
XIII Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych „Spotkanie z Melpomeną”, w którym
wzięło udział sześć grup teatralnych z

gminnych szkół. W kategorii „walory wychowawcze i edukacyjne” najlepszy okazał
się zespół ze Zbylitowskiej Góry. W „grze
autorskiej zespołu” nie miała sobie równych grupa z Poręby Radlnej. Za „oprawę
sceniczną i kostiumy” jury nagrodziło młodych aktorów z Koszyc Wielkich. Przyznano także nagrody indywidualne. Za talent
aktorski wyróżniono Julię Wilk ze szkoły
w Zawadzie, a za rolę drugoplanową – Szymona Górskiego ze Zbylitowskiej Góry.

Bia³o-czerwone przedszkola
W dniach 28-30 kwietnia wszystkie
przedszkola, oddziały przedszkole i młodsze klasy szkół podstawowych odwiedzili
przedstawiciele gminnego samorządu,
przekazując najmłodszym mieszkańcom
gminy biało-czerwone flagi i wygłaszając
patriotyczne pogadanki. To już kolejny
rok, kiedy samorząd gminny zorganizował
akcję rozdawania flag w przededniu Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Najmłodsi przygotowali się do wizyt samorządowców, prezentując patriotyczne wierszyki, piosenki i rymowanki. Następnie wykazali się swoją dużą wiedzą w kwestii
naszych narodowych barw czy trzeciomajowego święta.
(red)

Obrady m³odzie¿owej rady
W poniedziałek, 27 kwietnia Młodzieżowa Rada Gminy Tarnów wzięła udział
w sesji Sejmiku Województwa Małopol-
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budżet był wielokrotnie zmieniany, ze względu na rosnące dochody i obniżany deficyt,
który z zakładanych na początku roku prawie 6,5 miliona złotych został zredukowany
do poziomu 2,7 miliona, a więc o blisko 4
miliony złotych. Zadłużenie gminy utrzymywane jest na bezpiecznym poziomie.

Targi urody

Patriotycznie na placu
Bohaterów Armii Krajowej
Blisko czterystu rowerzystów przejechało
trasę II rajdu rowerowego „Szlakiem AK”
zorganizowanego w trakcie gminnych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, które odbyły się tradycyjnie w Woli Rzędzińskiej.
Rajd poprzedziły patriotyczne uroczystości na
Placu Bohaterów Armii Krajowej, w trakcie
których złożono kwiaty pod pomnikiem poległych oraz wysłuchano programu artystycznego w wykonaniu dzieci z miejscowej szkoły. W uroczystości brali udział liczni goście,
nie zabrakło też Orkiestry Dętej OSP z Woli
Rzędzińskiej, pocztów sztandarowych szkół
i jednostek OSP z terenu gminy Tarnów. Z
kolei na starcie rajdu stanęło blisko czterystu rowerzystów, spośród których najmłodszy był półtoraroczny Borys Kołodziej. Najstarsza uczestniczka rajdu, Danuta Czarnik
w nagrodę otrzymała rower.

nie jabłka, które samorząd gminy Tarnów
pozyskał za pośrednictwem Banku Żywności.
Owoce pochodziły z nadwyżek produkcji, powstałych w związku z embargiem wprowadzonym przez Rosję na żywność z Unii Europejskiej oraz z decyzją Komisji Europejskiej

Ochotnicy z nowym gara¿em

Odnaleziony mogi³a
„wyklêtego”
Pozytywnie zakończyły się prowadzone z
inicjatywy samorządu gminy Tarnów poszukiwania miejsca pochówku Bronisława Cielochy pochodzącego z Woli Rzędzińskiej żołnierza Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Jak się okazało, został on pochowany w grobie niedaleko kaplicy na cmentarzu parafialnym w swojej rodzinnej miejscowości. Jest to
kolejna odnaleziona mogiła „żołnierza wyklętego” z terenu gminy Tarnów.

Z piosenk¹ na wycieczkê
12 maja w Zespole Szkół Publicznych w
Woli Rzędzińskiej odbył się V Festiwal Piosenki Dziecięcej, który w tym roku odbył się
pod hasłem „Z piosenką na wycieczkę”. W
konkursie wzięło udział 21 uczestników.
Pierwsze miejsce zajęły ex aequo: Nikola Puła
(Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach)
oraz Nikola Kądziołka (Szkoła Podstawowa
w Porębie Radlnej). Drugie miejsce przyznano Weronice Wałaszek (Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej) oraz Patrycji Olszówce (Szkoła Podstawowa w JodłówceWałkach). Ex aequo przyznano również trzecie miejsca: Sebastianowi Miłkowskiemu (Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze) oraz Wanessie Cybruch (Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli Rzędzińskiej).

W piątek, 29 maja z okazji Dnia Matki dla
wszystkich mam z terenu gminy Tarnów zorganizowane zostały „Targi Urody”. Uczestniczki targów, które odbyły się w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze, mogły skorzystać m. in. z darmowych zabiegów i porad
udzielanych przez profesjonalistów - fryzjerki, kosmetyczki, trenerów fitness czy dietetyków. Na mamy czekały badania ciśnienia,
cukru oraz zaproszenia na badania cytologiczne. Nie zabrakło również upominków od
firm, które wzięły udział w targach. - Pierwsze w naszej gminie „Targi Urody” były prezentem od samorządu gminnego dla wszystkich mam. Panie chętnie skorzystały z możliwości zadbania o urodę, a przy okazji po
prostu spotkania się, porozmawiania, na co
zajęte opieką nad swoimi dziećmi często po
prostu nie mają czasu. W przyszłych latach z
pewnością zorganizujemy kolejne targi – konkluduje Anna Pieczarka, dyrektor Centrum
Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów.

o wsparciu rolników poprzez program rekompensat. Akcja, w której koordynację w każdej miejscowości włączyły się miejscowe jednostki OSP, radni oraz sołtysi, cieszyła się
dużym uznaniem.

Absolutorium jednog³oœne
Rada Gminy Tarnów jednogłośnie udzieliła wójtowi absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2014 – to najważniejsza
uchwała szóstej sesji, która odbyła się we
wtorek, 26 maja w Radlnej. Budżet po stronie przychodów wykonany został w 101,45%,
zaś po stronie wydatków w 96,24%. Jego dochody na początku 2014 zostały określone na
62 miliony złotych, w ciągu roku zostały
zwiększone o dalsze 4 miliony. W ciągu roku

W sobotę, 23 maja, strażacy-ochotnicy z
Koszyc Małych obchodzili uroczystość podczas której do użytku został przekazany nowy
garaż przeznaczonego na potrzeby miejscowej jednostki. W uroczystości uczestniczyli
mieszkańcy oraz zaproszeni goście. W trakcie uroczystości obyła się ceremonia ślubowania członków OSP oraz MDP wraz z symbolicznym pasowaniem na strażaków młodzieżowców. Dokonano również poświęcenia
feretronu św. Floriana oraz krzyża, który
zawisł w nowym garażu, a także nowego
sprzętu dla jednostki strażackiej.

Otwarcie kompleksu
sportowego w Woli
Rzêdziñskiej
Mieszkańcy Woli Rzędzińskiej mogą już
korzystać nowego kompleksu boisk oraz placu zabaw, który został oficjalnie otwarty w
niedzielę, 31 maja. Uroczystość połączono z
zabawą w trakcie festynu rodzinnego z mnóstwem atrakcji oraz zmaganiami sportowymi, a także gminnym Dniem Dziecka. Organizatorami wydarzenia były: gminne Centrum Animacji Kulturalnej oraz Zespół Szkół
Publicznych w Woli Rzędzińskiej.
(red)

Jab³ka dla mieszkañców
W dniach 14 i 18 maja mieszkańcy gminy
Tarnów już po raz drugi otrzymali bezpłatstrona

4

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

GMINNE WIEŒCI

CZERWIEC

Dzieñ Dziecka
W poniedziałek, 1 czerwca najmłodsi mieszkańcy gminy Tarnów mieli okazję bawić się na
gminnym Dniu Dziecka. Na licznie zgromadzone w hali widowiskowo-sportowej w Koszycach
Wielkich dzieci czekało wiele atrakcji: tańce i
zabawy, malowanie twarzy, chrupiące frytki z
nugetsami, a na deser śmietankowo-truskawkowy tort oraz słodki kompot. Zabawę prowadził
dziennikarz radiowy Paweł Mleczko.

Powrót „starej kaplicy”
To znakomita wiadomość dla mieszkańców
Tarnowca. Po kilku latach starań gmina nabyła budynek dawnego Domu Katolickiego
czyli tzw. „starej kaplicy” w Tarnowcu na potrzeby społeczności lokalnej. Akt notarialny
potwierdzający jego nabycie został podpisany

czystości został poświęcony również wóz strażacki jednostki ze Zbylitowskiej Góry.

Memoria³ ojca
Strza³kowskiego
Blisko dwustu biegaczy po raz dwunasty
stawiło się na starcie Memoriału Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, który odbył się w niedzielę, 7 czerwca w Zawadzie. W najmłodszej kategorii „ Biegu Skrzata” zwycięzcami zostali:
Zuzanna Majka (Wola Rzędzińska) i Nikodem
Wojakiewicz (Zawada) Wśród „Młodzików”
zwyciężyli: Katarzyna Serafin (Lewniowa) i
Artur Ciochoń (Wola Rzędzińska), a w kategorii „Kangur” najlepsi okazali się Jowita
Nowak (Rudka) i Radosław Chojecki (Tymowa). Kategorię główną „Open” wygrali Sylwia
Wiatr oraz Jacek Żądło (Mielec). Najmłodszymi uczestnikami biegu byli: Jakub Wideł oraz
Emilia Łaśko. Po zmaganiach sportowych
szczytem Góry św. Marcina organizatorzy zaprosili uczestników na festyn rodzinny. Wydarzenie zorganizowała Gmina Tarnów oraz
Szkoła Podstawowa w Zawadzie.

