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Krokusy
zwiastuj¹
wiosnê
W gminie Tarnów ju¿ jest. Mowa oczywiœcie
o wioœnie, której kolorowym znakiem s¹ kro-
kusy rozkwit³e wzd³u¿ dróg i na placach gmin-
nych. Kwiaty zasadzone ubieg³ej jesieni
przez pracowników urzêdu, teraz s¹ pierw-
szymi zwiastunami wiosny.Oddali ho³d

¯o³nierzom
Niez³omnym
Gminne obchody Narodowego Dnia Pamiêci
¯o³nierzy Wyklêtych tradycyjnie zosta³y zor-
ganizowane na Cmentarzu Komunalnym w Tar-
nowie-Krzy¿u. W sobotê, dnia 28 lutego samo-
rz¹dowcy gminy Tarnów wspólnie z samorz¹-
dowcami z powiatu tarnowskiego, d¹browskie-
go, miasta Brzeska i gminy Radgoszcz oddali
ho³d ¿o³nierzom niez³omnym z terenu naszej
gminy oraz oznaczyli brzozowymi krzy¿ami dwa
niedawno odnalezione miejsca pochówku nie-
z³omnych ziemi brzeskiej.

Przed południem z parkingu cmentarnego
zgromadzeni przeszli w uroczystym przemar-
szu na miejsce spoczynku pomordowanych w
kwaterze XII. Przemarsz prowadziły poczty
sztandarowe gimnazjów z Tarnowca, Koszyc
Wielkich i Woli Rzędzińskień oraz strzelcy
z jednostek strzeleckich „Strzelec” z Brzeska,

Kulinarny pomocnik
i kalendarz wydarzeñ

Do bieżącego numeru „Nowin Tarnowskiej
Gminy” dołączamy prezent od samorządu –
drewnianą łyżkę tzw. „warzechę”. Mamy
nadzieję, że przyda się w trakcie przedświą-
tecznych zmagań kulinarnych. Miłego goto-
wania! Natomiast jako drugi dodatek do nu-
meru znajdą Państwo kalendarz wydarzeń
kulturalnych na rok 2015, a w nim imprezy
plenerowe, konkursy, rozgrywki sportowe,
atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zapraszamy do korzystania z oferty kultu-
ralnej gminy Tarnów!

dokończenie na stronie 4
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Bêdzie aktualizacja
operatu
ewidencyjnego
nieruchomoœci

O niezaktualizowanym operacie ewi-
dencyjnym nieruchomości, który jest pod-
stawą do obliczenia wielkości podatku od
nieruchomości, na łamach „Nowin” pisa-
liśmy już w 2011 roku. Obowiązek aktu-
alizacji operatu pojawił się dopiero w 2003
roku, a więc bywa, że ci, którzy wybudo-
wali domy wcześniej nadal płacą podatek
za działki, na których stoją ich domy, na-
liczany jak za działkę rolną. Na tę niespra-
wiedliwość licznie zwracali uwagę miesz-
kańcy, którzy dostrzegli, że płacą znacz-
nie wyższe podatki niż sąsiad. Interpelo-
wali w tej sprawie radni, na problem zwra-
cali uwagę także sołtysi, którym jako in-
kasentom podatku mieszkańcy często na
ten problem wskazywali.

Przypomnijmy krótko w czym rzecz:
operat ewidencyjny nieruchomości to –
najkrócej rzecz ujmując – baza danych na
temat nieruchomości zawierający wszel-
kie informacje o gruntach, budynkach i
lokalach. Te informacje są podstawą do
obliczenia wielkości podatku. Nawet jeśli
gminni urzędnicy posiadają wiedzę, że in-
formacje zawarte w operacie są niezgod-
ne z prawdą, muszą naliczać podatki zgod-
ne z tym, co zawiera operat. Aktualizacja
operatu to jednak nie kompetencja gmi-
ny, ale starostwa. – Przez kilka lat bez-
skutecznie monitowaliśmy tę aktualizację
– podkreśla skarbnik Irena Podraza. –
Proponowaliśmy nawet partycypację fi-
nansową w jej kosztach, niemniej jednak
otrzymywaliśmy odpowiedź, że aktualiza-
cja taka nie jest przewidywana.

Odkładana przez dłuższy czas sprawa
została podjęta przez nowe władze powia-
tu, które zrealizują to zadanie wspólnie z
gminą. W gminnym budżecie na ten cel
zostało zaplanowane trzysta tysięcy zło-
tych. Resztę pieniędzy na zadanie, które
szacunkowo kosztować będzie ponad mi-
lion złotych, wyłoży powiat. Został już
ogłoszony przetarg. Dokonanie aktualiza-
cji operatu ewidencyjnego nieruchomości
sprawi, że system naliczania podatków
stanie się w pełni sprawiedliwy.

(red)

sięcznych miejscowości znajduje się jeszcze
Tarnowiec (2229), a do dwóch tysięcy zbliżają
się właśnie Koszyce Małe (1922). Najmniejszą
miejscowością z 515 mieszkańcami pozostaje
niezmiennie Biała. Wzrost liczby mieszkań-
ców gminy, wbrew powszechnemu przekona-
niu, odbywa się nie tylko kosztem miasta.
Mimo iż liczba urodzeń spada, przez cały czas
pozostaje ona większa niż liczba osób sprowa-
dzających się do gminy. Niestety, ostatni za-
kończył się nie najlepiej, urodziło się bowiem,
zaledwie 204 dzieci. To blisko 50 mniej niż w
poprzednich latach I to jest najbardziej pesy-
mistyczna wiadomość i nie najlepszy progno-
styk na przyszłość.

(pw)

zapobiegła nieszczęściu. Ale trzeba zdać so-
bie sprawę, że w trakcie pożarów powstałych
w wyniku wypalania traw rokrocznie ginie w
naszym kraju od kilku do kilkunastu osób.
Gęsty dym ścielący się na drogach ogranicza
widoczność, stając się przyczyną kolizji i wy-
padków samochodowych.

- Wierząc w mądrość mieszkańców naszej
gminy, gorąco apelujemy o zwracanie szczegól-
nej uwagi na dzieci i dorosłych, którzy nieświa-
domi czyhających zagrożeń wypalają trawy.
Skończmy z tą niemądrą tradycją – apeluje
zastępca wójta Sławomir Wojtasik. - Równo-
cześnie chciałbym przypomnieć, że zgodnie z
art. 124 i 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody „zabrania się wypa-
lania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzci-
nowisk i szuwarów”, a każdy „kto wypala łąki,
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne,
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary pod-
lega karze aresztu albo grzywny”. Natomiast
pozostając przy kwestii palenia, chciałbym do-

datkowo zaapelować do mieszkańców, aby nie
spalali odpadów komunalnych w piecach czy
ogniskach. Za takie działanie również przewi-
dziane są sankcje karne – dodaje.

Warto nadmienić, że kary mogą być nakła-
dane przez Straż Gminną, która w razie usta-
lenia sprawcy będzie wystawiać mandaty z
całą bezwzględnością i w najwyższej dopusz-
czalnej wysokości.

(pw)

24 054 mieszkańców liczyła na koniec 2014
roku gmina Tarnów, odnotowując na swym
koncie kolejny rok wzrostu. Od momentu swe-
go powstania bowiem, czyli od ponad 40 laty
w każdym roku wzrasta liczba mieszkańców.
W styczniu 1973 roku gmina Tarnów liczyła
15 tysięcy osób, na koniec roku 2010 – 24 054,
a obecnie liczba ta zbliża się już do 25 tysięcy.
Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu, należy
przypuszczać, że zostanie ona osiągnięta w
połowie bieżącego roku. Najbardziej rosną
miejscowości położone bliżej miasta. Wola
Rzędzińska na koniec 2014 roku liczyła 5910
mieszkańców, Zgłobice – blisko 2850, niewie-
le mniej liczą Koszyce Wielkie – 2771 i Zbyli-
towska Góra – 2659. W grupie ponaddwuty-

Przysz³a wiosna, a z ni¹ – niestety – po raz
kolejny rozpocz¹³ siê sezon wypalania traw.
Na polach, ³¹kach, nieu¿ytkach, w przydro¿-
nych rowach, a nawet wœród polnych zadrze-
wieñ pojawiaj¹ siê niszcz¹ce wszystko, nie-
bezpieczne p³omienie. Od lat wielu niektórzy
mieszkañcy gminy wypalaj¹ trawy, bêd¹c prze-
konanymi, ¿e przez to zniszczy siê nasiona
chwastów, a popió³ u¿yŸni ziemiê. Niestety,
w b³êdzie jest ten, kto tak myœl. Podpalaj¹c
suche trawy, niszczy siê ich zawi¹zki, wyja³a-
wia ziemiê, pozbawia siê ptaków gniazd i za-
bija owady. Równowaga w przyrodzie, która
jest istot¹ wspó³istnienia wszystkich gatun-
ków, zostaje bezpowrotnie zburzona.

Wypalanie traw staje się także częstą przy-
czyną wielu ludzkich tragedii. Ogień dociera
do obszarów leśnych oraz do terenów o szcze-
gólnie cennych walorach przyrodniczych, jak

rezerwaty czy użytki ekologiczne. Każdej
wiosny w Polsce na skutek wypalania traw
płoną dziesiątki hektarów lasu, nierzadko
ogień pochłania także ludzkie osiedla, docie-
ra do zabudowań gospodarskich. - Zaledwie
kilka dni temu braliśmy udział w akcji w
Koszycach Wielkich, gdzie istniało ryzyko
poważnych strat mienia – podkreśla prezes
zgłobickich strażaków-ochotników Bartosz
Łaśko. Tym razem szybka akcja strażaków

Jak roœnie gmina?

O paleniu i wypalaniu
s³ów kilka
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ona w elitarnym gronie miejsc najbardziej
atrakcyjnych dla inwestorów, dystansując
miasto Tarnów, któremu w raporcie przy-
znano gwiazdę pomarańczową.

Za Zas³ugi dla Obronnoœci
Kraju

Krystyna i Adam Ciężadło z Woli Rzędziń-
skiej, Stanisława i Włodzimierz Sówka z Ko-

szyc Małych oraz Zofia Boruch z Woli Rzę-
dzińskiej zostali odznaczeni medalami „Za
Zasługi dla Obronności Kraju”. Uroczystość
wręczenia medali odbyła się w tarnowskim
Starostwie Powiatowym w środę, 28 stycz-
nia. Medale „Za Zasługi dla Obronności Kra-
ju” są przyznawane przez Ministra Obrony
Narodowej rodzicom, którzy wychowali wie-
lu synów – żołnierzy. Krystyna i Adam Cię-
żadłowie z Woli Rzędzińskiej, których pięciu
synów odbyło służbę wojskową, zostali odzna-
czeni medalem złotych, Stanisława i Włodzi-
mierz Sówka oraz Zofia Boruch otrzymali
medale srebrne.

Spotkania op³atkowe
Styczeń w gminie Tarnów upłynął pod

znakiem noworocznych spotkań opłatko-
wych dla seniorów. Cykl spotkań, w któ-
rych zazwyczaj uczestniczy od trzydziestu
do blisko dwustu osób rozpoczął się 8 stycz-
nia w Koszycach Wielkich, a zakończył 31
stycznia w Zbylitowskiej Górze. Wszystkie
spotkania mają na ogół podobny przebieg.
Stałym ich elementem jest występ dzieci,
zazwyczaj przedstawienie jasełkowe,
życzenia i poczęstunek. Nierzadko spotka-
nie opłatkowe poprzedzała msza święta.

Zmar³ Zdzis³aw
Szymanowski

W sobotę 3 stycznia, wieku 91 lat zmarł
Zdzisław Szymanowski ps. Mietek – har-
cerz, żołnierz Armii Krajowej i więzień
okresu stalinowskiego jedyny żyjący
uczestnik potyczki w Białej, której roczni-
cę samorząd gminy Tarnów świętuje każ-
dego roku w lipcu, organizując uroczystość
patriotyczną.

