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P³aæ PIT
w gminie!
Czas naszych rozliczeń podatkowych to
dobry moment, żeby o tym przypomnieć: ponad 37% płaconego przez nas podatku PIT
pośrednio wraca do nas. Wraca pośrednio, bo
trafia do gminnego budżetu, a gmina z tych
pieniędzy buduje drogi, chodniki i ścieżki rowerowe, boiska i obiekty użyteczności publicznej, utrzymuje szkoły. Pieniądze wracają
do nas, bo są wydatkowane przez samorząd
na zaspokajanie naszych potrzeb. Problem
jednak polega na tym, że do samorządu trafiają pieniądze z PIT-u tylko tych osób, które są zameldowane lub złożą deklarację, że
chcą płacić podatek w gminie.
Sprawa to niebagatelna i warta zachodu,
bo są to kwoty znaczące. Wystarczy porównać płacone przez nas do gminy podatki. Podatek od nieruchomości to 100-200 złotych,
takie kwoty wielu z nas odpisuje w ramach
1% dla organizacji pożytku publicznego. Natomiast 37% z naszego podatku PIT to kwoty już na ogół liczone w tysiącach złotych.
Płać zatem PIT w gminie, bo warto!

Numer z
niespodziankami
Oddajemy P.T. Czytelnikom nowy, pierwszy w 2014 roku numer „Nowin Tarnowskiej
Gminy”, a wraz z nim do Państwa rąk trafia
kalendarz wydarzeń kulturalnych, które odbędą się 2014 roku w gminie Tarnów. Organizator, gminne Centrum Animacji Kulturalnej, przygotowało bogatą ofertę, licząc, że
każdy z Państwa bez względu na wiek czy
miejsce zamieszkania, znajdzie wśród nich
propozycje dla siebie. Warto dodać, iż na sfinansowanie tej działalności, gminna instytucja kultury pozyskuje środki zewnętrzne zarówno od sponsorów, jak i z dotacji unijnych.
Szerzej na ten temat piszemy obok, a także
na stronach 3 i 9.
Do Państwa rąk wraz z gazetą trafia również niezwykła płyta z nagraniem „Pasji wg
św. Mateusza” na głosy solowe i chór mieszany ks. Wojciecha Lewkowicza, w wykonaniu m.in. chóru „Cantus” z Woli Rzędzińskiej.
Pasja została nagrana w 1994 roku, w kościele parafialnym w Woli Rzędzińskiej. Więcej
piszemy o tym na stronie 3.
Poza tym w Nowinach – jak zwykle – sporo interesujących materiałów z naszego gminnego podwórka.
Zapraszamy do
lektury.
NOWINY
TARNOWSKIEJ
GMINY

Bajm i Pectus zagraj¹
w gminie Tarnów w 2014
Wraz z bie¿¹cym numerem „Nowin” do
Pañstwa r¹k trafia kalendarz wydarzeñ
kulturalnych, które odbêd¹ siê 2014 roku
w gminie Tarnów. Organizator, gminne
Centrum Animacji Kulturalnej, przygotowa³o bogat¹ ofer tê, licz¹c, ¿e ka¿dy z
Pañstwa bez wzglêdu na wiek czy miejsce zamieszkania, znajdzie wœród nich
propozycje dla siebie. Warto dodaæ, i¿ na
sfinansowanie tej dzia³alnoœci, gminna
instytucja kultury pozyskuje œrodki zewnêtrzne zarówno od sponsorów, jak i z
dotacji unijnych.
W kalendarzu znaleźć można liczne festyny rodzinne, które w tym roku odbędą się w
większości gminnych sołectw. A w ich trakcie występy, konkursy, atrakcje kulinarne czy
zabawy taneczne. Pierwszy z letnich festynów odbędzie się już 31 maja w Koszycach
Wielkich. Każdy kolejny festyn będzie posiadał motyw przewodni jakim będą: sport, rocznica szkoły czy też ekologia.

W tym roku w gminie Tarnów nie zabraknie występów gwiazd dużego formatu. W ramach Manii Pomagania – drugiej edycji koncertu charytatywnego organizowanego
wspólnie z radiem RDN Małopolska w Koszycach Małych, zagra zespół PECTUS.
A tradycyjnie w sierpniu największe wydarzenie w naszej gminie – DOŻYNKI GMINY TARNÓW. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął biskup tarnowski Andrzej
Jeż. W trakcie dwudniowego świętowania w
Zbylitowskiej Górze nie zabraknie najważniejszego – Mszy świętej w podziękowaniu za
plony. Ponadto w programie znajdzie się
otwarcie Domu Wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze, tradycyjne obrzędy, atrakcje
kulinarne, wesołe miasteczko czy występ
kabaretu PAKA. Na zakończenie dożynek po
Zbylitowskiej Górze i – jak mają nadzieję organizatorzy – po całej gminie, zabrzmią największe przeboje zespołu BAJM. Przez cały
okres wakacyjny Centrum Animacji Kultudokończenie na stronie
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Zmiany w
op³atach
za œmieci
W ostatnim czasie w gminie Tarnów
zosta³y wprowadzone zmiany w systemie op³at za œmieci usprawniaj¹ce
jego funkcjonowanie. Polegaj¹ one
przede wszystkim na wprowadzeniu
indywidualnych kont dla mieszkañców, na które dokonywaæ bêd¹ oni
wp³at za wywóz œmieci.
Już jakiś czas temu za pośrednictwem sołtysów dotarły do mieszkańców informacje określające wysokość
wpłat, podział na ewentualne raty,
terminy płatności oraz numer konta,
na które należy dokonywać płatności.
Należy pamiętać, aby dokonywać
wpłat na nowe, podane w informacji,
a nie na dotychczasowe konto. Nie
mają jednak powodów do niepokoju
ci, którzy już wcześniej dokonali
wpłat na wcześniej podawany numer
konta – wszystko zostanie prawidłowo rozliczone. Jeśli dokonywać będziemy wpłat w kasie urzędu, warto
wziąć ze sobą przesłaną przez gminę
informację. Zawarty na niej kod kreskowy bowiem znacznie usprawni
obsługę kasową.
Warto przypomnieć również, że wysokości rat zostały wyliczone w oparciu o złożone deklaracje. Każda zaistniała zmiana pociąga za sobą konieczność złożenia korekty deklaracji, zaś
każda korekta, która ma wpływ na
wysokość opłat, spowoduje, że również wysokość opłat ulegnie zmianie.
Pamiętajmy także, że opłata za wywóz śmieci to tak samo jak faktura
za prąd, gaz czy telefon. Trzeba ją
zapłacić, a na jej umorzenie liczyć nie
można. Lepiej więc płacić regularnie,
żeby nie narastały zaległości.
(red)
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Numer domu
koniecznie potrzebny
Kiedy wybudujemy nowy dom, jeszcze przed
zamieszkaniem w nim, jedn¹ z wa¿niejszych
czynnoœci – oprócz jego odbioru – jest nadanie numeru porz¹dkowego. Numer ten zostaje nadany we w³aœciwym naszemu miejscu
zamieszkania urzêdzie gminy – w przypadku
gminy Tarnów – w Referacie Geodezji, Obrotu Nieruchomoœciami i Rolnictwa.
Na dokumencie nadania numeru porządkowego, który otrzymujemy wtedy z urzędu,
odnajdziemy sporządzoną w oparciu o stosowne regulacje prawne (Ustawa z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne –
Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie
numeracji porządkowej nieruchomości – Dz.
U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2432) informację na
temat obowiązku umieszczenia numeru porządkowego.
Przypomnijmy te zapisy. Tablicę z nadanym numerem porządkowym (i nazwą ulicy
– w tych miejscowościach, gdzie ulice są nazwane) należy umieścić w widocznym miejscu na budynku lub na ogrodzeniu (przy bramie) w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania decyzji o nadaniu numeru. Tablice z

numerami porządkowymi umieszczone na
budynku powinny być utrzymane w należytym stanie, a od zmroku do świtu – oświetlone.
Dlaczego umieszczanie numerów jest tak
ważne? Leży to w naszym dobrze pojętym
interesie, co w szczególny sposób ujawnia się
w sytuacjach, kiedy na dane miejsce musi
szybko dotrzeć na przykład straż pożarna czy
karetka pogotowia. Dawniej wszyscy się znali
i wystarczyło zapytać sąsiada. Dziś, kiedy
nawet mieszkańcy tej samej ulicy nie zawsze
znają się z nazwiska, numer porządkowy na
posesji – bezcenny.
O konieczności posiadania numerów podczas kontroli posesji regularnie przypomina
mieszkańcom Straż Gminna. Są to działania
prewencyjne, nie represyjne, ale warto wiedzieć, według art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń,
„kto będąc właścicielem administratorem,
dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości,
nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu
albo miejscowości, podlega karze grzywny do
250 zł albo karze nagany.”
(pw)

Dowód osobisty…
- o tym warto pamiêtaæ
Kilkakrotnie pisaliœmy ju¿ na ³amach „Nowin” ¿e przeterminowany dowód osobisty
to powa¿ny problem. Bez aktualnego dokumentu nie weŸmiemy kredytu, nie dostaniemy paszportu, czy nie za³atwimy sprawy w
urzêdzie. Aby unikn¹æ takich problemów,
warto sprawdziæ termin wa¿noœci swojego
dowodu i aktualnoœæ danych w nim zawartych. Termin wa¿noœci dowodu osobistego
to dziesiêæ lat od daty wydania.
Nie musimy tej daty pamiętać, bo jest ona
umieszczona w prawym dolnym rogu strony ze zdjęciem. Warto pamiętać, że osoby
niepełnoletnie otrzymują dokument z pięcioletnim terminem ważności i a osoby po
65 roku życia zazwyczaj otrzymują dowód
ważny bezterminowo. Jeśli taka adnotacja
znajduje się w prawym dolnym rogu dokumentu, to nie trzeba obawiać się nadgorliwych urzędników sugerujących się datą wydania dowodu i stwierdzających, że jest on
nieważny. Dowód bez określonego terminu
ważności, jest ważny nawet po upływie dziesięciu lat od jego wydania.
Warto też wiedzieć, że nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.
Oznacza to, że nie mogą od nas na przy-

kład w sklepach żądać pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie wiąże się z dużym niebezpieczeństwem
wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie
tożsamości) klienta przez nieuczciwego
przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa
na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Utrata dowodu osobistego powinna zostać
niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu
osobistego poza granicami kraju, w urzędzie
konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w
przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla
zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która
utraciła dowód osobisty, fakt ten należy
zgłosić do dowolnego banku. Zgłoszenie takie zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez
przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.
(red)
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dokończenie ze strony 1
ralnej zaprasza na projekcje filmów pod gołym niebem. W tym roku kino zawita aż do
dwunastu miejscowości.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rozwijających się Klubów Seniora, bogata oferta skierowana zostanie dla najstarszych
mieszkańców gminy. Będzie możliwość zwiedzić kawał świata – od Wadowic, Węgier,
Ukrainy poczynając, a na królewskim Krakowie kończąc. Oprócz tego spotkania integracyjne, których podsumowaniem będzie II
Gminny Dzień Seniora, podczas którego koncert zagrają muzycy z Filharmonii Krakowskiej.
Nie zabraknie też tradycyjnych uroczystości patriotycznych. Już 3 maja w Woli Rzędzińskiej odbędą się uroczystości, które w tym
roku będą miały rozszerzony przebieg. Po
tradycyjnym apelu pod pomnikiem w Centrum Wsi, w gminę ruszy I rajd rowerowy
„Tour de gmina Tarnów”. Jak zawsze w lipcu, w Białej odbędą się uroczystości upamiętniające bohaterską potyczkę żołnierzy z „Szarych Szeregów”, w sierpniu w Woli Rzędzińskiej – obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej
z pokazami kawaleryjskimi i koncertem Teresy Werner, a 11 listopada, tradycyjnie w
Koszycach Wielkich, Narodowe Święto Niepodległości. Samorządowcy nie zapomną o
akcji rozdawania flag najmłodszym czy też
lekcjach historii w gimnazjach.
- W bieżącym roku zaprosimy mieszkańców zarówno na zupełnie nowe wydarzenia,
jak i te, które już dobrze znają. Lecz każdy z
festynów postaramy się ulepszyć, by zawsze

Ubiegłoroczny koncert charytatywny zgromadził tłumy. Na powtórzenie tego sukcesu
organizatorzy liczą również i w tym roku.

zaskoczyć czymś pozytywnym. Wiele wydarzeń połączonych będzie z uroczystymi
otwarciami inwestycji gminnych, takich jak
centra wsi czy boiska wielofunkcyjne. To stałe rozszerzanie oferty wynika przede wszystkim z olbrzymiego zainteresowania, jakim
cieszą się letnie imprezy plenerowe w gminie Tarnów. Same ubiegłoroczne dożynki

zgromadziły ponad dwadzieścia tysięcy osób,
co stawia nam poprzeczkę naprawdę wysoko – mówi Anna Pieczarka, dyrektor Gminnego Centrum Animacji Kulturalnej. – Już
dziś serdecznie państwa zapraszamy do spędzania wolnego czasu z gminą Tarnów –
dodaje.
(ek)