Buczyna

2 czerwca. - Zakup „starej kaplicy” to milowy
krok w kierunku rozwoju naszej miejscowości. W centrum wsi zyskujemy bowiem obiekt,
który ma szanse stać się centrum kulturalnym Tarnowca. Mam nadzieję, że zostanie on
wkrótce wyremontowany, a jego otoczenie
pięknie zagospodarowane i będzie to prawdziwa wizytówka naszej miejscowości – podkreśla Jan Nowak, sołtys Tarnowca.

Gminny Dzieñ Stra¿aka
W sobotę, 6 czerwca w Zbylitowskiej Górze
odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka.
Uczestniczyły w nich wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnów. Uroczystości rozpoczęły się w miejscowym
kościele parafialnym. Następnie w uroczystym
przemarszu, uczestnicy przeszli na plac św. Floriana w centrum Zbylitowskiej Góry. Podczas
uroczystości złotym medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” został odznaczony Jacek Aleksander, a brązowym Dariusz Żurek. Natomiast odznaki „Wzorowy Strażak” otrzymali: Andrzej Jewuła, Grzegorz Kawula, Łukasz Tutaj i Karol
Zięcina (OSP Zbylitowska Góra) oraz Ewelina
Małek, Jan Ciężadło, Mateusz Ciężadło i Kamil
Kłósek (OSP Jodłówka-Wałki). W trakcie uro-

W czwartek, 11 czerwca polsko-żydowskie
obchody upamiętniające dziesięć tysięcy
Żydów i Polaków zamordowanych przez hitlerowców w czasie drugiej wojny światowej
w lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze rozpoczęły Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjanek Stetl”. Uroczystości modlitewne rozpoczął występ uczennicy gimnazjum w Woli
Rzędzińskiej Joanny Zauchy, która w języku
hebrajskim zaśpiewała Psalm 23 „Pan jest
moim pasterzem”. Natomiast po zakończeniu
wspólnej modlitwy Dawid Siger odczytał fragment poematu „Zbylitowska Góra”, którego
autorem jest jego zona Noemi Singer. Poemat
po polsku przeczytała uczennica Gimnazjum
w Zawadzie Karolina Piotrowska. Następnie
obecni na uroczystości żydowscy mężczyźni
odmówili jedną z najważniejszych w judaizmie
modlitwa tzw. Kadisz. Po uroczystości miało
miejsce oficjalne spotkanie jej uczestników, w
czasie którego przedstawiciele środowiska
Zbylitowskiej Góry mieli możliwość przedstawić istotne sprawy związane m. in. ze stworzeniem odpowiednich warunków dla grup odwiedzających to ważne miejsce.

¯ycie bez alkoholu
We wtorek, 16 czerwca w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Tarnów odbyło się uroczyste
wręczenie nagród w konkursie na plakat pt.
„Życie bez alkoholu”, zorganizowanym przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Najlepsze
prace wśród uczniów młodszych klas szkoły podstawowej wykonali: Emilia Oleksyk (Poręba
Radlna), Amelia Trojanowska (Biała), Jakub
Gorzkowski (Wola Rzędzińska). W kategorii klas
IV-VI zwyciężyła Gabriela Zaucha (Wola Rzędzińska) przed Wiktorią Pinas (Jodłówka-Wałki) i Karolina Pulnik (Koszyce Wielkie). Wśród
gimnazjalistów najwyżej oceniono plakaty wykonane przez: Patrycję Miecznik (Tarnowiec),
Teresę Milówkę (Koszyce Wielkie) i Agnieszkę
Sowińską (Tarnowiec).

Puchar wójta w tenisie
We wtorek, 16 czerwca w Tarnowcu odbył
się VIII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Wójta Gminy Tarnów. W turnieju wzięło
udział osiemnastu uczestników. W gronie
uczniów młodszych klas szkoły podstawowej
zwyciężyła Aleksandra Sitko przed Julią Leśniak. Wśród uczniów klas starszych pierwsze miejsca zajęli Anna Sitko i Marcin Marendziak, zaś za nimi uplasowali się Zuzanna
Kozioł i Arkadiusz Duda. Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się: Katarzyna Kuta i
Michał Surmacz, a drugie miejsca zajęli Maria Romanowska i Mikołaj Wielgat.

Dzieñ Kultury Wsi Polskiej
Występy zespołów folklorystycznych, stoiska
kół gospodyń wiejskich z potrawami regionalnymi a na zakończenie koncert zespołu ABBA
SHOW - na to wszystko mogli liczyć uczestnicy z całego regionu, którzy licznie pojawili się
w sobotę, 20 czerwca na Dniu Kultury Wsi Polskiej w Zbylitowskiej Górze. Wydarzenie, które było podsumowaniem pozyskiwania środków unijnych w perspektywie finansowej 20072013 i zostało sfinansowane dzięki funduszom
unijnym pozyskanym w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zorganizowali wspólnie Gmina Tarnów oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa.

Targi inwestycyjne
W środę, 24 czerwca, w tarnowskiej Sali Lustrzanej odbyły się I Targi Inwestycyjne Aglomeracji Tarnowskiej. W gronie wystawców znalazła się gmina Tarnów. Targom towarzyszyła
konferencja złożona z trzech paneli: „Nowe prawo budowlane – łatwiej czy trudniej dla inwestora?”; „Warunki ustanawiania Specjalnych
Stref Ekonomicznych na gruntach prywatnych”, „Jak sfinansować inwestycję – środki
UE w perspektywie 2014-2020”. Targi Inwestycyjne były pierwszą wspólną inicjatywą samorządów aglomeracji tarnowskiej, które w
lutym zawarły porozumienie o współpracy.

Wycieczki seniorów
Sanktuarium w Licheniu oraz Wiedeń były
ostatnich miesiącach celem podróży członków
Klubów Seniora z gminy Tarnów. Podczas pielgrzymki do Lichenia, na którą ponad 160 seniorów wybrało się w kwietniu, odwiedzono
sanktuarium na Jasnej Górze, „Polski Nazaret” czyli Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
oraz Klasztor Franciszkanów w Chęcinach.
Natomiast w czerwcu członkowie gminnych
Klubów Seniora oprócz Wiednia odwiedzili także Bratysławę. Wyjazdy zorganizowane przez
gminne Centrum Animacji Kulturalnej zostały opłacone przez samych uczestników, a dofinansowane przez gminny samorząd.
(red)
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NASZE SPRAWY

Poprowadz¹ placówki
Znane s¹ ju¿ osoby, które od 1 wrzeœnia poprowadz¹ przekszta³cone placówki w Zbylitowskiej Górze. Niepublicznym gimnazjum pokieruje
Arkadiusz Dêbosz, zaœ niepublicznym przedszkolem Ma³gorzata Simajchel. Obydwoje s¹ bardzo dobrze znani lokalnej spo³ecznoœci. Arkadiusz Dêbosz pe³ni³ bowiem dotychczas funkcjê zastêpcy dyrektora w miejscowym Zespole Szkó³ Publicznych, natomiast Ma³gorzata
Simajchel pracowa³a wczeœniej jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Koszycach Ma³ych.
- Jestem g³êboko przekonany, ¿e wiedza i doœwiadczenie pana Arkadiusza Dêbosza i pani Ma³gorzaty Simajchel pozwol¹ im na przygotowanie znakomitej oferty edukacyjnej, co nie tylko zapewni rozwój stworzonych przez nich placówek, ale przede wszystkim zagwarantuje
dzieciom najwy¿sz¹ jakoœæ edukacji i wychowania – konkluduje wójt Grzegorz Kozio³.
ARKADIUSZ DĘBOSZ z miejscową oświatą związany jest od 23 lat. Swoją pierwszą pracę w 1992 roku podjął
w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze, następnie
w nowopowstałym Gimnazjum i Zespole Szkół Publicznych. Od 2007 roku pełnił funkcję wicedyrektora zespołu.
Pracował również w Szkole Podstawowej w Zgłobicach.
Arkadiusz Dębosz jest absolwentem muzyki rzeszowskiej
WSP i historii, którą ukończył na WSP w Krakowie. Studia podyplomowe w zakresie technologii informacyjnej i
informatyki w szkole odbył na Akademii Ekonomicznej w
Katowicach. Zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami uczy
muzyki, historii i informatyki. Od blisko dziesięciu lat posiada również kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą.
Jest osobą powszechnie lubianą – zarówno w środowisku
szkolnym, jak i wśród społeczności lokalnej. W czasie pracy w szkole poza zwykłymi obowiązkami zajmował się m.in.
prowadzeniem gazetki szkolnej oraz chóru. Wielokrotnie

przygotowywał pod względem muzycznym uczniów do występów w różnego rodzaju konkursach, takich jak m. in.
Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Zgłobicach, czy Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych w Łękawce, na których jego wychowankowie zajmowali wysokie lokaty. W ostatnich latach w mniejszym
stopniu angażował się w bezpośrednią pracę z uczniami
ze względu na dużą ilość obowiązków administracyjnych
związanych z pełnieniem funkcji wicedyrektora. Arkadiusz
Dębosz działa także na rzecz lokalnej społeczności, m. in.
współorganizując spotkania w ramach Klubu Seniora czy
opłatki dla najstarszych mieszkańców Zbylitowskiej Góry.
Jego pasją jest historia najnowsza, w której specjalizował
się również naukowo, pisząc pracę o opozycji demokratycznej w Polsce po 1945 roku. Poza tym interesuje się
historią wojskowości i militariami, a także turystyką
górską.

