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Gmina Tarnów gotowa na zimę

Wymiana pieców na półmetkuWyłożenia planów 
w Gminie Tarnów 
trwają

Podatki bez zmian Przetarg na zimowe utrzymanie dróg 
został rozstrzygnięty już we wrze-

śniu. Firmy, które będą odśnieżać nasze 
drogi czekają na pierwszy śnieg. Zimo-
we utrzymanie dróg w gminie Tarnów 
obejmuje posypywanie solą i piaskiem 
oraz odśnieżanie. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, prace sprzętu odśnieżają-
cego będą monitorować systemy GPS, 
dzięki czemu wykonawcy będą opłacani 
jedynie za faktycznie wykonaną pracę, 
nie zaś za „pozostawanie w gotowości”.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzyma-
nia dróg gminnych w sezonie zimowym 
należy zgłaszać do Referatu Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów pod 
numerem telefonu  14-688-01-15 lub u 
miejscowych sołtysów.

Równocześnie informujemy, że za zi-
mowe utrzymanie dróg wojewódzkich 
odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Krakowie Rejon Tarnów: telefon 14-
621-98-46,  natomiast za utrzymanie 
dróg powiatowych odpowiada Powiato-
wy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w 
Zgłobicach, całodobowy telefon dyżur-
ny: 501-799-432.

Poniżej przedstawiamy firmy, które 
będą odśnieżać nasze drogi w gminie 
Tarnów w sezonie zimowym 2018/2019.

Gmina Tarnów jest już na półmetku 
realizacji projektu „Redukcja emisji 

CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę 
źródeł ciepła w gospodarstwach domo-
wych (paliwa gazowe)”. Przedmiotem 
projektu jest wymiana 172 starych ko-
tłów na paliwa stałe wykorzystywanych 
w indywidualnych gospodarstwach do-
mowych, na nowoczesne piece gazowe.

Aktualnie podpisano już blisko 160 
umów na dofinansowanie z mieszkań-
cami, którzy przystąpili do projektu. W 
około 90 nieruchomościach objętych 
projektem zostało już wymienione źró-

dło ogrzewania. Pozostałe piece zostaną 
wymienione w 2019 r.

Na powyższe zadanie Gmina Tarnów 
uzyskała dofinansowanie Unii Europej-
skiej ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014 -2020. Projekt reali-
zowany w ramach Osi Priorytetowej 4. 
Regionalna polityka energetyczna, Dzia-
łanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obni-
żenie poziomu niskiej emisji - z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Wysokość uzyskanego dofinansowania 
to 2 457 983,30 zł.

Obecnie trwają prace nad zmiana-
mi projektów planów miejscowych 

zagospodarowania przestrzennego w 
związku z uwzględnieniem części uwag 
złożonych do planów w Zgłobicach, Ko-
szycach Wielkich, Koszycach Małych, 
Zawadzie i Zbylitowskiej Górze. Kolejne 
wyłożenia wyżej wymienionych planów 
odbędą się po wprowadzeniu zmian  
i dokonaniu stosownych uzgodnień tj. 
na przełomie stycznia i lutego 2019 r. 

W najbliższym czasie planowane jest 
również wyłożenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Jodłówka Wałki, Poręba Ra-
dlna i Tarnowiec. Dla tych miejscowości 
będzie to pierwsze wyłożenie projektów 
planów do publicznego wglądu.

Stawki podatków lokalnych na terenie 
gminy Tarnów pozostaną bez zmian 

w 2019 roku! Celem utrzymywania naj-
niższych w regionie podatków nie tylko 
dla osób prywatnych, ale również pro-
wadzących działalność gospodarczą jest 
tworzenie wizerunku gminy przyjaznej 
dla mieszkańców i  wszelkich inicjatyw 
prorozwojowych.

- Nasza gmina nie nastawia się na 
ciężki przemysł, ale na budownictwo jed-
norodzinne i drobną przedsiębiorczość 
oraz różnego rodzaju usługi. Dlatego bu-
dujemy wizerunek gminy przyjaznej dla 
mieszkańców, ale także przedsiębiorców. 
Zachęcamy do osiedlania się tutaj, a także 
tworzymy zachętę dla wszelkich inicjatyw 
prorozwojowych. Do inwestowania u nas, 
tworzenia miejsc pracy – podkreśla wójt 
gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Utrzymywanie tak atrakcyjnej strate-
gii podatkowej - zarówno dla mieszkań-
ców, jak również przedsiębiorców – jest 
możliwe dzięki rozsądnej polityce finan-
sowej. Pozyskiwanie dużych środków ze-
wnętrznych sprawia, że odbywa się to bez 
uszczerbku dla budżetu gminy.

WYKAZ FIRM ODPOWIEDZIANLNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE  
DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW W SEZONIE 2018/2019

Jodłówka-Wałki,  
Wola Rzędzińska I i II

Koszyce Wielkie,
Koszyce Małe, Błonie

Biała

Zawada

Łękawka, 
Poręba Radlna

Tarnowiec,  
Nowodworze, Radlna

Zbylitowska Góra, 
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609-356-482
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691-740-100
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Krzysztof Partyka
Zakład Produkcyjny “TADEX”

Augustyn Kieć
Usługi Transportowe

Daniel Walaszek 
HUDRO-DW Walaszek Daniel 
Serwis Maszyn Budowlanych

Rafał Ciesielski Firma Handlowo
-Usługowa „RAFCO”

Firma Transportowo-Usługowo 
-Handlowa „TRAX”

Sławomir Kuczera 
Firma Usługowo-Transportowa

Stanisław Jurczak 
Firma Usługowo-Transportowa
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72 739 głosów. Spodziewała się Pani 
tak dużego poparcia w wyborach do 
Sejmiku?

Jest mi bardzo miło, że oddanych zo-
stało na mnie tyle głosów. Z całego serca 
dziękuję za tak duże poparcie. Dziękuję 
za każdy głos. Będę robiła wszystko, aby 
udowodnić, że zasłużyłam na zaufanie. 
Nie zawiodę. Tak jak obiecywałam, będę 
skutecznie zabiegała o interesy naszego 
regionu w stolicy województwa.

Pokłosiem dobrego wyniku jest wy-
bór do Zarządu Województwa Mało-
polskiego. Czym się Pani w nim będzie 
zajmować? Dokonany został już po-
dział kompetencji?

Będę nadzorowała pracę czterech 
departamentów Urzędu Marszałkow-
skiego. Podlegać będą mi sprawy zwią-
zane z edukacją, kulturą i dziedzictwem 
narodowym, promocją oraz marką wo-
jewództwa. W moich kompetencjach 
będą też organizacje pozarządowe i bu-
dżet obywatelski. Jestem zadowolona  
z takiego przydzielenia obowiązków, 
gdyż będę miała duże możliwości zreali-
zowania ważnych dla mnie części moje-
go programu, w tym przeniesienia kul-
tury na wysokim poziomie, dostępnej 
dotąd głównie w Krakowie, do Tarnowa 
i naszego regionu. Już myślę o zorgani-
zowaniu występów operowych w Cen-
trum Sztuki Mościce oraz w Europejskim 
Centrum Muzyki w Lusławicach dla dzie-
ci i młodzieży niepełnosprawnej.

Właśnie, które punkty Pani progra-
mu wyborczego będą priorytetem, 
będzie Pani chciała skupić się na ich 
realizacji w pierwszej kolejności?