Pasja z chórem „Cantus”
Do Pañstwa r¹k, wraz z bie¿¹cym wydaniem
naszego czasopisma, trafia niezwyk³a p³yta
z nagraniem „Pasji wg œw. Mateusza” na g³osy solowe i chór mieszany ks. Wojciecha
Lewkowicza, w wykonaniu m.in. chóru „Cantus” z Woli Rzêdziñskiej. „Pasja” zosta³a
nagrana w 1994, roku w koœciele parafialnym w Woli Rzêdziñskiej.
Publikując w 1937 roku Pasję, czyli opis
bolesnej męki i śmierci Jezusa Chrystusa,
Pana naszego, wg Ewangelii św. Mateusza, ksiądz Wojciech Ignacy Lewkowicz (1901-71), dyrygent chóru przemyskiej Katedry, przyczynił się do
wzbogacenia istniejącej na ziemiach
polskich tradycji przedstawiania
wiernym jednego z kluczowych
punktów Dobrej Nowiny. W Kościele powszechnym co najmniej od
XIII wieku różnicowano śpiewaną
recytację łacińskich tekstów Pasji,
wykonując opowiadanie Ewangelisty w rejestrze średnim, słowa samego Jezusa – o kwintę niżej, co podkreślało ich wagę i dostojeństwo, a
słowa pozostałych postaci o kwartę
wyżej od ewangelisty. Te trzy rodzaje
wypowiedzi bywały dzielone między diakona, celebransa i subdiakona. W pasji chorałowej, obok powtarzanego dźwięku recytacji, występują formuły melodyczne wprowadzane na początku frazy: inne, bogatsze. Po-
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mysł zrealizowany przez ks. Lewkowicza polega na zaadaptowaniu chorałowej melodii do
tekstu polskiego. Autor z wielkim wyczuciem
dokonał przekładu Pasji z formułami recytacji gregoriańskiej. Formuły towarzyszące słowom ewangelisty i postaci drugoplanowych

są tu niemal zawsze identyczne, natomiast
przy słowach Jezusa wprowadzane są w wersji ks. Lewkowicza także inne, przez co partia ta stała się melodycznie bogatsza.
Chóry do „Pasji” dołączonej do dzisiejszych
„Nowin” zostały nagrane w 1994 roku w kościele parafialnym w Woli Rzędzińskiej. Wykonały je krakowski „Psalmodia Minor” oraz
wolański „Cantus”, obydwa pod batutą znanego muzyka z Woli Rzędzińskiej dyrygenta Włodzimierza Siedlika. Chór „Cantus” od początku swojej działalności,
czyli 1984 roku, brał udział w licznych przeglądach, koncertach,
konkursach czy festiwalach, zdobywając w nich liczne nagrody i
wyróżnienia. Repertuar chóru
był bogaty i wszechstronny.
Działalność chóru „Cantus”
śmiało można określić jednym
z większych osiągnięć muzycznych terenu gminy Tarnów.
Pasja wg św. Mateusza na głosy solowe i chór mieszany: Piotr
Kusiewicz (tenor), Andrzej Hiolski
(baryton), Jan W. Śmietana (bas),
Rembert J. Schleicher (tenor), Jan
Michalak (bas, baryton); Chóry:
„Psalmodia Minor” – PAT Kraków,
„Cantus” –Wola Rzędzińska; Włodzimierz
Siedlik – dyrygent; 12 lutego 1994 roku, kościół parafialny w Woli Rzędzińskiej (chóry).
(ek)
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Nagrody dla nauczycieli
Dwunastu nauczycieli ze szkół, dla których
organem prowadzącym jest gmina, wyróżniających się w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dodatkowej pracy z dziećmi i młodzieżą
i w innych działaniach na rzecz swoich szkół,
otrzymało na przełomie roku nagrody. Nagrodzeni zostali: Joanna Rogowska-Kuta (SP
nr 1 w Woli Rzędzińskiej), Łukasz Kwiek
(ZSP w Tarnowcu), Irena Dołowa-Sajdak
(ZSP w Zbylitowskiej Górze), Małgorzata
Mytnik i Dorota Puciłowska (SP w Porębie
Radlnej), Jolanta Onak, Piotr Styczyński,
Mariusz Widawski i Agnieszka GrzegórzekZając (ZSP w Woli Rzędzińskiej), Katarzyna
Cyza (SP w Jodłówce-Wałkach), Tadeusz
Bernady i Paweł Michalik (ZSP w Koszycach
Wielkich).

opłatkowe dla seniorów. Cykl opłatków rozpoczął się w niedzielę, 5 stycznia w Jodłówce-Wałkach, a zakończył w sobotę, 1 lutego
w Zawadzie. W każdym ze spotkań – w zależności od wielkości miejscowości – uczestniczyło od 30 do 150 osób.

Pochód trzech króli
W poniedziałek, 6 stycznia już po raz drugi ulicami Zgłobic przeszedł Pochód Trzech
Króli. Na II Zgłobicki Pochód Trzech Króli
zaprosili mieszkańców: parafia pw. św. Brata Alberta, Publiczna Szkoła Podstawowa,
Szkółka Jeździecka „Jutrzenka”, Placówka
Wsparcia Dziennego i Ochotnicza Straż Pożarna. Patronat na pochodem objął proboszcz
ks. Andrzej Mikulski.

Gmina wspiera policjê
Spotkania op³atkowe
W styczniu we wszystkich sołectwach gminy Tarnów odbyły się tradycyjne spotkania

W piątek, 17 stycznia włodarz gminy przekazał tarnowskiej policji trzy urządzenia
typu alco-blow służące do szybkiej, bezkon-

taktowej kontroli trzeźwości. Podczas zorganizowanego z tej okazji w Urzędzie Gminy Tarnów spotkania rozmawiano także o
poprawie bezpieczeństwa i ochronie mieszkańców, bezpieczeństwie w ruchu drogowym, interwencjach i działaniach prewencyjnych, współpracy ze strażą gminną, pracy dzielnicowych. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Miejski Policji Robert Biernat oraz komendanci Komisariatów Policji
Tarnów-Centrum oraz Tarnów-Zachód Jan
Pytko i Piotr Dubiel.

GOPS i SG dla chorych
i samotnych
Przez cały okres jesienno-zimowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze
Strażą Gminną prowadziły wspólną akcję zimowej pomocy osobom w ciężkiej sytuacji
zamieszkującym na terenie gminy Tarnów.
W ramach akcji pracownicy socjalni i strażnicy odwiedzali osoby starsze, samotne, chore czy niepełnosprawne, sprawdzając, jak
radzą sobie w zimowym okresie i udzielając
potrzebnej pomocy.
reklama
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LUTY

Przegl¹d kolêdniczy
Jedenaście grup i ponad dwustu uczestników wzięło udział w sobotę, 1 lutego w XVI
Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych i
Obrzędowych w Łękawce. W kategorii najmłodszych – przedszkolaków i uczniów „zerówek” za profesjonalna grę aktorską zostały wyróżnione przedszkolaki z Tarnowca, za
kostiumy i oprawę sceniczną – przedszkolaki z przedszkola „Słoneczko” w Radlnej, natomiast maluchy z przedszkola św. Józefa w
Woli Rzędzińskiej nagrodzono za ogólny wyraz artystyczny. Wyróżnienia indywidualne
otrzymali: Radosław Sobczyk z Poręby Radlnej oraz Milena Duras, Michał Sajdak i Igor
Węgrzyn z Tarnowca. W kategorii klas I-III
szkół podstawowych najwięcej wyróżnień
otrzymały: reprezentacja Szkoły Podstawowej z Poręby Radlnej, uczniowie z Woli Rzędzińskiej I i młodzi artyści z Łękawki. W tej
grupie także nagrodzono indywidualne zdolności aktorskie i muzyczne. Wyróżnienia
otrzymali: Michał Kozłowski, Sara Szostak i
Nikola Puła z Jodłówki-Wałek, Radosław
Czapkowicz i Nikola Kądziołka z Poręby Radlnej oraz Dawid Wzorek, Krystian Pankowski i Norbert Buś z Łękawki. W ostatniej kategorii, którą tworzyli uczniowie starszych
klas szkoły podstawowej, uczniowie z Koszyc
Wielkich zostali wyróżnieni za doskonały scenariusz przedstawienia, a artyści z Łękawki
za oryginalność grupy kolędniczej. Natomiast
nagrodę indywidualną za grę na altówce
otrzymała Aleksandra Gajda.

trowa rzeźba patrona parafii wykonana została z drzewa lipowego podczas ubiegłorocznego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego w
Łękawce. Następnie została ona zakonserwowana i pomalowana. Dla zabezpieczenia figury, znany rzeźbiarz z Zawady Wojciech
Ruszel wykonał dla niej drewniany dach oraz
betonowy, obłożony piaskowcem postument.
Dzięki tym pracom figura chroniona jest zarówno od deszczu, jak i mrozu.

Miejska nagroda dla mieszkañca
Tarnowca
Mieszkaniec Tarnowca, Zdzisław Lach
otrzymał nagrodę specjalną w konkursie
„Tarnów pełen blasku” w kategorii „pose-

Na spotkaniu poruszone zostało kilka kwestii ważnych dla gminy i jej mieszkańców.
Praktycznie zostały uwzględnione zgłoszone przez gminę uwagi w zakresie przełożenia drogi krajowej nr 73, czyli tak zwanej wschodniej obwodnicy Tarnowa oraz
tak zwanej obwodnicy zachodniej w obrębie ulicy Zbylitowskich w Zbylitowskiej
Górze Nie była natomiast poruszana podnoszona wcześniej kwestia zmiany granic
administracyjnych miasta Tarnowa kosztem części miejscowości gminy Tarnów.
Pojawił się natomiast temat przyszłej lokalizacji ewentualnego lotniska, które miałoby zostać wybudowane w Krzyżu na terenach niezabudowanych na styku miasta
Tarnowa i Woli Rzędzińskiej od strony Zaczarnia.

Œw. Marcin stan¹³ w Zawadzie
Ustawienie, na przełomie stycznia i lutego, kapliczki z okazałą drewnianą figurą św.
Marcina było jednym z ostatnich elementów
odnowy centrum Zawady w otoczeniu zabytkowego zawadzkiego kościoła. Ponaddwume-

Promesa

sja, balkon, ogródek przyblokowy” organizowanym przez tarnowski magistrat. Przedmiotem konkursu były świąteczne iluminacje. Nagroda specjalna dla Zdzisława Lacha
jest ewenementem, gdyż de facto konkurs
adresowany był do mieszkańców miasta, a
okazało się, że świąteczna iluminacja świetlna przygotowana przez mieszkańca gminy
była na takim poziomie, że przyznano nagrodę specjalną. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów miała miejsce we wtorek,
18 lutego w tarnowskiej Sali Lustrzanej.

Dyskusja publiczna
W środę, 19 lutego o godz. 16:00 w tarnowskiej Sali Lustrzanej obyła się dyskusja publiczna z udziałem projektantów na
temat propozycji nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa”.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

Dodatkowe 1,7 kilometra nowych dróg
zostanie w bieżącym roku wybudowanych
w gminie Tarnów dzięki pieniądzom pozyskanym przez gminny samorząd z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W
ramach podziału środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych do gminy
trafi 870 tysięcy złotych. Zgodnie z przekazaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji promesą, pieniądze te
przeznaczone są na remont trzech dróg.
Są to: droga gminna tzw. Na Młyńca w
Łękawce o długości nieco ponad 200 metrów, ul. Sportowa w Zbylitowskiej Górze – odcinek o długości 750 metrów i
podobnej długości ul. Kręta w Zgłobicach.
W ramach prowadzonych prac na ul. Krętej w Zgłobicach i Sportowej w Zbylitowskiej Górze zostanie uzupełniona podbudowa, położona nowa nawierzchnia asfaltowa oraz wykonane odwodnienie w formie korytek ściekowych. Dodatkowo w
Zgłobicach zostanie umocniona skarpa
płytami ażurowymi, zaś w Zbylitowskiej
Górze – odtworzony fragment rowu. Największy zakres prac został przewidziany
w Łękawce, bo ta droga podczas powodzi
została praktycznie zerwana. Oprócz
uzupełnienia podbudowy, położenia asfaltu, umocnienia skarpy i położenia korytek ściekowych zostanie także wybudowany przepust ramowy. Dotacja zostanie przekazana do 30 maja po złożeniu
przez gminę stosownej dokumentacji,
wynosić będzie nie więcej niż 80% wartości zadania, co oznacza, że brakującą
część dołoży ze swego budżetu gmina.
Remont dróg zostanie wykonany jeszcze
w tym roku.
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Ku czci ¿o³nierzy niez³omnych
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w sobotę, 1 marca na
Cmentarzu Komunalnym w TarnowieKrzyżu odbyły się uroczystości nad grobem
zamordowanych w 1947 roku: Mieczysława Cielochy z Woli Rzędzińskiej i Stanisława Kiełbasy z Jodłówki-Wałek. W uroczystości wzięli udział samorządowcy z
gminy Tarnów oraz rodziny zamordowanych. Natomiast wartę honorową przy grobie wystawiła grupa rekonstrukcji historycznej 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej.

Turniej wiedzy po¿arniczej
W środę, 12 marca w Koszycach Małych
miał miejsce gminny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężyła Weronika Małek (OSP
Koszyce Małe) przed Michałem Hetmanem
(OSP Wola Rzędzińska) oraz Oliwią Błoniarczyk (OSP Koszyce Małe). W gronie
gimnazjalistów najlepszy okazał się: Jakub
Korus, na drugim miejscu znalazł się Szymon Kuta (obaj OSP Wola Rzędzińska),
natomiast trzecie miejsce zajął Damian
Hałun (OSP Łękawka). Na czele młodzie-

ży ze szkół ponadgimnazjalnych uplasował
się Sebastian Lisowski (OSP Koszyce
Małe), przed Agnieszką Szostakiewicz
(OSP Zgłobice) i Witoldem Kulą (OSP Koszyce Małe). Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc we wszystkich grupach wiekowych awansowali do powiatowego etapu
turnieju.

Stra¿acka akcja
krwiodawstwa
W niedzielę, 16 marca strażacy-ochotnicy z Koszyc Małych zorganizował kolejną

akcję honorowego oddawania krwi. W czasie akcji 48 dawców oddało łącznie prawie
22 litry krwi. Można było także zobaczyć
wystawę ponad 70 prac dzieci wykonanych
na konkurs pt. „Oddaję krew – ratuję
życie”. Ponadto strażacy z OSP Koszyce
Małe zorganizowali dzień otwartych drzwi,
prezentując sprzęt i wozy strażackie.
strona

6

Sala kinowa w wolañskim
gimnazjum
Uczniowie Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej mogą już korzystać z pierwszej w województwie małopolskim Pracowni Filmoteki Szkolnej, jaką otworzył w placówce
Polski Instytut Sztuki Filmowej. W ramach pracowni jedna z sal klasowych została dostosowana do projekcji filmów poprzez wyremontowanie i wyposażenie jej
w profesjonalny sprzęt: projektor i ekran,
system nagłaśniający oraz podłączenie do
Internetu, umożliwiające odtwarzanie filmów on-line. Uroczyste otwarcie miało
miejsce we wtorek, 18 marca. Wzięli w nim
udział przedstawiciele PISF, starostwa powiatowego, samorządu gminy Tarnów, tarnowskiej delegatury Małopolskiego Kuratorium
Oświaty, dyrektorzy
szkół, nauczyciele
oraz młodzież gimnazjalna z terenu
gminy. Wolańska
pracownia to szósty
tego typu obiekt w
Polsce i jedyny w
Małopolsce. Jej powstanie jest rezultatem działań jakie od kilku lat podejmują
w placówce nauczyciele Mariusz Widawski
oraz Agnieszka Grzegórzek-Zając, którzy
prowadzą w wolańskim gimnazjum zajęcia z edukacji filmowej.