MAŁGORZATA SIMAJCHEL posiada osiemnastoletnie doświadczenie w pracy w szkole. Oprócz podstawowych obowiązków polonistki wykonywała wiele działań służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów, m. in. była
animatorką imprez kulturalnych, wyjazdów edukacyjnych
i wycieczek krajoznawczych. Przez 9 lat organizowała
przedsięwzięcie kulturalne dla szkół na terenie gminy. Koordynowała projekty międzyprzedmiotowe. Jest autorką
programu z zakresu edukacji europejskiej. Przygotowywała
uczniów do konkursów na szczeblu szkolnym, gminnym
oraz do konkursów kuratoryjnych. Efektem tych działań
było uzyskanie przez uczniów tytułu laureata oraz finalisty. Cieszyła się dobrą opinią wśród uczniów i rodziców.
Pełniła opiekę nad stażystami oraz praktykantami. Doskonale zna środowisko uczniów i ich potrzeby edukacyjne. Od 2013 pracowała jako trener w edukacji, szkoląc
nauczycieli w powiecie tarnowskim, brzeskim, nowotar-

skim i krakowskim. Pracowała jako ekspert w projekcie
związanym z przywództwem w oświacie. Przygotowała pracowników publicznych poradni, ośrodków doskonalenia
nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych
do wspomagania szkół od stycznia od 2015 roku. Obecnie
jest w trakcie akredytacji na coacha ICI. Jej pasją są innowacyjne metody w edukacji, wydobywanie potencjału i
stwarzanie przestrzeni do rozwoju. Pracuje w Fundacji Inicjatyw Twórczych – jedyną w regionie organizacją akredytowaną w programie Wolontariat Europejski w ramach
Erasmus+. Koordynowała projekt „Odwaga – promocja
zdrowego stylu życia”, w którym pracowała z grupą motywacyjną. Wszystkie swoje dotychczasowe doświadczenia
chce wykorzystać, tworząc innowacyjną ofertę dla dzieci w
wieku przedszkolnym. Jako pedagog ma świadomość, że
ten okres w życiu człowieka jest okresem najważniejszym
i decydującym o jego przyszłym rozwoju.

Ca³a ulica Nowa ju¿
przejezdna

Domy ludowe na
wakacje

To jeszcze jeden dowód, że cierpliwość popłaca, choć dobrych kilku lat trzeba było do ostatecznego
rozwiązania problemu ulicy Nowej
w Tarnowcu. Niemniej jednak problem tej ulicy został już ostatecznie
rozwiązany i zakończyły się właśnie
prace, dzięki którym wszyscy mieszkańcy Nowej mają wygodny dojazd
do swoich domów utwardzoną pięciometrową ulicą.
Do tej pory część mieszkańców ulicy
Nowej, aby dojechać do swoich domów,
musiało korzystać z służebnych przejazdów przez posesje sąsiadów, nierzadko
pokonując kilka bram. W ubiegłym roku
udało się pozyskać grunt i całkowicie
udrożnić pierwszy, około półkilometrowy
odcinek tej ulicy, w tym roku – po przejęciu kolejnych działek gruntu udrożniona

W ciągu minionych miesięcy szkolnych, we
wszystkich Domach Ludowych na terenie gminy
Tarnów odbywały się zajęcia dla mieszkańców.
Setki uczestników, kursy językowe, zajęcia artystyczne, nauka gry na gitarze, aerobic czy kafejka internetowa – tak wygląda codzienność w gminnych ośrodkach
kultury. W okresie wakacyjnym Dom Ludowy w Nowodworzu zaprasza do odwiedzania kafejki internetowej
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:3015:30. Dom Ludowy w Błoniu w lipcu będzie nieczynny
z powodu modernizacji instalacji. Zakończyły się również zajęcia w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze,
który w okresie wakacyjnym jest nieczynny. Jednocześnie przypominamy o możliwości wynajmu w Domu
Ludowym w Zbylitowskiej Górze sali na przyjęcia okolicznościowe. Kolejne harmonogramy zajęć w Domach
Ludowych już od września, a w nich nowe propozycje
zarówno kursów, nauki jak i rekreacji. Już dziś zapraszamy do odwiedzania Domów Ludowych po wakacjach.
(ek)
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została cała około siedmiusetmetrowa
droga gminna.
- Na razie cała droga została wykorytowana, zlikwidowany został poprzeczny
uskok, a następnie utwardzona 20-30
centymetrową warstwą tłucznia. Z powstałej w tej sposób drogi wygodnie i bez
żadnych przeszkód mogą korzystać wszyscy. Myślę, że kiedy sama droga się ustabilizuje, trzeba będzie zainicjować temat
budowy bardziej trwałej nawierzchni
wraz z odwodnieniem – podkreśla sołtys
Jan Nowak. – Kiedy w ubiegłym roku po
wielu latach starań problem Nowej został częściowo rozwiązany, nie spodziewałem się, że nie trzeba będzie nawet
roku, aby kwestia ta została rozwiązana
ostatecznie. Oczywiście połączenie ulicy
w jedną całość, to jeszcze nie koniec prac
z nią związanych – dodaje.
(pw)
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GOSPODARKA ODPADAMI

Taniej za œmieci
Lepsze warunki i ni¿sze ceny – to dwie podstawowe zalety nowych zasad usuwania odpadów
komunalnych, jakie obowi¹zuj¹ w gminie Tarnów
ju¿ od 1 lipca. Zmiany wynikaj¹ z faktu, i¿ us³ugi
zwi¹zane z usuwaniem odpadów komunalnych
na terenie gminy œwiadczyæ bêdzie wy³oniony
w przetargu nowy operator.
Jest to AVR sp. z o.o. - Firma ta świadczyła
dotychczas usługi związane z usuwaniem odpadów komunalnych na terenie miasta Tarnowa,
a ponieważ przetarg w mieście wygrał inny operator, prawdopodobnie – aby utrzymać się na
naszym lokalnym rynku – przedstawiła wyjątkowo korzystną ofertę, na czym skorzystają nasi
mieszkańcy – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.
- AVR sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną na terenie Polski niespełna cztery lata
temu. W chwili obecnej poza kontraktem w gminie Tarnów, firma AVR realizuje w Polsce trzy
kontrakty związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów oraz kilkanaście innych kontraktów związanych m.in. z utrzymaniem dróg
i autostrad, utrzymaniem czystości oraz zieleni
o sumarycznej wartości kontraktów ponad 190
milionów złotych. Większość prac na realizowanych kontraktach wykonywanych jest własnymi zasobami i za pomocą własnego sprzętu. W
dużej mierze stosowany przez firmę sprzęt jest
nowy i specjalistyczny. Firma jako Grupa AVR

zgodnie z przyjętą długoterminową strategią
rozwoju planuje w kolejnych latach rozszerzenie działalności w regionie województwa małopolskiego i podkarpackiego w zakresie usług
związanych z odbiorem odpadów komunalnych,
jak również usług i robót obejmujących kompleksowe utrzymanie i remontowanie dróg, utrzymanie czystości oraz utrzymanie terenów zielonych – informuje Grzegorz Bonar z firmy AVR.
Zakres świadczonych usług obejmował będzie
wywóz odpadów zmieszanych co dwa tygodnie,
selektywny wywóz odpadów (z podziałem na
tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielkomateriałowe oraz szkło, a także papier i tekturę) – raz w miesiącu, odpadów zielonych – od
kwietnia do października dwa razy w miesiącu
do kontenerów rozmieszczonych w każdym sołectwie, a także odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon – raz na kwartał do kontenerów rozmieszczonych w każdej miejscowości. Zdecydowanie korzystniejsze niż dotychczas
będą więc przede wszystkim zasady wywozu
odpadów zielonych i wielkogabarytowych.
To wszystko za niższą cenę. Uzyskane w
wyniku przetargu niższe niż dotychczas koszty pozwoliły na przedstawienie radnym propozycji podjęcia uchwały w sprawie obniżki cen
opłat za wywóz śmieci. Radni przychylili się

do tej propozycji, przyjmując na sesji w środę,
17 czerwca Uchwałę nr VII/81/2015. W ten
sposób już od 1 lipca mieszkańcy gminy Tarnów segregujący odpady płacić będą odpowiednio: gospodarstwa jednoosobowe – 9 zł, dwuosobowe – 15 zł, trzyosobowe – 21 zł, czteroosobowe – 26 zł, pięcioosobowe – 29 zł, sześcioosobowe – 31, zaś siedmioosobowe i większe – 33 zł miesięcznie. Natomiast dokładnie
drugie tyle będą musieli zapłacić wszyscy, którzy nie chcą segregować śmieci i będą od nich
odbierane wyłącznie odpady zbierane w sposób nieselektywny. Nie zmienia się natomiast
nic, jeśli chodzi o sposób dokonywania płatności. Nie muszą się martwić także wszyscy
ci, którzy zapłacili z góry. Nadpłata zostanie
bowiem rozliczona w kolejnych miesiącach, a
jeśli ktoś zapłacił za cały rok z góry – w przyszłym roku.
Ważną nowością jest to, że mieszkańcy gminy Tarnów mogą nieodpłatnie korzystać z
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa. Szczegóły publikujemy poniżej w aktualnym numerze „Nowin”
podobnie jak harmonogramy wywozu śmieci.
Są one również dostępne na stronie internetowej www.gmina.tarnow.pl oraz dostarczane do mieszkańców przez operatora. Umowa
z firmą AVR została zawarta na dwa lata, a
zatem kolejne zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi pojawią się nie
wcześniej niż w lipcu 2017 roku.
(pw)

