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Dożynki Gminy Tarnów  
z WILKAMI 

i zabaw z nagrodami. Na zakończenie pierw-
szego dnia odbył się wieczór taneczny z zespo-
łem VENUS.

 

Dożynki Gminy Tarnów – dzień drugi
Główne obchody tegorocznych Dożynek 

Gminy Tarnów przypadły na niedzielę 16 
sierpnia. Początkowo plany organizatorów 
pokrzyżowała pogoda, gdyż nad Zbylitowską 
Górę nadciągnęły ciemne, burzowe chmury.  
Z powodu silnego wiatru oraz opadów ko-
nieczna była zmiana programu.

Dożynki rozpoczęły się mszą św. dziękczyn-
ną koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. 
infułata Adama Kokoszki. Następnie przy-
szedł czas na tradycyjne świętowanie. Rozpo-
czął je obrzęd dożynkowy w wykonaniu Koła 
Gospodyń Wiejskich z Woli Rzędzińskiej.  
W trakcie obrzędu starostowie dożynek -  
Elżbieta Kiełbasa i Wiesław Frys - przekazali 
chleb na ręce wójta gminy Tarnów Grzegorza  
Kozioła. Rozstrzygnięto też konkurs na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy, którym okazał 
się plon z Poręby Radlnej (Ten sam wieniec 
dwa tygodnie później zwyciężył w konkur-
sie na dożynkach powiatowych w Wojniczu).  
Następnie trudne zadanie rozgonienia deszczo-
wych chmur przypadło w udziale ludowemu 
zespołowi Jakubkowianie z Łososiny Dolnej. 

Dożynki Gminy Tarnów posiadały również 

Koncert Wilków był największą atrakcją 
tegorocznych Dożynek Gminy Tarnów,  
które odbyły się w dniach 15-16 sierpnia  
w Zbylitowskiej Górze. W trakcie dwu-
dniowego świętowania mieszkańcy regionu 
uczestniczyli w obchodach rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, zabawie z zespołem Venus 
oraz tradycyjnych obchodach dożynkowych 
z obrzędami, występem zespołu Jakubko-
wianie oraz mnóstwem imprez towarzyszą-
cych. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Dożynki Gminy Tarnów – dzień pierwszy
Zorganizowane w Zbylitowskiej Górze  

w pierwszy dzień Dożynek Gminy Tarnów 
pokazy grup rekonstrukcji historycznej, na-
wiązujące do rocznicy „Cudu nad Wisłą”, roz-
poczęły się gawędą historyczną o polskiej przed-
wojennej kawalerii, artylerii i broni maszynowej.  
Następnie ubrani w mundury z lat trzydzie-
stych rekonstruktorzy z  Tarnowskiego Towa-
rzystwa Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych 
zorganizowali pokaz sprawności kawalerii. 
Kawalerzyści zaprezentowali musztrę kawale-
ryjską, zademonstrowali techniki walki lancą, 
a następnie oddali strzały z repliki przedwojen-
nej armaty przeciwpancernej. Po historycznych 
obchodach, dziennikarz radia RDN Małopol-
ska zaprosił wszystkich do gier, konkursów  dokończenie na stronie 10 

Co słychać  
w inwestycjach?
Wraz ze zbliżającym się końcem roku, po-
woli w gminie Tarnów kończy się również 
sezon inwestycyjny. Już teraz można uznać 
go za udany. Jak co roku przybyło nowych 
dróg, chodników i ścieżek rowerowych, 
powstawały też nowe obiekty kubaturo-
we. Dokonaliśmy krótkiego rekonesan-
su, którego wyniki prezentujemy poniżej. 
 