U³añskie wyró¿nienia
Samorząd gminy Tarnów został uhonorowany specjalnym okolicznościowym medalem wybitym z okazji dziesięciolecia
działalności Stowarzyszenia Szwadron
Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów
Księcia Józefa Poniatowskiego oraz dwieście trzydziestej rocznicy utworzenia samego pułku. Stało się to podczas Święta
Pułku, które odbyło się w sobotę, 15 marca w Krakowie. Na tej samej uroczystości
mieszkaniec Zgłobic i szef
zgłobickiego oddziału Szwadronu Niepołomice Mariusz
Godek uhonorowany został
srebrnym Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej
nadawanym przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

po raz dziewiąty odbył się gminny poświęconego życiu i twórczości Jana Pawła II .
W tym roku przebiegał on pod hasłem
„Wiara w Syna Bożego Drogą do Świętości”. W konkursie udział wzięli reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z
terenu gminy w trzech kategoriach: wiedzy, recytatorskim i plastycznym. Pierwsze miejsce w pisemnym teście wiedzy zajęła Joanna Siemieńska z Szkoły Podstawowej w Zawadzie, drugie – Ewelina Szeliga ze Szkoły Podstawowej w Zgłobicach,
trzecie – Julia Sus ze Szkoły Podstawowej
w Zgłobicach, zaś wyróżnienie przypadło
Karolinie Piotrowskiej z Szkoły Podstawowej w Zawadzie. W konkursie recytatorskim zwyciężyła Dominika Tutaj ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej,
drugie miejsce zajęła Martyna Kula ze
Szkoły Podstawowej w Błoniu, zaś trzecie
– Karolina Piotrowska z Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Wyróżnienie w tej kategorii komisja przyznała Filipowi Gierackiemu ze Szkoły Podstawowej w Koszycach
Wielkich. W konkursie plastycznym spośród 190 nadesłanych prac komisja wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. Wśród dzieci przedszkolnych najwyżej została oceniona praca Mai Twarowskiej, a na drugim miejscu znalazła się praca Karoliny Łobody (obydwie z Publicznego Przedszkole w Zbylitowskiej Górze), natomiast miejsce trzecie zajęła Daria Turaj
z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Nowodworzu. Wyróżnienie w
tej kategorii otrzymała Justyna Kowal z
Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Nowodworzu. Wśród uczniów
młodszych klas szkoły podstawowej najlepszą pracę plastyczną wykonała Martyna Bobro, zaś na drugim miejscu jury sklasyfikowało oceniło pracę Kamili Wojciechowskiej (obydwie są uczennicami ZSP w
Zbylitowskiej Górze). Trzecie miejsce
przypadło Julii Duraczyńskiej ze Szkoły
Podstawowej w Zgłobicach, a wyróżnienie
przyznano Nikoli Kądziołce ze Szkoły
Podstawowej w Porębie Radlnej. Z grona
uczniów starszych klas szkoły podstawowej autorką najlepszej pracy okazała się
Paulina Skubisz ze Szkoły Podstawowej
w Błoniu, drugie miejsce zajęła Izabela
Śledź ze Szkoły Podstawowej w Zgłobicach, a trzecie – Gabriela Moskal z ZSP w
Zbylitowskiej Górze. Wyróżnienie przyznano Weronice Serwińskiej ze Szkoły
Podstawowej w Jodłówce-Wałkach. Konkurs odbył się 13 marca w Szkole Podstawowej w Błoniu, zaś wręczenie nagród
miało miejsce 28 marca w Urzędzie Gminy Tarnów.

Konkurs poœwiêcony
Janowi Paw³owi II
W roku kanonizacji, ogłoszonym w gminie Tarnów
„Rokiem Jana Pawła II” już
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„Czysta” gmina
Ulice nazywaæ
czy nie?
W niektórych miejscowoœciach ju¿ s¹, w innych jeszcze nie, ale mieszkañcy coraz czêœciej dostrzegaj¹ tak¹ potrzebê i poruszaj¹
temat na przyk³ad na zebraniach wiejskich –
nazwy ulic. Dobrze, kiedy s¹, bo ¿ycie z nazwanymi ulicami na pewno jest wygodniejsze.
Wiedz¹ o tym mieszkañcy Zg³obic, Zbylitowskiej Góry, Koszyc Ma³ych i Wielkich czy Tarnowca. Brak nazw ulic najbardziej chyba daje
siê we znaki mieszkañcom Woli Rzêdziñskiej,
bo poszczególne „odnogi”, gdzie do numerów
porz¹dkowych doklejana jest kolejna litera,
siêgaj¹ ju¿ drugiej po³owy alfabetu. Potrzebê wprowadzenia nazw ulic dostrzegana jest
te¿ na przyk³ad w Zawadzie, zw³aszcza dla
nowych mieszkañców tej miejscowoœci, niewiedz¹cych w któr¹ stronê maj¹ siê udaæ, aby
znaleŸæ dom o okreœlonym numerze.
Jednak nadanie nazw ulicom danej miejscowości nie jest ani zadaniem prostym, ani tanim, choć w tym ostatnim przypadku większe od kosztów finansowych są społeczne koszty tego przedsięwzięcia. Inicjatywa przede
wszystkim musi pochodzić od mieszkańców,
gdyż to właśnie oni na zebraniu wiejskim wybierają nazwy ulic i podejmują stosowną
uchwałę. Następnie uchwałę podejmuje Rada
Gminy. Ta uchwała, po wejściu w życie i jest
ogłaszana w dzienniku urzędowym i realizowana przez wójta, który zleca geodecie wykonanie elaboratu nazewnictwa ulic.
Koszty, jakie ponosi gmina, związane są
głównie z wykonaniem elaboratu, a później –
odpowiedniego oznakowania. Elaborat dla
mniejszej miejscowości to wydatek rzędu 1020 tysięcy złotych, dla dużej miejscowości może
to być nawet 100 tysięcy. Natomiast wykonanie jednej tablicy z nazwą ulicy, w zależności
od jej rodzaju to koszt rzędu 100-700 złotych.
Sporo jednak działań muszą wykonać mieszkańcy. Wprowadzenie nazw ulic to zmiana
adresu, co pociąga za sobą konieczność wymiany wszystkich dokumentów, w których znajduje się adres. Za niektóre z nich trzeba będzie osobno zapłacić. Trzeba też zrobić swoisty „tour” po urzędach i instytucjach, w których należy dokonać zmiany danych osobowych, takich jak bank, urząd skarbowy, starostwo, urząd statystyczny i inne. Trzeba zgłosić zmiany u podmiotów świadczącym nam
usługi telekomunikacyjne, dostarczających
prąd, gaz i inne media. Znacznie więcej działań muszą podjąć osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie tylko muszą wymienić pieczątki, ale zgłosić zmiany swoim
kontrahentom, podpisać aneksy do umów, czy
choćby postarać się o nowe materiały promocyjno-reklamowe.
Konieczność podjęcia tak dużej ilości działań może odstraszać. Niemniej jednak taką
rewolucję trzeba zrobić tylko raz, a korzyści
jest sporo. Więc być może gra jest warta
świeczki?
(red)
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Buduj¹ siê nowe drogi i chodniki, nowe przedszkola, nowe boiska. Gmina piêknieje, lecz
nie nale¿y zapominaæ, ¿e aby te wszystkie
miejsca s³u¿y³y mieszkañcom, nale¿y zarówno o nie, jak i ca³e ich otoczenie dbaæ. Dbaæ,
to znaczy po pierwsze nie brudziæ i szanowaæ, a po drugie porz¹dkowaæ.
Zima w tym roku była wyjątkowo łaskawa, samorządowi gminy Tarnów siłami własnymi udało się więc w krótkim okresie wykonać niezbędne prace porządkowe. Zarów-

no pracownicy interwencyjni, podopieczni
jak i więźniowie z Zakładu Karnego w Tarnowie porządkowali drogi z pozostałości po
posypywaniu czy rowy z zalegających starych
liści.
Wkrótce natomiast w wielu miejscach na
terenie gminy zrobi się znów zielono. I to nie
tylko z powodu nadchodzącej wiosny, ale też
nowych drzew i krzewów, które pojawią się
w wielu miejscach. W lasach w Łękawce i
Zbylitowskiej Górze nasadzone zostaną nowe
drzewka. Wygląd zmienią place użyteczności publicznej i pasy wzdłuż dróg publicznych.
A to dzięki funduszom unijnym, które udało
się pozyskać w ramach projektów „Zielone
płuca gminy” i „Zielona gmina”. Krzewy i
kwiaty zostaną zasadzone w Koszycach Małych, na skarpie w pobliżu miejscowego
Ośrodka Zdrowia, w Woli Rzędzińskiej w pobliżu Centrum Wsi, wzdłuż drogi wojewódzkiej w Porębie Radlnej, w pobliżu centrum
wsi w Radlnej czy na placu przykościelnym
w Zgłobicach. Zwracamy się z prośbą do
mieszkańców, by dbali o zielone miejsca w
gminie. Pracownicy gminni wykonają nasadzenia, jednak prosimy mieszkańców, by włączyli się w poprawianie estetyki naszych
gminnych miejscowości, chociażby poprzez
podlewanie zasadzonych kwiatów, jeśli rosną
w pobliżu naszego miejsca zamieszkania.

Integracyjne spotkania
Seniorów
W ostatnich dniach karnawa³u, w dniach 2027 lutego w gminie Tarnów odby³y siê integracyjne spotkania wszystkich Klubów Seniora. W czasie ostatkowych zabaw w Tarnowcu, Woli Rzêdziñskiej, Jod³ówce Wa³kach
i Zbylitowskiej Górze bawi³o siê ³¹cznie blisko piêæset osób. Ka¿de ze spotkañ up³ywa³o w mi³ej atmosferze, ze œpiewem na ustach
i czêsto tañcami. Godnym uwagi jest fakt, i¿
w trakcie zabaw by³ czas równie¿ na chwilê
zadumy. Z okazji og³oszenia przez Radê Gminy Tarnów roku 2014 Rokiem Jana Paw³a II,
uczestnicy spotkañ œpiewali ukochan¹ pieœñ
papie¿a „Barkê”.
Oprócz samych seniorów, w spotkaniach
uczestniczyli przedstawiciele samorządu
gminnego, miejscowi radni oraz sołtysi. Organizator – gminne Centrum Animacji Kulturalnej zadbało o własnoręczny catering,
słodkie torty oraz samodzielnie wykonane
upominki. W trakcie każdego ze spotkań
przedstawiciele samorządu gminnego wraz z
życzeniami wręczali paniom kwiaty z okazji
zbliżającego się Dnia Kobiet. W organizację
włączyły się miejscowe szkoły oraz sami seniorzy, niejednokrotnie przynosząc domowe
wypieki czy dbając o stronę artystyczną. W
trakcie każdego ze spotkań do zabawy zachęcała muzyka na żywo. – Cieszyły się one du-

żym zainteresowaniem. Wspaniała atmosfera panująca podczas każdego z nich utwierdza nas w przekonaniu, że ciągłe rozszerzanie propozycji aktywnego spędzania czasu dla
najstarszych mieszkańców naszej gminy ma
sens, w szczególności, iż to sami seniorzy
wychodzą z inicjatywą, a my tylko staramy
się sprostać ich oczekiwaniom – mówi Anna
Pieczarka, dyrektor CAK.
Spotkania integracyjne były niejako wstępem do tegorocznej oferty przygotowanej dla
młodych duchem mieszkańców. W tym roku
odbędą się jeszcze wycieczki m. in. do Wadowic, Krakowa czy Egeru na Węgrzech, ogniska integracyjne, Gminny Dzień Seniora, czy
też nowe zajęcia w Domach Ludowych.
(ek)
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Gminny program opieki
nad zwierzêtami