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ju¿ dla mieszkañców gminy
W wyniku porozumienia zawartego przez gminê Tarnów z gmin¹ miasta Tarnowa od 1 lipca
2015 roku, mieszkañcy gminy Tarnów mog¹ dodatkowo przekazywaæ nieodp³atnie odpady komunalne z prywatnych posesji do PSZOK w Tarnowie, przy ulicy Cmentarnej 31 i K¹pielowej 4
b. Zasady korzystania z punktu selektywnej
zbiórki odpadów podane s¹ w regulaminie, który zamieszczamy poni¿ej.
REGULAMIN
PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TARNOWIE
1. Regulamin okreœla zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, zwane dalej „PSZOK”.
2. Operatorem PSZOK w Tarnowie jest Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych spó³ka z o.o. z siedzib¹ przy ul. Cmentarnej 31 w Tarnowie.
3. W Tarnowie znajduj¹ siê dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które zlokalizowane s¹:
a. przy ul. Cmentarnej 31 w Tarnowie,
b. przy ul. K¹pielowej 4b w Tarnowie.
4. PSZOK w Tarnowie czynne s¹ przez ca³y rok, z
wyj¹tkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w nastêpuj¹cych godzinach:
a. od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00 do 17:00
b. w soboty od 7:00 do 15:00.
5. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK w
Tarnowie przyjmowane s¹ nieodp³atnie w ramach
pobranej op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wy³¹cznie z nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gminy Miasta Tarnowa, po okazaniu dokumentu to¿samoœci oraz podpisaniu stosownego oœwiadczenia, wg poni¿szego wzoru:
„Ja, ni¿ej podpisany .........................................,
zamieszka³y w ............................................ przy
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ul. ........................................ oœwiadczam, ¿e
dostarczone przeze mnie w dniu dzisiejszym do
PSZOK w Tarnowie odpady komunalne w postaci
................................................. pochodz¹ z terenu nieruchomoœci po³o¿onej na terenie Gminy
Miasta Tarnowa przy ul. ...............................
data i podpis”
6. W PSZOK w Tarnowie przyjmowane s¹ odpady
komunalne oraz inne tzw. odpady problemowe z
gospodarstw domowych, zebrane wy³¹cznie selektywnie, w tym: a. papier, b. metal, c. tworzywa sztuczne, d. szk³o, e. opakowania wielomateria³owe, f.
przeterminowane leki, g. chemikalia, h. zu¿yte baterie i akumulatory, i. zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, j. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k. odpady budowlane i rozbiórkowe, l. zu¿yte opony,
m. odpady zielone (trawa, liœcie, ga³êzie).
7. Do PSZOK w Tarnowie nie s¹ przyjmowane nastêpuj¹ce rodzaje odpadów: a. odpady zawieraj¹ce
azbest, b. szk³o zbrojone i hartowane, c. zmieszane
odpady komunalne, d. czêœci samochodowe.
8. Odpady dostarczane do PSZOK w Tarnowie powinny byæ posegregowane oraz w³aœciwie zabezpieczone. Chemikalia wymagaj¹ce opakowania przyjmowane s¹ w szczelnych i nie ciekn¹cych pojemnikach,
zawieraj¹cych informacjê o rodzaju odpadu.
9. Przyjêcie odpadów odbywa siê po sprawdzeniu
zgodnoœci z wykazem odpadów dopuszczonych do
zbierania w PSZOK, ich czystoœci, sk³adu czy zabezpieczenia.
10. Przyjête odpady gromadzone s¹ selektywnie
w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, b¹dŸ w wyznaczonych
miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia i ¿ycia
ludzi oraz dla œrodowiska.
11. Do roz³adunku dostarczonych odpadów zobowi¹zany jest ich dostawca.
12. PSZOK w Tarnowie prowadzi ewidencjê przyjmowanych odpadów, zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce dane:

a. rodzaj i masê dostarczonych odpadów,
b. datê dostarczenia odpadów,
c. imiê i nazwisko osoby dostarczaj¹cej odpady,
d. adres nieruchomoœci, z której pochodz¹ odpady.
13. Pracownik PSZOK w Tarnowie ma prawo odmówiæ bezp³atnego przyjêcia odpadów w przypadku niepodania przez dostarczaj¹cego odpady
swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów, lub je¿eli stwierdzi, ¿e odpady
mog¹ pochodziæ z dzia³alnoœci gospodarczej lub
jej likwidacji, (np. chemikalia nietypowe dla prac
domowych, odpady poprodukcyjne itp.) oraz z nieruchomoœci po³o¿onej na terenie innej gminy.
14. W przypadku odmowy przyjêcia dostarczonych
do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporz¹dza stosown¹ notatkê wraz z uzasadnieniem i
dokumentacj¹ fotograficzn¹.
15. Zebrane odpady bêd¹ przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadaj¹cym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
16. Osoby przebywaj¹ce na terenie PSZOK w Tarnowie obowi¹zane s¹ do:
a. przestrzegania zaleceñ obs³ugi PSZOK, w szczególnoœci w zakresie miejsca z³o¿enia odpadów
oraz sposobu poruszania siê po terenie PSZOK,
b. zachowania wymogów bezpieczeñstwa, w szczególnoœci nieu¿ywania otwartego ognia,
c. zachowania kierunku przemieszczania siê wynikaj¹cego z oznaczeñ,
d. stosowania siê do ogólnych zasad ruchu drogowego.
17. Dzieci w wieku do 12 roku ¿ycia mog¹ przebywaæ na terenie PSZOK w Tarnowie jedynie pod
opiek¹ osoby pe³noletniej.
18. Regulamin jest dostêpny na terenie obu
PSZOK w Tarnowie oraz na stronie internetowej
operatora www.puk.tarnow.pl.
19. Niniejszy Regulamin obowi¹zuje od dnia 1 lipca 2013 r.
strona

7

GOSPODARKA ODPADAMI

strona

8

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

GOSPODARKA ODPADAMI

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

strona

9

WA¯NE
dokończenie ze strony 1
Remizy 2015” zostanie wyremontowana
kuchnia oraz wykonana termomodernizacja poddasza w remizie OSP w Porębie Radlnej.
Mocno zaawansowana jest budowa ulicy Mościckiej i Słonecznej w Zbylitowskiej
Górze – jednej z priorytetowych inwestycji gminnego samorządu w 2015 roku. Została już wykonana zasadnicza nawierzchnia betonowa wraz ze ściekami przykrawężnikowymi i krawężnikami. Choć planowany termin ukończenia tej inwestycji
współfinansowanej ze środków pozyskanych przez samorząd z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a także od firm, które dzięki budowę tej drogi
zyskają dogodną komunikację do swoich
siedzib, to 30 września, to jednak wykonawca – firma Wes-Bud zapowiada jego
skrócenie. Wszystko zatem wskazuje na to,
że inwestycja ta zostanie zrealizowana
przed czasem.
Za ponad pół miliona złotych zostaną w
tym roku wykonane nakładki asfaltowe w
poszczególnych miejscowościach. Asfaltową nawierzchnię zyskają także dwie drogi transportu rolnego w Porębie Radlnej o
łącznej długości około kilometra. Inwestycja ta w połowie finansowana jest przez
Urząd Marszałkowski. Po pozyskaniu
przez gminę gruntów pod drogę została
wykorytowana i utwardzona warstwą
tłucznia ulica Nowa w Tarnowcu. Warto
wspomnieć, że w tym roku realizowany
będzie szereg ważnych inwestycji drogowych w Woli Rzędzińskiej w ramach modernizacji linii kolejowej E30.
Bieżący rok to również czas kontynuowania budowy nowych chodników i ścieżek rowerowych. Najwięcej przybędzie ich
przy drogach powiatowych. Około trzystumetrowy odcinek połączy chodnikiem

Błonie ze Zgłobicami. Około stumetrowy
fragment chodnika w kierunku drogi wojewódzkiej powstanie w Łękawce. Natomiast ponad czterystumetrowa ścieżka rowerowa zostanie wybudowana od szkoły
w Jodłówce-Wałkach w kierunku Żukowic. Łączna wartość tych trzech inwestycji przy drogach powiatowych realizowanych wspólnie z samorządem powiatowym
to ponad 300 tysięcy złotych, z czego około 130 tysięcy pochodzić będzie z kasy powiatu. Natomiast ze środków funduszu
sołeckiego za około 25 tysięcy wykonane
zostaną alejki z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Woli Rzędzińskiej.
Siłami własnymi pracowników gminy,
sposobem gospodarczym wybudowane zostało natomiast około 150 metrów chodnika przy ul. Prostej i Topolowej w Zgłobicach.

Powiat walczy o dwór
Choæ jeszcze kilka tygodni temu wydawa³o
siê, ¿e sprawa jest ju¿ przes¹dzona i powiat
bêdzie musia³ oddaæ dwór w Zbylitowskiej
Górze spadkobiercom, to jednak wszystko
wskazuje na to, ¿e wychowankowie mieszcz¹cego siê tam Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego mog¹ spokojnie
przygotowywaæ siê do nowego roku szkolnego. W³adze powiatu nie sk³adaj¹ bowiem
broni. Na razie Specjalny Oœrodek SzkolnoWychowawczy w tym miejscu funkcjonuje
dziêki temu, ¿e powiat p³aci czynsz, niemniej jednak w³adze powiatu zapowiadaj¹
kilkutorow¹ walkê o utrzymanie tej nieruchomoœci.
– Można powiedzieć, że zostaliśmy podwójnie oszukani – podkreśla starosta tarnowski Roman Łucarz. – Oczywiście wcześniejsze doświadczenia, w tym również gminy
Tarnów w Zgłobicach, pokazywały, że w tej
sytuacji samorządy pozostawiane są samym
sobie i nie mogą liczyć na pomoc państwa.
To nie jest w porządku, ale tego mogliśmy
się spodziewać. Ale mieliśmy też zapewnienia ze strony spadkobierców i wstępne deklaracje, że dojdziemy do porozumienia, a
obiekt będziemy mogli odkupić za symbo-
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liczną kwotę. Oferowaliśmy – jak sądzę bardziej sumę realną niż symboliczną – 500 tysięcy złotych. Niestety, dla spadkobierców
symboliczna kwota to 5 milionów złotych.
Tyle zapłacić nie możemy. W tej sytuacji
będziemy się starać o stwierdzenie zasiedzenia. Równocześnie wystąpiliśmy o wznowienie postępowania, które doprowadziło do
stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody
Małopolskiego przekazującej własność nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnowskie-