Drogi
W gminie Tarnów powstają nowe drogi asfal-

towe. Łącznie w tym roku za ponad pół milio-
na złotych powstanie więcej niż trzy kilometry 
nowych dróg asfaltowych oraz około kilometra 
dróg transportu rolnego. Nowe nakładki asfal-
towe wykonywane są właściwie we wszystkich 
gminnych miejscowościach. Są wśród nich 
szczególnie wyczekiwane przez mieszkańców. 
Należą do nich m. in. ul. Wesoła i Urwana  
w Tarnowcu, „droga koło p. Węgrzyn” w Nowo-
dworzu, boczna od ul. Mikołajczyka w Koszy-
cach Wielkich, „droga koło cmentarza” w Błoniu 
i droga w kierunku Ładnej w Woli Rzędzińskiej 
I. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego w ramach pro-
gramu modernizacji dróg transportu rolnego 
nową asfaltową nawierzchnię zyskały dwie ta-
kie drogi w Porębie Radlnej. Łączna wartość 
inwestycji to około dwieście tysięcy złotych. 
Na pierwszej z nich tzw. „drodze na Malinie”  
została wykonana podbudowa i nakładka 
asfaltowa na ponad 520-metrowym odcin-
ku, natomiast na drugiej, tzw. „drodze na 
Górskiego” położona została podbudowa 
i nakładka na ponad czterystumetrowym 
fragmencie tej drogi. Ponadto, dzięki oszczęd-
nościom powstałym po rozstrzygnięciu prze-
targu, udało się wygospodarować dodatko-
we środki na wykonanie robót ziemnych  
i podbudowy kolejnego, ponad półkilometro-
wego odcinka „drogi na Górskiego”, co pozwo-
liło na połączenie tej drogi z drogą prowadzą-
cą w kierunku Piotrkowic. Budowa nakładek  
asfaltowych realizowana jest wyłącznie ze środ-
ków pochodzących z budżetu gminy, natomiast 
na budowę dróg transportu rolnego gmina 
Tarnów pozyskała pieniądze z Urzędu Mar-
szałkowskiego w kwocie stanowiącej połowę  
wartości inwestycji.

dokończenie na stronie 11 
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Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego
Aktualnie w gminie Tarnów opracowywa-
ne są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru gminy. 
Na etapie przygotowania projektów planów 
największą trudnością okazało się pozyska-
nie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na zabudowę gruntów chronionych tj. klasy 
I-III. Dlatego też część terenów wyznaczo-
nych w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jako 
tereny inwestycyjne nie będzie mogła być  
w opracowywanych obecnie planach miej-
scowych przeznaczona na cele inwestycyjne.

W czerwcu bieżącego roku Dyrektor Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie przekazał mapy zagrożenia powodzio-
wego i mapy ryzyka powodziowego. Zawarte 
w nich ustalenia nie pozostaną obojętne dla 
kształtowania polityki przestrzennej gminy. 
Drugim bardzo istotnym dokumentem spe-
cjalistycznym, który został w ostatnim czasie 
opracowany przez Państwowy Instytut Geo-
logiczny, były przekazane przez starostę mapy 
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami maso-
wymi ziemi. Jak widać na nich, znacznie wzro-
sła ilość terenów zagrożonych tym zjawiskiem.

W najbliższym czasie projekty miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, dla 
których zakończyła się procedura związana  
z uzyskaniem zgody Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, będą weryfikowane i po uwzględ-
nieniu ograniczeń wynikających między inny-
mi z powyższych opracowań specjalistycznych, 
zostaną przedstawione odpowiednim insty-
tucjom do uzgodnień i opinii. Po uzyskaniu 
wymaganych przepisami prawa pozytywnych 
uzgodnień i opinii, projekty planów zostaną 
udostępnione mieszkańcom do publicznego 
wglądu. W trakcie udostępnienia projektów 
miejscowych planów mieszkańcom zostanie 
zorganizowana dyskusja publiczna, na której 
każdy będzie mógł się wypowiedzieć w kwe-
stiach zaproponowanych przez projektantów 
rozwiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych.

Prognozowany termin wyłożenia projektów 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego do publicznego wglądu to druga 
połowa grudnia. Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o śledzenie ogłoszeń na tabli-
cach i na stronie internetowej gminy.
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Nowe zasady usuwania 
drzew i krzewów

odzwierciedlać koszt odtworzenia drzewa  
o podobnej wielkości, ze zróżnicowaniem ze 
względu na lokalizację, np. tereny wiejskie  
i zurbanizowane. Opłat nie będą ponosić osoby 
fizyczne, jeżeli uzyskały zezwolenie na cele nie-
związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej. Zniesiono także obowiązek uzyskiwania 
zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów 
przydomowych i powalonych lub złamanych 
przez wiatr drzew, które będą mogły być usu-
nięte przez właściwe służby lub po oględzinach 
pracownika urzędu gminy. Ponadto wprowa-
dzono zwolnienie z opłat, choć nie z zezwoleń,  
w przypadku usuwania tzw. samosiewek z nie-
użytkowanych gruntów.