Bobrowy
problem
rozwi¹zany?
Mo¿e to wydaæ siê dziwne, ale w XXI wieku
problemem spêdzaj¹cym ludziom sen z powiek mog¹ okazaæ siê… bobry. Tak jest na
przyk³ad w Jod³ówce-Wa³kach, gdzie te sympatyczne sk¹din¹d zwierzêta pobudowa³y
szereg tam utrudniaj¹cych ¿ycie ludziom i
stwarzaj¹cych potencjalne zagro¿enie powodziowe. - Bobry potrafi¹ byæ bardzo uci¹¿liwe, bo – buduj¹c tamy – bardzo szybko s¹ w
stanie zmieniæ ekosystem na danym terenie
– podkreœla Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Równoczeœnie jednak bobrów nie mo¿na tak
po prostu siê pozbyæ, gdy¿ s¹ objête ochron¹.
W takiej sytuacji idealnym rozwi¹zaniem
by³oby od³owienie ca³ej bobrzej rodziny i
przeniesienie jej na inne miejsce, takie, gdzie
bobrze tamy nie stanowi³yby dla nikogo zagro¿enia.
Wydaje się, że w tym roku problem bobrów
w Jodłówce-Wałkach zostanie przynajmniej
częściowo rozwiązany. Pod koniec marca
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
wydał bowiem decyzję zezwalającą Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych na całkowitą rozbiórkę dwóch tam
oraz rozbiórkę częściową wraz z zamontowaniem rur przelewowych kolejnych dwóch
tam. Wszystkie cztery przeznaczone do całkowitej lub częściowej rozbiórki tamy zlokalizowane są na potoku Przemes w JodłówceWałkach. „Działalność bobrów na potoku
Przemes powyżej przedmiotowych tam polegająca na kopaniu nor, nad którymi ziemia
ulega zapadaniu, powoduje zagrożenie dla
użytkowników działek przylegających bezpośrednio do potoku. Ponadto ubytki gruntu,
ścięte i pogryzione przez bobry drzewa oraz
zniszczone ogrodzenie stanowią straty gospodarcze dla właścicieli działek” – pisze w uzasadnieniu swej decyzji Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska.
Zgodnie z decyzją całkowita rozbiórka tam
może być zrealizowana pomiędzy 1 września
a 15 listopada. „Biorąc pod uwagę zagrożenia, jakie powodują bobry, jak również
uwzględniając konieczność umożliwienia bobrom przetrwania w okresie rozrodu i wychowu młodych bobrów, dopuszczono termin
całkowitej rozbiórki tam w okresie jesiennym” – czytamy w uzasadnieniu.
(pw)
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Ponad 60 tysiêcy z³otych samorz¹d gminy
Tarnów mo¿e przeznaczyæ w tym roku na opiekê nad zwierzêtami – wynika z przyjêtego
przez Radê Gminy Tarnów 28 stycznia Programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t w gminie
Tarnów w 2014 roku”. Pieni¹dze te zostan¹
przeznaczone na realizacjê okreœlonych w
programie zadañ, które przyczyni¹ siê do systematycznego ograniczania populacji bezdomnych zwierz¹t, zarówno w roku 2014, jak i w
latach nastêpnych.
Do zadań tych zaliczone zostały w szczególności: zapewnienie bezdomnym zwierzętom
miejsc w schronisku oraz opieki weterynaryjnej, odławianie bezdomnych zwierząt i poszukiwanie dla nich nowych właścicieli, sterylizację i kastrację w celu ograniczenia populacji, współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zwierzętami bezdomnymi i sprawującymi nad nimi opiekę oraz podjęcie działań przygotowawczych i organizacyjnych do wprowadzenia ewidencji zwierząt oraz
ich elektronicznego znakowania.
Przyjmując program, gminny samorząd
zobowiązał się także do działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących odpowiedzialności właścicieli za zwierzęta domowe i
gospodarskie, konieczności sprawowania opieki nad zwierzętami, humanitarnego ich traktowania, a także kontrolowania i ogranicza-

nia rozrodczości zwierząt domowych. – W tej
dziedzinie jest bardzo dużo do zrobienia – ocenia Kazimiera Kleszcz, kierownik Referatu
Geodezji, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Tarnów. – Z pewnością nie
jest bowiem zbiegiem okoliczności, że liczba
zgłoszeń dotyczących bezdomnych psów wzrasta tuż przed sezonem urlopowym. Zwierzę
to nie zabawka, którą – jak się znudzi można
po prostu wyrzucić. Opieka nad zwierzęciem
to obowiązek, a porzucanie zwierzęcia nie jest
rozwiązaniem problemu tylko jego przerzuceniem na samorząd, realizowanym potem na
koszt podatnika – dodaje. Z pewnością porzucenie zwierzęcia byłoby dużo trudniejsze, gdyby udało się wprowadzić system elektronicznego znakowania zwierząt. Dzięki zawartym
na chipie danym o właścicielu, można by – po
odłowieniu zwierzęcia – po prostu zwrócić go
właścicielowi.
Aby zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom, zostały zawarte umowy z gabinetem
weterynaryjnym oraz azylem dla zwierząt.
Gmina prowadzi także regularną promocję
adopcji. Na stronie internetowej www.gmina.tarnow.pl w zakładce „Przygarnij mnie,
proszę” można znaleźć informacje o zwierzętach oczekujących w azylu na adopcję, ich fotografie oraz informacje na temat sposobu
dokonania adopcji.
(pw)

Wœcieklizna ca³y czas groŸna
Mo¿e to wydawaæ siê dziwne, ale wœcieklizna nadal pozostaje chorob¹ groŸn¹ dla zwierz¹t domowych oraz ludzi. Wed³ug danych
Powiatowego Lekarza Weterynarii od 2010 do
stycznia 2014 roku na terenie powiatu tarnowskiego odnotowano 23 ogniska tej choroby, w tym w ubieg³ym roku na terenie Woli
Rzêdziñskiej. To nie oznacza, ¿e inne gminne
miejscowoœci s¹ niezagro¿one. Zwierzêta i
przenoszone przez nie zarazki choroby nie
znaj¹ granic administracyjnych, wiêc pojawienie siê ognisk choroby w s¹siednich gminach
– Pleœna, Wierzchos³awice czy Skrzyszów –
oznacza zagro¿enie równie¿ dla innych miejscowoœci gminy. Dlatego nale¿y byæ czujnym
i zwracaæ uwagê nie tylko na zwierzêta dzikie, ale równie¿ na domowe.
Jak podkreśla Powiatowy Lekarz Weterynarii, niezmiernie ważne są szczepienia. Najczęściej przeciw wściekliźnie szczepi się psy.
Całkiem słusznie, bo to one właśnie mają najczęstszy kontakt ze zwierzętami leśnymi. Ale
nie tylko psy są zagrożone. Spośród wykrytych na terenie powiatu ognisk tej choroby
tylko trzy przypadki dotyczyły psów. Natomiast aż sześciokrotnie były to krowy. - Do
przeniesienia zarazka na krowę dochodzi bardzo łatwo, zwłaszcza podczas wypasania tych
zwierząt na pastwiskach w pobliżu lasów,
gdzie mogą zostać pogryzione przez małe zwierzęta na przykład przez kuny – mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii Paweł Wałaszek.

Kilka przypadków wścieklizny dotyczyło także kotów, w jednym przypadku był to koń.
Dopiero pozostałe przypadki to dzikie zwierzęta: lisy, kuny i borsuki. – Na wściekliznę
może zachorować każde zwierzę stałocieplne
z rodziny ssaków – podkreśla Paweł Wałaszek.
Szczepić należy więc nie tylko psy, a szczególną ostrożnością powinni charakteryzować
się ci, którzy mieszkają w pobliżu obszarów
leśnych: nie wypuszczać domowych zwierząt
do lasu i bacznie je obserwować. – Należy przestrzegać dzieci, żeby nie zbliżały się do leśnych
zwierząt i nie bawiły z nimi. Normalnie te
zwierzęta uciekają przed człowiekiem. Jeśli
pozwalają się do siebie zbliżyć, już to powinno
wzbudzić nasze podejrzenia – mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii. Warto dodać, że kontakt człowieka z chorym zwierzęciem może
pociągnąć za sobą konieczność zaszczepienia
nawet kilkunastu osób.
Oczywiście służby weterynaryjne nie poprzestają na przestrogach, ale prowadzą również
działania profilaktyczne. Po świętach Wielkanocnych zostanie przeprowadzona akcja podawania szczepionki dzikim zwierzętom. Jeśli
zatem, wybierając się w tym czasie do lasu,
natrafimy na szarobrunatne kilkucentymetrowe kostki, nie dotykajmy ich, a tym bardziej
nie zabierajmy. Postarajmy się też przez czas
trwania akcji, a będzie to około dwóch tygodni,
nie wypuszczać zwierząt domowych.
(pw)
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Nowe boiska ze œrodków unijnych
Dziêki dofinansowaniu unijnemu w gminie Tarnów powstan¹ kolejne trzy boiska wielofunkcyjne. Jeszcze w tym roku mieszkañcy Koszyc
Wielkich, Woli Rzêdziñskiej i Jod³ówki Wa³ek
bêd¹ mogli zagraæ w koszykówkê, siatkówkê
czy te¿ tenisa na nowoczesnych, bezpiecznych
obiektach.
Gmina Tarnów sukcesywnie powiększa bazę
sportową o kolejne boiska wielofunkcyjne. W
ostatnich latach swoich powstały one w większości sołectw, a w tym roku przyszedł czas na
następne. – W ostatnich latach jednym z priorytetów inwestycyjnych samorządu było utworzenie w każdej miejscowości nowoczesnego, bezpiecznego boiska, służącego wszystkim mieszkańcom. I w bieżącym roku już trzynaście miejscowości będzie takie obiekty posiadało. Główna w tym zasługa efektywnego pozyskiwania
środków zewnętrznych – podkreśla włodarz gminy. – Gdy do boisk wielofunkcyjnych dodamy siłownie, sale gimnastyczne czy basen, to okazuje
się, że baza sportowa gminy Tarnów jest już imponująca – dodaje.

Jod³ówka-Wa³ki
Dzięki sprzyjającej w końcu ubiegłego roku
aurze, rozpoczęły się już prace przy budowie boiska w Jodłówce-Wałkach. Obiekt powstaje w po-

bliżu miejscowej remizy OSP. Na powierzchni
34mx19m znajdzie się boisko pokryte powierzchnią poliuretanową, na którym będzie można grać
w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Całość zostanie ogrodzona. Przy obiekcie powstaną też miejsca postojowe.

Wola Rzêdziñska
Boisko w Woli Rzędzińskiej powstanie w pobliżu Szkoły Podstawowej i budowanego przedszkola. Wielofunkcyjny obiekt z poliuretanową
powierzchnią będzie przystosowany do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Oprócz tego boisko otoczone zostanie bieżnią lekkoatletyczną
oraz bieżnią do skoków w dal. – Mamy co prawda boisko przy „Wolanii”, jednak jest ono przystosowane jedynie do gry w piłkę nożną. Poza
tym, przy tak dużej liczbie mieszkańców, jest ono
wiecznie oblegane. Teraz będzie miejsce, gdzie
nie tylko dzieci będą mogły aktywnie spędzać
czas – cieszy się sołtys Woli Rzędzińskiej Mieczysław Nytko.

Koszyce Wielkie
Także w Koszycach Wielkich, obok miejscowego Zespołu Szkół Publicznych, jeszcze w
tym roku będzie można biegać czy to za piłką
koszykową czy siatkową po 450 m2 boiska wielofunkcyjnego. Również miejscowi lekkoatleci zyskają miejsce do treningu, dzięki wyty-

czonej czterotorowej bieżni. Całość obiektu
zostanie ogrodzona.
Na budowę boisk w Jodłówce-Wałkach, Koszycach Wielkich oraz Woli Rzędzińskiej samorząd gminy Tarnów pozyskał łącznie ponad 800
tysięcy dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach
działania Odnowa i rozwój wsi.
Warto dodać, że wspomniane boiska to niejedyne obiekty sportowe, jakie w tym roku powstaną w gminie. W ramach zagospodarowania
centrum miejscowości nowe boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią powstaną również w Białej oraz Woli Rzędzińskiej II. Planowana jest także budowa boisk z poliuretanową
nawierzchnią przy szkołach w Zbylitowskiej
Górze oraz Błoniu. Na budowę tych dwóch ostatnich gmina złożyła wniosek do Ministerstwa
Sportu.
Przypomnijmy, że w ostatnich latach baza
boisk wielofunkcyjnych znacznie się powiększyła, przede wszystkim dzięki środkom zewnętrznym, w tym unijnym. Boiska powstały
(lub zostały zmodernizowane) w Nowodworzu, Błoniu, Radlnej, Łękawce, Zawadzie,
Zgłobicach, Koszycach Małych, Tarnowcu,
Porębie Radlnej i Białej.
(ek)

Kolejne dotacje unijne dla gminy Tarnów
Centra Wsi w Woli Rzêdziñskiej II i Bia³ej, budowa œcie¿ki rowerowej w Nowodworzu, remonty
kapliczek, kuranty, zasadzenie zieleni czy warsztaty dla m³odzie¿y. To wszystko zostanie zrealizowane dziêki blisko 1 milionowi 250 tysi¹com
z³otych pozyskanym w ostatnim czasie przez
jednostki gminy Tarnów z funduszy unijnych, za
poœrednictwem Zielonego Pierœcienia Tarnowa,
w ramach dzia³añ „Odnowa i rozwój wsi” oraz
„Ma³e projekty”. Pieni¹dze pozwol¹ na sfinansowanie projektów obejmuj¹cych zasiêgiem oddzia³ywania teren ca³ej gminy.
Nabór ogłoszony z końcem ubiegłego roku
przez Zielony Pierścień Tarnowa był już niemal
ostatnią szansą na skorzystanie ze środków
PROW 2007-2013. Postawił on przed samorządami wyzwanie, szczególnie w zakresie „małych
projektów”. Znacznie ograniczono bowiem możliwości finansowania ogłaszając nabór tematyczny, skupiający się głównie na zagadnieniach ekologicznych oraz poprawiających estetykę miejsc
użyteczności publicznej. Mało tego, gmina Tarnów w poprzednich naborach wykorzystała już
większość limitu przysługujących jej do pozyskania środków. - Dlatego o większość z pozyskanych pieniędzy aplikowały instytucje samorządowe, takie jak Centrum Animacji Kulturalnej,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czy Gminna Biblioteka Publiczna. Dzięki temu znów będziemy mogli realizować projekty, na które bez
dotacji ciężko by było znaleźć fundusze – mówi
wójt włodarz gminy.
Gminne Centrum Animacji Kulturalnej w
ramach pozyskanych funduszy zorganizuje ekologiczny festyn „Rewia gminnych ekoludków”
oraz ekologiczne warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Dzięki środkom z „małych
projektów” pozyskanym przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Tarnów w wielu miejscach na
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terenie gminy zostanie zasadzona zieleń. Projekt „Zielone płuca gminy” sprawi, iż w miejscach
publicznych (pasy drogowe, place i parkingi)
pojawią się krzewy oraz kwiaty. Samorząd gminny w ramach projektu „Eko-Gmina” będzie chronił dziedzictwo przyrodnicze terenu. Kolejne
dofinansowanie poprawi oświetlenie w centrum
wsi w Woli Rzędzińskiej. Na uwagę zasługuje
projekt złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną „Kuranty w Gminie Tarnów”. W jego
ramach już wkrótce w trzech miejscach gminy
Tarnów pojawią się kuranty. Jest to innowacyjne w skali regionu rozwiązanie, polegające na
umiejscowieniu na wieżach kościelnych i innych
centralnych budynkach instalacji pozwalającej
na odgrywanie dowolnych materiałów audio.
Nowe oblicze zyskają również trzy kapliczki przydrożne – w Woli Rzędzińskiej, Koszycach Małych oraz Koszycach Wielkich. Za pozyskane pieniądze Gminna Biblioteka Publiczna wykona
generalne remonty tych zabytkowych wyrazów
religijnego kultu. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w ramach pozyskanych środków wyposaży natomiast siłownię w Łękawce.
Do finansowania zakwalifikowano trzy duże
projekty. Dzięki dwóm z nich kolejne miejscowości w gminie Tarnów zyskają swoje centra wsi.
W Woli Rzędzińskiej II powstanie centrum wraz
z boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw
dla dzieci. Podobnie zagospodarowane zostanie
centrum w Białej, obok miejscowej remizy. – Dla
mieszkańców Białej jest to najlepsza wiadomość