Oprócz wspomnianej już dostępności 
do kultury na wyższym poziomie także 
poza stolicą województwa będę bardzo 
pilnowała spraw związanych z inwe-
stycjami w infrastrukturę drogową, ze 
szczególnym naciskiem na budowę no-
wych tras i ścieżek rowerowych. Bo wy-
cieczki rowerowe to relaks, ale i aktywny 
wypoczynek, to pewnego rodzaju kultu-
ra spędzania wolnego czasu. Będę ściśle 
współpracowała z całym zarządem wo-
jewództwa któremu ta tematyka będzie 

podlegać. Angażować 
się będę mocno w pro-
mocję lokalnych pro-
duktów. Na pewno z racji 
mojej dotychczasowej 
działalności zawodowej 
i społecznej, a także do-
świadczeń priorytetowo 
traktowała będę pomoc 
osobom chorym i nie-
pełnosprawnym oraz 
aktywizację i zagospo-
darowanie czasu osób 
starszych.

 
Przyzwyczaiła się Pani 
już do tego, że ludzie zwracają się 
„pani marszałek”?

Nie, nie przyzwyczaiłam i się chyba nie 
przyzwyczaję. Najchętniej chciała bym 
budować dobre relacje przechodząc 
z wszystkimi na „ty”. Tak jak to było  
w gminie Tarnów podczas pełnienia 
przeze mnie funkcji dyrektora Centrum 
Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie 
widzę siebie jako osoby siedzącej za 
biurkiem i wydającej dyspozycje. Mam 
sporo energii, lubię i chcę działać, być 
aktywna. Nie zmienię stylu pracy. Będę 
działać dla ludzi, ale wśród ludzi i razem 
z ludźmi.

Czy przenosiny do pracy do Krako-
wa, do Urzędu Marszałkowskiego przy 
ul. Basztowej oznaczają, że rzadko bę-
dzie Pani teraz obecna w gminie Tar-
nów, z którą w ostatnich latach była 
tak mocno związana?

Nie rozstaję się z gminą Tarnów. Nie 
zmieniam przecież swojego miejsca 
zamieszkania w Koszycach Wielkich. 
Będę nadal organizowała i będę obecna 
na naszych największych, cyklicznych 
imprezach – Mani Pomagania w Koszy-
cach Małych czy dożynkach w Zbylitow-
skiej Górze. Już podjęłam rozmowy,  
aby miały one w przyszłym roku cha-
rakter dożynek wojewódzkich. Działam  
w tym kierunku, aby kalendarz imprez 
kulturalnych w gminie Tarnów wzbo-
gacony został o festiwal disco polo, 
współfinansowany przez Województwo 
Małopolskie. Oferta naszych domów  

ludowych rozszerzona zostanie w 2019 
roku o nowe propozycje, a część z nich 
finansowana będzie przez samorząd 
województwa małopolskiego. W przy-
szłym roku też z budżetu obywatelskie-
go realizowany będzie projekt z gminy 
Tarnów, zakładający wielopokoleniowe 
wycieczki. Będę czuwała nad sprawnym 
jego przebiegiem. Będę też wspierać 
projekty z gminy Tarnów w naborach  
o unijne dotacje, w tym dotyczące rewi-
talizacji miejscowości. Nowa sytuacja 
sprawia więc jedynie, ze zyskuję więk-
sze możliwości działania. Mogę jeszcze  
więcej zrobić dla mojej gminy.

Przed nami Święta Bożego Naro-
dzenia i powitanie Nowego – 2019 
Roku. Czego na ten wyjątkowy czas 
chce Pani życzyć Mieszkańcom Naszej  
Gminy?

Po pierwsze chciałabym życzyć, aby 
w każdym domu w gminie Tarnów  
w Wigilię panowała taka atmosfera jak 
w moim domu. To dla mnie jedyny taki 
dzień w roku, niezapomniany. Także  
z tego powodu, że w tym dniu imieniny 
obchodzi moja mama. W Święta Bożego 
Narodzenia życzę odpoczynku i spoko-
ju, a w Sylwestra szampańskiej zaba-
wy. Ja spędzać go będę w Małopolsce  
– w Krynicy. Polecam Małopolskę – to 
piękny zakątek naszego kraju, zachwy-
cający bogactwem przyrodniczym i kul-
turowym, idealny do wypoczynku i spę-
dzania wolnego czasu.

Nie rozstaję się z gminą Tarnów
Rozmowa z Panią Marszałek ANNĄ PIECZARKĄ, 
członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego



Gala 
Przedsiębiorczości 2018
28 września przedsiębiorcy z terenu gmi-
ny Tarnów i całego regionu tarnowskiego, 
przedstawiciele samorządu oraz lokalnych 
mediów spotkali się w trakcie tegorocznej 
Gali Przedsiębiorczości. Spotkanie było oka-
zją do podziękowania wszystkim sponsorom 
i partnerom Dożynek Gminy Tarnów, zarów-
no przedstawicielom firm jak i osobom pry-
watnym za udzielone wsparcie. Symboliczne 
statuetki wręczyli wójt gminy Tarnów Grze-
gorz Kozioł oraz przewodnicząca Rady Gmi-
ny Tarnów Wiesława Mitera. W dalszej części 
spotkania była okazja do dyskusji, wymiany 
poglądów oraz rozmów na temat rozwoju 
przedsiębiorczości na terenie gminy Tarnów.

Dyrektor Mariusz 
Parcianko otrzymał 
nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej
Prawdziwym zaszczytem i dumą dla całej 
gminy Tarnów jest otrzymanie przez dyrekto-
ra Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszy-
cach Wielkich Mariusza Parcianko nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej.  

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 
zgodnie z wieloletnią tradycją przyznawa-
na jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
nauczycielom posiadającym powszechnie 
uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji 
zadań związanych z zapewnieniem bezpie-
czeństwa uczniom w czasie zajęć organizo-
wanych przez szkołę oraz realizacji innych 
zadań statutowych szkoły. Warto zaznaczyć, 
że w ciągu roku w całej Polsce tego zaszczytu 
dostępuje jedynie kilka osób.

Gminny Dzień 
Edukacji Narodowej
Dnia 19 października w Niepublicznym Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Jodłówce
-Wałkach, miały miejsce uroczyste obchody 
gminnego Dnia Edukacji Narodowej pod ha-
słem „Nauka to potęgi klucz”. W uroczysto-
ści udział wzięli przedstawiciele samorządu 
gminy Tarnów, dyrektorzy, nauczyciele i pra-
cownicy gminnych placówek oświatowych, 

poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście. 
Podczas wydarzenia Wójt Gminy Tarnów 
przyznał nagrody nauczycielom i pracowni-
kom oświaty, doceniając w ten sposób nie 
tylko ich zaangażowanie i sumienną, rzetel-
ną pracę, lecz także szczególne osiągnięcia. 

Na zakończenie gminnych obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej także uczniowie 
podziękowali swoim wychowawcom i na-
uczycielom montażem słowno-muzycznym 
„Lekcja historii”. 

Od czwartego roku  
bez czytania i książeczki 
ani kroku!
Gmina Tarnów włączyła się do akcji popu-
laryzacji czytelnictwa wśród najmłodszych 
przeprowadzanej w wielu placówkach na 
terenie całej Polski. Bibliotekarze oraz przed-
stawiciele samorządu gminy Tarnów pod 
hasłem „Od czwartego roku bez czytania 
i książeczki ani kroku” odwiedzili gminne 
przedszkola w dniach 16–18 października, 
czytając dzieciom znane oraz lubiane bajki. 
Ważnym akcentem całej akcji było obdaro-
wanie wszystkich dzieci symboliczną ksią-
żeczką i zakładką, które mają zachęcić je nie 
tylko do wspólnego z rodzicami czy dziadka-
mi poznawania świata bajek, lecz także do 
stawiania pierwszych kroków w nauce czy-
tania.