W domu ludowym w Błoniu drogie i nieefektywne ogrzewanie elektryczne zostanie zastąpione ogrzewaniem gazowym.
Sporo prac prowadzonych jest w zakresie
oświetlenia ulicznego. Za około 80 tysięcy
złotych wykonywane są projekty oświetlenia ulic: w Błoniu, Porębie Radlnej, Jodłówce-Wałkach, przy drodze wojewódzkiej 977 z Tarnowca do Nowodworza oraz
w Woli Rzędzińskiej. Natomiast pojawienie się nowych lamp ulicznych planowane
jest w tym roku na ulicach: Południowej
w Koszycach Wielkich, ul. Dalszej i Wygoda w Zbylitowskiej Górze, Oświatowej w
Koszycach Małych, Długiej, Widokowej i
Zakole w Tarnowcu, „Na Pałczu” w Woli
Rzędzińskiej I, Koszyckiej w Zgłobicach, w
Radlnej oraz na cmentarzu komunalnym
w Woli Rzędzińskiej II.
(pw)
go. Minister Skarbu Państwa prowadzący to
postępowanie nie uwzględnił upływu czasu,
jaki minął od wydania tej decyzji, co pozostaje w sprzeczności z Konstytucją, zgodnie
z niedawnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego – dodaje.
Kłopoty samorządów z mieniem przekazanym przez państwo w celu prowadzenia
różnych zadań, a następnie zwróconym właścicielom nie są odosobnione, ale dotyczą
wielu przypadków w skali kraju. Jak powszechnie wiadomo, gmina Tarnów z takim
problemem boryka się w Zgłobicach. Powiat
tarnowski, oprócz Zbylitowskiej Górzy, ma
również problem z Domami Pomocy Społecznej w Stróżach i
Karwodrzy. Istnieje duże prawdopodobieństwo,
że w dalszej perspektywie samorząd
powiatu
może stracić także
obiekty w Radłowie i Ryglicach,
gdzie mieszczą się
szkoły oraz w
Rzuchowej, gdzie
zlokalizowany jest
dom dziecka.
(pw)

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

PREZENTACJE

Florianna Marczyńska

Michalina Tyrka

Józefa Barnaś

Przybywa stulatków
W gminie Tarnów poszerza siê elitarne grono stulatków. Do Ferdynanda Gondka z Tarnowca i Stefanii Wlaz³owskiej ze Zg³obic,
którzy swoje setne urodziny obchodzili w
ubieg³ym roku, do³¹czy³y w³aœnie Florianna
Marczyñska z Woli Rzêdziñskiej Józefa Barnaœ i Michalina Tyrka z Porêby Radlnej.
Florianna Marczyńska sto lat ukończyła w
sobotę, 25 kwietnia, Józefa Barnaś swoje setne urodziny obchodziła 10 czerwca, a Michalina Tyrka – 29 czerwca. Z tej okazji obie jubilatki odwiedził wójt Grzegorz Kozioł oraz
przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: pierwsze dwie jubilatki - Marek
Stolarz, natomiast ostatnią – dyrektor oddziału Ewa Skąpska-Wilk. Floriannie Marczyńskiej i Michalinie Tyrce – towarzyszyli
ich bliscy synowie i córki, natomiast przebywającą w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Mościckiego Centrum Medycznego Józefę
Barnaś odwiedziła dodatkowo grupa wolontariuszy z sąsiedniego Zespołu Szkół Technicznych wraz z opiekunami. Życzenia i gratulacje dla jubilatek przesłali: premier Ewa
Kopacz i wojewoda małopolski Jerzy Miller.
Florianna Marczyńska urodziła się 25 kwietnia 1915 roku w Polzeli Stajerskiej, miejscowości oddalonej o około 60 kilometrów od Lublany, a więc na terenie dzisiejszej Słowenii.
Wtedy do tej miejscowości leżącej na terenie
Monarchii Austro-Węgierskiej rzuciły jej rodzi-

ców losy wojny. Jej rodzina pochodziła z Woli
Rzędzińskiej. W czasie II wojny światowej pani
Florianna wyszła za mąż. Jej mąż Stefan po
wojnie pracował jako nauczyciel i kierownik
szkoły w Woli Mędrzechowskiej, Małca, Zabrnia i Brnika, zaś pani Florianna zajmowała
się prowadzeniem gospodarstwa i poświęciła się
wychowaniu dzieci. Jej życzliwość o dobre serce do dziś wspominają mieszkańcy wspomnianych miejscowości Powiśla Dąbrowskiego. Pani
Florianna owdowiała, mając 48 lat. Wychowała troje dzieci – dwóch synów i jedną córkę, doczekała się też pięciu wnuków i siedmiu prawnuków. Obecnie mieszka w Woli Rzędzińskiej
pod opieką córki.
Józefa Barnaś urodziła się 10 czerwca 1915
roku w Porębie Radlnej. Miała dziewięcioro
rodzeństwa. Ojciec zginął w czasie I wojny
światowej. Oprócz nauki dużo czasu poświęcała pracy w gospodarstwie. O wykształcenie bardzo dbał jej przyrodni brat. Uczyła się
w szkołach w Radlnej, Porębie Radlnej na
następnie w Szkole Powszechnej przy ul.
Konarskiego w Tarnowie. Naukę kontynuowała w tarnowskim żeńskim gimnazjum im.
Elizy Orzeszkowej, gdzie – jak sama wspomina – uczyły się głównie zamożne Żydówki.
Była wzorową uczennicą, uczyła się m. in.
języka niemieckiego, łaciny i greki. Potem
rozpoczęła naukę na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia przerwała po
dwóch latach z powodu wybuchu wojny.

Okres okupacji przeżyła w Porębie Radlnej.
Raz była aresztowana za utrzymywanie kontaktów z koleżankami ze Śląska. Po wojnie
kontynuowała naukę na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała w Zakładach Azotowych, następnie w Instytucie Analizy Chemicznej. Nie założyła rodziny, ponieważ swoje życie poświęciła opiece nad matką.
Michalina Tyrka, która sto lat ukończyła
29 czerwca, jest w znakomitej kondycji fizycznej. Nie tylko porusza i ubiera się sama, odbiera telefon, ale – gdy jest taka potrzeba –
przygotuje posiłek, a czasem również placek
na niedzielę upiecze. Ma też doskonałą pamięć, recytuje wiersze, które zapamiętała
jeszcze ze szkoły oraz z parafialnej grupy teatralnej, do której należała jeszcze przed
wojną, chętnie czyta książki i ogląda telewizję – zwłaszcza seriale. Wychowała się w
domu, w którym było aż jedenaścioro dzieci,
sama była piątym dzieckiem z kolei, a ostatnią z sióstr pożegnała pięć lat temu. W swoim długim życiu zajmowała się przede wszystkim gospodarstwem, prowadzeniem domu i
wychowaniem dzieci, których miała sześcioro. Doczekała się także dziewięciorga wnuków i siedmioro prawnucząt. Najstarszy syn
ma obecnie siedemdziesiąt osiem lat, a wnuk
– pięćdziesiąt. Sama pani Michalina od 22 lat
jest wdową i mieszka z córką w domu, który
wraz z mężem wybudowali po swoim ślubie.
(pw)

Lato z LEMONEM I WILKAMI
dokończenie ze strony 1
tarnowski Andrzej Jeż. W trakcie dwudniowego święta w Zbylitowskiej Górze zobaczymy tradycyjne obrzędy w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich, występy folklorystycznych zespołów ludowych
czy koncert młodzieżowego zespołu Small Cafe. Każdy, kto wybierze się na dożynki, będzie mógł skosztować regionalnych przysmaków czy wziąć udział w losowaniu cennych nagród loterii fantowej.
W okresie dożynkowym w Zbylitowskiej Górze znajdzie się też wesołe miasteczko. A w niedzielę, 16 sierpnia około godziny 21:00 na
scenie pojawi się sam Robert Gawliński i WILKI. I będzie okazja
posłuchać „Baśkę”, „Urke” czy „Bohemę”.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

- Zapraszamy na wszystkie wydarzenia w gminie Tarnów,
a w szczególności na nasze największe święto – dożynki. Jak
zawsze przygotowaliśmy wiele atrakcji, w tym koncert zespołu WILKI, który odbędzie się dzięki wsparciu naszych
sponsorów i pozyskanym środkom zewnętrznym – dodaje
Anna Pieczarka.
Szczegóły wydarzeń kulturalnych gminy Tarnów znaleźć
można na stronie internetowej www.gmina.tarnow.pl, facebookowym profilu gminy, plakatach oraz ulotkach.
(ek)
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LKS „Dunajec” ma siedemdziesi¹t lat
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra obchodzi siedemdziesiêciolecie
swego istnienia. Przypominamy krótko jego
historiê klubu.
LZS Zbylitowska Góra został założony w
1945 roku. Jego założycielami byli: Michał
Ptak, Szczepan Syrek, Bronisław Jandziś,
Mieczysław Pulka i Stanisław Drzyzga. Czasy były ciężkie, a więc i warunki do działalności niełatwe. Brakowało boiska i sprzętu
sportowego, piłki szyto z języków od butów,
a na zawody dojeżdżano furmankami lub na
rowerach. W 1948 roku wybudowano boisko
do piłki nożnej, które w roku 1956 zostało
przejęte przez Spółdzielnie Produkcyjną pod
grunty orne, a w zamian oddano klubowi w
użytkowanie nowe niepełnowymiarowe boisko w Zgłobicach.
W latach 1957-1958 w klubie działała silna sekcja lekkoatletyczna oraz piłki siatko-

wej. W lekkoatletyce mistrzami okręgu byli
Bronisław Jandziś i Józef Ptak, którzy reprezentowali Okręg Krakowski w ogólnokrajowej spartakiadzie w Zabrzu i Szczecinie.
W 1963 roku, dzięki zaangażowaniu nowych
działaczy, takich jak Stanisław Magiera, Jan
Tutaj i Michał Tutaj, zostało wybudowane
w czynie społecznym nowe boisko piłkarskie.
Lata 1965-1973 to czasy rozkwitu piłki nożnej. Do najważniejszych sukcesów zaliczyć
można występy piłkarzy ze Zbylitowskiej
Góry w krakowskiej klasie A – jako jedynego zespołu z terenu ówczesnego powiatu tarnowskiego. W 1972 roku rozpoczęto budowę nowego stadionu sportowego – pełnowymiarowego, z oświetleniem elektrycznym,
szatnią dla zawodników i ogrodzeniem. Za
działalność sportową srebrną Odznaką Działacza Kultury Fizycznej zostali odznaczeni:
w roku 1985 – Józef Ptak, a rok później –
Stanisław Magiera.