Warto również wiedzieć, że nowe przepisy 
rozwiązują kwestię niewłaściwie prowadzonej 
pielęgnacji koron drzew, traktowanej przez nie-
których jako metoda „na uschnięcie”. Usunięcie 
powyżej 30% korony będzie podlegało karze za 
uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za 
usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony będzie 
uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara 
wyniesie dwukrotność opłaty.

Szczegółowe zasady dostępne są na www.
gmina.tarnow.pl. Tam też można znaleźć nowy 
formularz wniosku. 

W dniu 28 sierpnia weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące usuwania drzew i krze-
wów. I tu podobnie jak i w nowym prawie 
budowlanym jest prościej i taniej, gdyż 
podstawowe zmiany wprowadzone ustawą 
to: obniżenie opłat i kar administracyjnych 
za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnico-
wanie wysokości kary w zależności od oko-
liczności sprawy i poprawa jakości nowych 
nasadzeń. Prezentujemy kilka najważniej-
szych zmian.

Zmiany pozwolą uniknąć sytuacji, w których 
ktoś musi zapłacić karę niewspółmiernie wysoką 
do wyrządzonej szkody, na przykład za wycięcie 
drzewa, które zagrażało jego bezpieczeństwu. 
Dotychczasowe przepisy nakazywały nałożenie 
kary pieniężnej w sztywno określonej wysoko-
ści, bez względu na okoliczności. Obecnie każ-
da sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. 
Zostały również określone wielkości obwodów 
pni drzew, a nie jak dotychczas ich wieku, które 
podlegają obowiązkowi uzyskiwania zezwole-
nia. W ten sposób każda osoba będzie mogła w 
prosty sposób sprawdzić, czy zezwolenie na wy-
cinkę drzewa jest konieczne czy nie.

Obliczanie opłat za usuwane drzewa ma 

Ponad 23 tysiące złotych wyłoży ze swego bu-
dżetu gmina Tarnów na współfinansowanie 
realizowanego przez powiat tarnowski pro-
gramu województwa małopolskiego dotyczą-
cego profilaktyki zakażeń pneumokokowych. 
W sumie na profilaktykę pneumokokową na 
terenie gminy zostanie wydatkowane prawie 
75 tysięcy złotych, a ponad 50 tysięcy pocho-
dzić będzie z kasy województwa małopolskie-
go i powiatu tarnowskiego. Za te pieniądze ma 
zostać podane 256 dawek szczepionki, przy 
czym szczepione mogą być zarówno dzie-
ci, które nigdy nie były szczepione przeciw 
pneumokokom, jak i dzieci, które rozpoczęły 
szczepienie, ale nie otrzymały wszystkich wy-
maganych dawek szczepienia podstawowego.

- Program profilaktyki zakażeń pneumoko-
kowych, którego głównym celem programu jest 
poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na 
terenie Małopolski poprzez przeprowadzenie sku-
tecznych szczepień, to tylko jedno z wielu działań 
profilaktycznych podejmowanych przez samo-
rząd wojewódzki – podkreśla radna wojewódzka 
Anna Pieczarka. – Cieszę się, że trafia on również 
do mieszkańców gminy, którzy – mam nadzieję –  
zechcą licznie z niego skorzystać – dodaje.

Najmłodszych mieszkańców gminy Tarnów 
zaszczepi firma EMKA MED Medycyna i Rehabi-
litacja z Koszyc Małych. Program realizowany bę-
dzie w miarę wolnych miejsc od 1 października do  
3 grudnia. Ponieważ ilość dawek jest ograniczona, 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. Rejestracja 
i wstępna kwalifikacja do szczepień odbywa się w 
przychodni EMKA MED w Koszycach Małych, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. 
Szczegóły pod numerem telefonu 14 650 11 11. 

Darmowe szczepienia 
przeciw pneumokokom

WAŻNE

O przeprowadzanej przez Starostwo Powia-
towej na terenie gminy Tarnów moderniza-
cji ewidencji gruntów i budynków już na ła-
mach „Nowin” pisaliśmy kilkakrotnie. Prace 
geodezyjne zostały już zakończone, a projekt 
operatu opisowo-kartograficznego ewidencji 
gruntów i budynków obrębów Nowodworze, 
Tarnowiec, Zawada, Biała, Łękawka, Porę-
ba Radlna, Radlna, Koszyce Małe, Koszyce 
Wielkie został udostępniony do publicznego 
wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych nieposiadających oso-
bowości prawnej. Opracowana dokumentacja 
wykładanego projektu zmodernizowanej ewi-
dencji gruntów i budynków składa się z reje-
stru gruntów, rejestru budynków, rejestru lo-
kali, kartotek budynków, kartotek lokali oraz 
mapy ewidencyjnej.