XLIV Sesja Rady Gminy 
Tarnów z odznaczenia-
mi i podziękowaniami
We wtorek, 16 października w Domu Ludo-
wym w Radlnej odbyła się XLIV sesja Rady 
Gminy Tarnów. Radni uchwalili przystąpienie 
do realizacji projektu dotyczącego funkcjo-
nowania Dziennego Domu „Senior+” a także 
przyjęli informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

W trakcie sesji odbyła się uroczystość 
wręczenia osobom zasłużonym dla Gminy 
Tarnów, nadanych przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Złotych, Srebrnych i Brą-
zowych Krzyży Zasługi. Wręczenia dokonał 
Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron. 
Następnie Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Ko-
zioł oraz Przewodnicząca Rady Gminy Tar-
nów Wiesława Mitera złożyli podziękowania 
na ręce prezesek Klubów Seniora z wszyst-
kich gminnych miejscowości, dziękując za 

zaangażowanie i wkład w aktywizację środo-
wiska seniorów na terenie naszej gminy.

„Odblaskowa szkoła” 
w Koszycach Wielkich
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Koszycach Wielkich wzięli udział w IX edycji 
Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, poprawiają-
cego bezpieczeństwo wśród najmłodszych. 
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli  
w pogadankach i prelekcji z policjantem. 
Oglądali również filmy edukacyjne. Ucznio-
wie w ramach „Odblaskowej szkoły” wyru-
szyli również w teren, gdzie podczas space-
rów ulicami rozpoznawali znaki drogowe. 
Najmłodsi ćwiczyli zaś prawidłowe prze-
chodzenie przez jezdnię. Uczniowie zostali 
wyposażeni w ramach akcji „Odblaskowa 
szkoła” zarówno w znaczki, jak i kamizelki 
odblaskowe.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 
patronem szkoły 
w Łękawce
15 października odbyła się uroczystość nada-
nia imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki szkole 
w Łękawce. Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. pod przewodnictwem biskupa tarnow-
skiego Andrzeja Jeża. Następnie w podnio-
słym przemarszu do szkoły wzięli udział 
nie tylko przedstawiciele duchowieństwa, 
oświaty, samorządowcy z całego regionu tar-
nowskiego, lecz także tłumnie zgromadzeni 
mieszkańcy Łękawki i pozostałych miejsco-
wości gminy Tarnów. Wśród przybyłych go-
ści obecna była również siostrzenica bł. ks. 
Popiełuszki pani Grażyna Siemion. Następ-
nie odbyła się część oficjalna uroczystości 
z uroczystym przekazaniem sztandaru Nie-
publicznej Szkole Podstawowej w Łękawce, 
ufundowanego przez mieszkańców oraz wie-
lopokoleniowym widowiskiem.

Pierwsza Sesja 
Rady Gminy Tarnów. 
Nowi Radni złożyli 
ślubowanie
Dwudziestu jeden Radnych Gminy Tarnów, 
wybranych 21 października w trakcie wy-
borów samorządowych, złożyło ślubowa-
nie podczas pierwszej sesji Rady Gminy  
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Tarnów w kadencji 2018-2023. Sesję otworzył  
najstarszy z radnych, Stanisław Sarad. 
Oprócz nowo wybranych radnych, w posie-
dzeniu wzięli udział również m.in.  członek 
Zarządu Województwa Małopolskiego Anna 
Pieczarka oraz Członek Zarządu Powiatu 
Tarnowskiego Mariusz Tyrka. Następnie 
przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 
Aneta Błyskal wręczyła radnym zaświadcze-
nia o wyborze, po czym każdy z nich złożył 
ślubowanie. Po ślubowaniu nowi radni wy-
brali spośród siebie prezydium rady. W dal-
szej części sesji radni uchwalili nowe składy 
komisji, które będą pracowały przy Radzie 
Gminy Tarnów.

Publikacja 
o st. sierż. Aleksandrze 
Furmańskim
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów 
wydało publikację dr Agnieszki Przewłoki 
„Aleksander Furmański (1904–1975) »Grom«, 
»Powała« – patriota, żołnierz i obywatel”, 
będąca pierwszym pełnym opracowaniem 
biografii Aleksandra Furmańskiego, żołnie-
rza Wojska Polskiego II RP, Armii Krajowej 
oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.  
Publikacja opatrzona bogatym materiałem 
źródłowym, oparta na obszernej bibliogra-
fii stanowi istotny wkład w badania historii 
regionalnej, cennej zwłaszcza dla mieszkań-
ców gminy Tarnów.  Publikację dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury. 

Spotkania 
andrzejkowe seniorów 
W Domu Ludowym w Radlnej w dniach 26–28 

listopada blisko 500 seniorów wzięło udział 
w spotkaniach andrzejkowych. Członkowie 
wszystkich Klubów Seniora z terenu gminy 
Tarnów wspólnie spędzili ten czas. W spotka-
niach uczestniczyli też gminny koordynator 
ds. seniorów Maria Ostrowska, wójt gminy 
Tarnów Grzegorz Kozioł, zastępca Sławomir 
Wojtasik, radni gminni oraz sołtysi. Wśród 
gości nie zabrakło również Anny Pieczarki – 
obecnego Członka Zarządu Województwa 
Małopolskiego. Seniorzy mieli także okazję 
do rozmów z zastępcą kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Beatą Witkow-
ską na temat powstającego Domu Dziennego 
Pobytu Senior+ w Nowodworzu. Oglądali 
również scenkę w wykonaniu Klubu Seniora 
w Tarnowcu.

Andrzejki integracyjne 
w Woli Rzędzińskiej
Tradycją Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli 
Rzędzińskiej stała się coroczna organizacja 
integracyjnej zabawy andrzejkowej, która  
w tym roku odbyła się 29 listopada 2018 roku 
w budynku szkoły. Już po raz 18. wzięli w niej 
udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej przy firmie „Tarel”, dzieci i młodzież ze 
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełno-
sprawnych „Pomocna dłoń” oraz Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Zbylitowskiej Górze. 

W organizacji spotkania pomagało 36 wo-
lontariuszy, którzy przygotowywali konkursy 
i zabawy dla wszystkich zgromadzonych.  
Natomiast dzięki hojności sponsorów na 
każdego czekał smaczny poczęstunek oraz 
paczka mikołajkowa, którą wręczał sam  
Mikołaj.

 

II Sesja 
Rady Gminy Tarnów 
W dniu 28 listopada odbyła się druga w ka-

dencji 2018-2023 sesja Rady Gminy Tarnów. 
W jej trakcie radni przyjęli kilka uchwał. Wy-
razili opinie pozytywną na temat przyznania 
uprawnień do bezpłatnych przejazdów au-
tobusami tarnowskiej komunikacji miejskiej 
dla weteranów, członków Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Obni-
żyli również średnią cenę skupu żyta przyj-
mowaną do celów wymiaru podatku rolnego 
w roku 2019. Radni przyjęli również uchwały 
dotyczące zmiany uchwały budżetowej na 
2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Tarnów na lata 2018 – 2026.  
W trakcie wolnych wniosków radni dyskuto-
wali o sprawach bieżących.