Awans juniorów z Wolanii
Po kolejnym sezonie piłkarskim następny
sukces odnotowali na swoim koncie zawodnicy LKS Wolania Wola Rzędzińska. Po ubiegłorocznym awansie do III ligi podstawowej
jedenastki Wolanii, tym razem awansem do
Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych zakończyli rozgrywki juniorzy starsi. Warto dodać,
że klub aktualnie prowadzi nabór chłopców
urodzonych w latach 1997-1999 do sekcji juniorów starszych, którzy w przyszłym sezonie będą rywalizowali we wspomnianej Ma-

łopolskiej Lidze Juniorów Starszych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej klubu
www.lkswolania.pl.
W ramach podsumowania sezonu należy
także odnotować fakt, że drużyna seniorów
zakończyła swój pierwszy po awansie sezon
w III lidze małopolsko-świętokrzyskiej na 14
miejscu w tabeli, co zapewnia jej utrzymanie
w tej klasie rozgrywek.
(red)

W 1999 roku w zarządzie klubu nastąpiła
przysłowiowa zmiana warty i prezesem został Jerzy Goliński, który pełni tę funkcję
do dziś. Duży wkład i zaangażowanie zaowocowało poprawą infrastruktury obiektu, wybudowano boisko treningowe. Gmina Tarnów, która jest głównym sponsorem pozwala na prowadzenie drużyn młodzieżowych i
seniorskiej. Drużyna juniorów w 2010 roku
awansowała do finału ligi halowej MPZN. W
tym samym roku obiekty klubowe zostały
zniszczone w wyniku powodzi, po której boisko zostało zbudowane od nowa.
Obecnie w klubie kładzie się duży nacisk
na szkolenie młodzieży, co zaowocowało
awansem trampkarzy do I ligi okręgowej.
Barw klubu bronią drużyny seniorów,
trampkarzy, młodzików, a wkrótce dołączy do nich nowa grupa juniorów starszych.
(red)

Sukcesy i k³opoty
LKS Zg³obice
Awansem do klasy okrêgowej zakoñczy³y siê
dla pi³karzy LKS Zg³obice tegoroczne rozgrywki. Sukces to tym wiêkszy, ¿e zg³obicki
klub od kilku lat praktycznie nie dysponuje
w³asn¹ muraw¹. Jednak u dzia³aczy klubu
entuzjazmu nie widaæ. Jak mówi stare porzekad³o, „nie mia³a baba k³opotu”. – To, czy
skonsumujemy awans, zale¿y od œrodków finansowych, boiska i utworzenia dwóch dru¿yn m³odzie¿owych – podkreœla prezes zg³obickiego LKS Rafa³ Kawula.
Wszystkie wymienione przez prezesa czynniki działają na zasadzie naczyń połączonych.
Brak boiska to kłopot z utworzeniem drużyn,
bo nie będą miały gdzie grać. Przy jednej drużynie można było korzystać gościnnie z boiska w Koszycach Wielkich, przy trzech – staje się to już niemożliwe, tym bardziej, że klub
koszycki też ma trzy drużyny. Brak boiska
przekłada się także brak możliwości pozyskiwania sponsorów, bo potencjalnemu sponsorowi nie można zaoferować nawet wywieszenia banneru reklamowego. A brak sponsorów,
to brak pieniędzy, bez których prowadzenie
rozgrywek jest praktycznie niemożliwe. –
Same tylko wynagrodzenia dla sędziów w poprzedniej rundzie kosztowały 4,5 tys. złotych
– zaznacza prezes zgłobickiego LKS-u.
Niezależnie od przeciwności losu LKS
Zgłobice dobrze sobie radzi. Udało się uzy-
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ROZMAITOŒCI
skać zgodę pełnomocniczki spadkobierców
rodziny Marszałkowiczów, aby korzystać
z „dawnego boiska”. – Chciałbym podziękować pani Annie Kobryń za wyrażenie
zgody, bo dzięki temu mamy przynajmniej
gdzie trenować. Podczas trenigów wykorzystujemy cztery przenośne bramki, które otrzymaliśmy od LKS Wolania, za co
chciałbym serdecznie podziękować panu
prezesowi Andrzejowi Prendocie – podkreśla Rafał Kawula. To te treningi i osobiste
zaangażowanie grającego trenera, byłego
zawodnika „Wolanii” Piotra Brożka zaowocowały sukcesem.
Działacze klubu aktywnie starają się też
pozyskiwać pieniądze. Sponsorem cały
czas pozostaje gminny samorząd, z którego kasy do zgłobickiego klubu trafiło w tym
roku 30 tysięcy złotych. Poza tym klub
wspierają: firma Bud-Pol, Stowarzyszenie
Dajmy Dzieciom Miłość, Józef Jamróg i
Adam Jarosz. – Podejmujemy też różne
inicjatywy, choć są niewystarczające – podkreśla Rafał Kawula. – W ubiegłym roku
udało się pozyskać 2,5 tysiąca złotych z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pieniądze te zgodnie z przeznaczeniem zostały spożytkowane na koszulki, plakaty i
inne drobne gadżety związane z organizacją rozgrywek. W tym roku udało się pozyskać 5 tysięcy złotych. Wniosek, który
napisał sympatyk klubu Radosław Jaźwiec
znalazł uznanie w FIO i dzięki temu zyskaliśmy środki na utworzenie drużyny
„Oldboje znad Dunajca” i zorganizowanie
turnieju oldbojów. Aktualnie więc prowadzimy nabór do tej drużyny. Zapraszamy
oldbojów nie tylko ze Zgłobic, ale również
innych okolicznych miejscowości: Koszyc
Wielkich, Koszyc Małych, Zbylitowskiej
Góry czy Błonia – podkreśla prezes klubu
Rafał Kawula.
Wszyscy chętni do gry w drużynie oldbojów mogą w tej sprawie kontaktować się bezpośrednio z prezesem tel. 508 113 493.
(pw)

Nowi stypendyœci
Szeœædziesiêciu siedmiu m³odych ludzi
uczniów szkó³ z terenu gminy Tarnów maj¹cych wybitne osi¹gniêcia w nauce czy sporcie, otrzyma³o stypendia od gminnego samorz¹du. Wrêczenie stypendiów mia³o miejsce podczas gminnej uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego, jaka odby³a siê w pi¹tek, 26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1
w Woli Rzêdziñskiej.
Najliczniejszą grupę stanowią stypendyści,
których kandydatury zostały zgłoszone przez
ich szkoły. Z ZSP w Tarnowcu stypendystami zostali: Aleksandra Ciurej, Ksawery Masiuk, Magdalena Górska, Mariusz Golec, Artur Górski oraz członkowie gimnazjalnej drużyny koszykówki: Artur Bednarz, Dominik
Gurgul, Kamil Kozioł, Aleksander Kras,
Maciej Nosek, Michał Paw, Eryk Pióro, Tomasz Włodek, Paweł Zaczkiewicz i Maciej
Zapolnik. Stypendyści zgłoszeni przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Woli Rzędzińskiej to: Oliwia Jakubowska, Dominik
Kozioł i Zbigniew Ziarek, a z Zespół Szkół
Publicznych w Woli Rzędzińskiej – Szymon
Zaucha. Z ZSP w Koszycach Wielkich stypendystką została Anna Kras, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłobicach – Julia Sus i
Jakub Kania, ze Szkoły Podstawowej w Bło-

niu – Szymon Dyrdał, Kinga Sorota, Eliza
Gąsiorowska, Amelia Przeklasa, Klaudia
Krzyżak, Anna Korman, Maciej Basta i Monika Tadel, ze Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej – Filip Jaśkiewicz, Patryk Wzorek i Karolina Turaj. Na wniosek ze szkoły w
Zawadzie stypendiami wyróżniona zostali
zawodnicy drużyny koszykówki, która zajęła III miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Minikoszykówce: Miłosz Tyrka, Jakub Więcławski, Szymon Srebro, Maciej Ciurej, Rafał Pancerz, Rafał Kozioł, Michał Sacha, Jakub Łazarz, Marcel
Kotul, Sebastian Pancerz, Michał Korfini,
Maksymilian Tyrka, Bartłomiej Kras. Natomiast na wniosek UKS „Wolania” stypendia
otrzymała szesnastoosobowa grupa judoków.
Są to: Ewelina Dziurawiec, Karolina Jaklińska, Jakub Jakliński, Krystian Pinas, Wiktoria Stach, Wiktoria Potępa, Magdalena Ciężadło, Rafał Smagacz, Jakub Jop, Oliwia
Nalepa, Oliwia Czarnik, Aleksandra Rogóż,
Gabriela Zaucha, Łukasz Flaga, Damian
Czech, Justyna Dziurawiec. Na wniosek złożony przez rodziców stypendiami wyróżnieni zostali: Klaudia Karczmarczyk, Aneta
Karczmarczyk, Weronika Żydowska, Gabriela Żydowska, Dominika Brożek.