od kilku lat. Do tej pory zazdrościliśmy innym
miejscowościom centrów wsi, a teraz doczekamy się własnego. Cieszymy się, że gmina o nas
nie zapomina, mimo, iż jesteśmy jedną z najmniejszych miejscowości i do tego oddalonych
od reszty gminy – mówi sołtys Białej Brygida
Brożek. Ostatnim z projektów, na które udało
się pozyskać pieniądze jest budowa ścieżki rowerowej w kierunku Domu Pomocy Społecznej
w Nowodworzu.
- W ostatnich latach postawiliśmy na efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych. I
opłacało się, a efekty widać w każdej miejscowości. Centra wsi, hale sportowe, basen, boiska
wielofunkcyjne – te, i wiele innych projektów,
były możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie dzięki pozyskaniu środków unijnych – wylicza wójt Grzegorz Kozioł – W zasadzie zakończył się jeden okres pozyskiwania pieniędzy z
Unii, ale rozpoczyna kolejny. Na pewno wykorzystamy nasze doświadczenie w powiększaniu
budżetu gminy o kolejne środki z zewnątrz –
dodaje. Zresztą, jak pokazują rankingi, gmina
Tarnów w zakresie pozyskiwania środków unijnych jest liderem w regionie, a ilość pozyskanych pieniędzy naprawdę imponuje. Zarówno
duże inwestycje, projekty edukacyjne czy wydarzenia kulturalne udaje się zrealizować dzięki dodatkowym środkom pozyskanym czy to z
unii europejskiej czy z zewnętrznych funduszy
krajowych.
(ek)
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Dotacje do sportu…
Jak co roku w gminnym budżecie została zarezerwowana kwota na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży, w klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych. Do dwudziestu jeden
działających na terenie gminy klubów sportowych, głównie LKS-ów i UKS-ów trafi w ten sposób 406 tysięcy złotych. W zależności od wielkości i liczebności klubów, charakteru działalności
oraz rozgrywek, w jakich biorą one udział, dotacje wyniosą od 1-2 tysięcy złotych do nawet ponad 100 tysięcy.
- Z roku na rok daje się zaobserwować wyraźną
tendencję wzrostową, jeśli chodzi o uprawianie
sportu – zarówno wyczynowe, jak i rekreacyjne
– mówi gminny koordynator sportu Eugeniusz
Wojtarowicz. – Widać tu sprzężenie zwrotne: w
miarę jak przybywa w gminie infrastruktury
sportowej, przybywa również nowych klubów –
zarówno tych o wąskiej specjalizacji, jak na przy-

kład kluby motocrossowe w Zbylitowskiej Górze czy Nowodworzu, jak i tych nastawionych
na szeroko pojmowaną rekreację, dedykowaną
dla całych rodzin, jak „Relax” w Woli Rzędzińskiej – dodaje.
Na różnorodność prowadzonych przez kluby
sportowe działań zwraca uwagę Marek Cichy,
wiceprezes występującego w piłkarskiej lidze
okręgowej klubu „Victoria” z Koszyc Małych. –
Pieniądze te są przeznaczane nie tylko na organizowanie zawodów i rozgrywek lub wyjazdy na
nie, ale przede wszystkim prowadzenie szkoleń
oraz treningów, organizowanie obozów sportowych, a także prowadzenie zajęć sportowych i
organizowanie sportowych imprez rekreacyjnoruchowych dla dzieci i młodzieży – podkreśla.
Jak podkreśla gminny koordynator sportu,
kwoty wydatkowane przez samorząd gminy
Tarnów, są niemałe, porównywalne z kwotami
asygnowanymi przez znacznie większe samorzą-

dy, a w wielu przypadkach nawet je przewyższające. – Nasze kluby piłkarskie występujące w klasie „B”, jak na przykład Radlna, Tarnowiec, Biała
czy Koszyce Wielkie, otrzymują dofinansowanie
na poziomie 20-25 tysięcy złotych, podczas gdy
tarnowski „Metal” występujący w tych samych
rozgrywkach ma otrzymać 5 tysięcy złotych –
mówi Eugeniusz Wojtarowicz.
Oprócz pieniędzy na sport do organizacji działających na terenie gminy Tarnów trafi także
blisko 100 tysięcy złotych na organizowanie
wypoczynku dla dzieci z rodzin wielodzietnych i
dysfunkcyjnych, spotkań integracyjnych dla rodzin, przedsięwzięć służących aktywizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych,
przeciwdziałających uzależnieniom, nałogom i
patologiom społecznym, a także na upowszechnianie kultury, wspieranie artystów amatorów,
kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty już wkrótce.

…i organizacji pozarz¹dowych
Prawie siedemdziesiąt cztery tysiące złotych
z budżetu gminy Tarnów trafi też w roku 2014
do organizacji pozarządowych. Przyznane dotacje przeznaczone zostaną na pomoc społeczną,
przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz działalność
kulturalną.
Prawie dwadzieścia pięć tysięcy złotych zostanie podzielonych pomiędzy organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi na terenie gminy Tarnów działania związane z pomocą społeczną. Najmniejsze dofinansowanie – tysiąc
złotych otrzyma Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne, po półtora tysiąca złotych trafi
do Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Klubu Amazonka, a także do oddziałów Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” działających przy parafiach w Porębie
Radlnej oraz Koszycach Wielkich. O trzysta
złotych więcej, czyli po tysiąc osiemset złotych,
otrzymają: oddział Caritas Diecezji Tarnowskiej działający przy parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej oraz działający w tej

samej parafii oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START Tarnów zostanie wparte z gminnego budżetu kwotą czterech tysięcy złotych, natomiast aż dziesięć tysięcy trafi do Stowarzyszenia Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych „Pomocna dłoń”.
Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi pieniądze z budżetu gminy otrzyma sześć organizacji społecznych. Najmniejsza dotacja – w kwocie tysiąca
złotych trafi do Wolańskiego oddziału Akcji
Katolickiej, tysiąc osiemset złotych otrzyma
Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii
p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej,
o dwieście złotych więcej trafi natomiast do
podobnej placówki działającej przy parafii św.
Brata Alberta w Zgłobicach. Takie same kwoty – po dwa tysiące – złotych gmina wyłoży ze
swego budżetu na wsparcie oddziałów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Tarnowcu i
Koszycach Wielkich, natomiast Dom Zakon-

ny Księży Sercanów w Koszycach Małych
otrzyma cztery tysiące złotych.
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – to kolejne zadanie, w którego realizacji
gminny samorząd wspierać będą organizacje
pozarządowe. Od lat już wspierające samorząd
w organizacji różnego rodzaju imprez, a przede
wszystkim gminnych dożynek Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów otrzyma 9,5 tysiąca złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na organizację różnego rodzaju imprez
kulturalnych, okolicznościowych oraz festynów rodzinnych. Znacznie większa kwota, bo
aż 24 tysiące złotych otrzyma Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej. Istniejąca już od ponad czterdziestu lat orkiestra od lat promuje
gminę na imprezach w kraju i za granicą.
Natomiast 3 tysiące złotych trafi do wolańskich gospodyń za pośrednictwem Powiatowy
Związek Kółek Rolniczych.
(pw)

Nowy plac zabaw w Jod³ówce-Wa³kach
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jod³ówce-Wa³kach – po windzie dla niepe³nosprawnych w Zespole Szkó³ Publicznych Zbylitowskiej Górze – to kolejny przyk³ad wspó³pracy mieszkañców z gminnym samorz¹dem.
Znaczn¹ czêœæ ogólnych kosztów zakupu i
monta¿u wyposa¿enia placu zabaw stanowi³y bowiem pieni¹dze pochodz¹ce wprost od
mieszkañców miejscowoœci.
Były to nie tylko wpłaty rodziców uczęszczających do szkoły dzieci. Można powiedzieć,
że w inicjatywę zaangażowała się cała lokalna społeczność. Ochotnicza Straż Pożarna
umożliwiła Radzie Rodziców zorganizowanie
loterii fantowej na jubileuszu stulecia istnienia jednostki, a prezes Lucjan Olszówka przekazał nieodpłatnie maskotki na loterię. Jak
podkreśla przewodnicząca Rady Rodziców
Lidia Sorysz, cały dochód z loterii przeznaczony został na budowę placu zabaw. – UKS
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przekazał na ten cel całą swoją dotację, a
szkolny konserwator wykonał prace ziemne
– dodaje dyrektor szkoły Krystyna Dudoń.
- Cieszę się z takich inicjatyw mieszkańców i bardzo dziękuję za nie – mówi wójt
Grzegorz Kozioł. – W takich przypadkach
ważne jest już nie tyle samo zaangażowanie
finansowe mieszkańców, choć jego również
nie należy lekceważyć, ile sama ich determinacja w dążeniu do celu. Poprzez swoje zaangażowanie finansowe, mieszkańcy pokazują, co jest dla nich naprawdę ważne i co
powinno być traktowane priorytetowo. Nie
muszę chyba dodawać, że to dodatkowo motywuje do podejmowania konkretnych inicjatyw – dodaje.
Nowy plac zabaw w Jodłówce-Wałkach
kosztował prawie 33 tysiące złotych. Większą
część kosztów jego budowy pokryła ze swego
budżetu gmina.
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PREZENTACJE

Dziewiêcioro nowych
stypendystów

KLAUDIA
GAJDUR
Trenuje piłkę nożną w
żeńskiej drużynie piłkarskiej Naprzód Sobolów i studiuje wychowanie fizyczne na tarnowskiej PWSZ.

MICHAŁ
MYTNIK
Uczeń I klasy tarnowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego
od
dwóch lat uprawia amatorsko kolarstwo górskie.

AGNIESZKA
SIEDLIK
Jest uczennicą drugiej
klasy gimnazjum w Zespole Szkół Muzycznych
w Tarnowie. Jest laureatką prestiżowych konkursów skrzypcowych.

ANNA
SAK
Jest uczennicą klasy
maturalnej w tarnowskim I LO i zajmuje się
muzyką organową. Edukację muzyczną kontynuuje w Diecezjalnym
Studium Organistowskim II stopnia. Jest laureatką konkursów organowych.

RENATA
KNAPIK
Od dwóch sezonów jest
Mistrzynią Polski i aktualną brązową medalistką Mistrzostw Europy w szpadzie kobiet.
Powołana do Kadry Narodowej przygotowuje
się do Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku. Jest
na drugim roku studiów
doktoranckich.

NIKOLA
KĄDZIOŁKA
Jest utalentowaną wokalistką. Prezentowała
swoje umiejętności wokalne na licznych konkursach ogólnopolskich
i regionalnych, zajmując
wysokie miejsca.

JAKUB
OCHNIO
Student etnologii i socjologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoje prace fotograficzne publikował
na ponad 120 wystawach na całym świecie.
Jest laureatem wielu
prestiżowych nagród.

ADRIANNA
SIEDLIK
Uczy się w piątej klasie
szkoły podstawowej w
Zespole Szkół Muzycznych. Z dużym powodzeniem uczestniczy w licznych krajowych i międzynarodowych konkursach fortepianowych.
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W gminie Tarnów
kontynuowany jest
program wspierania
utalentowanych
m³odych ludzi. Po
przyjêtych przez
radnych zmianach
wsparcie to realizowane jest jako
program stypendialny. Na prze³omie
roku oraz w lutym
stypendia otrzyma³o dziewiêcioro
m³odych ludzi:
Klaudia Gajdur
i Jakub Ochnio ze
Zg³obic, Micha³
Mytnik i Renata
Knapik z Koszyc
Wielkich, Anna Sak,
Agnieszka i Adrianna Siedlik z Woli
Rzêdziñskiej,
Nikola K¹dzio³ka
z Porêby Radlnej
oraz Mi³osz Marcinkiewicz z Koszyc
Ma³ych.

MIŁOSZ
MARCINKIEWICZ
To również uczeń piątej
klasy szkoły podstawowej w Zespole Szkół
Muzycznych i utalentowany pianista. Z dużym
powodzeniem bierze
udział w licznych konkursach fortepianowych, plasując się w gronie ich laureatów.
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Zebrania wiejskie za
W okresie od 3 marca do 1 kwietnia we
wszystkich so³ectwach gminy Tarnów odby³y siê zebrania wiejskie. Cykl rozpocz¹³ siê
zebraniem w Nowodworzu, zakoñczy³ zaœ w
Tarnowcu. W zebraniach uczestniczyli samorz¹dowcy w³odarz gminy i jego zastêpcy,
przedstawiciele Stra¿y Gminnej oraz Urzêdu
Gminy, nie brakowa³o te¿ radnych reprezentuj¹cych poszczególne miejscowoœci. Zebrania mia³y podobny przebieg. Oprócz normalnych zadañ organu uchwa³odawczego so³ectwa, a wiêc przyjêcia sprawozdania z pracy
so³tysa i rady so³eckiej za 2013 rok oraz
uchwalenia rocznego planu wydatków na rok
2014, na wszystkich zebraniach pojawia³y siê
kwestie istotne dla mieszkañców, którzy swe
uwagi, w¹tpliwoœci i wnioski formu³owali pod
adresem przedstawicieli w³adz gminy. Poni¿ej prezentujemy krótk¹ informacjê o najwa¿niejszych kwestiach poruszanych na poszczególnych zebraniach.
Na otwierającym cykl zebraniu w NOWODWORZU w bardzo dobrej atmosferze
mieszkańcy skupili się na problemach bieżących. Wnioskowali również o wykonanie wielu prac porządkowych przez skierowanych z
Urząd Gminy pracowników interwencyjnych.
Zebranie w BIAŁEJ było najlepszym dowodem, że miejscowość ta stanowi przykład dobrej współpracy wspólnoty mieszkańców z
urzędem w zakresie zaangażowania i pracy
społecznej na rzecz rozwoju wsi. Po niedawno zakończonej modernizacji budynku komunalnego oraz boiska sportowego mieszkańcy
niecierpliwie oczekują rozpoczęcia budowy
nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci. W tym
zakresie samorządowcy mieli dla mieszkańców Białej dobre wiadomości, gdyż zaplanowana budowa centrum wsi będzie w tym roku
realizowana. Mieszkańcy ZAWADY natomiast w trosce o bezpieczeństwo pieszych
jako na zadanie priorytetowe wskazywali konieczność kontynuacji budowy ścieżki z Zawady w kierunku Tarnowca. Drugą poruszaną przez mieszkańców tej miejscowości
kwestią była kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej.
Zebranie w PORĘBIE RADLNEJ po raz
kolejny już objawiło się jako wzór demokracji w wyznaczaniu priorytetów zadań drogowych na 2014 rok. W głosowaniu jawnym
wskazano jako priorytet poprawę przejezdności drogi gminnej tzw. „na Kawę” w celu
umożliwienia okolicznym właścicielom dojazdu do pól i lasów. Natomiast na zebraniu
wiejskim w RADLNEJ, oprócz zgłaszanych
już w poprzednim roku potrzeb szczególnie
w zakresie poprawy przejezdności dróg do pól
i wykonania kolejnych nakładek, mieszkańcy w trosce o dzieci korzystające z placu zabaw jako priorytetowe zadanie inwestycyjne
wskazywali konieczność wykonania ogrodzenia wzdłuż nowego centrum wsi wzdłuż drogi powiatowej. Jednym z ważniejszych tematów poruszanych na zebraniu w sołectwie nr
II w Woli Rzędzińskiej była kwestia realizowanego już w tym roku zagospodarowania