II Powiatowe Halowe 
Zawody Sprawnościowe 
Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych 
w Koszycach Wielkich 
Dnia 2 grudnia, w hali widowiskowo-sporto-
wej w Koszycach Wielkich, Druhny i Druho-
wie z całego powiatu tarnowskiego i miasta 
Tarnowa zmagali się w II Powiatowych Halo-
wych Zawodach Sprawnościowych Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych. Było ubieranie 
się w hełm i pas oraz składanie sprzętu ga-
śniczego na czas, a także pokonywanie spe-
cjalnie przygotowanego i dostosowanego 
toru przeszkód. W zawodach udział wzięło 
41 druhów podzielonych na cztery katego-
rie. Na starcie stanęli reprezentanci z gmin: 
Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzy-
żewski, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz,  
Zakliczyn, Żabno, miasta Tarnów oraz przed-
stawiciele gospodarzy - drużyna gminy  
Tarnów.
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MotoDrom w Zbylitowskiej 
Górze ma zostać zlikwidowany

Gmina kupuje tereny 
ze szkołą i ośrodkiem zdrowia 
w Zgłobicach!

Pomagamy 
bezdomnym 
zwierzętom

Samorząd gminy Tarnów wygrał w są-
dzie I instancji proces w sprawie toru 

samochodowego w Zbylitowskiej Górze. 
Sąd Rejonowy w Tarnowie wydał wyrok, 
w którym oddalił powództwo właści-
cielki MotoDromu o uznanie rozwiąza-
nia umowy dzierżawy za bezskuteczne, 
nakazując jednocześnie wydanie nieru-
chomości, na której się znajduje, właści-
cielowi czyli gminie Tarnów. Co więcej, 
prowadząca „motodrom” musi zapłacić 
wynagrodzenie za bezumowne użyt-
kowanie terenu oraz została obciążona 
kosztami postępowania sądowego.

- Nasza determinacja w uregulowaniu 
prawnym sprawy toru w Zbylitowskiej Gó-
rze opłaciła się. Sąd przychylił się do nasze-
go stanowiska, stwierdzając skuteczność 
wypowiedzenia umowy. Gdy wyrok się 

uprawomocni, będziemy mogli przystąpić 
do odbioru nieruchomości – komentuje 
zastępca wójta gminy Tarnów Sławomir 
Wojtasik.

Przypomnijmy, że w 2012 roku gmi-
na wydzierżawiła teren w Zbylitowskiej 
Górze. Rada Gminy Tarnów przy podej-
mowaniu decyzji wzięła pod uwagę, że 
dzierżawcy zakładali realizację programu 
dydaktycznego „Szybcy na torze - bez-
pieczni na drodze”. Tor wykorzystywany 
był jednak niezgodnie z przeznaczeniem. 
Miał służyć do nauki jazdy, a tymczasem 
urządzane były na nim wyścigi samocho-
dów. Na uciążliwość „motodromu” licznie 
skarżyli się okoliczni mieszkańcy, co stało 
w sprzeczności z wcześniejszymi zapew-
nieniami, iż działalność będzie nieuciążli-
wa dla otoczenia.

Negocjacje wójta gminy Tarnów Grze-
gorza Kozioła  z Anną Kobryń, pełno-

mocnikiem rodziny Marszałkowiczów, 
dotyczące zakupu przez samorząd tere-
nów w Zgłobicach, nareszcie zakończyły 
się sukcesem. Już w styczniu 2019 roku 
nieruchomości ze szkołą i ośrodkiem 
zdrowia w Zgłobicach staną się własno-
ścią naszej gminy. Trwają też rozmowy 
dotyczące zakupu terenu z boiskiem 
sportowym.

Do spotkania wójta gminy Tarnów 
Grzegorza Kozioła z Anną Kobryń, peł-
nomocnikiem rodziny Marszałkowiczów 
oraz jej reprezentantem prawnym doszło 
29 listopada w Urzędzie Gminy Tarnów. 
Po latach negocjacji, zawarto porozumie-

nie dotyczące zakupu terenów pod szkołą  
i ośrodkiem zdrowia w Zgłobicach. Uzgod-
niono, że do podpisania aktu notarialne-
go dojdzie 16 stycznia 2019 roku.

Wynegocjowana cena zakupu terenów 
jest korzystna dla gminy Tarnów. Zgodnie 
z poczynionymi ustaleniami, gmina wy-
płaci spadkobiercom rodziny Marszałko-
wiczów odszkodowanie za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości za lata 2011-
2018 oraz wycofa toczące się w sądzie po-
stępowanie w tej sprawie.

- Bardzo dziękuję Pani Annie Kobryń za 
wolę porozumienia i zgodę na sprzedaż 
dwóch nieruchomości. Dziękuję również za 
podjęcie rozmów w kwestii zakupu boiska 
sportowego – mówi wójt gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł.

Zapewne dla większości miesz-
kańców naszej gminy pies czy 

kot jest jak czworonożny przyjaciel, 
o którego należy odpowiednio dbać. 
Niestety, zdarzają się również sytu-
acje, kiedy ktoś zapomina o swoich 
obowiązkach względem zwierząt. 
Rezultatem są błąkające się, bezpań-
skie psy. Problem z pewnością jest 
większy w okresie zimowym, kiedy 
zwierzęta narażone są na cierpienie  
z powodu zimna i głodu. Błąkające 
się, przestraszone, głodne i pozba-
wione opieki psy mogą też stać się 
zagrożeniem. W takich sytuacjach 
opiekę bezdomnym zwierzakom za-
pewnia gmina.

Pomoc gminy jest możliwa dzięki 
„Programowi opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt w Gminie Tarnów”, 
gdzie szczególną uwagę zwraca się na 
problem bezdomnych psów. W celu za-
pewnienia im opieki gmina podpisała 
umowę z lekarzem weterynarii oraz  
z tarnowskim azylem dla psów i ko-
tów. Po otrzymaniu zgłoszenia o błą-
kającym się, bezpańskim zwierzęciu, 
są one poddawane kwarantannie,  
a następnie umieszczane w schroni-
sku. Takie zwierzaki są również pod-
dawane sterylizacji bądź kastracji. 
Zdarzają się też sytuacje, że zwierzak 
wymaga pomocy, w szczególności 
po potrąceniu przez pojazd. W takim 
przypadku zwierzęciu zostaje udzielo-
na pomoc weterynaryjna.

Co więc zrobić gdy spotkamy bez-
pańskiego, porzuconego, zagubione-
go, rannego psa, kota lub inne zwie-
rzę? Zanim podejmiemy jakiekolwiek 
działania upewnijmy się jednak, czy 
widziane zwierzę jest na pewno bez-
pańskie lub bezdomne. Zobaczmy, 
czy czasem na ma numeru telefonu 
na obroży, popytajmy sąsiadów. Jeśli 
jednak nie możemy ustalić właścicie-
la, zarówno błąkające się jak i ranne 
zwierzę, które ucierpiało w wypadku 
drogowym, możemy zgłosić do Urzę-
du Gminy Tarnów - tel. 14 688 01 14  
(w godzinach pracy urzędu).

W najgorszym przypadku, jeśli 
zwierzę nie przeżyło, fakt ten należy 
zgłaszać tak jak powyżej, a po godzi-
nach pracy urzędu oraz w dni wolne 
od pracy i święta do sołtysa danej wsi 
w której znajduje się padłe zwierzę.

Porozumienie ze spadkobiercami rodziny Marszałkowiczów

Gmina Tarnów wygrała w sądzie
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Krajobraz samorządowy po 21 października

A teraz wybierzemy sołtysów 
i rady sołeckie naszych miejscowości

21 października wybraliśmy włoda-
rza naszej gminy, radnych gminy 

Tarnów, radnych powiatu tarnowskie-
go oraz radnych sejmiku województwa 
małopolskiego. Frekwencja w gminie 
Tarnów wyniosła ponad 55 %. Ogółem 
w trzech okręgach oddano 10976 głosów 
z 20 531 uprawnionych do głosowania. 
Do Rady Gminy Tarnów wybrano 21 rad-
nych, których przedstawiamy na kolej-
nych stronach. 