Z³ota gwiazda dla gminy
Gmina Tarnów jest miejscem o najwyż-

szej atrakcyjności inwestycyjnej – to kon-
kluzja wypływająca z raportu opublikowa-
nego na początku roku przez naukowców
Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu
Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. Autorzy raportu przyznali
gminie Tarnów złotą gwiazdę, co oznacza
„najwyższą ocenę wszystkich analizowa-
nych sekcji gospodarczych w danym powie-
cie lub gminie.” Tym samym znalazła się

W związku z wejściem w życie nowych
dowodów osobistych nie ma żadnego po-
wodu do niepokoju – wszystkie „stare” do-
kumenty zachowują swoją ważność aż do
daty wskazanej na dokumencie. Kiedy bę-
dzie zbliżał się koniec ważności dokumen-
tu, dowód i tak trzeba będzie wymienić na
nowy. Osoby starsze, które posiadają do-
wody bezterminowe, nie muszą bez wyraź-
nej potrzeby, w ogóle ich wymieniać. Wy-
miana dowodów nadal pozostaje bezpłat-
na. Szczegółowe informacje na ten temat
mieszkańcy gminy Tarnów uzyskać mogą
pod numerami telefonów 14 688 01 40,
14 688 01 32. (red)

meldowania, wzrostu i koloru oczu. Zre-
zygnowano również z umieszczania na
dokumencie podpisu posiadacza. Pojawi
się natomiast nowe pole – obywatelstwo.
Inny też będzie obowiązujący wzór zdję-
cia, taki sam jak w paszporcie. Dlatego –
jeśli ktoś będzie starał się o wymianę
dowodu osobistego – trzeba będzie do
wniosku dołączyć zdjęcie kolorowe w
układzie frontalnym, a nie jak wymaga-
ne dotychczas z lewym półprofilem. Obo-
wiązuje też nowy wzór wniosku o wyda-
nie dowodu – można go pobrać na przy-
kład ze  strony internetowej  gminy
www.gmina.tarnow.pl.

Wesz³y w ¿ycie nowe zasady, zgodnie z któ-
rymi jeœli wniosek o wymianê dowodu oso-
bistego z³o¿ymy po 1 marca, otrzymamy ten
dokument w formie innej ni¿ dotychczas, od
tego miesi¹ca bowiem Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych rozpoczê³o wydawanie dowo-
dów osobistych wed³ug nowego wzoru. Nie
zmieni¹ siê wprawdzie ani wymiary, ani wy-
gl¹d ogólny, ani materia³, z którego wykona-
ny jest dowód, ale ulegnie zmianie wygl¹d
graficzny, zakres danych oraz zabezpiecze-
nia przed fa³szerstwem.

W nowych dowodach osobistych nie bę-
dzie informacji dotyczących adresu za-
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Obradowali radni
W piątek, 30 stycznia na swej III sesji

spotkała się Rada Gminy Tarnów. Rad-
ni zajęli się m. in. zatwierdzeniem taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Tarnów. Za wodę płacić
będziemy 3,17 zł./m2 natomiast za ście-
ki 5,41. Radni wyrazili również opinię na
temat wyznaczenia aglomeracji Tarnów,
a także przyjęli Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Gminny Program Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Kolêdowali po raz
siedemnasty

W sobotę, 31 stycznia w Szkole Pod-
stawowej w Łękawce odbył się XVII
Przegląd Grup Kolędniczych z terenu
gminy Tarnów. W przeglądzie udział
wzięło dziesięć dziecięcych zespołów ko-
lędniczych, które przedstawiły insceni-
zacje naszych tradycyjnych obrzędów i
zwyczajów bożonarodzeniowych. Uczest-
nicy zostali podzieleni na trzy grupy wie-
kowe, które zostały ocenione w katego-
riach: stroje, tradycyjność tekstów, tra-
dycyjność melodii, rekwizyty i maski,
charakterystyczna prezentacja, sposób i
poziom interpretacji tekstu, ogólny wy-
raz artystyczny. Wszyscy uczestnicy
otrzymali upominki i pamiątkowe dyplo-
my. Oprócz tego jury przyznało nagrodę
indywidualną za grę aktorską, która
przypadła Emilii Rogackiej z Przedszko-
la „Słoneczko”.

Nowe dowody ju¿ od marca
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Sesja rady
W atmosferze silnych emocji do godzin

wieczornych trwała V Sesja Rady Gminy
Tarnów, która odbyła się w środę, 11 lute-
go. Przyczyną przedłużających się dysku-
sji było umieszczenie w porządku obrad
uchwał wyrażających zamiar dokonania
przekształceń przedszkola i gimnazjum w
Zbylitowskiej Górze oraz szkół podstawo-
wych w Jodłówce-Wałkach, Łękawce i Bło-
niu. Argumenty części mieszkańców pro-
testujących przeciw przekształceniom nie
przekonały większości radnych, którzy
ostatecznie zdecydowali się podjąć wszyst-
kie zaplanowane uchwały.

Ekologiczne logo gminy
W środę, 11 lutego w hali widowiskowo-

sportowej w Koszycach Wielkich odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu na „Ekologiczne
logo gminy Tarnów” adresowanego do gim-
nazjalistów z terenu gminy. Zgłoszone na

konkurs prace nawią-
zywały tematyką

do ochrony śro-
dowiska oraz
walorów przy-
rodniczych,
zawiera jąc
m o t y w y
związane z
gminą Tar-
nów. Techni-
ka wykonania

była dowolna.
Największe uzna-

nie jury zdobyła pra-
ca Judyty Kowal z Zespo-

łu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich.
Wyróżnienie trafiło do Kacpra Skurskiego,
Darii Rodowicz z Zespołu Szkół Publicznych
w Tarnowcu oraz Jana Marszałka z Zespo-
łu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze.
Na zwycięzców czekały nagrody oraz pa-
miątkowe dyplomy. Młodzież wysłuchała też

ekologicznego wykładu. Konkurs został zor-
ganizowany przez Centrum Animacji Kul-
turalnej z „małych projektów” w ramach
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Sto-
warzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.

Seniorskie ostatki
W Domach Ludowych w Radlnej, Zbyli-

towskiej Górze oraz w Woli Rzędzińskiej
w dniach 10-12 lutego odbyły się karna-
wałowe zabawy Klubów Seniora z gminy
Tarnów. Oprócz spotkania i zabawy przy
muzyce, poczęstunku i karnawałowych
tortach, seniorzy mieli okazję wysłuchać
wykładu prawnika, który przestrzegał, jak

Tarnowa i Dąbrowy Tarnowskiej, którzy wcze-
śniej wystawili warty honorowe przy mogiłach
pomordowanych. Potem nastąpiło oznaczenie
brzozowym krzyżem odnalezionego miejsca
pochówku Antoniego Trzepli ps. „Krakus”, w
czasie okupacji żołnierza oddziału dywersyj-
nego AK, a po wojnie członka Rady Zrzesze-
nia „WiN” w Brzesku. Krzyż został zamoco-
wany przez posła Edwarda Czesaka, wójta
Grzegorza Kozioła i wiceburmistrza Brzeska
Jerzego Tyrkla.

W związku z tym, że na szczątkach dru-
giego z odnalezionych żołnierzy – urodzone-
go w Radgoszczy Jana Kmiecia – w latach
siedemdziesiątych został wybudowany beto-
nowy grób dla innej osoby, organizatorzy
usypali ziemny kopiec obok tego grobu, na
miejscu, gdzie dotychczas nie było żadnego
pochowku. W tym miejscu został także za-
mocowany brzozowy krzyż, o co zostali po-
proszeni przedstawiciele samorządów powia-
tu dąbrowskiego i gminy Radgoszcz.

Ponieważ pomordowani zostali pochowa-
ni bez obecności kapłana, organizatorzy za-
dbali o odprawienie nabożeństwa pogrzebo-
wego, któremu przewodniczył proboszcz zgło-
bickiej parafii ks. Andrzej Mikulski. Po za-
kończeniu modlitwy zgromadzeni złożyli
kwiaty i zapalili znicze na grobie niezłomnych
z gminy Tarnów: Mieczysława Cielochy i Sta-

nisława Kiełbasy oraz mogiłach Antoniego
Trzepli i Jana Kmiecia.

Ponadto w uroczystościach udział
wzięli: bohaterowie tamtych wydarzeń:
pułkownik Zdzisław Baszak, który oso-
biście znał Antoniego Trzeplę, a także
podkomendny Mieczysława Cielochy z
Woli Rzędzińskiej Jan Sitko – więzień
okresu stalinowskiego.

(ar)
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nie dać się naciągnąć osobom próbującym
sprzedać towary czy usługi na przykład
przez telefon. – Atmosfera jak zawsze była
wspaniała. Widać, że wszystkim się podo-
ba, bo przyszło jeszcze więcej osób niż na
ostatnim z takich spotkań. Można potań-
czyć i porozmawiać z sąsiadami. Można się
poczuć jakby znów się miało osiemnaście
lat – relacjonuje prezes wolańskiego klu-
bu Genowefa Kuś. – Nasz klub stale się
rozrasta, mamy coraz więcej członków. Po
prostu jedni drugim mówią, że warto się
zapisać. W ubiegłym roku były wycieczki i
spotkania. A ten rok znów rozpoczęliśmy
bawiąc się wspólnie – dodaje Elżbieta Ślę-
zak, prezes Klubu Seniora z Koszyc Ma-
łych.
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nię Komisji Konkursowej, udzielił wsparcia
finansowego na realizację 214 zadań, w tym
na dwa realizowane przez gminne stowarzy-
szenie. – Cieszymy się, że udało nam się po-
zyskać fundusze zewnętrzne na przedsięwzię-
cia kulturalne w gminie Tarnów. Szczegól-
nie, że w tym roku jest to utrudnione zadnie,
gdyż nie ma jeszcze możliwości aplikowania
o środki unijne, z których Stowarzyszenie
aktywnie korzysta – mówi Anna Pieczarka,
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy
Tarnów. – Każde wsparcie z zewnątrz dzia-
łalności pozwala na wzbogacenie oferty kul-
turalnej regionu, a przede wszystkim na or-
ganizowanie wydarzeń bezpłatnych dla
mieszkańców – dodaje.

Obradowali m³odzie¿owi
radni

W środę, 11 marca odbyła się sesja Mło-
dzieżowej Rady Gminy Tarnów. W Domu
Ludowym w Nowodworzu młodzi radni dys-
kutowali o bieżących inwestycjach w gminie,
ekologii, a także sporcie. W obradach brał
udział zastępca wójta gminy Tarnów Sławo-
mir Wojtasik, który przybliżył młodym rad-

Turniej Wiedzy Po¿arniczej
W środę, 3 marca w Zgłobicach miał miej-

sce gminny etap Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej
został przeprowadzony w trzech grupach
wiekowych. Pierwszą grupę stanowili ucznio-
wie szkół podstawowych, drugą – młodzież
gimnazjalna, zaś trzecią – młodzież szkół
ponadgimnazjalnych. Wśród uczniów szkół
podstawowych najlepsze okazały się dziew-
częta. Zwyciężyła Zuzanna Gądek (OSP Zgło-
bice) przed Oliwią Lech (OSP Biała) oraz
Sylwią Burnóg (OSP Zgłobice). W gronie gim-
nazjalistów najlepszy okazał się Jakub Ko-
rus, na drugim miejscu uplasował się Szymon
Kuta (obaj OSP Wola Rzędzińska), zaś trze-
cie miejsce zajął Dawid Białas (OSP Zgłobi-
ce). Na czele młodzieży ze szkół ponadgim-
nazjalnych znalazł się Przemysław Sobol
przed Konradem Wrońskim (obaj OSP Wola
Rzędzińska) i Angeliką Tadel (OSP Zgłobi-
ce).

Mecenat Ma³opolski
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów

pozyskało fundusze na zrealizowanie projek-
tów w ramach ogłoszonego przez Wojewódz-
two Małopolskie konkursu „Mecenat Mało-
polski”. Jeden z nich dotyczy obchodów trze-
ciomajowych z rajdem rowerowym w Woli
Rzędzińskiej. Fundusze pozwolą też przepro-
wadzić tradycyjną części artystyczną oraz
konkurs wieńca w trakcie dożynek gminnych.
Celem corocznego konkursu „Mecenat Ma-
łopolski” ogłaszanego przez Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego jest wyłonienie pod-
miotów, które zrealizują w dobrej jakości i z
najwyższą starannością projekty w dziedzi-
nie kultury i sztuki oraz poszerzą ofertę kul-
turalną regionu. Na realizację tych zadań
Zarząd Województwa Małopolskiego przezna-
czył w tym roku kwotę 2,7 mln złotych. Z
terenu całego województwa złożone zostały
539 oferty na kwotę wsparcia finansowego
blisko 20 milionów złotych. Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego, uwzględniając opi-
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nym kompetencje piastowanego przez siebie
stanowiska. Korzystając z obecności zastęp-
cy wójta młodzi radni zadali mu szereg py-
tań dotyczących prowadzonych w gminie in-
westycji. Ponieważ była to ostatnia sesja
przed zbliżającymi się Świętami Wielkanoc-
nymi, na jej zakończenie złożono sobie wza-
jemnie życzenia.