Tajne przepisy naszych gospodyñ (6)

Torcik truskawkowy
Ma je każda szanująca się gospodyni. Opasłe skoroszyty lub zeszyty kryjące tajemnice
dobrego smaku i suto zastawionych stołów.
Już od dwóch lat zachęcamy nasze gospodynie, aby zechciały się tymi cudeńkami podzielić z innymi. Tym razem zrobiła to pani Helena z Woli Rzędzińskiej, która zdradziła nam
przepis na dietetyczny torcik truskawkowy.
Wprawdzie sezon na truskawki już dobiega
końca, ale publikujemy go w nadziei, że truskawki może jeszcze się znajdą (jeśli nie świeże to mrożone), a ponadto truskawki można
zastąpić też innymi owocami, na które sezon
dopiero przed nami. Jest to trochę sernik,
trochę torcik, a nade wszystko bardzo łatwe
w wykonaniu i szybkie ciasto, którego nie
trzeba piec. Potrzebna nam tylko lodówka i
trochę czasu.
Składniki
* 1,5 kg truskawek
* 6 opakowań serka homogenizowanego
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* 0,5 szklanki słodziku w proszku (wersja dietetyczna) lub cukru pudru (wersja normalna)
* 50 g żelatyny
* 2,5 szklanki wody
* 2 galaretki truskawkowe
Przygotowanie:
Owoce umyć i wyłożyć na papierowe ręczniki, by ociekły. Żelatynę zalać gorącą wodą.
Odstawić, aby się dobrze rozpuściła. Od czasu do czasu wymieszać. Dużą tortownicę
(średnica 28-30 cm) wyścielić folią spożywczą.
Serki przełożyć do dużej miski, dodać cukier
lub słodzik.
Gdy żelatyna się rozpuści i zacznie tężeć,
połączyć ją z masą serową. 1/2 kg truskawek
pokroić na ćwiartki i dodać do serka. Delikatnie wymieszać i przelać do tortownicy.
Wstawić do lodówki.
Galaretki rozpuścić w 4 szklankach gorącej wody. Zostawić do wystudzenia. Na stężałej masie serowej szczelnie ułożyć całe tru-

skawki (szypułki odciąć tak, by owoce dało
się postawić „na baczność”).
Bardzo delikatnie zalać tężejącą galaretką.
Wstawić do lodówki na kilka godzin.
Jeśli chcemy, aby torcik był bardziej okazały, możemy na spód upiec biszkopt i na niego wyłożyć masę serowo-owocową.
Smacznego!
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Leksykon historyczny miejscowoœci gminy Tarnów (9)

Porêba Radlna

Kościół św. Piotra i Pawła Poręba Radlna
Wizytówk¹ tej miejscowoœci jest okaza³y neogotycki koœció³ parafialny stoj¹cy na wzgórzu.
Bardziej zainteresowani histori¹ wiedz¹, ¿e nie
jest to pierwszy koœció³ w tej miejscowoœci, a
poprzedni nie sta³ w tym samym miejscu. Po raz
pierwszy nazwa Porêba Radlna pojawi³a siê w
1392 roku w akcie sprzeda¿y tej wsi przez Dziers³awa, syna sêdziego ziemskiego sandomierskiego Pe³ki, na rzecz Jana z Tarnowa.
Niekiedy w publikacjach można znaleźć informację, jakoby kościół w Porębie Radlnej istniał
już przed 1154 rokiem, ponieważ w tym roku
papież Hadrian IV potwierdził nadanie mu przez
Jana, opata cystersów dziesięciny snopowej ze
wsi Świebodzin. Nie potwierdzają tego jednak
inne dokumenty, jak choćby późniejsze wykazy
świętopietrza. Do 1416 roku nazwy Radlna i
Poręba Radlna występują zamiennie. Można
przypuszczać, że wzmiankowana po raz pierwszy w 1350 roku parafia w Radlnej jest tożsama
z obecną parafią św. św. Piotra i Pawła w Porębie Radlnej i że obszar pierwotnej Radlnej obejmował także teren, na którym powstała później
wieś Poręba. Dlatego też najpierw określano tę
parafię jako Radlna, a później – ze względu na
położenie kościoła w większej zapewne Porębie
– zmieniono również nazwę parafii. Szkoła parafialna powstała przed 1587 rokiem. Przy kościele w latach 1667-1814 funkcjonował także
szpital-przytułek.
Drewniany kościół parafialny pochodzący
przypuszczalnie z XV wieku został rozebrany w 1915 roku. Stał on w centrum wsi na
pagórku, na którym upamiętnia go drewniany krzyż. U jego podnóża pozostawiono płytę nagrobną małżeństwa Ludwika Jordana
(zm. 1814) i Ludwiki z Komarnickich (zm.
1830). Obecny murowany kościół wzniesiono w latach 1904-05 według projektu Jana
Sas-Zubrzyckiego, z fundacji Konstancji Sanguszkowej jako wotum wdzięczności za narodzenie syna Romana. Budowę realizowały
dwie firmy, w tym Augustyna Tarkowskiego
z Tarnowa. Osoby fundatorki, architekta i
budowniczego były zatem w Porębie Radlnej
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te same, jak w przypadku kościoła Księży Misjonarzy w Tarnowie budowanego w tym samym czasie.
W lipcu 1906 roku nowy kościół w Porębie
konsekrował biskup tarnowski Leon Wałęga.
Przeniesiono do niego część wyposażenia starego kościoła, które razem z budowlą wpisane
jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Wykaz konserwatorski wymienia: 1)
chrzcielnicę kamienną, rzeźbioną z herbami
Leliwa i Gryf, gotycką z XVI w.; 2) obraz Matki
Bożej Różańcowej, gotycko-renesansowy z XVI
w.; 3) obraz św. św. Piotra i Pawła, barokowy,
wiek XVII-XVIII; 4) obraz adoracji św. Józefa z
Dzieciątkiem barokowy, XVII-XVIII w.; 5) obraz komunii św. Hieronima, barokowy; 6) 14
obrazów stacji drogi krzyżowej, barokowych,
XVIII-XIX w., odnawianych w 1865 r.; 7) krucyfiks rzeźbiony w tradycji baroku, XIX-XX w.
(pod wieżą); 8) ornat czerwony neogotycki z
haftem Trójcy św., ok. 1900 r.; 9) kapę czerwoną neogotycką, ok. 1900.
W 1536 roku Poręba Radlna należała do
„państwa tarnowskiego” stanowiącego wtedy własność hetmana Jana Tarnowskiego i
miała 10 półłanków kmiecych płacących po
pół grzywny, folwark, karczmę i młyn. W 1581
roku miała 12 kmieci na 6 łanach, 3 zagrody,
8 komorników z bydłem, 8 bez bydła i 2 rzemieślników. Od drugiej połowy XVII wieku
Poręba Radlna razem z Łękawką i Nowodworzem przechodziły z rąk do rąk. W roku 1742
odkupił je książę Paweł Karol Sanguszko i
dzięki temu powróciły one do Hrabstwa Tarnowskiego. Hieronim Sanguszko oddał je na
trzy lata w dzierżawę nadwornemu lekarzowi Eustachemu Khittelowi. W związku z tym
w 1785 roku sporządzono inwentarz, w którym opisano browar na środku wsi koło kościoła z drzewa jodłowego z izbą mieszkalną,
karczmę oraz młyn. Wymieniono w nim także nazwiska poddanych w Porębie Radlnej:
Żydowski, Walkowicz, Kloch, Nowak, Czynmak, Sułkowski, Górski, Wzorek, Hondo,
Frysztak, Kostkowicz. W 1864 roku w Porębie Radlnej urodził się Ludwik Tyrka, wójt
gminy Poręba Radlna, zarządca majątku

Krzyż na górce za szkoła
Poręba Radlna

Piotrkowice koło Tarnowa należącego do Sanguszków, propagator spółdzielczości, w 1914
roku zastępca członka Powiatowego Komitetu Narodowego w Tarnowie, w latach 19301935 senator RP (zm. 1952).
W haśle „Poręba Radlna” w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego czytamy, że w 1887
roku „prawie w środku wsi, nad potokiem znajduje się kościół parafialny a na północ od niego
zabudowania większej posiadłości [...] Teren na
południe wsi wznosi się do 403 m; pokryty lasem zmusza tu Białę do utworzenia licznych
zakrętów. W ogóle liczy wieś 95 domów i 595
mieszkańców, mianowicie 566 rzymskich katolików i 3 izraelitów. Rozrzucone grupy chat noszą
nazwy: Granice Północne, Granice Południowe,
Poręba Radlna i Przebienda. We wsi jest szkoła
ludowa [dzisiaj Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego – KM] i kasa pożyczkowa [...]”.
Poręba Radlna może poszczycić się godłem
napieczętnym, czyli herbem wiejskim będącym symbolem własnego samorządu. Odkryty przez autora monografii miejscowości Tadeusza Pęcaka przedstawia rękę z siekierą i
drzewo.
Drugi z zabytków Poręby Radlnej umieszczony w rejestrze województwa małopolskiego to cmentarz wojenny nr 175 z okresu I
wojny światowej. Nieco ukryty w lesie w pobliżu szczytu Słonej Góry. Pochowano na nim
37 żołnierzy austro-węgierskich, z datą
śmierci 5 maja 1915 i taką samą liczbę rosyjskich. Cmentarz zaprojektowany przez Heinricha Scholza posiada piękną drewnianą
figurę Chrystusa na krzyżu jakby rozpościerającego ręce nad poległymi. Ozdobą Poręby
Radlnej są także dwie kapliczki domkowe z
drugiej połowy XIX wieku na dwóch krańcach wsi. Jedna z figurą Matki Bożej i druga
z figurą św. Antoniego Padewskiego. Z 1862
roku. pochodzi kamienna figura Maryi na postumencie autorstwa Aeodata Jana Martyńskiego, jednego z najciekawszych twórców
ludowych w naszym regionie. Przed remizą
stoi figura Najświętszego Serca Jezusa z 1928
roku.
dr Krzysztof Moskal