Wójt ten sam
„Obejmując urząd wójta gminy, uro-

czyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyśl-
ności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż 
Bóg” – tymi słowami Grzegorz Kozioł, wy-
brany ponownie na Wójta Gminy Tarnów, 
złożył ślubowanie. Tym samym Grzegorz 
Kozioł objął urząd Wójta Gminy Tarnów na 
lata 2018-2023. 

- Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach 
samorządowych, dokonując wyboru Wójta 
i Rady Gminy Tarnów na kolejną kadencję. 
Dziękuję za oddane na mnie głosy i ponow-
ne obdarzenie mnie zaufaniem – mówi wójt 
Grzegorz Kozioł – Będę działał efektywnie, 
unikając podziałów i szukając wyłącznie 
tego, co nas łączy. Będę reprezentantem 
wszystkich mieszkańców, niezależnie  
od poglądów. Zadbam o równomierny roz-
wój każdej naszej gminnej miejscowości – 
deklaruje.

Mocni w województwie
i powiecie
Anna Pieczarka, mieszkanka Koszyc 

Wielkich, dotychczasowa Radna Woje-
wództwa i dyrektor Centrum Kultury  
i Bibliotek Gminy Tarnów teraz będzie 
współrządzić Małopolską. Została bowiem 
Członkiem Zarządu Województwa Mało-
polskiego. 

Wyboru Anny Pieczarki na tą jedną  
z najważniejszych funkcji w naszym wo-
jewództwie dokonali radni w trakcie 
pierwszej sesji Sejmiku Województwa 
Małopolskiego. – Serdecznie gratuluję 
Pani Marszałek wyboru na tą funkcję i ży-
czę wielu sukcesów. Jest to wyróżnienie  
i duża szansa dla naszej gminy. Liczymy na 
owocną współpracę – mówi Przewodniczą-
ca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera.  
Dodajmy, że Anna Pieczarka w październi-
kowych wyborach samorządowych zdoby-
ła rekordowy wynik blisko 73 tysięcy gło-
sów, a tylko w naszej gminie zagłosowało 
na nią ponad 5 tysięcy osób.

Gmina Tarnów zyskała również mocną 
reprezentację w Powiecie Tarnowskim. 
Tomasz Stelmach został etatowym Człon-
kiem Zarządu Powiatu Tarnowskiego.  
Do Zarządu Powiatu wszedł również Ma-
riusz Tyrka, obecny kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
Tarnów.

Za kilka tygodni, bo już na przeło-
mie lutego i marca we wszystkich 

miejscowościach gminy Tarnów, odbędą 
się wybory sołtysów i rad sołeckich. Kan-
dydatów na te stanowiska będzie można 
zgłaszać w trakcie zebrań wiejskich, któ-
rych termin poznamy już wkrótce, a także 
do Gminnej Komisji Wyborczej. Głosować 
zaś będzie mógł każdy mieszkaniec danej 
miejscowości w trakcie ogłoszonych wy-
borów bezpośrednich.

Kończąca się właśnie kadencja sołtysów 
i rad sołeckich trwała 4 lata. Wybory muszą 
być ogłoszone przez Wójta Gminy Tarnów 
nie później niż w ciągu 6 miesięcy od roz-
poczęcia kadencji nowej Rady Gminy. 

Kandydatów na sołtysów oraz człon-
ków rad sołeckich będzie mógł zgłosić 
każdy mieszkaniec podczas zebrania wiej-
skiego lub na piśmie do Gminnej Komisji 
Wyborczej.  Kandydatura zgłoszona w ten 
sposób będzie musiała zostać poparta 
podpisami mieszkańców. Wybory będą 
przeprowadzane w lokalach wyborczych. 
– Za kilka tygodni będziemy mogli zade-
cydować o przyszłości naszych sołectw. 
Zachęcam gorąco do udziału w tych wybo-
rach. To właśnie sołtys jest łącznikiem po-
między mieszkańcami a gminą. Wybierając 
go sami zdecydujemy więc, kto będzie re-
prezentował nas przez najbliższe pięć lata. 
Wybierzmy ludzi godnych zaufania – apelu-
je wójt Grzegorz Kozioł.

Głosować będzie mógł każdy pełnolet-
ni mieszkaniec, posiadający czynne pra-
wo wyborcze. Do głosowania dostaniemy 
kartę wyborczą. Wybierając sołtysa posta-
wimy na karcie do głosowania znak „X”  
w kratce po prawej stronie obok nazwiska 
wybranego kandydata. Wybierając kandy-
datów do rad sołeckich, będzie można po-
stawić znak „X” przy tylu nazwiskach, ilu 
członków może liczyć rada sołecka. 

Informacje o terminach zebrań wiej-
skich a następnie samych wyborach bę-
dzie można znaleźć na stronie interneto-
wej www.gmina.tarnow.pl oraz tablicach 
ogłoszeń w naszej gminie.

Porozumienie ze spadkobiercami rodziny Marszałkowiczów

Gmina Tarnów wygrała w sądzie
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Drogowy przegląd 2018 roku

Projekt z gminy Tarnów 
dzięki mieszkańcom 
wygrał w Budżecie 

Obywatelskim

Milionowe inwestycje, polegające na 
gruntowej przebudowie dróg, ale 

też mniejsze zadania, związane z popra-
wą nawierzchni wielu odcinków poprzez 
ułożenie nowych nakładek asfaltowych 
zostały wykonane w 2018 roku w gmi-
nie Tarnów. Co, gdzie i za jaką kwotę?  
O tym w krótkim przeglądzie inwestycji 
drogowych kończącego się roku, który 
zamieszczamy poniżej.

O dużych tegorocznych inwestycjach 
drogowych w Woli Rzędzińskiej II, Jodłów-
ce-Wałkach czy Łękawce, na które sa-
morząd pozyskał spore dofinansowania, 
piszemy w tekście „Tylko w tym roku po-
nad 10 mln zł dodatkowych pieniędzy”. 
Ale oprócz nich zrealizowanych zostało 
wiele innych, również istotnych dla miesz-
kańców, prac na drogach w celu poprawy 
komfortu jazdy czy też po prostu urządze-
nia lepszych dojazdów do domów.

Ze środków własnych gminy – za kwotę 
2 mln zł – położone zostały nowe nakład-
ki asfaltowe na odcinkach dróg o łącznej 
długości około 10 km.

- Priorytetowo traktowane były te  

odcinki dróg, których potrzebę remontu 
zgłaszali mieszkańcy na zebraniach wiej-
skich czy bezpośrednio w Urzędzie Gminy. 
Były też organizowane wyjazdy w teren  
z radnymi i sołtysami – informuje zastępca 
wójta Sławomir Wojtasik. – Asfaltowane 
były nowe odcinki dróg, jak również popra-
wiany był stan nawierzchni już istniejących.

W ramach akcji gminnego asfalto-
wania dróg m.in. poszerzona została  
ul. Zielna oraz Sportowa w Zbylitowskiej 
Górze (parking), zrobiony został łącz-
nik przy boisku i wyasfaltowany został 
fragment ul. Jana Pawła II, Cmentarnej 
i Cichociemnych w tej miejscowości.  
W Zgłobicach nowa nakładka pojawiła się 
na ul. Liściastej i bocznej od ul. Zgłobickiej,  
w Tarnowcu na drodze koło Orlika i boiska 
sportowego, ul. Zimna Woda i bocznej 
od ul. Sportowej, w Łękawce na łączniku  
w kierunku Zabłędzy oraz drodze koło p. 
Starostki i p. Szymańskiego, w Zawadzie 
na tzw. Łabnówce, zaś w Koszycach Ma-
łych na bocznej od ul. Spacerowej, ul. Li-
powej i Uroczej.