strona

12

centrum wraz z kompleksem sportowym przy
Zespole Szkół Publicznych. Mieszkańcy
wskazywali także na konieczność realizacji
wielu mniejszych zadań zmierzających do
poprawy jakości życia. Wśród aktualnych
problemów wsi najistotniejszą sprawą, na
jaką wskazywali mieszkańcy, były straty spowodowane działalnością rosnącej populacji
bobrów i dzików.
Na zebraniu wiejskim w BŁONIU mieszkańcy wskazywali potrzebę kontynuacji budowy chodników przy drodze powiatowej oraz
przy drodze gminnej w kierunku cmentarza.
Wnioskowali również o odtworzenie – pomimo problemów własnościowych – drogi
wzdłuż Dunajca wraz z umocnieniem prawego brzegu tej rzeki. Zebranie w sąsiadujących
z Błoniem KOSZYCACH MAŁYCH obfitowało różnorodnością spraw i problemów dotyczących jej mieszkańców i świadczyło nie
tylko o dużych oczekiwaniach, ale przede
wszystkim o poczuciu wspólnej odpowiedzialności za miejscowość. Poza tymi podstawowymi, ale najważniejszymi potrzebami,
mieszkańcy zgłosili propozycję ograniczenia
oświetlenia na istniejącym centrum wsi, poprawę bezpieczeństwa w okolicach szkoły. W
związku z tym ostatnim pojawił się wniosek
o postawienie w tym miejscu fotoradaru oraz
zaproponowanej przez wójta nowoczesnej
tablicy ostrzegawczej, na której wyświetlana
będzie prędkość przejeżdżającego pojazdu
wraz z wysokością mandatu i ilością punktów karnych w przypadku jej przekroczenia.
Mieszkańcy Koszyc Małych zainicjowali również debatę o możliwości wprowadzenia
„Karty Mieszkańca Gminy Tarnów”. Jako
priorytetową poruszano kwestię kontynuacji
budowy nowej sali gimnastycznej, ale przypominano także o czekających „w kolejce”
przebudowie ulic Pracy i Promiennej, budo-

wie szatni dla sportowców i wielu innych
mniejszych zadaniach. Wyrażano też powszechnie pozytywną opinię na temat wysokiego poziomu świadczenia podstawowej
opieki zdrowotnej w miejscowym ośrodku
zdrowia.
Jak na największe sołectwo gminne przystało, zebranie w WOLI RZĘDZIŃSKIEJ
I cieszyło się bardzo dobrą frekwencją. Obecni na nim mieszkańcy z aprobatą przyjęli informacje o planowanych inwestycjach, w
tym zwłaszcza kontynuacji o budowy przedszkola oraz budowy nowoczesnego kompleksu sportowego w sąsiedztwie szkoły i przedszkola. Po omówieniu spraw bieżących zainteresowanie radnych i mieszkańców koncentrowało się na pracach przy modernizacji trakcji kolejowej. Wskazywano także na
konieczność dokończenia budowy brakującego fragmentu chodnika przy ulicy Południowej. Na zebraniu w JODŁÓWCEWAŁKACH mieszkańcy po latach oczekiwania z zadowoleniem przyjęli zapowiedź
rozpoczęcia rozbudowy i modernizacji budynku szkoły. Zadanie to zostało przez nich
uznane za priorytetowe. Mieszkańcy w głosowaniu jawnym podjęli również uchwałę
zebrania wiejskiego w sprawie zakończenia
działalności i rozwiązania społecznego komitetu budowy kanalizacji sanitarnej wsi, a
pozostałą z rozliczeń kwotę składek członkowskich przekazano w głosowaniu jawnym
na rzecz szkoły. Uczestnicy zebrania zgłaszali także budzący powszechne zbulwersowanie fakt kradzieży stalowych pokryw
studni, co stanowi ważny problem, gdyż niesie zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i
zwierząt.
Zdecydowanie najbardziej liczne było zebranie w ZGŁOBICACH. Przebiegało w
atmosferze rzeczowej dyskusji, podczas któ-
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nami
rej poruszano najważniejsze problemy miejscowości. Ważną i oczekiwaną przez mieszkańców była zapowiedź otwarcia od września przedszkola. Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli też informacje o kolejnych
planach dotyczących budowy i modernizacji dróg, chodników. Na uwagę zasługuje
podjęcie przez społeczność lokalną dyskusji na temat przyszłości terenów kółka rolniczego w kontekście ewentualnej lokalizacji obiektów komunalnych. Wskazywano
także na kwestię pozostawania bez pozytywnego rozwiązania ważnego nie tylko dla
Zgłobic problemu przywrócenia lewoskrętu na krajowej czwórce na skrzyżowaniu z
ulicą Zgłobicką i Zbylitowskich. Na zebraniu w ŁĘKAWCE mieszkańcy poruszali
bardzo konkretne sprawy. Pojawiły się między innymi prośby o kontynuację budowy
kanalizacji sanitarnej, modernizację dróg,
kontynuację budowy chodników i szczególnie istotną w obecnym czasie poprawę dojazdów do pól. Wśród kilku planowanych na
ten rok zadań znalazła się również kwestia
budowy garażu dla jednostki OSP, warunkowana jednak koniecznością sprawnego
przebrnięcia przez procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

Zebranie w KOSZYCACH WIELKICH
odbyło się przy dość niewielkiej frekwencji mieszkańców, co jest niejako tradycją
tej miejscowości, ale wyróżniało się wysoką
kulturą dyskusji na tematy dotyczące miejscowości. Do priorytetowych zadań na najbliższy rok zaliczono budowę nowego boiska wielofunkcyjnego przy kompleksie
szkolno-sportowym, budowę chodnika
przy ulicy Południowej i remont budynku
przy ulicy Pocztowej. Zebranie w ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE w dużej mierze poświęcone było realizowanym w tej miejscowości gminnym inwestycjom. Omówiono
kwestię właściwie zakończonej już budowy budynku wielofunkcyjnego i centrum
wsi z placem zabaw. Jako priorytetowe na
bieżący rok wskazano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół, budowę
ulic Mościckiej i Słonecznej, modernizację
Kościelnej i Sportowej oraz kilka mniejszych zadań. Ważnym elementem zebrania była próba znalezienia kompromisowego rozwiązania parkingu dla bardzo licznych grup turystów odwiedzających nekropolię w Buczynie. Mieszkańcy wyrazili zdecydowaną krytykę nieodpowiednich zachowań przyjezdnych i paraliżu komunikacyj-

nego centrum wsi. Konkluzją tej dyskusji
była propozycja lokalizacji parkingu dla
autokarów w sąsiedztwie boiska sportowego, której pierwszym etapem będzie poszerzenie ulicy Sportowej.
Cykl zebrań wiejskich w gminie Tarnów
zakończył się 1 kwietnia zebraniem w Tarnowcu. Dyskutowano o wielu innych, istotnych dla TARNOWCA sprawach, w tym
zwłaszcza o poprawie bezpieczeństwa w najbliższym sąsiedztwie szkoły, budowie chodników oraz modernizacji infrastruktury drogowej. Inwestycje w bieżącym roku uznane
przez mieszkańców za priorytetowe to budowa ciągu pieszo-jezdnego do szkoły wraz
z parkingiem, kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Na Młyny oraz wykonanie projektu nowej kaplicy na cmentarzu. Pojawiły
się także tematy związane z funkcjonowaniem szkoły i biblioteki.
Cykl zebrań wiejskich został zakończony.
Podniesione przez mieszkańców kwestie,
wskazane priorytety, zdefiniowane problemy, stanowić będą dla przedstawicieli samorządu wytyczne do pracy na cały następny
rok. Czas pokaże, na ile uda się te problemy
rozwiązać.
(red)

Sprawcy dzikich wysypisk
bêd¹ bezwzglêdnie karani
Wydawa³o siê, ¿e wprowadzenie nowego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi bezpowrotnie zakoñczy erê dzikich
wysypisk œmieci, gdy¿ mieszkañcom po prostu nie bêdzie siê op³aca³o wywo¿enie œmieci
do lasu czy naddunajeckiej kêpy. Nic bardziej
mylnego. Wraz z nadchodz¹c¹ wiosn¹ – podobnie jak w poprzednich latach – pojawi³y
siê dzikie wysypiska.
Od razu też do walki ze sprawcami tych
wysypisk przystąpiła Straż Gminna. – W
ostatnim czasie zostaliśmy poinformowani o
dwóch takich wysypiskach powstałych w Woli
Rzędzińskiej niedaleko drogi powiatowej prowadzącej w kierunku Ładnej. Dzięki podjętym przez strażnikom działaniom od razu
udało się ustalić sprawców – informuje Marian Marszałek zastępca komendanta Straży Gminnej. – Będziemy ich karać z całą bezwzględnością, niech to będzie przestrogą dla
innych – dodaje.
Przypomnijmy, że za porzucenie śmieci,
straż może nałożyć mandat karny w wysokości do pięciuset złotych. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa kierowana
jest do wydziału karnego Sądu Rejonowego,
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a sąd może nałożyć grzywnę sięgającą nawet
pięciu tysięcy złotych.
Jak zapowiadają przedstawiciele samorządu, gmina bezwzględnie walczyć będzie też z przejawami wandalizmu,

zwłaszcza takimi, jak ostatnio w Tarnowcu, gdzie po raz kolejny zniszczono kilkanaście drzewek posadzonych w ciągu
ulicy Tarnowskiej, przy drodze wojewódzkiej 977.
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Leksykon historyczny miejscowoœci gminy Tarnów (5)

Koszyce Wielkie
Koszyce Wielkie na mapie z 1855 roku
Przeje¿d¿aj¹cych po³udniow¹ obwodnic¹ Tarnowa z oddali wita okaza³a sylweta koœcio³a parafii pw. Przemienienia Pañskiego obejmuj¹cej Koszyce Wielkie. W pobli¿u tej piêknej wizytówki miejscowoœci przebiega pó³nocna granica tego so³ectwa. Do 1960 roku
siêga³a ona znacznie dalej, a¿ do ul. Krakowskiej. W latach 1782-1914 nad Bia³¹, jeszcze wtedy w Koszycach Wielkich, by³ przerzucony drewniany kryty most, bêd¹cy w
swoim czasie przyk³adem kunsztu in¿ynieryjnego wysokiej próby.
Od pradawnych czasów Koszyce Wielkie
leżały na szlaku łączącym wschód z zachodem ziem polskich. Pierwsza wzmianka o wsi
Koschczicze z wyroku sądu krakowskiego z
lat 1358-62 dotyczy m.in. wyspy na Białej
między Koszycami a Tarnowcem. Na wyspie
tej opłacano myto za przejazd mostem. Obecnie na jej terenie znajdują się ogródki działkowe i warsztaty remontowe kolei. Pozostałością po niej jest też starorzecze. Najstarsze
ślady osadnictwa na terenie Koszyc Wielkich
pochodzą z młodszej epoki kamienia. Większość z nich ulokowana była na terasach
nadzalewowych w pobliżu Białej. Pozostałości największej z prehistorycznych osad znaleziono w pobliżu ul. J. Ablewicza. Funkcjonowała ona w III i IV w. naszej ery, zamieszkiwana przez ludność kultury przeworskiej.
Pierwszym znanym z imienia właścicielem
wsi był Wincenty z Koszyc wzmiankowany
w 1361 roku. Był on protoplastą rodu późniejszych właścicieli Koszyc Rokoszów herbu Ostoja, o którym Bartosz Paprocki pisał:
„Dom Rokosów w krakowskiem województwie starodawny, jeden z nich był biskupem
kamienieckim (…) Bracia tego biskupa rotmistrzami i mężmi sławnymi bywali, czego
jeszcze były pewne znaki w domu tym wieku
Figura św.
Jana Nepomucena z 2 połowy
XVIII wieku
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Budynek podworski
w Koszycach Wielkich
mego, jako listy przypowiednie, potem w roku
1398 list na jus teuconicum Dobeslao Rokos
militi [prawo niemieckie Dobiesława Rokosza rycerza] od króla Władysława nadany.
Potem drugi list, który dan Janowi Rokosowi w roku 1474, gdzie mu pisze: Strenuo militi nostro [ochotny nasz rycerzu]. Ten był
we dwudziestu i sześciu bitwach z nieprzyjacioły królestwa tego, w każdej wygranej. Był
sędziem krakowskim w roku 1400, o czem
listy i akta świadczą”. Zachowały się pieczęcie z herbem Ostoja kolejnych właścicieli
Koszyc z rodziny Rokoszów: z 1381 roku
Dobiesława z Koszyc, podsędka ziemskiego
krakowskiego i z 1456 roku Jana Rokosza
z Koszyc, sędziego ziemskiego krakowskiego.
Wieś podlegała od początku parafii rzymskokatolickiej w Zbylitowskiej Górze.
Według księgi poborów z 1536 roku była
wspólną własnością braci Jana i Jakuba Rokoszów. Mieszkało w niej siedmiu kmieci i
pięciu zagrodników. Był w niej dwór i folwark
oraz dziesięć małych stawów rybnych, młyn
na Białej i karczma. Kolejny spis poborów
pogłównego z 1581 roku podaje, że Koszyce
Wielkie należały do Anny Rokoszowej. Być
może po jej śmierci własność uległa podziałom. Przez centrum wsi prowadził wspomniany wyżej trakt handlowy z Krakowa na Ruś
przez Tarnów z mostem na Białej wzmiankowany w latach 1470, 1504, 1525 i 1587. W
1536 roku na terenie wsi było dziesięć stawów rybnych zasilanych wodą z potoku Zimna Woda. W roku 1581 spis podatkowy wymienia jako właścicielkę Annę Rokoszową.
Nie wiemy, kiedy Koszyce Wielkie przeszły
od Rokoszów w inne ręce. Z XVIII stulecia
pochodzą dwa najstarsze zabytki miejscowości - barokowe figury św. Jana Nepomucena
i św. Stanisława Biskupa. W 1830 roku Koszyce Wielkie wymienione zostały jako własność księcia Władysława Sanguszki z podtarnowskich Gumnisk. Według Słownika geograficznego Królestwa polskiego w 1883 roku
liczyły 566 mieszkańców rzymskich katolików, z tych 125 na obszarze większej własności Sanguszków i posiadały kasę pożyczkową gminną z funduszem 195 zł. Posiadłość
większa, czyli należąca do Sanguszków wy-