W gminie pomog¹ wype³niæ
wniosek

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go – Terenowy Zespół Doradztwa Rolnicze-
go w Tarnowie pomaga w wypełnianiu wnio-
sków o dopłaty obszarowe. W dniach 16 mar-
ca – 15 maja, w poniedziałki, wtorki oraz piąt-
ki, w referacie geodezji i rolnictwa Urzędu
Gminy Tarnów (p. 107) ma miejsce dyżur
pracownika MODR-u który pomaga w wypeł-
nianiu wniosków. Aby uzyskać, pomoc, nale-
ży przynieść: spersonalizowany wniosek
otrzymany z ARiMR, kserokopię wniosku o
dopłaty z roku 2014 (o ile rolnik posiada),
wypisy z rejestru gruntu na wnioskowane
działki ewidencyjne, zmierzoną powierzchnię
upraw na poszczególnych działkach ewiden-
cyjnych, paszporty zwierząt (krów, bydła,
owiec i kóz), decyzję o zalesieniu w ramach
PROW 2007-2013.

Darmowe jab³ka i marchew
dla mieszkañców

Blisko sto ton jabłek i marchwi pochodzą-
cych z nadwyżek produkcji powstałych w
związku z embargiem wprowadzonym przez
Rosję na żywność z Unii Europejskiej oraz
decyzją Komisji Europejskiej o wsparciu rol-
ników poprzez program rekompensat zostało
rozdanych w marcu mieszkańcom gminy Tar-
nów. Produkty pozyskano za pośrednictwem
Banku Żywności. Akcję koordynował kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz sołtysi poszczególnych miejscowości.

LU
TY

Rolnicy szkolili siê
w urzêdzie

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Karniowicach Terenowy Zespół
Doradztwa Rolniczego w Tarnowie we
współpracy z Urzędem Gminy Tarnów zor-
ganizowały cykl szkoleń dla rolników.
Szkolenia, które odbyły się w dniach 19-
27 lutego, prowadzili przedstawiciele Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Na-

siennictwa, KRUS, banków oraz Małopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Ustawa o ochronie zwierząt, zasada wza-
jemnej zgodności, ochrona środowiska na-
turalnego na obszarach wiejskich, integro-
wana produkcja i ochrona roślin upraw-
nych, zagadnienia dotyczące organizacji i
bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rol-
nym, zasady i procedury udostępniania
środków pomocowych UE, wymogi warun-

kujące dostęp do programów rolno środo-
wiskowo-klimatycznych – to główne tema-
ty poszczególnych szkoleń. Na spotkaniach
przekazywane były również informacje
dotyczące nowego Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2015-2020 oraz
inne ważne informacje dla rolnictwa.
W szkoleniach uczestniczyło 75 rolników
z gminy Tarnów jak również pracownicy
instytucji związanych z rolnictwem.
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Od 7 kwietnia w Domu Ludowym w Zby-
litowskiej Górze rozpoczê³y siê bezp³at-
ne kursy i warsztaty dla dzieci, m³odzie-
¿y i doros³ych. Postawiono na zajêcia,
które w Domach Ludowych w B³oniu i
Nowodworzu od lat ciesz¹ siê zaintere-
sowaniem mieszkañców. W ich trakcie
bêdzie mo¿na nauczyæ siê jêzyka angiel-
skiego, niemieckiego, podszkoliæ umie-
jêtnoœci w kuchni w trakcie warsztatów
kulinarnych dla dzieci, posi¹œæ umiejêt-
noœci  robienia ciekawych ozdób na
warsztatach rêkodzie³a ar tystycznego
czy poprawiæ formê na aerobicu. Na ka¿-
dego aktora – amatora czekaj¹ warszta-
ty teatralne.

Oprócz tego istnieje możliwość wyna-
jęcia w Domu Ludowym w Zbylitowskiej
Górze sali bankietowo-konferencyjnej na
imprezę okol icznościową.  W każdy
pierwszy wtorek miesiąca Dom Ludowy
zaprasza również na spotkania Klubu
Seniora. W trakcie comiesięcznych spo-
tkań w jego ramach odbywają się okolicz-
nościowe zabawy, wykłady, prelekcje.
Również pobliże Domu Ludowego w Zby-
litowskiej Górze stało się przyjazne
mieszkańcom. Czekają w nim strefa wi-
fi dostępna w budynku Domu Ludowego
oraz w centrum wsi na całym Placu św.
Floriana, nowy plac zabaw, szkolenia z
zabawą dla przedszkolaków prowadzone
przez jednostkę Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zbylitowskiej Górze a także
dwudniowe Dożynki Gminy Tarnów z fe-
stynem rodzinnym w pierwszym dniu i

centrum wsi, planowane jest także wy-
konanie nakładki asfaltowej. Natomiast
najważniejszymi zadaniami inwestycyj-
nymi planowanymi w Porębie Radlnej
i Łękawce są: budowa kolejnego odcin-
ka kanalizacji oraz dróg transportu rol-
nego. Kanalizacja pozostaje jednym z
najważniejszych zadań również w Zawa-
dzie, gdzie ponadto planowana jest bu-
dowa ścieżki rowerowej od kościoła św.
Marcina w kierunku miasta Tarnowa.

Najważniejszą inwestycją w Woli Rzę-
dzińskiej pozostaje zdecydowanie budo-
wa przedszkola. Planowane jest także do-
kończenie zagospodarowania terenu w
obydwu centrach przy szkołach – zarów-
no w sołectwie nr 1, jak i w sołectwie nr
2. Natomiast w Jodłówce-Wałkach kon-
tynuowana będzie rozbudowa szkoły.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie kolejne-
go okresu programowania, przygotowy-
wane są projekty, aby można było ruszyć
pełną parą, kiedy znów pojawią się moż-
liwości finansowe.

(pw)

Powiatowym będzie budowany kolejny
odcinek ścieżki przy drodze powiatowej
w kierunku Zgłobic. Po wykonanym w
ubiegłym roku remoncie budynku pocz-
ty Koszyce Wielkie doczekają się zago-
spodarowania terenu wokół tegoż budyn-
ku, natomiast w Koszycach Małych już
w połowie roku planowane jest zakończe-
nie inwestycji budowy kompleksu spor-
towego przy szkole – sali gimnastycznej
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
oraz boiska.

W Tarnowcu planowane jest rozpo-
częcie prac koncepcyjno-projektowych
budowy ul. Sportowej w kierunku boiska
LKS oraz „Orlika” polegających na jej
poszerzeniu poprzez budowę ciągu pie-
szo-jezdnego. W Nowodworzu planowa-
ne jest wykonanie projektu postulowa-
nego przez mieszkańców oświetlenia dro-
gi wojewódzkiej – inwestycja ta byłaby
realizowana we współpracy z Samorzą-
dem Województwa Małopolskiego. W bie-
żącym roku w Radlnej zaplanowane zo-
stały drobne prace wykończeniowe w

Wiosna za pasem, a co za tym idzie –
rusza kolejny sezon inwestycyjny. Jakie
inwestycje w tym roku bêd¹ realizowa-
ne w gminie Tarnów? Przygotowaliœmy
ich krótki przegl¹d.

W Białej zaplanowane zostały działa-
nia związane zagospodarowaniem cen-
trum miejscowości – prace wykończenio-
we w szczególności przy boisku i placu
zabaw. Najważniejszym działaniem in-
westycyjnym w Zbylitowskiej Górze
będzie realizacja pierwszego etapu budo-
wy ul. Mościckiej i Słonecznej, na które-
go realizację przetarg zostanie rozstrzy-
gnięty w najbliższym czasie. Mimo że
pierwotnie nieplanowana w budżecie z
powodu braku środków, wybudowana
zostanie ul. Rajska w Zgłobicach. Środ-
ki na realizację tej inwestycji zostały
wygospodarowane z oszczędności budże-
towych. W tej miejscowości kontynuowa-
ne będą również prace nad opracowa-
niem koncepcji budowy remizy OSP. W
Błoniu – w porozumieniu ze Starostwem

koncertem zespołu WILKI. Dom Ludo-
wy w Zbylitowskiej Górze będzie stale się
rozwijał. – Złożyliśmy projekty o dofi-
nansowanie z zewnątrz. Jeśli uda się
pozyskać fundusze, wkrótce uruchomi-
my kafejkę internetową. Będziemy też
poszerzać ofertę m. in. o zajęcia z nauki
gry na keyboardzie czy prelekcje i poga-
danki organizowane dla wszystkich
mieszkańców. Cały czas czekamy na pro-
pozycje mieszkańców – konkluduje dy-

rektor gminnego Centrum Animacji Kul-
turalnej.

Oprócz zajęć w Zbylitowskiej Górze
wciąż prowadzone są zajęcia w Domach
Ludowych w Błoniu i Nowodworzu.

Zajęcia w gminnych Domach Ludo-
wych prowadzone są w ramach projektu
„Ośrodki wsparcia dla młodzieży i osób
starszych” dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym.

(ek)

Domy Ludowe zapraszaj¹

Nowe inwestycje
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Panie wójcie, po co to zamieszanie
wokół szkół, po co te zmiany? Czy tak
jak dotychczas nie było dobrze?

Byłoby dobrze, gdyby nie kilka czynni-
ków. Pierwszym z nich zdecydowanie
jest demografia. O tym, że dzieci rodzi
się coraz mniej, doskonale wiemy wszy-
scy. Jeszcze w roku szkolnym 2008/2009
mieliśmy 2520 uczniów, w tym roku
szkolnym jest ich 2064, co oznacza spa-
dek o prawie sto dzieci rocznie. A szkoły
pozostały. Drugim czynnikiem jest
„moda” na naukę w tarnowskich szko-
łach. To zjawisko dziś stało się wręcz
powszechne. Przez pewien czas dotyczy-
ło niemal wyłącznie gimnazjalistów,
teraz coraz bardziej nasila się również
wśród uczniów szkół podstawowych. Nie
dość więc, że dzieci jest mniej, to jeszcze
znaczna część z nich uczy się poza
gminą. Trzecią i chyba najważniejszą
kwestią jest system finansowania oświa-
ty. Proszę pozwolić, że przypomnę:
oświata jest konstytucyjnym obowiąz-
kiem państwa, natomiast w latach 90.
XX wieku została przez to państwo po-
wierzona do prowadzenia samorządom
poprzez przekazanie im obiektów i środ-
ków finansowych potrzebnych do jej pro-
wadzenia. Problem jednak w tym, że
dziś państwo nie wywiązuje się ze swo-
ich obowiązków i nie przekazuje wystar-
czających funduszy. W związku z tym,
aby utrzymać oświatę na odpowiednim
poziomie, samorządy z roku na rok w
coraz większym stopniu finansują pla-
cówki oświatowe. W tym roku na funk-
cjonowanie oświaty w gminie Tarnów
wraz z inwestycjami szkolnymi będzie-
my musieli wydatkować co najmniej
32,5 miliona złotych, podczas gdy sub-
wencja oświatowa przekazana nam
przez państwo wynosi tylko 18,5 milio-
na. W następnych latach koszty funkcjo-
nowania oświaty będą nadal rosnąć, a
kwota subwencji będzie niższa, ponie-
waż dzieci rodzi się coraz mniej.

Dlaczego ma być niższa? Przecież
mówił pan, że subwencja nie rośnie,
ale też i nie maleje…

Nie maleje w przeliczeniu na jednego
ucznia, ale kwotowo tak, bo poprzez de-
mografię i ucieczkę uczniów do Tarno-
wa spada ich liczba, a koszty prowadze-
nia szkół się nie zmniejszają. Bez wpro-
wadzenia zmian w perspektywie najbliż-

szych kilku lat może okazać się, że do-
płata do oświaty skonsumuje wszystkie
dochody gminy. Tym samym utracili-
byśmy możliwości rozwoju. Jako odpo-
wiedzialny samorządowiec nie mogę na
to pozwolić. A przecież gmina to nie tyl-
ko oświata. To także inne obszary, w któ-
rych mieszkańcy również mają swoje
potrzeby i oczekiwania. Na przykład cze-
kającym nas wyzwaniem jest problem
starzejącego się społeczeństwa i opieka
społeczna.