Z projektem można się zapoznać w lokalu Sta-
rostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Nowa 3, III 
piętro, pokój 308, do 19 października, a w przy-
padku dwóch ostatnich miejscowości - do 17  
listopada 2015 roku w godzinach od 7:30-15:30.

W okresie wyłożenia wymienionej dokumenta-
cji każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane 
ujawnione w projekcie operatu opisowo-karto-
graficznego, może zapoznać się z zebraną doku-
mentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz 
zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi i wnioski 
dotyczące danych o nieruchomościach. Skorzy-
stanie z tego prawa leży w interesie właścicieli  
i użytkowników nieruchomości, aby przed za-
twierdzeniem zmodernizowanej ewidencji grun-
tów i budynków, skorygować ewentualne błędy  
i nieprawidłowości w opracowanej dokumentacji.

Operat już gotowy, 
trwają konsultacje

(red)
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Sołtysi z gminy Tarnów w gronie najlepszych
Dwóch sołtysów z gminy Tarnów odniosło 
w ostanim czasie znaczące sukcesy. Sołtys 
Zgłobic Józef Jamróg uzyskał wyróżnienie 
w konkursie „Najlepszy Sołtys Wojewódz-
twa Małopolskiego AD 2014”, zaś, sołtys 
sołectwa nr 2 w Woli Rzędzińskiej Tadeusz 
Stach zwyciężył w konkursie na „Najlepsze-
go Sołtysa Powiatu Tarnowskiego AD 2014”. 
Rozstrzygnięcie konkursu wojewódzkie-
go miało miejsce w sobotę, 22 sierpnia  
w Ptaszkowej w gminie Grybów, zaś kon-
kurs powiatowy został rozstrzygnięty na 
XVI Dożynkach Powiatu Tarnowskiego, 
które odbyły się w niedzielę, 30 sierpnia w  
Wojniczu.

Dobre wyniki konkursowe sołtysów z gmi-
ny Tarnów nie są dla nikogo zaskoczeniem. 
Zarówno Tadeusz Stach, jak i Józef Jamróg to 
samorządowcy doświadczeni i znani – nie tylko 
w swoich sołectwach, ale i w całej gminie. Tade-
usz Stach swą fukcję sprawuje już piątą kaden-
cję, a więc jest sołtysem od 21 lat. Nieco krótszy 
staż ma sołtys Zgłobic, który rozpoczął właśnie 
swoją czwartą kadencję, ale Józef Jamróg jest 
równocześnie gminnym radnym. Swego uzna-
nia dla pracy odbydwu nie kryją natomiast 
ani włodarz gminy Tarnów, ani przewodni-
czący Gminnego Koła Sołtysów Jan Nowak. -  

Tadeusz Stach i Józef Jamróg od lat angażują 
się w działania na rzecz sołectwa, rozwiązują 
trudne sprawy mieszkańców, angażują się rów-
nież w poprawę estetyki sołectwa i warunków 
życia mieszkańców – podkreśla Jan Nowak. -  
Obaj sołtysi znani są ze swego zaangażowania. 
Potrafią działać skutecznie i racjonalnie, a dzięki 
dobrej znajomości lokalnego środowiska potra-
fią pomóc tym, którzy tego naprawdę potrzebu-
ją. W sprawach sołectwa na bieżąco współpra-

cują z samorządem, potrafią skutecznie zabiegać 
o zaplanowanie i wykonanie prac koniecznych 
dla sołectwa, szczególnie tych, które służą po-
prawie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkań-
ców – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.

Obaj wyróżnieni sołtysi odebrali także gra-
tulacje, kwiaty i drobne upominki od gminne-
go samorządu podczas na IX sesji Rady Gminy 
Tarnów, która odbyła się w środę, 16 września.

Tę informację znają już prawie wszyscy,  
bo wywołała ona medialną burzę – od  
1 września 2015 roku weszły w życie rzą-
dowe rozporządzenia określające dokład-
nie, jaka żywność będzie mogła być serwo-
wana w szkołach. Sporo na ten temat już 
powiedziano, ale głównie w kontekście skle-
pików szkolnych. Jednak znacznie ważniejsze  
z punktu widzenia – zarówno dzieci, jak  
i rodziców – są zmiany, jakie zaszły w szkol-
nych stołówkach.