Poręba Radlna cmentarz z I
w.ś nr 175

Figura z 1862 Poręba
Radlna
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FELIETON

Pod Okiem Opatrznoœci

Opatrznoœæ Bo¿a da³a nam dwóch œwiêtych
papie¿y – œw. Jana XXIII i œw. Jana Paw³a II
Już ponad rok temu, 27 kwietnia 2014 roku
w Rzymie miało miejsce bezprecedensowe
wydarzenie – kanonizacja dwóch papieży.
Uczestniczyło w niej około miliona pielgrzymów obecnych w Wiecznym Mieście oraz ponad dwa miliardy osób na świecie za pośrednictwem środków masowego przekazu. Papież
Franciszek ogłosił świętymi dwóch swoich
poprzedników, bardzo popularnych i bliskich
nam w czasie papieży – Jana XXIII i Jana
Pawła II. Pierwszy z nich to syn włoskiej ziemi, „dobry Papież”, który ponad pół wieku
temu zwołał Sobór Watykański II. Drugi z
nowych świętych – to syn polskiej ziemi, papież Bożego Miłosierdzia, który wprowadzał
konsekwentnie w życie postanowienia Soboru, a także wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej.
Ojciec Święty Franciszek w krótkiej, ale za
to treściwej homilii kanonizacyjnej zaakcentował, że dwaj nowi święci, którzy wstawiają
się za Kościołem i za światem, potrafili rozpoznać w ranach Chrystusa trwały znak miłości Boga do nas. Byli odważnymi ludźmi
dającymi świadectwo o dobroci i miłosierdziu
Boga. Papież Franciszek uwzględnił w homilii, że św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II mieli
odwagę patrzeć na rany Jezusa, dotykać Jego
zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie
gorszyli się krzyżem Chrystusa. Nie wstydzili

się ciała swego brata (por. Iz 58,7), ponieważ
w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli kapłanami, biskupami i papieżami
dwudziestego wieku. Znali jego tragedie, ale
one ich nie złamały. W papieskiej homilii było
też powiedziane, że dwaj święci papieże przeszli przez współczesność, widzieli tragedie XX
wieku – mordowanie ludzi na wojnach światowych, nieludzki totalitaryzm, nazizm, komunizm – aż po globalizację praktycznego materializmu w pierwszych latach nowego wieku i liberalizm. Ale silniejszy był u nich Bóg,
silniejsza była wiara w Jezusa Chrystusa,
silniejsze było w nich miłosierdzie Boga, które objawia się w pięciu ranach, silniejsza była
macierzyńska bliskość Maryi.
Starsze pokolenie zna obydwóch papieży z
pasterskiego nauczania, z pełnych troski wypowiedzi o znieczulicy moralnej, lekceważeniu etycznych zasad, poniewieraniu starszymi ludźmi. Można powiedzieć, że ci święci
sternicy Kościoła Powszechnego byli ludźmi
opatrznościowymi, uczulonymi na niesprawiedliwość społeczną i ludzką biedę. Jan
Paweł II miał odwagę bronić każdego ludzkiego życia – jak powiedział papież Franciszek – w epoce, w której szerzy się „kultura”
odpadów. Bo rzeczywiście, według papieża
Franciszka, w sytuacji współczesnego braku
miłości, najbiedniejsi i starzy ludzie są od-

Nowe prawo budowlane
W dniu 28 czerwca 2015 roku wesz³y w ¿ycie
wa¿ne dla mieszkañców zmiany w przepisach
Prawa budowlanego. Zmiany dotycz¹ uproszczenia procedur urzêdowych przed rozpoczêciem realizacji inwestycji. Dokonaliœmy krótkiego przegl¹du nowych zapisów.
Najistotniejszą zmianą wydaje się możliwość wybudowania wolnostojącego domu jednorodzinnego nie tylko na podstawie decyzji
pozwolenia na budowę, ale również w trybie
zgłoszenia, na które organ – czyli w naszym
przypadku Starosta – ma 30 dni, aby wnieść
ewentualny sprzeciw. Podstawowym warunkiem, aby z możliwości zgłoszenia skorzystać,
jest prawidłowe i rzetelne określenie dla planowanej inwestycji obszaru oddziaływania
planowanego budynku mieszkalnego. Obszar
oddziaływania będzie określał architekt w
projekcie budowlanym. Określa się go w celu
ustalenia, czy inwestycja ma wpływ na sąsiednią działkę. Jeżeli działka taka znajdzie
się w obszarze oddziaływania, wówczas jej
właściciel, czyli sąsiad będzie stroną w postępowaniu. Obszar ten musi się w całości mieścić w granicach nieruchomości, na której
został zaprojektowany budynek mieszkalny.
Wówczas o budowie domu na zgłoszenie sąsiedzi dowiedzą się z Biuletynu Informacji
Publicznej zamieszczonego na stronie internetowej starostwa. Jeżeli inwestor mimo
wszystko woli uzyskać decyzję pozwolenia na
budowę, ma prawo wystąpić z takim wnioskiem do starostwa.
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Zniesiona została również konieczność uzyskania przed budową warunków przyłączenia
od zarządców sieci. Kolejny obowiązek dołączenia oświadczenia zarządcy drogi dotyczy
obecnie już tylko dróg wojewódzkich i krajowych. Ponadto zjazdy z dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych drogach nie wymagają już pozwoleń na budowę.
Zarówno decyzję, jak i zgłoszenie można
przenieść na nowego nabywcę nieruchomości.
Po dokonaniu zawiadomienia w Powiatowym
Nadzorze Budowlanym o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie, możemy natychmiast przystąpić do prac, nie czekając –
jak do tej pory – 7 dni.
Zmieniły się także przepisy w zakresie samowoli budowlanych. Przypomnijmy, że budowa
bez pozwolenia lub zgłoszenia (gdy jest wymagane) stanowi samowolę budowlaną. Teraz, po
spełnieniu określonych warunków, samowolę
można będzie zalegalizować, ponosząc oczywiście koszty opłaty legalizacyjnej. Bardzo ważna
i dobra zmiana w prawie budowlanym umożliwia obecnie wojewodzie w szczególnych przypadkach (uznaniowo np. ze względu na trudną
sytuację materialną) odroczyć, rozłożyć na raty
lub umorzyć opłatę legalizacyjną.
Obecnie po zmianach możemy bez pozwolenia na budowę (tylko na zgłoszenie) wybudować wolnostojące budynki gospodarcze, w tym
garaże, altany przydomowe ganki, oranżerie o

rzucani, ponieważ egoizm ich nie znosi, traktuje ich jako ciężar. Czy to, niestety, znak regresu naszej cywilizacji? Oby tak nie było!
W poczuciu obowiązku względem naszego
wielkiego świętego rodaka papieża Jana Pawła II, postawmy sobie pytanie: czego uczy nas
świętość tego opatrznościowego, niezwykłego
ucznia Jezusowego XX wieku? Postanówmy
sobie, że w epoce milczącej apostazji ludzi,
którzy żyją tak, jakby Bóg nie istniał, będziemy odważnie wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. Będziemy naśladowcami papieża Polaka w wyznawaniu świadomej, mocnej i
autentycznej wiary, wolnej od kompromisów.
Będziemy bronić katolickiego małżeństwa i
katolickiej rodziny, która jest wpisana w Boży
plan zbawienia. Powyższe rozważania zakończmy modlitwą: Święty Janie XXIII i
święty Janie Pawle II, wyjednajcie nam z nieba światło, abyśmy znaleźli drogę Bożego planu dla rodziny; jedyną drogę, która da godność rodzinie i prawdę miłości oraz błogosławioną przyszłość małżonkom i ich dzieciom.
ks. dr Tadeusz Wolak

powierzchni zabudowy do 35m2. Łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch
na każde 500 m2 działki. Zwolnione zostały
z pozwolenia na budowę również wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2 sytuowane na
działkach, na których znajduje się budynek
mieszkalny. Łączna liczba takich wiat nie może
przekraczać dwóch na każde 1000 m2 działki.
Również w stosunku do przydomowych basenów i oczek wodnych zwiększono dopuszczalny limit powierzchni, przy której nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę do
50m2. Zwolnienia doczekały się wreszcie zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
(szamba) o pojemności do 10m2. Z obowiązku
uzyskania pozwolenia na budowę wyłączono
również roboty polegające na dociepleniu budynków o wysokości do 25 m.
Różne inne niewielkie obiekty np. murowane grille, pergole, huśtawki zostały całkowicie zwolnione z obowiązku jakichkolwiek formalności. Pamiętajmy jednak zawsze o bezpieczeństwie, sytuując nowe obiekty na naszych działkach.
Warto dodać, że „na zgłoszenie” możemy
także wybudować: przydomową oczyszczalnię
ścieków (o wydajności do 7,5 m3 na dobę), kort
tenisowy lub bieżnię (służące wyłącznie rekreacji) oraz ogrodzenie wyższe niż 2,2 m.
Nie uległ natomiast zmianie obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatora w każdym przypadku, gdy
roboty budowlane wymagają prac przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na
obszarze wpisanym do takiego rejestru.
(kw)
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