Figura św.
Stanisława
przy ul.
Stachury
nosiła 545 mórg roli i 126 mórg lasu, mniejsza posiadłość 314 mórg roli w ogóle.
W Koszycach Wielkich do 1944 roku funkcjonowało duże gospodarstwo Sanguszków,
po którym pozostało kilka budynków, czworak, dawne stajnie i stelmarnia, czyli dzisiejsza poczta, a ponadto zabytkowy drzewostan
(dwa wielkie dęby) przy zabudowaniach gospodarczych i jaworowa aleja dojazdowa od
ul. Tarnowskiej prowadząca kiedyś do nieistniejącego dworu-rządcówki. Po rozebranej
ponad dwadzieścia lat temu rządcówce pozostały tylko zasypane piwnice i słabej jakości
zdjęcia. Przed 1909 roku część budynków
dworskich była dzierżawiona przez Leona
Schwanenfelda, który miał tam rafinerię spirytusu, przeniesioną później do Tarnowa. W
1913 roku w miejscowości powstała Ochotnicza Straż Pożarna.
Nową ozdobą Koszyc Wielkich jest brama
seklerska stojąca w odnowionym centrum wsi
obok odnowionego stawu, figury św. Jana
Nepomucena i przystanku autobusowego w
stylu podhalańskim. Trzecia w Polsce brama
seklerska jest darem Csíkszentsimon – rumuńskiego miasteczka zamieszkałego w całości przez węgierskich seklerów.
dr Krzysztof Moskal
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ROZMOWA

Widziane z parlamentu

„W Europie
jesteœmy dla
Polski…”
Z pos³em Edwardem Czesakiem, kandydatem Prawa
i Sprawiedliwoœci do Parlamentu Europejskiego
rozmawia Piotr Pawlina.
Panie pośle, czy zamieni pan polski sejm na europarlament?
O tym zadecydują wyborcy, ale cieszę się, że jako człowiek urodzony w
Tarnowie i całe życie związany z Ziemią Tarnowską reprezentuję ją w
wyborach do Parlamentu Europejskiego. Odbieram to nie tylko jako
wyróżnienie, wyraz uznania dla mojej aktywności, ale przede wszystkim
jako motywację do dalszej ciężkiej
pracy na rzecz mieszkańców regionu.
Jak ocenia Pan szanse Prawa i
Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach?
Przed pięciu laty, w wyborach europejskich zdobyliśmy trzy mandaty i
niewiele zabrakło do uzyskania
czwartego. Mamy nadzieję, że tegoroczny wynik nie będzie gorszy od poprzedniego, a wiele wskazuje na to,
że wynik może być lepszy. Wszystko
w rękach wyborców. Mam nadzieję,
że wyborcy pozytywnie ocenią nasz
program i naszych kandydatów, co
znajdzie swój wyraz w wynikach głosowania. Będę ciężko pracował, aby
przekonać wyborców także do mojej
osoby.
Zanim znalazł się Pan na liście
kandydatów do Parlamentu Europejskiego, był pan wymieniany
jako potencjalny kandydat do innych funkcji, w tym samorządowych.
Nie o funkcje chodzi, ale o rzetelną i
skuteczną pracę na rzecz regionu.
Mnie interesują realne działania, a
nie stanowiska. Każdy powinien zajmować się tym, co robi dobrze i do
czego ma predyspozycje. W naszych
szeregach znam wiele osób, które są
znakomitymi samorządowcami. Ja
natomiast mam wieloletnie doświadczenie pracy w polskim sejmie,
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zwłaszcza w sejmowej komisji ds.
Unii Europejskiej. I te kompetencje
chcę wykorzystać. Bo dziś Unia Europejska trochę o nas zapomniała. I
nie ma komu obecnie w Brukseli o
nas przypominać. Ziemia tarnowska
nie ma europosła. A powinna.

Potrzeba gigantycznej pracy, pracy w
Parlamencie Europejskim, wspólnego stanowiska UE, aby zapewnić
nam bezpieczeństwo energetyczne i
uniezależnić nas od Rosji. Obecna
władza tego nie gwarantuje. Tusk co
innego mówi, co innego robi.

O tym, że zapadające w tym niby
odległym europarlamencie decyzje dotyczą nas bezpośrednio, piszemy w innym tekście „Nowin”,
więc nie ma sensu tego tutaj powtarzać, a więc zapytam krótko:
jeśli zostanie Pan europosłem,
czym zamierza się pan zająć?
Budownictwo i bezpieczeństwo energetyczne – to dwie podstawowe kwestie, na których chciałbym się skupić podczas swej ewentualnej pracy
w Parlamencie Europejskim. Musimy stworzyć warunki do rozwoju budownictwa, które jest siłą napędową
gospodarki. W kampanii wyborczej
premier obiecywał, że młodzi ludzie,
którzy opuścili kraj w poszukiwaniu
lepszego życia, będą do niego wracać.
Teraz po sześciu latach rządów Platformy Obywatelskiej, nie tylko nie
ma powrotów do kraju, ale kolejne
pokolenia chcą emigrować. Tylko
rozwój gospodarczy jest w stanie tę
niekorzystną tendencję odmienić.

Ale to chyba nie wszystko, co
chciałby Pan robić w europarlamencie?
Jako Prawo i Sprawiedliwość w Unii
Europejskiej będziemy dbać przede
wszystkim o interes naszego kraju.
Już nigdy nie może powtórzyć się
bulwersująca sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku zamykania polskich stoczni. Rząd Tuska
bezwolnie zgodził się na zniszczenie
przemysłu stoczniowego i na wyrzucenie tysięcy osób na bruk. Efektem
tej decyzji był... rozwój przemysłu
stoczniowego w Niemczech. Rząd zadziałał przeciw interesom własnego
kraju.
Dlatego powtórzę - my, jako Prawo i
Sprawiedliwość, chcemy być w Parlamencie Europejskim dla Polski i
walczyć tam przede wszystkim o polskie interesy. Inne kraje potrafią.

A jeśli chodzi o bezpieczeństwo
energetyczne…
Rozwój gospodarczy to w dużej mierze energetyka, stanowiąca jego swoisty krwioobieg. Ostatni konflikt
Ukraina – Rosja pokazał, że uzależnienie naszej gospodarki od jednego
dostawcy jest bardzo niebezpieczne.
Karygodne zaniedbania, brak wyobraźni i niefrasobliwość rządzących
Polską spowodowały, że większość
gazu sprowadzamy z Rosji, i to jeszcze za cenę najwyższą w Europie.

Pora na zmianę tematu. Bywa Pan
często w gminie Tarnów. Jak Pan
postrzega zachodzące w niej zmiany?
„Jestem pod dużym wrażeniem
zmian, które tu zachodzą. Zmian na
lepsze. Gmina idzie w dobrym kierunku, choć cały czas stoją przed nią
wyzwania. Dlatego życzę wszystkim
mieszkańcom, by na terenie gminy
podejmowane były same właściwe,
służące dobru wspólnemu, decyzje. A
z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wiele
radości i spokoju.
Dziękuję za rozmowę.
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Prawnik radzi (1)

Zwolnienie – praktyczne
informacje dla pracownika
Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, nie jest bezbronny.
Zwolniona osoba, jeśli nie zgadza się z takim działaniem pracodawcy, może złożyć
odwołanie od wypowiedzenia. Istotnym
jest, ażeby odwołanie do sądu złożyć we
właściwym terminie, tj. w ciągu 7 dni od
dnia doręczenia pisma wypowiadającego
umowę o pracę lub 14 dni w wypadku zwolnienia dyscyplinarnego. Ustanowienie dosyć krótkich terminów wynika z potrzeby
szybkiego wyjaśnienia sytuacji stron stosunku pracy, dlatego ważne jest, ażeby nie
przeoczyć tych terminów.
Jest to o tyle istotne że uchybienie terminowi co do zasady wyłącza potrzebę badania zasadności i legalności czynności rozwiązującej, nawet jeśli pracodawca nie
podał np. przyczyny wypowiedzenia. Zatem
niezależnie od poprawności lub zasadności dokonanego wypowiedzenia przekroczenie terminu skutkować będzie przegraniem
procesu przez pracownika.

Wprawdzie istnieje możliwość złożenia
wniosku o przywrócenie terminu do złożenia
odwołania w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi, niemniej jednak wymaga on uprawdopodobnienia okoliczności, że niedotrzymanie tego terminu nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez pracownika, co z reguły jest utrudnione.
W odwołaniu należy sformułować swoje
roszczenia tj. żądanie orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa
uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu
do pracy na poprzednich warunkach. Jeżeli pracownik nie chce dalej pracować u
danego pracodawcy, może wnosić alternatywnie o odszkodowanie. Pracownik, który
żąda przywrócenia do pracy, może także
domagać się wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Warto w tym miejscu zauważyć, iż w wypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jak również zwykłego rozwiązania
umów zawartych na czas nieokreślony, pra-

codawca ma obowiązek wskazać zarzuty
względem pracownika. Ma to doniosłe
skutki procesowe, gdyż wskazanie w pisemnym oświadczeniu przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy
o pracę przesądza o tym, że spór przed organami orzekającymi toczyć się może tylko
w granicach zarzutu skonkretyzowanego w
pisemnym oświadczeniu. Podanie tej przyczyny ma charakter wiążący dla pozwanego także w tym znaczeniu, że na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania prawdziwości i zasadności wypowiedzenia.
Należy także wskazać, iż powództwo w
sprawach z zakresu prawa pracy może być
także wytoczone przed sądem, w którego
okręgu praca była wykonywana. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 50 000 złotych, nie
pobiera się inicjalnych opłat sądowych.
Piotr Sak
adwokat

reklama
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FELIETON
Co powie
Ryba?

Kto do Europarlamentu?

Wybory do Parlamentu Europejskiego
nie interesują większości Polaków. Wielu
z naszych obywateli uważa, że Bruksela jest
daleko i w związku z tym decyzje, które tam
zapadają, dotyczą ich w bardzo małym
stopniu. Co innego wybory do polskiego
parlamentu. Te wszak decydują o sprawach krajowych, natomiast największym
zainteresowaniem cieszą się wybory samorządowe, ponieważ często znamy naszych
kandydatów, a przede wszystkim nasi radni decydują o tym, co jest nam najbliższe.
Takie myślenie, niestety, nie zawsze jest
uzasadnione, wszak wiadomo, że europosłowie i eurourzędnicy często podejmują
decyzje także o tych sprawach, które dotyczą
nas bezpośrednio.
Weźmy na przykład słynne już unijne dopłaty dla rolników. Chociaż jesteśmy pełnoprawnym członkiem europejskiej wspólnoty, to Polska od lat otrzymuje z budżetu
unijnego zaledwie 25% pełnej należnej
kwoty, czyli de facto tego, co dostają kraje
tak zwanej „starej Unii”. Biorąc pod uwagę otrzymane już dotacje i setki miliardów
złotych przewidziane dla Polski w kolejnym
okresie unijnego planowania, zapewne tę
gorzką pigułkę ewidentnej niesprawiedliwości jakoś byśmy przełknęli, ale kolejne
„niespodzianki” serwowane przez „eurokratów” wywołują uzasadnione zaniepokojenie, a nawet złość.
Wielu z nas nadal nie może się pogodzić
z tak szybkim upadkiem naszych stoczni,
tym bardziej, że wcale nie tak dawno byliśmy jednym z największych producentów
statków na świecie. Budowana jeszcze
przed wojną polska marka była znana na
całym świecie. Teraz możemy z zazdrością
patrzeć, jak za naszą zachodnią granicą
rozwijają się w najlepsze stocznie niemieckie na terenie byłej NRD, które z powodzeniem nie tylko przejęły polski rynek, lecz
także zatrudniają naszych pracowników.
Nie udało się uratować naszego przemysłu
stoczniowego, ponieważ borykające się z
trudnościami stocznie w Gdyni i Szczecinie, decyzją Komisji Europejskiej, musiały oddać pożyczkę otrzymaną od polskiego
rządu. W podobnym czasie niemieckie