Są one dość restrykcyjne. Zgodnie z nowymi 
ustaleniami obiady podawane w stołówkach 
szkolnych mają być dwudaniowe i dostarczać 
przynajmniej 30% całodziennego zapotrzebo-
wania energetycznego. Dania mają być pełno-
wartościowe i urozmaicone. W każdym obiedzie 
mają znaleźć się warzywa oraz owoce, produkty 
zbożowe lub ziemniaki, mleko bądź produkty 
mleczne, mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strącz-
kowych, orzechy oraz tłuszcze. Mięso wyłącznie 
o niskiej zawartości tłuszczu, ma być podawane 
co najmniej raz w tygodniu, a ponadto także co 
najmniej raz w tygodniu musi być ryba. Potrawy 
smażone wyłącznie na wysokogatunkowym ole-
ju mogą być podawane najwyżej raz w tygodniu. 
Potrawy gotowane na szkolnych stołówkach 
mają być przygotowywane bez użycia konser-
wantów oraz koncentratów spożywczych – bazą 
muszą być wyłącznie naturalne składniki.

Zmiany dotyczą również podawanych napo-
jów napojów: herbata, kawa zbożowa, kompot 
– muszą być przygotowywane na miejscu i nie 
mogą być słodzone. Dopuszczalne jest słodzenie 
miodem pszczelim. Według nowych przepisów 

Zmiany w szkolnych stołówkach

Zdrowa żywność pojawiła się również  
w szkolnych automatach

każde dziecko ma mieć dostęp do wody mine-
ralnej bez ograniczeń.

Przepisy określają również dozwoloną ilość 
cukru i soli używanych do przygotowywania 
dań, wskazują, że sól stosowana podczas przy-
gotowania potraw ma być o obniżonej zawarto-
ści sodu, zabraniają solenia potraw po ich przy-
gotowaniu, podają, jakiej jakości olej może być 
używany, a nawet opisują w sposób dokładny 
warzywa, owoce, mięso, ryby, produkty mleczne 
i inne, które znajdą się w ofercie stołówek szkol-
nych. Cały jadłospis musi być pod stałą kontrolą 
dietetyka.

Po wprowadzeniu zmian cena obiadu będzie 
się kształtować na poziomie 3,40-3,50 zł. Jeśli 
wziąć pod uwagę wszystkie koszty funkcjono-
wania stołówek, to cena obiadu kształtuje się 
na poziomie ok. 10 zł., a w większości stołówek 
szkolnych do przygotowania każdego obiadu 
gmina dopłaca prawie dwa razy tyle.

NASZE SPRAWY

Nowe przepisy stawiają bardzo rygorystyczne 
wymogi w stosunku do szkolnych stołówek

„Skarbówka” ściągnie  
dług za śmieci 

Mimo obniżenia opłat za wywóz śmieci nadal 
nie wszyscy płacą regularnie. Większość zaległo-
ści to kwoty 1-2 miesięczne, na ogół na bieżąco 
uzupełniane. Ale są pojedyncze przypadki za-
ległości sięgających do kilkuset złotych. Takim 
dłużnikom gmina wysyłała upomnienia. Jednak 
weszła w życie nowa ustawa i teraz ściąganiem 
zaległych opłat za śmieci będzie zajmować się 
Urząd Skarbowy, a przekazywanie informacji 
o zaległościach tego urzędu jest obowiązkiem 
gminy. Aby uniknąć spotkania z komornikiem 
US, warto więc uregulować należności. Trzeba 
też pamiętać, że na przykład z chwilą wypro-
wadzki obowiązek opłat nie wygasa automa-
tycznie – należy złożyć korektę deklaracji. 

Józef Jamróg Sołtys Zgłobic Tadeusz Stach Sołtys Woli Rzędzińskiej II

(red)

(pw)

(red)
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Kino pod chmurką
W dniach 30 czerwca-30 lipca w gminie 

Tarnów zrealizowany został cykl projek-
cji letniego kina plenerowego. Rozpoczął 
się on w Woli Rzędzińskiej, a zakończył w 
Zgłobicach. Projekcje pod gołym niebem 
zgromadziły tłumy amatorów kina, którym 
za salę kinową posłużyły karimaty, koce czy 
krzesła. Samorząd gminny zadbał o widzów, 
serwując podczas każdej z projekcji kiełba-
ski z grilla. Na dużym ekranie wyświetlano 
animowane filmy, które przypadły do gustu 
zarówno najmłodszym, jak i najstarszym 
mieszkańcom.