W Koszycach Wielkich m.in. poprawio-
ny został stan nawierzchni ul. Słonecznej, 

Borki oraz bocznej od ul. Szkolnej, w No-
wodworzu koło p. Siedlika i p. Kowalika, 
w Porębie Radlnej drogi tzw. Na Willę, tzw. 
Masiówki, koło p. Dębosz i p. Bilińskiego 
oraz bocznej od drogi na tzw. Na Malinie, 
w Błoniu na tzw. Nowym Osiedlu i koło  
p. Stawarza.

W Woli Rzędzińskiej I m.in. wyasfalto-
wana została droga wzdłuż torowiska koło 
p. Banasia, droga koło p. Sadowskiego, 
koło p. Słomskiego, cmentarza oraz bocz-
na od tzw. Krzyskiej, w Jodłówce-Wał-
kach zatoka autobusowa przy drodze „Na 
Szpic”, a w Białej parking koło boiska.

W ramach odbudowy dróg uszkodzo-
nych w wyniku intensywnych opadów 
deszczu za łączną kwotę 2,6 mln zł odbu-
dowane zostały drogi: „Górówka” oraz 
tzw. koło Sroki w Jodłówce-Wałkach oraz 
tzw. „Kolonia” i „Na Kloca” w Radlnej.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
wybudowana została droga dojazdowa do 
pól w Zgłobicach (koszt 195 tys. zł) oraz 
wyremontowana droga o nazwie „Boczna 
od Borek”, położona w Nowodworzu i Tar-
nowcu (60 tys. zł).

III edycja Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Małopolskiego i tym razem 

okazała się szczęśliwa dla gminy Tarnów,  
a to dzięki tak licznie oddanym głosom 
mieszkańców, którzy zadecydowali, że 
projekt „Poznaj swój kraj poprzez podróże  
z gminą Tarnów” będzie realizowany w naj-
bliższym roku. Pozyskane środki na zwycię-
ską inicjatywę to blisko aż 100 tys. zł! 

Projekt ten umożliwi mieszkańcom wspól-
ne podróżowanie po zakątkach pięknej Oj-
czyzny, nie tylko przyczyni się do poznawania 
miejsc ciekawych historycznie czy przyrodni-
czo, lecz także korzystnie wpłynie na integra-
cję gminnej społeczności. O tym, jak dużym 
zainteresowaniem cieszyła się wspomniana 
inicjatywa, świadczy 2340 oddanych głosów!

Samorząd Gminy Tarnów serdecznie dzię-
kuje wszystkim mieszkańcom za każdy wy-
pełniony formularz do głosowania, zarówno 
dotyczący zwycięskiego projektu, jak i projek-
tu dotyczącego budowy chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej w Nowodworzu, oddane 
podaczas trwania III edycji Budżetu Obywa-
telskiego Województwa Małopolskiego.
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Tylko w tym roku przeszło 10 mln zł 
dodatkowych pieniędzy
Gmina Tarnów przez ostat-

nie lata była liderem  
w regionie w pozyskiwaniu 
dodatkowych pieniędzy na 
realizowane z rozmachem 
przedsięwzięcia, zwłaszcza  
o charakterze inwestycyjnym.  
W kończącym się roku ta po-
zycja została utrzymana. Do 
budżetu gminy wpłynęło do-
datkowo przeszło 10 mln zł z 
różnych źródeł. Duże dofinan-
sowania pozwalają zaoszczę-
dzić środki własne i wpływają 
korzystnie na dalszy rozwój, 
gdyż w następnych latach 
możliwe będzie planowanie 
większej ilości inwestycji.

Najnowszym sukcesem  
w tym względzie jest pozyska-
nie pieniędzy z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na budowę 
boiska piłkarskiego w Woli 
Rzędzińskiej wraz z niezbędną 
infrastrukturą. Dotacja z Pro-
gramu Rozwoju Lokalnej In-
frastruktury Sportowej wynosi  
1 mln 156 tys. zł.

W ostatnich tygodniach gmi-
na Tarnów otrzymała również 
dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej na 
przebudowę ul. Szklarniowej 
w Koszycach Wielkich. Jezdnia 
na całej długości poszerzona 
zostanie do 5,5 m – wykonane 
zostanie odwodnienie i chod-
nik z kostki betonowej. Dotacja 
to blisko pół miliona złotych.

Wcześniej m.in. za przyzna-
ne dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej (575 tys. zł) przebudo-

wano budynek dawnej kaplicy 
w Tarnowcu na cele kulturalne 
z biblioteką i czytelnią. Wypo-
sażono pomieszczenia w me-
ble i niezbędny sprzęt.

Na remont placu w centrum 
Woli Rzędzińskiej gmina Tar-
nów pozyskała przeszło 250 
tys. zł z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Ze zrealizowanych inwesty-
cji drogowych z zewnętrznych 
środków na czoło wysuwa się 
przebudowa drogi gminnej „Na 
Szpic” w Jodłówce-Wałkach. 

Na modernizację i rozbudowę 
przeszło 1,7 km drogi uzyskano 
1,2 mln zł dotacji z pieniędzy 
unijnych. Obok jezdni znajduje 
się teraz również ścieżka rowe-
rowa.

819 tys. zł z Rządowego Pro-
gramu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej In-
frastruktury Drogowej zdobyto 
na remont drogi w Łękawce. 
Kwotą prawie 300 tys. zł ze 
środków rządowych dofinan-
sowany został remont drogi 

gminnej z Woli Rzędzińskiej II 
w kierunku Jodłówki-Wałek.

Z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
otrzymaliśmy promesy na łącz-
ną kwotę 1,8 mln zł na odbu-
dowę czterech dróg gminnych 
uszkodzonych w wyniku obfi-
tych opadów deszczu. Zarząd 
Województwa Małopolskiego 

przeznaczył 125 tys. zł na budo-
wę chodnika przy drodze wo-
jewódzkiej w Tarnowcu wraz 
z przebudową skrzyżowania  
z ul. ks. Prusa. Dotacja celowa 
ze Starostwa Powiatowego  
w Tarnowie na budowę chod-
ników i ścieżek rowerowych 
wzdłuż dróg powiatowych wy-
niosła 170 tys. zł.

Gmina otrzymała z budżetu 
państwa 150 tys. zł na przy-
gotowanie dokumentacji na 
wykonanie przebudowy skrzy-
żowania drogi krajowej 94  
z drogą powiatową (ul. Zgło-
bicka i ul. Zbylitowskich)  
w miejscowości Zgłobice,  
a także przeszło 76 tys. zł do-
tacji celowej (z województwa 

małopolskiego) z przeznacze-
niem na modernizację dróg 
transportu rolnego. 350 tys. zł 
to środki z Tarnowskiej Orga-
nizacji Turystycznej na budowę 
ścieżek rowerowych w ramach 
projektu „Trasy Rowerowe Po-
górza”.

Otrzymaliśmy w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Ma-
łopolski 78 tys. zł dofinanso-
wania z przeznaczeniem na 
nasadzenie krzewów w pasie 
drogi wojewódzkiej i urządze-
nie skarpy w Porębie Radlnej.

Ponad 120 tys. zł wpłynęło 
do budżetu gminy jako dotacja 
celowa z budżetu państwa na 
zapewnienie lokalu mieszkal-
nego rodzinie repatriantów.

Samorząd pozyskał także  
w 2018 roku pieniądze na dzia-
łania proekologiczne. Przeszło 
1,5 mln zł dofinansowania ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Regionalnego na projekt 
„Redukcja emisji CO2 w Gminie 
Tarnów poprzez wymianę źró-
deł ciepła w gospodarstwach 
domowych (paliwa gazowe)” 
oraz 700 tys. zł na instalację 
odnawialnych źródeł energii 
„Ekopartnerzy na rzecz sło-
necznej energii Małopolski”.