Czy te decyzje nie są jednak podej-
mowane zbyt pochopnie?

Proszę spojrzeć, co dzieje się wokół nas.
Problemy, o których mówimy, są po-
wszechnie występujące w całej Polsce.
Dotyczą wszystkich samorządów – za-
równo biednych, jak i bogatych. Nie wi-
dzę gminy w naszym powiecie, w której
w minionych latach nie zostałyby zlikwi-
dowane lub przekształcone szkoły. Gmi-
na Tarnów nie jest tutaj żadnym wyjąt-
kiem.

Jednak nie od dziś wiadomo, że na-
uczyciele będą protestować. Pojawi-
ły się emocje. Czy nie lepiej więc było
utrzymać poprzedni stan?

Jeśli nie wprowadzilibyśmy żadnych
zmian w funkcjonowaniu oświaty, za
dwa, góra trzy lata małe szkoły musie-
libyśmy po prostu zamknąć, a tego zro-
bić nie chcę. Tam już dziś jest po kilku
uczniów w klasach, klasy są łączone lub
nie ma nawet całego rocznika. Właśnie
takie szkoły przede wszystkim prze-
kształcamy. Przekształcamy też jedno
gimnazjum, w którym już ponad poło-
wa dzieci z obwodu uczy się w tarnow-
skich placówkach. Przekształcamy te
szkoły po to, aby je ocalić, a nie zamy-
kać. Nie chcę przejść do historii jako
wójt, który zlikwidował szkoły mające
nieraz stuletnią tradycję. Wręcz przeciw-
nie – chcę, aby te szkoły nadal funkcjo-
nowały, służyły mieszkańcom, dawały
pracę. Dlatego proponuję taką formułę
zmian, które pozwolą na ich funkcjono-
wanie z zachowaniem i poprawą warun-
ków dla dzieci i rodziców, a równocze-
śnie przy jak najmniejszych kosztach
społecznych.

A więc koszty jednak są. Zatem nie
jest to wszystko takie piękne, jak by
się mogło wydawać?

Nie ma, nie było i pewnie nie będzie ta-
kiej transformacji, która by nie pocią-
gała za sobą kosztów – ekonomicznych,
społecznych czy innych. Największe
koszty poniosą nauczyciele, którzy będą
pozbawieni przywilejów wynikających z
Karty Nauczyciela, takich jak dłuższe
urlopy, dodatek wiejski i mieszkaniowy,
płatne roczne urlopy zdrowotne, dodat-
ki wyrównawcze oraz osiemnastogo-
dzinne pensum. Trzeba jednak zdać so-
bie sprawę, w jakich okolicznościach te
przywileje były nadawane. Większość z
nich ma swój rodowód jeszcze w minio-
nej epoce, kiedy nie miał kto uczyć, szcze-
gólnie w wiejskich szkołach. Stworzo-
no więc system zachęt chroniących wszy-
stich nauczycieli bez względu na jakość
pracy. Jednak od tego czasu minęło po-
nad trzydzieści lat, zmienił się system i
sytuacja w kraju. Dzisiaj mamy trzysta
tysięcy wykształconych młodych nauczy-
cieli, którzy nie podjęli pracy w zawo-
dzie, a kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli
jest bezrobotnych. Niedostosowanie Kar-
ty Nauczyciela do obecnych warunków
jest powszechnie znane. Już 30% obec-
nie pracujących pedagogów nie jest ob-
jętych Kartą Nauczyciela. Dostrzega ten
problem i wcale tego nie kryje Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Szkoda tyl-
ko, że ze strony rządzących nie ma woli
i inicjatywy, aby wprowadzić w jej miej-
sce nowe rozwiązania legislacyjne, któ-
re chroniłyby nauczycieli, a jednocześnie
byłyby dostosowane do wymagań współ-
czesności chroniące przede wszystkim
nuczycieli z powołaniem i mających
wysokie osiągnięcia.

Czy na zmianach nie stracą dzieci?
Na przekształceniach w żaden sposób
nie stracą dzieci ani rodzice. Wręcz prze-
ciwnie: otrzymają lepszą ofertę eduka-
cyjną, a w konsekwencji nastąpi wzrost
poziomu nauczania. Mamy na to czytel-
ny dowód w Tarnowcu, Koszycach Ma-
łych i w Zawadzie, gdzie zadowoleni są
zarówno rodzice, dzieci, jak i społecz-
ność lokalna. Podkreślają, że gdyby im
zaproponować powrót do starych zasad,
za nic by się na to nie zgodzili. Podob-
nie będzie również teraz. Jestem o to spo-
kojny.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Piotr Pawlina

Rozmowa z wójtem gminy Tarnów Grzegorzem Kozio³em na temat zmian
w gminnej oœwiacie.

Przekszta³camy,
¿eby nie zamykaæ…
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So³tysi
gminy

Tarnów
2015-
2019

Jod³ówka-Wa³ki

Ryszard Cop
Wybrany na sw¹ drug¹ ju¿ kaden-
cjê so³tys Jod³ówki-Wa³ek jest
emerytem. Zanim zosta³ so³ty-
sem sprawowa³ ró¿ne funkcje: by³
prezesem LKS Sokó³, prezesem
i przewodnicz¹cym Komisji Rewi-
zyjnej OSP, przewodniczy³ spo-
³ecznym komitetom – rozbudowy
remizy i gazyfikacji wsi. Przez
dwie kadencje by³ równie¿ gmin-
nym radnym. Ma 61 lat, jest ¿ona-
ty i ma troje dzieci. Posiada wy-
kszta³cenie wy¿sze techniczne. W
wyborach na so³tysa pokona³ jed-
nego kontrkandydata.
W sk³ad Rady So³eckiej Jod³ów-
ki-Wa³ek weszli: Czes³aw Nytko,
Grzegorz Kocerba, Mateusz Sta-
rzec, Kazimierz Koœció³ek, Jan
Michalik.

Bia³a

Stefan Kolak
So³tysem zosta³ wybrany po raz
pierwszy, ale ma du¿e doœwiad-
czenie w pracy spo³ecznej jako
cz³onek Rady So³eckiej. Dzia³a te¿
w miejscowej OSP, gdzie przez
ostatni¹ kadencjê jest cz³onkiem
Komisji Rewizyjnej. W wyborach
pokona³ a¿ trzech kontrkandyda-
tów. Ma 59 lat, obecnie przeby-
wa na rencie. Pr ywatnie jest
¿onaty i ma czworo doros³ych
dzieci.
W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:
Witold Grzebieniarz, Augustyn
Kieæ, Eleonora Sak, Kr ystian
Lech, Kazimiera Halcarz.

B³onie

Antoni Batko
Wybrany na kolejn¹ czwar t¹ ju¿
kadencjê so³tys nie mia³ kon-
kurencji, gdy¿ mieszkañcy B³o-
nia zg³osili go jako swego jedy-
nego kandydata. Ma 48 lat,
jest ¿onaty i ma troje dzieci. Z
wykszta³cenia jest ogrodni-
kiem. Zanim zosta³ so³tysem
by³ cz³onkiem Rady So³eckiej.
Ma na swoim koncie IV miej-
sce w konkursie na najlepsze-
go so³tysa Ma³opolski. W ostat-
nich wyborach samorz¹dowych
by³ kandydatem do Rady Powia-
tu Tarnowskiego.
Radê So³eck¹ B³onia tworz¹: Ja-
cek Bro¿ek, Adam Tadel, Piotr Bo-
ryczko, Józef Kuboñ, Adam So-
rota.

Nowodworze

Andrzej G³¹b
Jest z pewnoœci¹ jednym z naj-
bardziej doœwiadczonych so³ty-
sów, bowiem sw¹ funkcjê bê-
dzie pe³ni³ ju¿ szóst¹ kadencjê.
Ma 54 lat, jest ¿onaty i posia-
da troje doros³ych ju¿ dzieci.
Prowadzi rodzinn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Jest znanym spo-
³ecznikiem w przesz³oœci dopro-
wadzi³ do realizacji w swej miej-
scowoœci wielu wa¿nych inwe-
stycji. W czasie ostatnich wy-
borów samorz¹dowych, jesie-
ni¹ 2014 roku zosta³ wybrany
radnym gminy Tarnów.
Rada So³ecka Nowodworza to:
Jacek Imburski, Irena Smalarz,
Mar ta Jasiak, Ma³gorzata Wê-
grzyn i Romana Ba³ut.

Koszyce Wielkie

Stanis³aw Ptak
So³tys Koszyc Wielkich wybrany
zosta³ na sw¹ pi¹t¹ ju¿ kadencjê.
Jest rodowitym mieszkañcem Ko-
szyc Wielkich, ¿onaty, posiada tro-
je doros³ych dzieci. Przez dwie ka-
dencje by³ gminnym radnym, dzia-
³a³ te¿ w wielu komitetach spo³ecz-
nych. Wielokrotnie odznaczany, m.
in. by³ w gronie laureatów konkur-
su na najlepszego so³tysa Ma³o-
polski. W przesz³oœci pracowa³ za-
wodowo i prowadzi³ gospodarstwo
rolne – obecnie na emeryturze. W
tegorocznych wyborach pokona³
jednego kontrkandydata.
Radê So³eck¹ Koszyc Wielkich
tworz¹: Andrzej Sêpek, Francisz-
ka Wroñska, Ma³gorzata Ignac,
Mariusz Kuroœ, Henr yk Ptak,
Marcin Ptak, Ewa Kubisztal, Emi-
lia Szepielak, Zbigniew Nytko.

£êkawka

Zbigniew Filar
Ma 33 lata i jest najm³odszym
so³tysem w gminie Tarnów i jed-
nym z najm³odszych radnych. W
Radzie Gminy zasiada ju¿ drug¹
kadencjê, so³tysem bêdzie po raz
pierwszy – zast¹pi³ na tym miej-
scu Marka Nowaka, który so³ty-
sem £êkawki by³ nieprzerwanie
w latach 1984-2015. W wybo-
rach so³eckich pokona³ dwoje
kontrkandydatów. Posiada wy-
kszta³cenie wy¿sze ekonomiczne,
prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹. Jest ¿onaty, ma dwo-
je dzieci.
W sk³ad Rady So³eckiej £êkawki
weszli: Jerzy Czerwiñski, Marze-
na Zymu³a, Konrad Pyzdek, Józef
Kotul, Przemys³aw Nowak.

Koszyce Ma³e

Marek Cichy
Na funkcjê so³tysa zosta³ wybrany
ju¿ po raz drugi, przy czym jego
pierwsza kadencja trwa³a tylko dwa
lata, bowiem so³tysem wybrany zo-
sta³ 3 lutego 2013 roku, po rezy-
gnacji swego poprzednika. Wcze-
œniej by³ cz³onkiem rady So³eckiej.
Ma 47 lat, prowadzi w³asn¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹. Pochodzi z s¹-
siednich Koszyc Wielkich, ale w Ko-
szycach Ma³ych mieszka ju¿ od pra-
wie æwieræwiecza. Jest ¿onaty, ma
doros³ego syna. W listopadzie ubie-
g³ego roku przez mieszkañców Ko-
szyc Ma³ych zosta³ wybrany radnym
gminy Tarnów, a w wyborach so³ec-
kich by³ jedynym kandydatem.
Cz³onkami Rady So³eckiej wybra-
ni zostali: Zbigniew Gniewek, Aga-
ta Szatko, Jadwiga Borczuch, Hen-
ryk Jasiak, Franciszek Dulêba.
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Porêba Radlna

Wojciech Hoñdo
So³tys Porêby Radlnej po raz
pierwszy na tê funkcjê wybrany
zosta³ w 1993 roku i bêdzie spra-
wowa³ j¹ ju¿ pi¹t¹ kadencjê. W
tegorocznych wyborach nie mia³
konkurencji i by³ jedynym kandy-
datem mieszkañców Porêby Ra-
dlnej. W roku 2012 zosta³ wyró¿-
niony w konkursie na najlepsze-
go so³tysa Ma³opolski. Jest zna-
nym w swej miejscowoœci spo-
³ecznikiem, szczególnie znany
jest z dzia³alnoœci w miejscowej
OSP. Posiada wykszta³cenie œred-
nie techniczne. Ma 52 lata.
W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:
Janusz Wzorek, Jaros³aw Jacher,
Zbigniew Puzia, Rafa³ Budzik,
Józef Szperka.