Turniej siatkówi plażowej  
i festyn w Zgłobicach

Już po raz czwarty drużyny z regionu ry-
walizowały w Turnieju Siatkówki Plażowej 
w Zgłobicach. Tym razem do zmagań dołą-
czyła się ekipa złożona ze strażaków-ochot-
ników z zaprzyjaźnionej węgierskiej gminy 
Jászalsószentgyörgy. Po sportowych emo-
cjach mieszkańcy Zgłobic i Błonia bawili 
się w trakcie rodzinnego festynu, na któ-
rym nie zabrakło widowiskowego pokazu  
ratownictwa.

Psi festiwal w Nowodworzu
Pokazy psiej tresury, bezpłatne porady 

weterynarzy, wybór najmilszego psiaka, 
występy dzieci i mnóstwo atrakcji dla ca-
łych rodzin czekało na wszystkich, którzy 
uczestniczyli w sobotę, 4 lipca w Festiwalu 
Gminnych Psiaków oraz festynie rodzinnym 
w Nowodworzu. Nie zabrakło też ludowych 
akcentów, za sprawą barwnego występu  
zespołu „Zalasowianie”. Natomiast wie-
czorem bawiono się przy muzyce zespołu  
„Ekspresjon”.

Zabawa pod zegarem
Występy dzieci, letni koncert hitów, a na 

zakończenie wieczór taneczny - to wszyst-
ko miało miejsce w trakcie „zabawy pod 
zegarem” czyli festynu rodzinnego, który 
odbył się w sobotę, 11 lipca obok Domu Lu-
dowego w Radlnej. Przed zgromadzonymi 
zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Porębie Radlnej oraz z przedszkola 

Pamięci Szarych Szeregów
W niedzielę, 26 lipca obchodzono w Białej 

rocznicę potyczki drużyny Szarych Szere-
gów z Mościc i bohaterskiej śmierci trzech 
jej żołnierzy w walce z Niemcami. W uro-
czystościach licznie wzięli udział mieszkań-
cy, członkowie związków kombatanckich, 
poczty sztandarowe gminnych jednostek 
OSP oraz przybyli goście. Uroczystość roz-
poczęła się mszą św., po której nastąpił uro-
czysty przemarsz uczestników pod pomnik 
upamiętniający poległych harcerzy. Przypo-
mniano okoliczności tamtych tragicznych 
wydarzeń, złożono kwiaty i zapalono zni-
cze, a następnie dzieci z miejscowej szkoły 
zaprezentowały etiudę teatralno-muzyczną 
„Kto ty jesteś” według scenariusza dyrektora 
Gminnej Biblioteki Publicznej Adama Ryby.  
W czasie etiudy zaśpiewała uczennica gim-
nazjum w Woli Rzędzińskiej Joanna Zaucha. 
O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta 
z Woli Rzędzińskiej, a wartę honorową przy 
pomniku wystawili harcerze. Zebrani minu-
tą ciszy uczcili pamięć zmarłego w tym roku 
ostatniego uczestnika akcji w Białej Zdzisła-
wa Szymanowskiego.

Festyn w Białej
Piknik w Białej, który odbył się w sobotę, 

1 sierpnia w Białej zgromadził większość 
mieszkańców miejscowości. Wydarzenie 
rozpoczęło się minutą ciszy przy dźwięku 
syreny – w ten sposób mieszkańcy uczcili 
rocznicę wybuchu powstania warszawskie-
go. Przed mieszkańcami zaprezentowały się 
dzieci z miejscowej szkoły, następnie praw-
dziwy koncert hitów dał zespół „Last hope” 
– czyli cztery młode wokalistki z terenu gmi-
ny Tarnów. Na zakończenie tańczono przy 
dźwiękach zespołu „Venus”.

Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego

W wtorek, 1 września w szkole w Zbyli-
towskiej Górze odbyło się uroczyste gminne 
rozpoczęcie roku szkolnego. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele samorządu gminnego, 
dyrektorzy i nauczyciele oraz poczty sztan-
darowe z gminnych szkół, uczniowie Szkoły 
Podstawowej oraz Niepublicznego Gimna-
zjum w Zbylitowskiej Górze wraz z rodzica-
mi, a także zaproszeni goście. W trakcie uro-
czystości wręczono akty powołania nowym 
dyrektorom: Joannie Rogowskiej-Kucie,  
Dorocie Puciłowskiej oraz Rafałowi Wnęko-
wi, a także akty nadania stopnia awansu za-
wodowego. Otrzymali je: Magdalena Świer-
czek, Anna Kosman-Sztorc i Bartosz Łaśko.