Przeszło milion złotych 
dodatkowych środków wpły-
nęło do budżetu gminy na do-
finansowanie różnych zadań  
w zakresie wyposażenia szkół  
i przedszkoli w klasopracow-
nie, podręczniki, materiały 
ćwiczeniowe, technologie in-
formatyczno-komunikacyjne 
oraz na programy edukacyjne.

 

Droga “Na Szpic” Jodłówka-Wałki

 

Skarpa przy drodze wojewódzkiej w Porębie Radlnej

 

Plac w centrum w Woli Rzędzińskiej
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„Życiowa mądrość” 
– Dzień Seniora w gminie Tarnów

W tegorocznym Gminnym Dniu Senio-
ra starsi mieszkańcy naszej gminy w 

tym wyjątkowym dla nich dniu świętowa-
li nie tylko poprzez wspólną zabawę, lecz 
także chwile wzruszeń i sentymentalnych 
momentów, stanowiących wspomnienia 
minionych lat. Podczas wydarzenia nie 
zabrakło życzeń, poczęstunku oraz peł-
nego wrażeń koncertu królowej polskiej 
muzyki rozrywkowej – Teresy Werner. 

Gminny Dzień Seniora stał się już 
tradycją, a z roku na rok cieszy się on 
coraz większym zainteresowaniem. 
Starsza społeczność gminy Tarnów groma-
dziła się 4 października w hali widowisko-
wo-sportowej od godzin popołudniowych,  
a w momencie rozpoczęcia wypełniła halę 
po brzegi. W świat wspomnień zabrała 
wszystkich zgromadzonych Maria Ostrow-
ska, gminny koordynator ds. seniorów.  

Opowiadała o spotkaniach Klubów Senio-
ra, warsztatach, wyjazdach i pielgrzym-
kach. Poruszona została  również tematyka 
wsparcia dla osób chorych czy samotnych. 
Następnie każdy z przybyłych gości otrzy-
mał słodki upominek wraz z najlepszymi 
życzeniami od gminnego samorządu. 

Jednak najbardziej podniosłym i wzru-
szającym punktem wydarzenia było wrę-
czenie medali Prezydenta RP „za długo-
letnie pożycie małżeńskie” parom, które 
w tym roku obchodziły piękny jubileusz 
50-lecia ślubu. Medale, listy gratulacyjne 
oraz podarunki na ręce jubilatów złożyli 
wicewojewoda małopolski Józef Gawron, 
wójt Grzegorz Kozioł, zastępca Sławomir 
Wojtasik, przewodnicząca Rady Gminy 
Tarnów Wiesława Mitera oraz wiceprze-
wodniczący RGT Eugeniusz Wojtarowicz.  
Po uroczystych chwilach wzruszenia ze 
sceny wybrzmiały sentymentalne piosenki  

„Nic miłości nie pokona” czy „Złote obrącz-
ki” w wykonaniu Elizy Gąsiorowskiej. 

Najbardziej wyczekiwaną częścią spo-
tkania był koncert Teresy Werner. Woka-
listka zabrała publiczność w podróż wspo-
mnień, pięknych chwil sprzed lat. Wszyscy, 
kołysząc się i klaszcząc do znanych i uwiel-
bianych piosenek, śpiewali wraz z nią „Mi-
łość jest piękna”, „Serca gorące”, a także 
„Życzenia najpiękniejsze”. 

– Poprzez organizację Gminnego Dnia 
Seniora pragniemy podziękować starszej 
społeczności naszej gminy za ich mądrość 
i doświadczenie, którymi chętnie dzielą się 
z nami na co dzień. Jestem dumna z tego, 
że z roku na rok seniorzy coraz aktywniej 
uczestniczą w życiu gminy, a Kluby Seniora 
cieszą się jeszcze większym zainteresowa-
niem – podsumowuje Anna Pieczarka, dy-
rektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy 
Tarnów.
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Gmina Tarnów świętowała rocznicę stulecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości
Gmina Tarnów przez cały rok święto-

wała stulecie odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Podczas wszystkich 
uroczystości patriotycznych z dumą pod-
kreślano znaczenie tej pięknej rocznicy. 
Główne obchody przypadły oczywiście 
na 11 listopada, kiedy to hala widowi-
skowo-sportowa w Koszycach Wielkich 
powiewała biało-czerwonymi chorą-
giewkami i wybrzmiewała śpiewem pie-
śni niepodległościowych. W tym ważnym 
dniu także w Błoniu mieszkańcy oddali 
hołd tym, którzy przelali krew za wolną 
Polskę. 

Mszą św. w intencji Ojczyzny, której 
przewodniczył proboszcz parafii pw. Prze-
mienienia Pańskiego ks. Paweł Płatek, roz-
poczęło się w Koszycach Wielkich wspólne 
gminne świętowanie 11 listopada. „Mazu-
rek Dąbrowskiego”, śpiewany przez dzieci, 
młodzież, dorosłych i seniorów, wypełniał 
serca dumą oraz wzruszeniem. Wśród tłu-
mów, które postanowiły ten historyczny 
dla Polski dzień spędzić w Koszycach Wiel-
kich, nie zabrakło radnych powiatowych, 
delegacji przyjaciół z węgierskiej gminy 
Jászdoza oraz z Gruzji, z miasta Khashuri, 
a także radnych gminy Tarnów z przewod-
niczącą Wiesławą Miterą, naczelników  
i prezesów gminnych jednostek OSP, 
przedstawicieli organizacji kombatanc-
kich, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz 
Orkiestry OSP Wola Rzędzińska. 

W okolicznościowym przemówieniu 
wójt Grzegorz Kozioł przypomniał, jak wie-
le Europa przez wieki zawdzięczała Pol-
sce, podkreślił zasługi naszego kraju dla 

rozwoju Europy i świata. W swojej wypo-
wiedzi zarysował również historię Ojczy-
zny, choć trudną, to jednak prowadzącą 
do utworzenia państwa niepodległego, 
państwa stanowiącego wzór demokracji.  
Życzenia dla naszej Ojczyzny złożyli rów-
nież przedstawiciele z Węgier i Gruzji.

Prawdziwie patriotycznym akcentem 
wydarzenia był występ Wielopokolenio-
wego Chóru Zakliczyńskiego Centrum 
Kultury Cantando Canzoni, który dla po-
wiewającej biało-czerwonymi chorągiew-
kami publiczności wykonał najpiękniejsze 
pieśni patriotyczne. Poprzez wspólne śpie-
wanie połączyli pokolenia również laure-
aci III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Niezłomnej i Niepodległej. Na wszystkich 
zgromadzonych tradycyjnie czekał poczę-
stunek wojskową grochówką oraz węgier-
skim gulaszem.

„Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina” 
– tymi słowami swój koncert rozpoczął 
zespół BABY FULL. Natomiast zaraz po lo-
terii fantowej emocje sięgnęły zenitu, gdyż 
na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru 
– Halina Frąckowiak. Publiczność nuciła 
najbardziej znane piosenki: „Bądź goto-
wy dziś do drogi”, „Papierowy księżyc” czy 
„Pogoda dla bogaczy”. 