Radlna

Janusz Tadel
So³tys Radlnej jest doœwiadczo-
nym samorz¹dowcem. Funkcjê
so³tysa pe³niæ bêdzie drug¹ ka-
dencjê, wczeœniej przez szeœæ ka-
dencji by³ gminnym radnym. W
przesz³oœci by³ m. in. inicjatorem
komitetów spo³ecznych: telefoni-
zacji, wodoci¹gu, budowy dróg,
budowy domu wielofunkcyjnego i
kanalizacji. Ma 58 lat. W wybo-
rach so³eckich by³ jedynym kan-
dydatem.
Radê So³eck¹ tworz¹: Krzysztof
Banach, Andrzej Sutkowski, Ja-
ros³aw Ostrowski, Teresa Kosy-
czarz, Jan Kazibudzki.

Tarnowiec

Jan Nowak
So³tys Tarnowca swoj¹ funkcjê
pe³niæ bêdzie ju¿ czwart¹ kaden-
cjê, od trzech kadencji jest rów-
nie¿ gminnym radnym i wiceprze-
wodnicz¹cym Rady Gminy. Ma 56
lat, jest ¿onaty, posiada troje do-
ros³ych ju¿ dzieci. Wieloletni prze-
wodnicz¹cy Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych, cz³onek parafialnej rady
duszpasterskiej, by³y ³awnik S¹du
Rejonowego w Tarnowie. W tego-
rocznych wyborach so³eckich by³
jedynym kandydatem.
W sk³ad Rady So³eckiej weszli:
Alina Barbachen, Wojciech Waj-
dowicz, Stanis³aw Szuba, Jerzy
Litwiñski, Jaros³aw Drwal, Rafa³
Duras, Tomasz W³odek.

Wola Rzêdziñska II

Tadeusz Stach
Wybrany na sw¹ pi¹t¹ ju¿ kaden-
cjê so³tys wolañskiego so³ectwa nr
2 ma 60 lat i jest emerytowanym
maszynist¹ PKP. Jest ¿onaty i ma
dwoje doros³ych dzieci. Doœwiad-
czony spo³ecznik, w przesz³oœci by³
m. in. laureatem drugiego miejsca
w konkursie na najlepszego so³ty-
sa Ma³opolski. Twórca jedynego w
swoim rodzaju so³eckiego zespo-
³u muzycznego, z którym wystêpu-
je m. in. na spotkaniach op³atko-
wych dla seniorów swego so³ec-
twa. W tegorocznych wyborach by³
jedynym kandydatem.
Radê So³eck¹ tworz¹: Zbigniew
Maœlanka, Zbigniew Kosman,
Adam Kozio³, Jan Szepielak, Wie-
s³aw Guzik, Andrzej Sobol, Piotr
Furmañski, Janusz Hetman, Fran-
ciszek Roik, Jerzy Turek.

Zawada

Zbigniew
Partyñski
So³tysem Zawady jest od 2008
roku i w tegorocznych wyborach
by³ jedynym kandydatem swojej
miejscowoœci. W listopadzie ubie-
g³ego roku mieszkañcy Zawady
powierzyli mu równie¿ mandat
gminnego radnego. Ma 58 lat i
jest emerytem. Jest ¿onaty i ma
czworo doros³ych dzieci.
W sk³ad Rady So³eckiej Zawady
weszli: Urszula Kasprzyk, Teresa
Cisek, Robert Zima, Jerzy £¹tka,
Tadeusz Nowak.

Zbylitowska Góra

Pawe³ Kolbusz
Pawe³ Kolbusz – urodzony w Tar-
nowie, lat 44, ¿onaty, dwoje dzie-
ci; wieloletni pracownik Orange
Polska S.A. obecnie pracuj¹cy
jako analityk systemów informa-
tycznych. W swoim programie
wyborczym zadeklarowa³ m. in.
nie³¹czenie funkcji so³tysa z man-
datem radnego, przekazywania
inkaso na cele spo³eczne, wspar-
cie dla OSP i LKS oraz czêste spo-
tkania z mieszkañcami. W wybo-
rach pokona³ jednego kontrkan-
dydata.
Rada So³ecka Zbylitowskiej Góry
to: Jaros³aw Wytrwa³, Marcin
Klich, Tomasz Tadel, Halina Bor-
czuch, Zbigniew Gut, Dariusz
Cholewa, Jacek Bobro.

Zg³obice

Józef Jamróg
Rozpoczynaj¹cy sw¹ czwart¹ ka-
dencjê so³tys Zg³obic od trzech
kadencji jest równie¿ radnym
Gminy Tarnów. Pe³ni³ równie¿
funkcjê wiceprzewodnicz¹cego
Rady Gminy. Ma 55 lat, jest ¿ona-
ty, ma czworo dzieci. Wspó³two-
rzy³ wiele inicjatyw spo³ecznych
na terenie swojej miejscowoœci,
jest m. in. wspó³za³o¿ycielem
Ludowego Klubu Spor towego
Zg³obice. Obecnie prowadzi
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹:
Katarzyna Molek, Mariusz Haba,
Wojciech Kozio³, Katarzyna Bier-
nat, Tomasz Gajko.

Wola Rzêdziñska I

Mieczys³aw Nytko
So³tys wolañskiego so³ectwa nr 1
swoj¹ funkcjê bêdzie pe³ni³ ju¿ trze-
ci¹ kadencjê, wczeœniej – w listopa-
dzie ubieg³ego roku zosta³ po raz
szósty wybrany gminnym radnym.
Zawodowo pracuje w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Woli Rzêdziñskiej.
Jest znanym i cenionym przez
mieszkañców swojej miejscowoœci
spo³ecznikiem. Ma 64 lata, jest
¿onaty ma dwoje doros³ych dzieci.
W minionej kadencji wyró¿niony w
konkursie na najlepszego so³tysa
Ma³opolski. W wyborach so³eckich
pokona³ jednego kontrkandydata.
W Radzie So³eckiej pracowaæ bêd¹:
Krzysztof Czarnik, Janina Kozio³,
Teresa Mitera, Barbara Cygan, Wa-
c³aw Ciochoñ, Andrzej Drwal, Kry-
styna Olech, Barbara Poros³o, Ja-
nina Ka³ucka, Piotr Pu³a.
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sował się Klub Sportowy RELAX z Woli
Rzędzińskiej, którego funkcjonowanie zo-
stanie wsparte z budżetu gminy kwotą ty-
siąca złotych.

…organizacji
pozarz¹dowych…

Nieco ponad 60 tysięcy złotych trafi na-
tomiast do organizacji pozarządowych dzia-
łających na rzecz pomocy społecznej, prze-
ciwdziałania alkoholizmowi oraz prowadzą-
cych działalność w zakresie kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego. Największa
kwota – 14 tys. zł. przypadnie Stowarzy-
szeniu Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Woli Rzędzińskiej, nieco
mniejszą, bo dziesięciotysięczną kwotą
wsparte zostanie Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna dłoń”
Tarnów. Do Stowarzyszenie Przyjaciół
Gminy Tarnów trafi 8,5 tys. zł, natomiast
do Tarnowskiego Zrzeszenia Sportowego
Niepełnosprawnych START – 4 tys. Po 2,5
tys. zł. otrzymają Placówka Wsparcia
Dziennego przy parafii p.w. Miłosierdzia
Bożego w Woli Rzędzińskiej oraz Placówka

Klubów sportowych…
Jak co roku pieniądze z gminnego budże-

tu trafią do klubów sportowych. Będzie to
prawie 420 tysięcy złotych. Najwięcej, bo
125 tysięcy złotych trafi do trzecioligowej
LKS „Wolania” , 42 tys. zł. otrzyma LKS
„Viktoria” Koszyce Małe, a LKS „Dunajec”
Zbylitowska Góra o tysiąc złotych mniej. 30
tys. zł. przypadnie LKS „Zgłobice”, a KS
Tarnowiec i KS Radlna otrzymają po 27 ty-
sięcy. Niewiele mniej, bo 25 tys. zł. otrzy-
mają LKS Koszyce Wielkie i UKS „Wola-
nia”. W grupie klubów, które otrzymają
dotacje w wysokości przekraczającej 20 tys.
znalazł się jeszcze KS Biała z kwotą 23 tys.
zł. Nieco niższe kwoty trafią do UKS-ów.
Tarnowiecki „GAMBIT” otrzyma 15,5 tys.
zł, UKS „Koszyce Wielkie” – 12 tys., UKS
„Tygryski” z Woli Rzędzińskiej – 6 tys. Po
4 tys. zł. trafi do UKS Poręba Radlna, UKS
SPARTAKUS Zgłobice i UKS Tarnowiec.
UKS SPARTAKUS z Woli Rzędzińskiej zo-
stanie wsparty kwotą 3 tys. zł., a o tysiąc
mniej otrzymają UKS Kung Fu Vo Thuat
Thanh Quyen oraz UKS „Wałki” z Jodłów-
ki-Wałek 2 000,00 zł. na końcu stawki upla-

Gminne pieni¹dze dla...
Wsparcia Dziennego przy parafii Św. Bra-
ta Alberta w Zgłobicach. Kwotą o pięćset
złotych mniejszą zostanie wsparta działal-
ność Małopolskiego Oddziału Okręgowego
PCK, Integracyjnego Stowarzyszenia Spor-
towego „Piast” w Woli Rzędzińskiej, UKS
SPARTAKUS ze Zgłobic i Powiatowego
Związek Kółek Rolniczych. Po 1,8 tys. zł.
otrzymają oddziały Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich w Tarnowcu  i Koszycach Wiel-
kich, natomiast działania prowadzone przez
oddział Caritas Diecezji Tarnowskiej przy
parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędziń-
skiej zostaną wsparte kwotą 1,5 tys. zł., po-
dobnie jak Stowarzyszenia Klub AMAZON-
KA i Stowarzyszenia „Nasze Zgłobice”. Do
oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Mło-

dzieży przy parafii pw. Miłosierdzia Boże-
go w Woli Rzędzińskiej trafi 1,2 tys. zł., na-
tomiast oddział Akcji Katolickiej przy tej
samej parafii i wolański oddział Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich na prowadzone
przez siebie działania otrzymają z gminne-
go budżetu po tysiąc złotych.

…i na ratowanie zabytków
W budżecie na rok 2015 znalazły się też

środki na ratowanie zabytków. Kwotą 40
tysięcy złotych zostanie wsparty remont za-
bytkowej zakrystii przy kościele parafial-
nym w Zbylitowskiej Górze, natomiast na
prace remontowe przy neogotyckim koście-
le w Porębie Radlnej zostanie przeznaczo-
ne 20 tysięcy złotych. Poza tym planowane
są kolejne remonty zabytkowych kapliczek
i krzyży przydrożnych.

(pw)

Wśród  klubów i
UKS-ów wspiera-
nych z budżetu
gminy jest także
UKS Koszyce
Wielkie, którego
koszykarki
trzykrotnie zakwali-
fikowały się do
finału wojewódzkie-
go gimnazjady, w
sezonie 2013/2014
zdobywając
wicemistrzostwo
województwa.

Dzięki
wsparciu dla
organizacji
pozarządo-
wych odby-
wają się m.
in. spotkania
integracyjne.

Kościół w Porębie Radlnej to jeden z
najcenniejszych gminnych zabytków.
Dzięki środkom z budżetu gminy
realizowane są w nim ważne prace
konserwatorskie.
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zawodzie.  Do
franciszkanów
wstąpił w 1979
roku, a święce-
nia kapłańskie
przyjął 7 czerwca 1986 roku. W roku 1988
wyjechał na misje do Peru. Zamordowa-
ny tam 9 sierpnia 1991 roku spoczywa w
swej peruwiańskiej parafii, wiosce Paria-
coto w Andach. Imię o. Zbigniewa Strzał-
kowskiego nosi Szkoła Podstawowa w
Zawadzie rokrocznie organizująca poświę-
cony jego pamięci Bieg Memoriałowy, któ-
ry stał się już znaną imprezą biegową w
regionie.

Gmina
daje
pracê
Tego, jak w dzisiejszych czasach trudno o
zdobycie pracy, nikomo uœwiadamiaæ nie
trzeba. – Problem jest mi bardzo dobrze
znany – podkreœla wójt Grzegorz Kozio³. –
Nie ma chyba takiego dnia przyjêæ, w któ-
rym nie zg³aszaliby do mnie mieszkañcy z
proœb¹ o pomoc w znalezieniu pracy. Nie
mogê zatrudniæ wszystkich, ale wraz z
moimi wspó³pracownikami staramy siê,
aby maksymalnie wykorzystaæ ró¿ne do-
stêpne mo¿liwoœci i programy realizowa-
ne we wspó³pracy z Urzêdem Pracy, aby
zapewniæ pracê – przynajmniej o ograni-
czonym zakresie – jak najwiêkszej liczby
osób.