Pomagali dotrzeć do szkoły
Jak co roku w pierwszym tygodniu wrze-

śnia Straż Gminna Gminy Tarnów wspie-
rała tarnowską policję w zabezpieczeniu 
bezpiecznej drogi do szkoły. Działania te, 
podjęte we współpracy z policją, były częścią 
akcji „Bezpieczna droga do szkoły” organi-
zowanej przez KMP w Tarnowie. Rola gmin-
nych strażników polegała na zabezpieczeniu 
najbardziej newralgicznych miejsc – przede 
wszystkim przejść dla pieszych przy drodze 
powiatowej 1371K w Woli Rzędzińskiej I i II 
oraz Jodłówce-Wałkach.
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„Słoneczko”. Pracownicy przedszkola wraz z 
rodzicami, zaprezentowali bajkę „Rzepka”,  
a Ola Sępek, zaśpiewała wakacyjne przebo-
je. Samorząd gminny tradycyjnie poczęsto-
wał wszystkich bigosem, zaś wieczorową 
porą odbyła się zabawa taneczna z zespołem 
„Ekspresjon”.

GMINNE WIEŚCI
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Jesienne spotkania 
seniorów

Po raz kolejny wszystkie Kluby Seniora 
z terenu gminy Tarnów wzięły udział w je-
siennych, integracyjnych spotkaniach, które 
odbyły się w dniach 7-9 września w Domach 
Ludowych w Zbylitowskiej Górze oraz Ra-
dlnej. W ich trakcie uczestnicy wysłuchali 
wykładu o zdrowiu „Bezlitosna choć ci-
cha i słodka z nazwy”, czyli o przyczynach,  
leczeniu i życiu z chorobą, która dotyka wiele 
osób – cukrzycą. Kluby Seniora prezentowa-
ły w trakcie spotkań programy artystyczne, 
wśród których nie zabrakło wesołych wier-
szy czy opowiadanych wspólnie anegdot. 
Organizatorzy przygotowali dla przybyłych 
poczęstunek, a o słodką jego część zadbali 
sami seniorzy piekąc dla siebie i znajomych 
pyszne ciasta. - Stworzyliśmy przestrzeń 

Miodobranie
W niedzielę, 7 września już po raz IV od-

było się w Woli Rzędzińskiej Gminne Mio-
dobranie. W jego trakcie była okazja poznać 
różne rodzaje słodkiego przysmaku czy 
wziąć udział w konkursie latawców. Mimo 
chłodnej pogody, w niedzielne popołudnie 
nie zabrakło amatorów miodu, którzy licznie 
przybyli na tereny LKS „Wolania”, by spró-
bować i zakupić słodki przysmak w różnych 
odsłonach. Były bowiem miody wielokwia-
towe, spadziowe, lipowe czy leśne. Zresztą 
tego dnia kulinarnych niespodzianek było 

Pożegnanie lata w Łękawce
W niedzielę, 13 września w Łękawce  

odbył się piknik rodzinny, który zakończył 
tegoroczny sezon wydarzeń plenerowych 
w gminie Tarnów, organizowanych przez 
Centrum Animacji Kulturalnej. W jego 
trakcie mieszkańcy mieli okazję wysłuchać 
koncertu połączonych sił trzech orkiestr  
dętych z regionu: Orkiestry Dętej OSP z Woli 
Rzędzińskiej, Parafialnej Orkiestry Dętej  
z Siedlisk Tuchowskich oraz Orkiestry OSP  
z Łopuszki Wielkiej. Muzycy zagrali naj-
pierw osobno, by następnie wspólnie w po-
nad stuosobowym składzie wykonać znane 
wszystkim utwory zarówno muzyki klasycz-
nej jak i nowoczesnej.