Tajne przepisy
naszych gospodyñ (2)
Ma je każda szanująca się gospodyni. Opasłe skoroszyty lub zeszyty kryjące tajemnice dobrego smaku i suto zastawionych świątecznych stołów. Szczególnie przed świętami, kiedy owe zeszyty i skoroszyty idą w
ruch, warto się tymi tajemnicami podzielić.
Tym razem przepis pani Heleny z Łękawki
na Pysznotkę.
Ciasto
Składniki: 1 kostka margaryny, ok. 40 dkg
mąki, ok. 1/3 szklanki cukru, 4 jajka, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia, 1 płaska
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stocznie, na przykład w Wolgaście i Stralsundzie, otrzymały od rządu Meklemburgii - Pomorza Przedniego pożyczkę w kwocie 48 mln euro, a następnie dostały od rządu niemieckiego i władz regionalnych gwarancje, najpierw w wysokości 328 mln euro,
a potem dla 150 mln euro pożyczki. Komisja Europejska, która uważnie obserwowała restrukturyzację niemieckiego przemysłu stoczniowego, nie znalazła w tym nic
sprzecznego z europejskim prawem.
O tego rodzaju zadziwiających perypetiach naszych producentów można by
jeszcze pisać bardzo wiele, dlatego podam
tylko dwa ostatnio szerzej komentowane
w mediach przykłady. Dopiero nie tak
dawno dowiedziałem się, że jesteśmy największym producentem papierosów mentolowych w Europie i jednym z największych eksporterów tego produktu na świecie. Ta informacja dotarła do mnie przy
okazji przyjęcia przez Parlament Europejski tak zwanej nowej dyrektywy tytoniowej. Mówi ona, że do 2020 roku papierosy mentolowe muszą zniknąć z rynku. Podobnie rzecz ma się z polskimi wędzarniami. Co do tego, że jesteśmy jednym z największych producentów wysokiej jakości tradycyjnych wędlin nie miałem już wątpliwości, lecz muszę przyznać,
że sporym zaskoczeniem dla mnie była
kolejna decyzja unijnych urzędników,
którzy tak mocno zaostrzyli kryteria zawartości substancji szkodliwych w produkowanych wędlinach, że w rezultacie
do września bieżącego roku w naszym
kraju zamknie działalność kilkaset wędzarni, gdzie – jak przez wiekami – wędliny tradycyjnie wędzi się nad palącym
się drzewem. A smaczku całej sprawie
dodaje fakt, że tak naprawdę wspomnianych substancji jest o wiele więcej w jednym wyprodukowanym na terenie Unii
papierosie niż w kilogramie tradycyjnie
uwędzonego mięsa.
Oczywiście nie jest to powód tylko i wyłącznie do utyskiwania na Unię, a już na
pewno nie do szukania przez nas miejsca
gdzieś poza je strukturami. Przede wszystkim warto pamiętać o wspomnianych na

początku miliardach euro kolejnych dotacji, a także o wolności handlu oraz przemieszczania się, lecz z drugiej strony, warto
wiedzieć, że Unia niekoniecznie jest związkiem, gdzie interes wspólny lub innych, na
ogół stawiany jest wyżej od interesów narodowych poszczególnych państw. Jako organizacja polityczna kieruje się także regułami, które w polityce obowiązują od
zawsze. A tam ważny jest cel państwa, którego rząd i reprezentanci starają się go realizować.
Jak ważny jest to interes, mogliśmy się
nie tak dawno przekonać, obserwując to, co
zdarzyło się po nałożeniu przez Rosję embarga na mięso wieprzowe z krajów Unii
Europejskiej. Najpierw embargo dotyczyło
wszystkich unijnych producentów, potem
doszło do odrębnych rozmów przedstawicieli Francji, Holandii i Danii z Rosją, a
na końcu Komisja Europejska za naszymi
plecami wyraziła zgodę na to, że ostatecznie zakaz wwozu mięsa będzie dotyczył tylko Polski i Litwy. Biorąc pod uwagę fakt,
że to embargo może potrwać nawet wiele
miesięcy, a ponieważ na obszar Unii Celnej (tworzonej przez Rosję, Białoruś i Kazachstan) sprzedawaliśmy mięso wieprzowe o wartości około 400 mln euro rocznie,
więc blokada takiego eksportu może oznaczać w perspektywie nawet nieopłacalność
produkcji mięsa wieprzowego w naszym
kraju.
Pewnie niektórzy chcieliby aż zakrzyknąć: gdzie się podziała solidarność członków Unii? Gdzie ta wielokrotnie deklarowana współpraca? Niestety, w tym wypadku po prostu nie zadziałała, dlatego niech
to będzie kolejna ważna lekcja dla naszego
rządu, przyszłych eurodeputowanych, ale
także i dla nas. W maju odbędą się bardzo
ważne wybory do Parlamentu Europejskiego. Pamiętajmy, że od naszych przedstawicieli, a przede wszystkim od tego, czy będą
umieli zabiegać o nasze, polskie sprawy i
od ich determinacji, zależy zarówno nasze
miejsce w Europie, jak i to, co się dzieje w
domu i gospodarstwie statystycznego Kowalskiego.
Adam Ryba

PYSZNOTKA
łyżeczka amoniaku, 1 słoik powideł.
Wykonanie: Zagnieść ciasto z mąki, cukru,
proszku do pieczenia, amoniaku, margaryny
oraz czterech żółtek, podzielić na dwie części,
wyłożyć na dwie blaszki, posmarować powidłem (1 słoik na 2 blaszki). Ubić pianę z czterech białek, które zostały od ciasta z 1/2
szklanki cukru, a następnie wyłożyć ją na ciasta posmarowane powidłem – można posypać
siekanymi orzechami. Tak przygotowane ciasta włożyć do piekarnika i piec ok 30 minut w
temperaturze ok. 180 stopni.

Masa budyniowa:
Składniki : 1 kostka masła; Składniki na
budyń: 1/2 litra mleka, 2-3 żółtka, 1/2
szklanki cukru, 2 łyżki mąki krupczatki, 2
łyżki mąki ziemniaczanej, 1 cukier waniliowy.
Wykonanie: Z podanych wyżej składników ugotować budyń, wystudzić. Utrzeć kostkę masła następnie dodawać do 1 łyżce wystudzonego budyniu, ciągle ucierając. Do tak
przygotowanej masy dodać parę kropli spirytusu i przełożyć upieczone placki.
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Pod Okiem Opatrznoœci

Opatrznoœæ Bo¿a daje nam ludzi
autentycznych, abyœmy od nich uczyli
siê autentycznego ¿ycia
Z zamysłu Opatrzności Bożej oraz integralnej koncepcji człowieka, nie brakuje na świecie ludzi autentycznych. Przymiotnik „autentyczny” jest pochodzenia greckiego – authentikos to znaczy „prawdziwy, oryginalny, rzeczywisty, niepodrobiony”. W muzeach mamy
obrazy – autentyki namalowane rzeczywiście,
naprawdę przez sławnych malarzy. Przy pomocy najnowszych zdobyczy techniki można
udowodnić prawdziwość dokumentu lub dzieła sztuki. W tym felietonie interesuje nas natomiast autentyczny człowiek, czyli wiarygodny, mający charyzmę, taki, któremu się ufa,
ponieważ nic nie ukrywa, jest prawdomówny. U takiego człowieka najważniejszym przesłaniem autentyzmu jest prawda, którą sam
człowiek żyje i którą też przy różnych okazjach
głosi. W słowie „autentyczny” mieszczą się
wszystkie najlepsze przymioty człowieka.
Autentyzm jest zewnętrznym wyrazem przekonywującym innych. Trudno o autentyzm u
człowieka, jeśli u niego tkwi rozdwojenie, rozwarstwienie. Człowiek tylko sam będąc przekonany do czegoś, również innych do czegoś
przekonuje. Trzeba też wiedzieć, że religijny
autentyzm nie jest wyrazem infantylizmu, lecz
dojrzałym i wielkodusznym przyjęciem Boga,
który zaspokaja potrzebę globalnego sensu
życia i pozwala odpowiedzialnie działać na
rzecz drugiego człowieka.
Autentycznym człowiekiem był Jan Paweł
II – mistrz słowa i dialogu, którego nauczanie miało niezwykłą siłę oddziaływania i swoisty blask prawdy poprzez prezentowaną przez
niego unikalną postawę w kontakcie z drugim człowiekiem. Cechował go niezwykły szacunek dla „innego” człowieka, z którym się
spotykał, budowany na respektowaniu jego
ludzkiej godności. Ona wynikała ze świadomości, że każdy człowiek ma Boży rodowód,
nawet jeśli tego nie uznaje lub jeszcze nie odkrył. Można Jana Pawła II nazwać mistrzem
autentycznego podejścia do człowieka. On to
nieustannie przekonywał, że Bóg stoi po stronie człowieka i działa dla jego dobra. Autentyzm w nauczaniu Jana Pawła II polegał na

tym, że do końca był wierny wyznawanej wierze. U niego nie było miejsca na powierzchowny kompromis i chęć zachowania spokoju za
wszelką cenę, aby zrezygnować z części depozytu wiary i przez to wyrzec się swej tożsamości. Do biskupów w Częstochowie w 1979 roku
powiedział: „W dialogu trzeba jasno mówić,
kim ja jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś
drugim, który jest inny. Trzeba bardzo jasno
mówić, bardzo stanowczo: kim ja jestem, kim
ja chcę być i kim chcę pozostać”.
Słuchamy przemówień polityków, ludzi teatru i telewizji. W kościele słuchamy kazań,
homilii oraz różnych przemówień. Nas nie
interesuje, czy mówca opowiada przekonywująco, sugestywnie, co obiecuje i jakich używa
argumentów. Nas interesuje, czy mówca jest
autentyczny, czy mówi z przekonania, czy z
tego, co ma napisane na kartce. Są przypadki, że nieautentyczni mówcy w swej pysze chcą
się popisać i drugich poniżać.
Do obecnego Ojca Świętego Franciszka bardzo przyciąga ludzi autentyczność w przemawianiu. Papież Franciszek to mówi, co czyni
w swoim życiu. Każdy jego gest jest autentyczny czyli prawdziwy, nieudawany, szczery. Nie ma u niego aktorstwa, udawania
kogoś innego. Zawsze jest bezpośredni w słowach i w zachowaniu.
W życiu błogosławionego Jana Pawła II
szczególne miejsce zajmował św. Jan Vianney – stygmatyk, patron proboszczów – kapłan
autentyczny. Nic dziwnego, że ks. Karol Wojtyła studiujący w Rzymie, który odwiedził w
roku 1947 Ars we Francji, zapatrzył się na
świętego kapłana. Tam u autentycznego kapłana nabrał dla siebie autentyzmu tak bardzo potrzebnego w kapłaństwie, w biskupstwie, a potem na stolicy św. Piotra w Rzymie.
13 października 2013 roku papież Franciszek, podobnie jak dawniej jego poprzednicy,
na placu św. Piotra w Rzymie, w obecności
kardynałów, biskupów, kapłanów i licznie
zgromadzonych wiernych, zawierzył świat
Matce Bożej Fatimskiej. Uczynił to, klęcząc

przed figurą Maryi, którą specjalnie przywieziono z Fatimy. Wcześniej, w homilii papież
podkreślił, że Bóg nas zaskakuje swoją miłością, tak jak zaskoczył Maryję, wybierając Ją
na Matkę swojego Syna. Zgoda Maryi „tak”
jest dla nas wzorem. Wypowiadała „tak” w
wydarzeniach radosnych i bolesnych. A kulminacją zgody „tak” była Jej obecność pod
krzyżem. To powiedział Papież kierując wzrok
czcicieli Matki Najświętszej na Jej wizerunek
i na watykański krzyż zawieszony pod balkonem Bazyliki („Nasz Dziennik”, 14.10.2013).
Papieżowi bardzo zależy, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa i ludzie dobrej woli,
byli autentyczni w codziennych działaniach;
w życiu małżeńskim, rodzinnym, na każdym
stanowisku pracy.
Ojciec i matka dobrze wychowują swoje
dzieci. Oby rodzice byli pod względem religijnym autentyczni, wymagający nie tylko od
dzieci, ale też od siebie. Autentyczni rodzice
sami się modlą i dzieci uczą modlitwy. Zawsze przypominają im o religijnych obowiązkach względem Boga i ludzi.
Na końcu dodam, że nasz uśmiech powinien być autentyczny, szczery. Matka, ojciec
uśmiechają się do niemowlęcia, a niemowlę
do rodziców, dziewczyna do chłopca, chłopiec
do dziewczyny, nauczycielka do dzieci, dzieci
do nauczycielki, kapłan do parafian. Na pewno są to uśmiechy szczere, autentyczne. Ale
na pewno wszystkich nas irytuje uśmiech cyniczny, ironiczny, jaki nierzadko można spotkać w dyskusjach u ludzi o różnych orientacjach politycznych, społecznych itp. Jesteśmy
ochrzczeni, bierzmowani, często umacniani
Ciałem Pańskim i Krwią Przenajświętszą, a
przez to wezwani do autentycznego życia zgodnie z wolą Chrystusa Pana: „Bądźcie doskonali, jak wasz Ojciec niebieski jest doskonały” (Mt 5,48).
ks. dr Tadeusz Wolak

Domy Ludowe odkrywaj¹ talenty
Ju¿ od kilku lat w Domach Ludowych w B³oniu i Nowodworzu mieszkañcy mog¹ odkrywaæ swoje talenty, rozwijaæ pasje, a przy
okazji dobrze siê bawiæ. Zajêcia dla siebie znajd¹ tam zarówno amatorzy sportu,
gry na gitarze, jak i artyœci rêkodzie³a.
W sezonie zimowym propozycje Domów
Ludowych cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców. Zainteresowanie wzbudziły nowe propozycje jak zajęcia aktorskie „Z Hamletem za pan brat“.
Wiele osób uczęszcza też na zajęcia z rękodzieła artystycznego czy aerobicu. Niestrona
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słabnącym zainteresowaniem cieszą się
kafejki internetowe, szczególnie wśród
osób młodych. Prowadzące ośrodki gminne Centrum Animacji Kulturalnej opracowało harmonogram na okres wiosenny,
w którym wśród stałych propozycji znaleźć
można również te nowe. Jedną z nich będą
zajęcia nauki gry na gitarze. - Staramy się,
by mieszkańcy mieli w gminie Tarnów jak
najwięcej okazji do odkrywania i rozwijania swoich talentów, a przy okazji mogli
efektywnie spędzać czas, dobrze się bawiąc. Dlatego, przygotowując nowe harmonogramy, zawsze staramy się, oprócz do-

brze znanych zajęć, wprowadzać nowości.
Podyktowane są one potrzebami zgłaszanymi nam przez samych mieszkańców –
podsumowuje dyrektor gminnego Centrum
Animacji Kulturalnej Anna Pieczarka. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, do spędzania wolnego czasu w Domach Ludowych –
dodaje.
Szczegółowe informacje można uzyskać
na stronie internetowej gminy Tarnów
www.gmina.tarnow.pl oraz bezpośrednio
w Domach Ludowych w Błoniu i Nowodworzu.
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