Jedną z form zatrudnienia są tzw. prace
społecznie użyteczne. W ich ramach osoby
bezrobotne zatrudniane są na dwie godzi-
ny dziennie do prac porządkowych lub
opieki nad samotnymi osobami starszym.
Z tej formy zatrudnienia w gminie Tarnów
korzysta rocznie około sześćdziesięciu
osób. Z kolei około piętnastu osób rocznie
zatrudnianych jest w ramach tzw. prac pu-
blicznych. Osoby takie zatrudniane są na
pełny etat i wykonują prace porządkowo-
remontowe w poszczególnych sołectwach
gminy. Na tzw. „interwencje” trafiają oso-
by o różnych kwalifikacjach czy wykształ-
ceniu oraz w różnym wieku. Osoby z wy-
ższym wykształceniem trafiają do pracy w
Urzędzie Gminy Tarnów, pozostałe kiero-
wane są do pracy w poszczególnych sołec-
twach. Z tej formy również korzysta około
piętnastu osób rocznie. Natomiast progra-
mem adresowanym głównie do ludzi mło-
dych są staże. Osoby, które mają średnie
lub wyższe wykształcenie, mogą zostać
zatrudnione w urzędzie za wynagrodze-
niem, którym jest stypendium stażowe
płatne przez urząd pracy. Również i z tej
formy zatrudnienia korzysta rocznie oko-
ło dziesięciu osób. Jednocześnie w ramach
programu 50+ pozyskano 5 miejsc na za-
trudnienie osób powyżej pięćdziesiątego
roku życia. Także i w tym przypadku oso-
by w wyższym wykształceniem kierowane
są do pracy na stanowiska urzędnicze, zaś
pozostałe – do prac porządkowych w so-
łectwach.

- Osoby bezrobotne, które chcą pracować
zapraszam do urzędu. Z pewnością nie uda
się znaleźć pracy dla każdego, ale na mia-
rę sił i możliwości będziemy starać się po-
móc – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.

(zw)

ści, których jedną z funkcji jest pomiar pręd-
kości przejeżdżających pojazdów. Prędkość
ta wraz ze stosownym komunikatem poja-
wia się na wyświetlaczu. Znaki zostały za-
montowane pod koniec ubiegłego roku, ale
już można stwierdzić, że dobrze spełniają
swe zadanie. - Pulsujące ostrzeżenie o nad-
miernej prędkości wraz z komunikatem za-
chęcającym do zwolnienia lub z wysokością
mandatu i ilością punktów karnych ma od-
działywanie psychologiczne. Dlatego, widząc
wyświetlacz, kierowcy automatycznie zwal-
niają, co w znaczący sposób przyczynia się
do poprawy bezpieczeństwa – podkreśla Ewa
Zając, pracownik referatu gospodarki komu-
nalnej Urzędu Gminy Tarnów. Ponieważ
urządzenia zostały zamontowane przy dro-
gach powiatowych, w ich finansowaniu par-
tycypował powiat tarnowski. Oba urządze-
nia, choć mierzą prędkość, nie wystawiają
mandatów za przekroczenie prędkości. Man-
dat taki w gminie Tarnów możemy otrzy-
mać tylko za nadmierną prędkość w Tarnow-
cu przy drodze wojewódzkiej 977 w okolicy
Zespołu Szkół Publicznych, gdzie stale czyn-
ny jest fotoradar administrowany przez
Straż Gminną. Warto dodać, że zamontowa-
nie w gminie Tarnów urządzeń mierzących
prędkość i wyświetlających stosowne komu-
nikaty zostało przedstawione w ogólnopol-
skich mediach jako wzór dobrych praktyk.

Z pewnością poprawie bezpieczeństwa słu-
ży też praca osób potocznie zwanych „Stop-
kami”, które w odblaskowych kamizelkach
przeprowadzają przez ruchliwe przejścia
dzieci idące do szkoły. Z taką sytuacją mamy
do czynienia w Tarnowcu, Porębie Radlnej i
Zgłobicach, a ostatnio – dzięki dobrej współ-
pracy z zakładem karnym – osoba taka po-
jawiła się również w Zbylitowskiej Górze.

Czy bezpieczeñstwo dzieci jest warte nie-
konwencjonalnych rozwi¹zañ? Na to pyta-
nie twierdz¹co odpowiedz¹ nawet ci, któ-
rym zdarza siê czasem trochê brawury,
zw³aszcza za kierownic¹. Jeœli jednak ta
brawura bêdzie mia³a miejsce w przy dro-
dze powiatowej w s¹siedztwie szkó³ w Ko-
szycach Ma³ych lub Woli Rzêdziñskiej, taki
kierowca na tablicy umieszczonej nad przej-
œciem dla pieszych zobaczy napis: „Wariat”.
To znak, ¿e w znacz¹cy sposób narazi³ bez-
pieczeñstwo w ruchu drogowym i powinien
wzbudziæ w sobie powa¿n¹ refleksjê na ten
temat.

Taki właśnie cel ma ustawienie na tere-
nie gminy dwóch tzw. znaków zmiennej tre-

Franciszkański misjonarz – ojciec Zbi-
gniew Strzałkowski z Zawady zamordowa-
ny w 1991 roku w Peru przez terrorystów
z organizacji „Świetlisty szlak” zostanie
ogłoszony błogosławionym. Wyniesienie
na ołtarze nastąpi 5 grudnia 2015 roku w
Chimbote w Peru, a wraz z o. Zbigniewem
beatyfikowany zostanie zamordowany
tego samego dnia jego współbrat o. Michał
Tomaszek. Pierwszy wyniesiony na ołta-
rze mieszkaniec gminy Tarnów urodził się
3 lipca 1958 roku. Mieszkał z rodzicami
w Zawadzie. Po szkole podstawowej po-
bierał naukę w Technikum Mechanicz-
nym i przez rok pracował w wyuczonym

B³ogos³awiony
z Zawady

W gminie
bezpieczniej
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nowym boisku wielofunkcyjnym i przy
kościele. Interesującym przejawem lokal-
nej demokracji było wyłonienie w tajnym
głosowaniu składu Sołeckiej Komisji Wy-
borczej.

Spokojny i merytoryczny przebieg mia-
ło zebranie w sołectwie nr 2 w Woli Rzę-
dzińskiej. Jako priorytetowe zostało
uznane dokończenie budowy obiektów
centrum w otoczeniu szkoły i kościoła,
w szczególności kompleksu sportowego
oraz parkingu. Poza tym na zebraniu
pojawiła się kwestia realizacji szeregu
drobnych spraw gospodarczych. Podob-
nie było zresztą w wolańskim sołectwie
nr 1, gdzie w atmosferze odpowiedzial-
ności i partnerstwa mieszkańcy jako
priorytetowe określili dokończenie budo-
wy przedszkola i zagospodarowania cen-
trum miejscowości.

Na zebraniu w Błoniu po raz kolejny
powrócił temat odbudowy drogi wzdłuż
Dunajca zniszczonej przez powódź w
2010 roku. Jako ważne zadanie miesz-
kańcy określil i  kontynuację budowy
chodnika przy drodze powiatowej w kie-
runku Zgłobic. Pojawił się również temat
troski o cmentarz wojenny. Obecni na
zebraniu mieszkańcy Błonia z dużym
zrozumieniem odnieśli się też do propo-
nowanych przez samorząd zmian w
oświacie.

Zebranie wiejskie w Zbylitowskiej
Górze właściwie w całości zdominowa-
ne zostało przez kwestie oświatowe.
Praktycznie nie zostały na nim poruszo-
ne inne sprawy dotyczące miejscowości,
a jedną z nielicznych było poinformowa-
nie mieszkańców o zbliżającej się reali-
zacji pierwszego etapu budowy ulicy Mo-
ścickiej i Słonecznej.

Jednym z najważniejszych problemów
zgłaszanych przez mieszkańców Koszyc
Wielkich była konieczność poprawy bez-
pieczeństwa na ulicy Mikołajczyka, mię-
dzy innymi poprzez montaż progów
zwalniających. Poruszano także kwestię
wykonania przebicia ulicy Mikołajczyka
do „pętli” przy drodze krajowej nr 94.

Ważnym zagadnieniem poruszanym na
zebraniu w Koszycach Małych była na-
tomiast poprawa bezpieczeństwa w cen-
trum wsi i konieczność wykonania drob-
nych prac naprawczych. Mieszkańcy opo-
wiedzieli się też w głosowaniu za wybu-
rzeniem starej kaplicy i budową w to miej-
sce nowego budynku komunalnego. W
głosowaniu jawnym jednoznacznie pozy-
tywnie ocenili jakość oświaty po prze-
kształceniach dokonanych w 2012 roku.

Określone na zebraniach wiejskich prio-
rytety i problemy stanowić będą wytyczne
do działań gminnego samorządu w roku
2015.

(pw)

ferze. Do najważniejszych wskazanych na
nim zadań, oprócz zagospodarowania cen-
trum miejscowości, zaliczyć należy pozy-
skanie budynku na potrzeby społeczności
lokalnej, w szczególności jako miejsca spo-
tkań bardzo aktywnego Klubu Seniora
oraz młodzieży. Mieszkańców ucieszyła in-
formacja o bliskim finalnym rozwiązaniu
problemu ulicy Nowej – zostanie wreszcie
wykonane przebicie, dzięki któremu
mieszkańcy nareszcie będą mogli bez prze-
szkód docierać do swoich domów.

Dla społeczności Łękawki określonymi
na zebraniu wiejskim priorytetami są: do-
kończenie budowy kanalizacji oraz budo-
wa garaży dla OSP. Mieszkańcy zgłaszali
też konieczność realizacji wielu drobnych
prac związanych z poprawą dostępności do
pól. Zaskoczeniem dla części mieszkańców
była rezygnacja z kandydowania na na-
stępną kadencję dotychczasowego sołtysa
Marka Nowaka, który swoją funkcję peł-
nił nieprzerwanie od 1984 roku. Za tę pra-
cę mieszkańcy Łękawki na zakończenie
zebrania podziękowali swemu sołtysowi
brawami.

Na zebraniu wiejskim w Radlnej ujaw-
niła się troska mieszkańców miejscowości
o zabezpieczenie nowo wybudowanego cen-
trum wsi przed aktami wandalizmu. Wnio-
skowano też o wykonanie drobnych prac
wykończeniowych, aby w pełnym komfor-
cie z centrum mogli korzystać mieszkań-
cy, zwłaszcza dzieci i młodzież. Po raz ko-
lejny powrócił temat Radlanki i regulacji
kolejnego odcinka. Mieszkańcy zwracali się
m. in. z prośbą o bieżące wykaszanie jej
brzegów.

Za swój priorytet mieszkańcy Poręby
Radlnej uznali dokończenie kanalizacji.
Poza tym ich uwaga na zebraniu skupiła
się przede wszystkim na poprawie jakości
dróg, w tym dróg transportu rolnego,
m. in. poprzez budowę nakładek, żwirowa-
nie i wykonanie oświetlenia.

Problemy z należącym do Azotów ru-
rociągiem hydroodpopielania stały się
jednym z tematów kolejnego zebrania.
Rozszczelnienia, zalegające na nim pyły
oraz rosnące wokół chwasty – to związa-
ne rurociągiem uciążliwości, które z
prośbą o interwencję zgłaszali mieszkań-
cy Białej. Poza tym na zebraniu poja-
wił się temat prac porządkowych na
nowo wybudowanym centrum miejsco-
wości oraz podwyższenia standardu do-
jazdu do boiska sportowego wraz z urzą-
dzeniem parkingu.