Wcześniej w Błoniu pod pomnikiem 
poległych na cmentarzu wojennym  
z okresu I wojny światowej, uroczystość 
zorganizowała tamtejsza szkoła z panią 
dyrektor Barbarą Kałdan-Molczyk. Wy-
darzenie rozpoczął montaż słowno-mu-
zyczny w wykonaniu uczniów, następnie  
odbyła się msza św. w intencji Ojczy-
zny pod przewodnictwem prorektora  

Wyższego Seminarium Duchownego  
w Tarnowie ks. Andrzeja Dudka. Wśród 
licznie przybyłych nie zabrakło przedsta-
wicieli samorządu, w tym wójta Grzegorza 
Kozioła, zastępcy wójta Sławomira Wojta-
sika, radnego Stanisława Sarada, sołtysa 
Antoniego Batko wraz z radą sołecką. Gdy 
wybiło południe zgromadzeni odśpiewali 
hymn Polski, a następnie wysłuchali pieśni 
patriotycznych. Pod pomnikiem poległych 
złożono wiązanki kwiatów i znicze.

Uroczyste obchody 11 listopada po-
przedziły eliminacje do III Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Nie-
podległej im. Henryka Rasiewicza „KIMA”, 
które odbyły się w Centrum Kultury i Spor-
tu w Koszycach Małych 25 października. 
Ich organizatorami byli Stowarzyszenie 
PASSIONART, Fundacja Armii Krajowej  
w Londynie, współorganizatorami elimi-
nacji wojewódzkich zaś Gmina Tarnów 
oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy 
Tarnów. Na scenie zaprezentowali się soli-
ści, chóry i zespoły. Wykonywano piosenki 
i pieśni partyzanckie, obozowe i patrio-
tyczne.

– Dla nas wszystkich stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości jest momentem 
historycznym, najpiękniejszą rocznicą, jaką 
przyszło świętować nam i naszej Ojczyźnie. 
W gminie Tarnów przez cały rok podczas 
organizowanych uroczystości podkreślali-
śmy znaczenie tej wiekopomnej chwili, wie-
lokrotnie z podniesionym dumnie czołem 
śpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”, by 
to wyjątkowe święto naszego narodu pozo-
stało w pamięci wszystkich na lata – mówi 
wójt Grzegorz Kozioł.
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Mikołajkowe szaleństwa 
pirata Tapero i jego papugi Niko

PRZEDSZKOLE - WOLA RZĘDZIŃSKA I SZKOŁA PODSTAWOWA - PORĘBA RADLNA

PRZEDSZKOLE - NOWODWORZEPRZEDSZKOLE - WOLA RZĘDZIŃSKA II

SZKOŁA PODSTAWOWA - KOSZYCE WIELKIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - ŁĘKAWKA SZKOŁA PODSTAWOWA - ZAWADA PRZEDSZKOLE - JODŁÓWKA-WAŁKI

PRZEDSZKOLE - BIAŁA

PRZEDSZKOLE - RADLNA - SŁONECZKO

PRZEDSZKOLE - ZGŁOBICE - KRAINA MARZEŃ

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - BŁONIE

PRZEDSZKOLE - TARNOWIEC PRZEDSZKOLE - ZBYLITOWSKA GÓRAPRZEDSZKOLE - KOSZYCE MAŁE

PRZEDSZKOLE - ZBYLIT. G. - POD KASZTANAMI

W      gminie Tarnów przez ponad tydzień trwała akcja „Święty Mikołaj  
u przedszkolaków”, podczas której dzieci odwiedziło dwóch wyjątko-

wych pomocników św. Mikołaja – pirat  Tapero i jego papuga Niko.
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Stypendia Wójta Gminy Tarnów dla uzdolnionej młodzieży

Najzdolniejsi młodzi ludzie z terenu gminy Tarnów po raz kolejny zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Tarnów.  
Stypendia od kilkunastu lat przyznawane są za wybitne osiągnięcia w sferze naukowej, artystycznej i sportowej. 

Uroczyste ich wręczenie odbyło się w Urzędzie Gminy Tarnów 3 grudnia. Wyróżnieni zostali:

– Wszystkim stypendystom serdecznie gratuluję. Jestem dumny, że gmina Tarnów reprezentowana jest przez naszych młodych miesz-
kańców nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Ich ambicja, ogromna wiedza czy sportowe umiejętności to owoc wielu poświęceń, 
godzin spędzonych na treningach, zajęciach oraz warsztatach. Program stypendialny, który realizujemy już od kilkunastu lat ma nie 
tylko być dla nich nagrodą, lecz przede wszystkim pomocą w dalszym rozwijaniu pasji – mówi wójt Grzegorz Kozioł. 

Gabriela Wojciechowska 
18 lat, mieszkanka Zbylitowskiej 
Góry. Wzorowa uczennica V Li-
ceum Ogólnokształcącego w Tar-
nowie. Wśród jej zainteresowań 
główne miejsce zajmują języki 
obce oraz film. Z powodzeniem 
łączy te dwie pasje, w obu też 
osiąga zaskakujące wyniki. W 14. 
edycji Międzynarodowego Festi-
walu Francuskojęzycznych Fil-
mów Krótkometrażowych „Fran-
kofilm” film „Les tulipes jaunes”, 
w którym brała udział, zdobył 
Nagrodę Publiczności. Gabriela 
posiada również certyfikat ukoń-
czenia kursu języka angielskiego 
na poziomie C1, działała także 
jako Młodszy Ambasador Par-
lamentu Europejskiego w roku 
szkolnym 2017/2018.

Weronika Kolbusz  
18 lat, mieszkanka Zbylitowskiej 
Góry. Pływanie jest jej pasją, co 
owocuje zdobywanymi licznie 
nagrodami. Zawodniczka klubu 
Start Tarnów przy Tarnowskim 
Zrzeszeniu Sportowym Osób 
Niepełnosprawnych trenuje  
w sekcji pływackiej. W 2017 r. 
reprezentowała Start Tarnów 
w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów i Juniorów Młodszych  
w pływaniu niepełnosprawnych, 
zajmując zaszczytne I miejsce  
w klasie startowej S3 w kategorii 
wiekowej A. Weronika złoty me-
dal zdobyła również w czterech 
stylach pływackich podczas X 
Ogólnopolskiego Integracyjnego 
Mityngu Pływackiego im. Maćka 
Maika.

Jakub Mordyl 
22 lata, mieszkaniec Woli Rzę-
dzińskiej. Od wielu lat trenuje 
lekkoatletykę, specjalizuje się  
w konkurencji biegu 400 m przez 
płotki. Na swoim koncie ma już 
liczne sukcesy, był Mistrzem 
Polski zarówno w biegu 400 m 
przez płotki, jak i sztafecie. Jego 
największym powodem do dumy 
jest udział w eliminacjach do 
półfinału Lekkoatletycznych Mi-
strzostw Europy w Berlinie 2018, 
w którym reprezentował klub 
AZS AWF Kraków. Obecnie po-
stawił sobie za cel start w Letniej 
Uniwersjadzie w Neapolu oraz  
w Mistrzostwach Świata w Kata-
rze.

Bartosz Paw 
17 lat, mieszkaniec Woli Rzędziń-
skiej. Trenuje piłkę ręczną, do-
tychczas był zawodnikiem MKS 
Pałacu Młodzieży w Tarnowie, 
z którym osiągał duże sukcesy 
sportowe. Zajął m.in. II miejsce 
w rozgrywkach Małopolskiego 
Związku Piłki Ręcznej w katego-
rii juniorów starszych i awans 
kolejno do 1/16, a następnie do 
1/8 Finałów Mistrzostw Polski. 
W rozgrywkach Małopolskiego 
Związku Piłki Ręcznej w katego-
rii juniorów młodszych brązowy 
medal również należał do jego 
zespołu. Ponadto Bartosz jest 
regularnie powoływany do Re-
prezentacji Województwa Ma-
łopolskiego. Obecnie zawodnik 
Zagłębia Lubin.