Po zakończonej już inwestycji budowy
kanalizacji w Jodłówce-Wałkach, miesz-
kańcy tej miejscowości jako swoje priory-
tety wskazali na zebraniu dokończenie
rozbudowy szkoły, inwestycje zmierzają-
ce do poprawy bezpieczeństwa – owe drogi
i chodniki, a także budowa parkingu przy

Wy³onienie kandydatów na so³tysów, do
rad so³eckich oraz cz³onków So³eckich Ko-
misji Wyborczych, podzia³ œrodków so³ec-
kich, kwestie dotycz¹ce poprawy bezpie-
czeñstwa i nadzoru, zw³aszcza w centrach
wsi i na terenie boisk wielofunkcyjnych,
sprawy zwi¹zane z usuwaniem odpadów
komunalnych, a w szczególnoœci harmono-
gramy odbioru odpadów zielonych – to
najwa¿niejsze ze spraw bêd¹cych przed-
miotem zainteresowania uczestników bo-
daj ka¿dego z zebrañ wiejskich, jakie w
dniach 16 lutego – 5 marca odbywa³y siê
we wszystkich piêtnastu so³ectwach gmi-
ny Tarnów. Ka¿de zebranie to wiele zg³o-
szonych przez mieszkañców drobnych
spraw gospodarczych.

Relacjonując przebieg zebrań, warto na
chwilę zatrzymać się przy kwestii podzia-
łu środków pozostających do dyspozycji so-
łectwa. Ta interesująca forma demokracji
bezpośredniej funkcjonuje na zasadach
niemal identycznych, co tak zwane budże-
ty obywatelskie, z tym że emocjonująca
formuła wyłaniania tzw. projektów obywa-
telskich zostaje zastąpiona rzeczową dys-
kusją, w której może uczestniczyć każdy
mieszkaniec.

Niedrożne przepusty, uporządkowanie
różnych miejsc, konieczność drobnych na-
praw dróg, chodników, studzienek kanali-
zacyjnych, nieczynne lampy, brak znaków
drogowych, regulacja cieków wodnych – to
najczęstsze, choć wcale niejedyne proble-
my, z jakimi borykają się mieszkańcy po-
szczególnych gminnych miejscowości.
Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Rzeczowy i konkretny charakter miało
zebranie w Nowodworzu. Jednym z naj-
ważniejszych jego postanowień był zgło-
szony i przegłosowany wniosek o wykona-
nie projektu, a w przyszłości – realizację
oświetlenia w pasie drogi wojewódzkiej 977
– w porozumieniu z Zarządem Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Na zebraniu w Zawadzie po raz kolej-
ny postawiony został wniosek o poprawę
bezpieczeństwa w centrum miejscowości
m. in. poprzez instalację monitoringu.
Poza tym uwaga mieszkańców skupiła się
na dokończeniu budowy kanalizacji oraz
wykonaniu projektu i przyszłej realizacji
budowy chodnika od szkoły w kierunku
pętli autobusowej. Wnioskowano także o
lepsze oznakowanie szkoły.

Określone na zebraniu przez mieszkań-
ców Zgłobic priorytety to: przygotowanie
inwestycji budowy nowej remizy Ochotni-
czej Straży Pożarnej, a także rozwiązanie
przedłużających się problemów własno-
ściowych. Powróciła także odłożona ad ca-
lendas kwestia budowy ulicy Rajskiej.

Zebranie w Tarnowcu przebiegało w
dość emocjonalnej, ale i konkretnej atmos-

Zebrania wiejskie
ju¿ za nami
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Poszerza siê grono utalentowanych m³o-
dych ludzi, którzy otrzymali stypendia od
gminnego samorz¹du. Jeszcze w ubieg³ym
roku grono stypendystów poszerzy³o siê
o siedem osób, a ju¿ w tym roku do³¹czy-
³a do nich kolejna osoba. W paŸdzierniku
i grudniu ubieg³ego roku stypendia otrzy-
mali: Adrianna Kuta, Magdalena Sobol
Aleksandra Tadel, Karolina Furmañska,
Aleksandra Kozio³, Emilia Nizio i Kamil
Orlik, natomiast w marcu gminn¹ stypen-
dystk¹ zosta³a Karolina Kawula.

ADRIANNA KUTA jest uczennicą tar-
nowskiego III LO, od 2009 roku należy do
Dziewczęcego Chóru Katedralnego „Puelle
Orantes”. Uczestniczy we wszystkich przed-
sięwzięciach artystycznych chóru i wraz z
nim występuje na różnego rodzaju konkur-
sach i festiwalach. Mieszka w Woli Rzędziń-
skiej.

Karolina Kawula

Tajne przepisy naszych gospodyñ (5)

Nowi stypendyœci

Magdalena Sobol, Aleksandra Tadel,
Adrianna Kuta

Karolina Furmańska, Aleksandra Kozioł,
Emilia Nizio, Kamil Orlik

Ser: 75 dag sera trzykrotnie mielonego, 20
dag cukru pudru, 14 dag masła, 1 łyżka prosz-
ku do pieczenia, 4 jaja, 1 łyżka mąki ziem-
niaczanej

Kulki orzechowe: 1 szklanka gęstej śmie-
tany, 30 dag mielonych orzechów, 3 łyżki
cukru pudru, bakalie, dodatkowo powidło
śliwkowe

Wykonanie
Dużą blachę (27 /40 ) wyłożyć papierem do

pieczenia. Wyrobić ciasto, wyłożyć na blachę,
posmarować powidłem.

Mak: Żółtka ucierać z masłem i cukrem
pudrem, dodawać mak i resztę składników.
Z białek ubić pianę, dodać do maku miesza-
jąc łyżką nie mikserem.

Ser: Ser utrzeć z masłem, cukrem i żółt-
kami. Dodać proszek do pieczenia i mąkę
ziemniaczaną. Z białek ubić pianę, połączyć
z masą serową, mieszając łyżką.

Ma je każda szanująca się gospodyni. Opa-
słe skoroszyty lub zeszyty kryjące tajemnice
dobrego smaku i suto zastawionych stołów.
Już od ponad roku zachęcamy nasze gospo-
dynie, aby zechciały się tymi cudeńkami po-
dzielić z innymi. Tym razem zrobiła to pani
Janina z Koszyc Wielkich, która zdradziła
nam przepis na ciasto serowo-makowe z kul-
kami orzechowymi. Warto go wypróbować na
świąteczny stół, a może wejdzie na stałe do
kanonu naszych domowych przysmaków.

Składniki
Ciasto: 25 dag mąki, 10 dag margaryny, 7

dag cukru pudru, 1 żółtko, 3 łyżki śmietany,
1 łyżka proszku do pieczenia

Mak: 30 dag maku sparzonego i trzykrot-
nie zmielonego, 10 dag masła, 20 dag cukru
pudru, 3 jaja, 3 łyżki bułki tartej, 1 łyżka
proszku do pieczenia

Kulki: Składniki wymieszać, uformować
kulki wielkości orzecha.

Na ciasto wlać masę makową. Następnie
układać kulki obok siebie na całej powierzch-
ni. Na wierzch wyłożyć masę serową. Wsta-
wić do nagrzanego piekarnika, piec ok. 1,45
godz. w temperaturze 160.

Smacznego! (red)

ALEKSANDRA TADEL jest uczennicą
tarnowskiej Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia. Uczy się gry na fortepianie
i na skrzypcach. Ponadto uczestniczy w zaję-
ciach baletowych, śpiewa w chórze oraz jako
solistka. Odnosi sukcesy na przeglądach i
konkursach muzycznych. Jest mieszkanką
Zgłobic.

MAGDALENA SOBOL jest uczennicą
tarnowskiego Zespołu Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych. Zajmuje się sportem: trenuje
siatkówkę, ale chętnie uczestniczy także w
imprezach biegowych, w których odnosi suk-
cesy. Występuje w drużynie juniorek UKS
Jedynka Tarnów.

ALEKSANDRA
KOZIOŁ z Tar-
nowca jest uczen-
nicą tarnowskiego
IV LO. Osiąga bar-
dzo dobre wyniki w
nauce i z powodze-
niem bierze udział
w różnego rodzaju
konkursach przed-
miotowych i tema-
tycznych.

EMILIA NIZIO
ze Zgłobic trenuje
tenis ziemny. Jest
uczennicą tarnow-

skiego Zespołu Szkół Sportowych i z powo-
dzeniem bierze udział w ogólnopolskich tur-
niejach tenisowych odbywających się pod pa-
tronatem Polskiego Związku Tenisa.

KAROLINA FURMAŃSKA z Woli Rzę-
dzińskiej, jest uczennicą tarnowskiego II LO.

Osiąga wysokie wyniki w nauce, osiągając
równocześnie bardzo dobre wyniki lekkoatle-
tyczne. Jej specjalnością są biegi. Jest zawod-
niczką MLUKS Tarnów, członkinią kadry
wojewódzkiej juniorów.

KAMIL ORLIK z Koszyc Wielkich jest
utalentowanym młodym piłkarzem, obecnie
zawodnikiem Legii Warszawa. Wcześniej w
Unii Tarnów jako zawodnik kadry małopol-
skiej uczestniczył w licznych turniejach, gdzie
niejednokrotnie był uznawany za najlepsze-
go zawodnika. Został powołany do Kadry Pol-
ski U-15.

KAROLINA KAWULA ze Zbylitowskiej
Góry jest studentką tarnowskiej Państwowej
Wyższej Szkoły. Mimo utrudnień spowodo-
wanych niepełnosprawnością i koniecznością
poruszania się na wózku, osiąga bardzo do-
bre wyniki w nauce.

(red)

Wielkanocne ciasto serowo-makowe
z kulkami orzechowymi
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Tuchowie. Przez Łękawkę przechodzi też
Droga św. Jakuba Via regia.

Życie Łękawki w znacznym stopniu kon-
centruje się wokół szkoły podstawowej, dzi-
siaj jedynej instytucji oświatowej i kultural-
nej we wsi. Rozpoczęła ona działalność w 1902
roku z inicjatywy Rady Gminy w Łękawce,
początkowo jako klasa nadetatowa szkoły w
Porębie Radlnej, a od następnego roku jako
szkoła samodzielna. Początki szkoły były
bardzo trudne, warunki lokalowe fatalne, a
nauczyciel musiał jeszcze walczyć z rodzica-
mi niechętnie posyłającymi dzieci do szkoły.
Niektórzy rodzice nie posyłali dzieci do szko-
ły, bo nie miele je za co odpowiednio ubrać,
nie mówiąc już o zakupie przyborów i pod-
ręczników. Innym czynnikiem powodującym
obniżenie frekwencji w szkole były prace w
gospodarstwie i polowe, w których pomagały
dzieci. Dopiero od roku szkolnego 1910/1911
nauka rozpoczęła się w specjalnie do tego celu
wzniesionym budynku, funkcjonującym do
1998 roku obok nowoczesnego budynku szko-
ły z salą gimnastyczną.

Najmłodszym owocem społecznej aktywno-
ści mieszkańców Łękawki jest Stowarzysze-
nie Ochotniczej Straży Pożarnej powstałe w
2006 roku.

W lasach rosnących w granicach Łękawki
przy drodze powiatowej znajduje się głaz upa-
miętniający Polaków rozstrzelanych w latach
1940-1944 przez niemieckich okupantów. W
tych samych lasach w 1977 roku mieszkaniec
sąsiednich Piotrkowic znalazł największy
wówczas grzyb świata. Był to szmaciak gałę-
zisty o wadze 15 kilogramów i średnicy ka-
pelusza wynoszącej 1 metr. Przez pewien czas
przy drodze wojewódzkiej stał nawet pomnik
z modelem tego grzyba w skali 1:1.

dr Krzysztof Moskal

wieka doglądającego zasiewów, obórce, sto-
dole na pagórku o ścianach z płotu chruścia-
nego i karczmie ze stajnią przy gościńcu z
Tarnowa do Tuchowa stojącej.

Autor hasła „Łękawka” w Słowniku geo-
graficznym Królestwa Polskiego pisał w
roku 1884, że wieś leży „w okolicy falistej
od południa podszytej lasem nad bezimien-
nym potokiem, wpadającym do Stryszów-
ki […], przy gościńcu z Tuchowa do Tar-
nowa. Położenie podnosi się od płn. z 259
ku płd. na 365 m n.p.m. a wieś rozciąga
się po obu brzegach potoku. Łękawka […],
liczy 509 mieszkańców. Posiadłość więk-
sza księcia Sanguszki ma obszaru 80 mórg
lasu, posiadłość mniejsza 639 roli, 59 łąk i
ogrodów, 75 pastwisk i 198 mórg lasu. W
1921 roku być może ze względu na I wojnę
światową liczba ludności nie wzrosła bar-
dzo w porównaniu z rokiem 1884, było to
bowiem 537 mieszkańców.

Pod względem administracji kościelnej
Łękawka należała od swoich początków do
parafii w odległej o cztery kilometry Porębie
Radlnej. Tutejsi pobożni mieszkańcy ufun-
dowali pod koniec XIX wieku kapliczkę dom-
kową przy drodze wojewódzkiej nr 977 z Tar-
nowa do Tuchowa, przy granicy z Porębą
Radlną. Po II wojnie światowej stanęła też
kapliczka z figurą św. Józefa. W 1992 roku w
Łękawce ukończono budowę obszernej mu-
rowanej kaplicy pw. Matki Bożej Częstochow-
skiej i ustanowiony został przy niej rektorat.
Niedawno obok kaplicy stanęła drewniana
kapliczka z figurą bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki, zapewne jedna z pierwszych w Polsce po-
święcona temu Męczennikowi. Warto w tym
miejscu wspomnieć, że przez Łękawkę prze-
chodzą liczne pielgrzymki wiernych idących
z Tarnowa do sanktuarium Matki Bożej w

To malownicza, cicha wieś położona na
wzgórzach poprzecinanych dolinami krętych
potoków, z których największym jest Łękaw-
ka zwana też Wątoczkiem. Zapewne ze wzglę-
du na zagrożenie spowodowane ich wzbiera-
jącymi podczas gwałtownych deszczów wo-
dami mieszkańcy wsi w 1869 roku ufundo-
wali kapliczkę św. Janowi Nepomucenowi.
Dzieje Łękawki są oczywiście o wiele dawniej-
sze niż ten najstarszy zabytek. Nie wiadomo,
czy najstarszymi mieszkańcami wsi byli – jak
głosi miejscowa legenda – Jędrzej i Jewka,
ale wiemy, że pierwsi ludzie na tych terenach
pojawili się ponad dwa tysiące lat p.n.e., w
epoce kamienia. Znaleziska archeologiczne
dowodzą, że trwałe osadnictwo na terenach
Łękawki zaczęło się dopiero we wczesnym
średniowieczu, w VIII wieku, kiedy przywę-
drowali już tu Słowianie, a na Górze św.
Marcina stał jeden z najpotężniejszych na
ziemiach polskich grodów. Wieś założona
została prawdopodobnie w XIV wieku w ty-
pie łańcuchówki charakterystycznym dla wsi
lokowanych na prawie niemieckim. Do histo-
rii Łękawka wkroczyła dzięki osobie szlachet-
nego Mikołaja z Łękawki Małej (de Lankaw-
ka minori) zwanego Górką, o którym
wzmianka pojawia się w dokumencie z 1408
roku. Nazwa miejscowości wzięła się praw-
dopodobnie od rozległych łąk zwanych łęka-
wami. W późniejszych źródłach nazywano ją
także Łękawicą Małą lub Mniejszą (w odróż-
nieniu od sąsiedniej Łękawicy Dużej w gmi-
nie Skrzyszów) i Łukawką.

Przed rokiem 1447 Łękawka stała się czę-
ścią ogromnego kompleksu majątkowego
Tarnowskich, a potem Ostrogskich oraz ich
spadkobierców zwanego Hrabstwem Tar-
nowskim. W spisie poborów pogłównego z
1536 roku podano, że było w niej 20 kmieci
gospodarujących na 6 łanach ziemi, karcz-
ma i dwa małe stawy rybne. W XVII w.
Łękawka razem z Porębą i Nowodworzem
trafiła w inne ręce. W 1742 roku po wyku-
pieniu wsi przez księcia Pawła Karola San-
guszkę od Wojciecha Bogatki powróciła do
Hrabstwa Tarnowskiego. Zachował się opis
zabudowań folwarcznych z 1785 roku spo-
rządzonym przy okazji przekazania tych
trzech wsi w arendę Eustachemu Khittelo-
wi, lekarzowi książęcej rodziny. Czytamy w
nim o „Folwarczku”, czyli chłopskiej chału-
pie kupionej przez pana Bogatkę dla czło-

Leksykon historyczny miejscowoœci gminy Tarnów (8)

£êkawka

Łękawka na mapie z 1855 r.

Kapliczka św. Jana Nepomucena
w Łękawce.

Kapliczka  NSPJ w  Łękawce.
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Pod Okiem Opatrznoœci

Opatrznoœciowe znaki sprzeciwu
na wszelkie z³o wspó³czesnego œwiata

charystii. Większość biskupów świata zaakcen-
towała, że miłosierdzie i prawda o grzechu
muszą iść w parze. Są zgodni, że konieczna
jest większa troska o ludzi na marginesach,
ale bez kompromisu z duchem tego świata.
Przypominają światu, że Kościół musi być do-
mem otwartym dla wszystkich, ale nie może
zamienić się we wspólnotę żyjącą bez zasad.

Na życzenie Ojca Świętego Franciszka, w
dniu zakończenia Synodu, w niedzielę, 19 paź-
dziernika odbyła się beatyfikacja Papieża Paw-
ła VI. Stało się tak, ponieważ zachodzi analo-
gia między pracą duszpasterską Pawła VI a
pracą Synodu. Wydana w 1968 roku encykli-
ka „Humane vitae” Pawła VI broniąca niero-
zerwalności małżeństwa i godności rodziny
była tamą dla ówczesnej fali rozluźnienia oby-
czajów we współczesnym świecie. Ostatni
rzymski synod przypomniał i potwierdził na-
uczanie Pawła VI o małżeństwie i rodzinie.

Świętowanie trzydziestej rocznicy męczeń-
skiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki, było też
znakiem sprzeciwu na wszelkie zło. Z tej oka-
zji bp Józef Zawitkowski powiedział w sank-
tuarium męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki we Włocławku: „Tu trzeba przychodzić z
dziećmi i młodzieżą i odchodzić mądrzejszym.
Abyście nie głaskali zła, bo wychowacie „po-
litycznie uświadomioną bestię.” A oto inny
opatrznościowy znak sprzeciwu. W lipcu ubie-
głego roku profesor Bogdan Chazan został
pozbawiony stanowiska dyrektora Szpitala
Specjalistycznego im. Świętej Rodziny za
obronę życia chorego nienarodzonego dziec-
ka. Lekarz odwołał się do sądu pracy od tej
krzywdzącej decyzji. Znamienne, że 26 euro-
posłów podpisało się pod deklaracją solidar-
ności z profesorem.

W październiku 2014 roku w Watykanie
miały miejsce obrady III Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.
Po jego zakończeniu uczestnicy obrad napisa-
li w orędziu: „Zwracamy się do wszystkich
rodzin na różnych kontynentach, szczególnie
zaś do tych, które idą za Chrystusem – Drogą,
Prawdą i Życiem. Okazujemy swój podziw
i wdzięczność za codzienne świadectwo, jakie
składacie nam i światu swoją wiernością,
swoją wiarą, nadzieją i miłością. W swoich
domach doświadczacie blasków i cieni, wznio-
słych wyzwań, ale niekiedy też dramatycznych
prób. Ciemność jeszcze bardziej gęstnieje, prze-
chodząc w mrok, wtedy gdy w samo serce ro-
dziny wkrada się zło i grzech. Jest to przede
wszystkim wielkie wyzwanie wierności w mi-
łości małżeńskiej.” Liberalne środowiska usi-
łowały wywrzeć presję na ojcach synodalnych,
aby pochylenie się nad problemami rodziny
sprowadzić do kwestii Komunii św. dla mał-
żeństw niesakramentalnych i legalizacji związ-
ków homoseksualnych. Dokument synodalny
zaś zachęca do wytrwania w przyrzeczeniach
małżeńskich, w wierności i do wzajemnych
wyrzeczeń. Wskazuje, że to upadki są przyczyną
konkubinatów i związków cywilnych. A to
wszystko sprawia, że sytuacja rodzin jest jesz-
cze bardziej skomplikowana. Pokazuje oblicze
Kościoła, który chce towarzyszyć rodzinie,
wspierać ją, a zarazem bronić ją przed nisz-
czącymi czynnikami. O jedności ojców syno-
dalnych świadczą wyniki głosowań. Większość
punktów została zaaprobowana przez ponad
90% zgromadzenia. Najmniej głosów otrzymał
punkt dotyczący tych, którzy się rozwiedli, za-
warli nowe związki cywilne i mieliby być do-
puszczeni do sakramentów pojednania i Eu-

Zwróciłem uwagę na artykuł w gazecie
„Nasz świat, gdzie człowiekiem gardzi czło-
wiek”. W tym artykule frajerami zostali na-
zwani rolnicy, którzy tanio sprzedawali jabł-
ka w punktach skupu, zamiast grzecznie cze-
kać na rekompensatę z Unii. A rolnicy nie
mogli czekać na pieniądze, bo mają do zapła-
cenia rachunki. Inny przykład z powyższej
gazety. Pracownicy PKS od dziesięciu miesię-
cy nie mogli doprosić się od szefa wypłaty pen-
sji. Nie pomogły im nawet wyroki sądu. Do-
piero gdy prezesowi schowali autobus, który
chciał sprzedać, dostali część należnej im pen-
sji. Autor artykułu cytuje fragment piosenki
Czesława Niemena: „Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziw-
ne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi
człowiek.” A trzeba się sprzeciwiać na wszel-
kie zło, bo jak powiedział św. Paweł: „bojo-
waniem jest życie człowieka” (por. 2 Tm 4,7).

ks. dr Tadeusz Wolak

Prawnik radzi (4)

Obowi¹zek alimentacyjny
wzglêdem dziecka

FELIETON

uprawnionemu normalnych warunków byto-
wania, odpowiadających jego wiekowi, sta-
nowi zdrowia i innym okolicznościom kon-
kretnej sprawy. Tym samym obowiązek ten
obejmuje nie tylko koszt wyżywienia, ubrania
i nauki, ale także koszt dostarczenia środków
niezbędnych dla rozwoju fizycznego i ducho-
wego dziecka.

Odnośnie praktycznych aspektów związa-
nych z postępowaniem o zasądzenie alimen-
tów wymaga podkreślenia, iż ustawodawca
wprowadził szereg udogodnień i przywilejów,
w szczególności stronie dochodzącej roszczeń
alimentacyjnych przysługuje ustawowe zwol-
nienie od kosztów sądowych. Dodatkowo po-
wództwo o alimenty można wytoczyć prze-
miennie także według miejsca zamieszkania
uprawnionego. Warto również zauważyć, iż
w sprawach o alimenty podstawą ich zabez-
pieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie
istnienia roszczenia.

Na końcu należy nadmienić, iż uporczywe
uchylanie się od ustawowego obowiązku łoże-
nia na utrzymanie osoby do tego uprawnio-
nej jest zagrożone sankcją karną (art. 209
Kodeku Karnego).

Adwokat Piotr Sak

dziecka kluczowe znaczenie ma okoliczność,
czy wykazuje ono chęć dalszej nauki oraz czy
osobiste zdolności i cechy charakteru pozwa-
lają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.
Dodatkowo rodzice mogą uchylić się od
świadczeń alimentacyjnych względem dziec-
ka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z
nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeże-
li dziecko nie dokłada starań w celu uzyska-
nia możności samodzielnego utrzymania się.

Warto zauważyć, iż obowiązek alimentacyj-
ny i zakres świadczeń alimentacyjnych zależą
od usprawiedliwionych potrzeb uprawnione-
go, jak również zarobkowych i majątkowych
możliwości zobowiązanego, a nie jego real-
nych dochodów. Przez usprawiedliwione po-
trzeby rozumie się jednak nie tylko te podsta-
wowe polegające na zapewnieniu minimum
egzystencji. Chodzi bowiem o stworzenie

Jak powszechnie wiadomo, rodzice obowią-
zani są do świadczeń alimentacyjnych wzglę-
dem dziecka, które nie jest w stanie samodziel-
nie się utrzymać. Obowiązek ten nie jest limi-
towany przez jakikolwiek sztywny termin, a
w szczególności przez termin uzyskania peł-
noletności. Nie ustaje także tylko z tego powo-
du, że alimentowany osiągnął określony sto-
pień podstawowego lub średniego wykształ-
cenia. Obowiązek alimentacyjny obciąża ro-
dziców także względem dzieci, które sprawiają
kłopoty wychowawcze.

Jedyną miarodajną przesłanką, od której
zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku,
jest to, czy dziecko może utrzymać się samo-
dzielnie. Co do zasady przyjmuje się jednak,
że nie można tego oczekiwać od dziecka ma-
łoletniego. Z tego powodu przy ocenie koniecz-
ności dalszego alimentowania pełnoletniego
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