Organizatorzy przygotowali też wiele 
atrakcji dodatkowych. Złożyły się na nie  
m. in.: występy dzieci z miejscowej Szkoły 
Podstawowej, konkurs latawców, tor wspi-
naczkowy, jesienne gry i konkursy z zabawa-
mi, loteria fantowa i obficie zaopatrzony bu-
fet. Samorząd gminny częstował wszystkich 
tradycyjnym bigosem oraz swojskim jadłem,  
a na zakończenie zatańczono przy muzyce 
zespołu „Ekspresjon”.

dla osób w starszym wieku, które pomimo 
swoich lat i postrzegania ich przez młodsze  
pokolenie są nadal bardzo aktywne, chcą 
razem spędzać czas. I to jest właśnie mi-
sja Klubów Seniora - aktywizacja poprzez 
organizację czasu i wspólną integrację – 
podsumowuje spotkania Anna Pieczarka,  
dyrektor Centrum Animacji Kulturalnej 
Gminy Tarnów.

Turniej oldbojów
Cztery drużyny oldbojów stanęły w szran-

ki turnieju, który odbył się w niedzielę,  
13 września na stadionie LKS Dunajec  
w Zbylitowskiej Górze. Organizatorem tur-
nieju był LKS Zgłobice. W wyniku sportowej 
rywalizacji pierwsze miejsce zajęli oldboje 
ze Zbylitowskiej Góry, drugie – ze Zgłobic, 
na trzecim miejscu uplasowała się drużyna 
z Koszyc Małych, a na czwartym oldboje z 

Edukacja filmowa doceniona
Nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych 

w Woli Rzędzińskiej Agnieszka Grzegórzek
-Zając i Mariusz Widawski zostali laureata-
mi ósmej edycji Nagród Polskiego Instytu-
tu Sztuki Filmowej w kategorii „Edukacja 
młodego widza”. Wręczenie nagród miało 
miejsce podczas 40. Festiwalu Filmowego  
w Gdyni.

Trwają prace nad strategią 
LGD

Spotkaniami zorganizowanymi w gminie 
Tarnów w poniedziałek, 14 września Lokal-
na Grupa Działania Stowarzyszenie Zielony 
Pierścień Tarnowa zakończyło konsultacje 
społeczne w zakresie przygotowania Lokal-
nej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-
2020 dla obszaru gmin: Skrzyszów, Tarnów, 
Lisia Góra, Wietrzychowice, Żabno oraz 
Wierzchosławice. Spotkania, które odby-
ły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Tarnów, prowadził dr Arkadiusz Mroczek - 
pracownik akademicki z Krakowa, ekspert 
Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa 
w zakresie przygotowania LSR - To bardzo 
ważne, żeby przygotować dobrą strategię 
– podkreśla Adam Flaga, prezes stowarzy-
szenia. - Od jej oceny zależy bowiem, czy 
będziemy mogli ją realizować, czy też nie, 
innymi słowy, czy dostaniemy pieniądze  
w następnym okresie programowania –  
dodaje. Aktualnie stowarzyszenie pracuje 
nad przygotowaniem listy projektów, które 
mają największe szanse do realizacji na ob-
szarze LGD w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

więcej, gdyż Koło Gospodyń Wiejskich z 
Woli Rzędzińskiej częstowało swoimi przy-
smakami: żurkiem oraz siuśpajem, natomiast 
samorząd gminny - tradycyjnym bigosem.  
Nie zabrakło konkursu wiedzy o pszczołach 
oraz zorganizowanego przez Klub Sporto-
wy „Relax” konkursu latawców. Gwiazdą  
wieczoru był kabareciarz Stan Tutaj.

Koszyc Wielkich. Rywalizowano na zasa-
dzie „każdy z każdym”. Najstarszym zawod-
nikiem turnieju był Franciszek Dulęba z  
Koszyc Małych. Na organizację turnieju klub 
sportowy ze Zgłobic pozyskał środki z Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich.

GMINNE WIEŚCI
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Remonty w gminnych szkołach
Okres wakacji w gminie Tarnów wyko-
rzystany został na remonty w szkołach.  
Zrobiliśmy krótki rekonesans, którego wy-
niki prezentujemy poniżej.

W Szkole Podstawowej w Błoniu najważniej-
szą wakacyjną inwestycją była wymiana pieca  
w szkolnej kotłowni. Była to inwestycja finanso-
wana z gminnego budżetu. Ponadto pomalowa-
no sale lekcyjne, które wymagały renowacji.

W Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach 
realizowana jest gminna inwestycja rozbudowy 
szkoły. W „starej” części w czasie wakacji została 
zrealizowana modernizacja CO, wymiana insta-
lacji elektrycznej, wymalowano trzy sale lekcyjne 
oraz korytarz, a w dwóch salach lekcyjnych do-
konano wymiany podłóg.

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ko-
szycach Małych – oprócz gminnej inwestycji bu-
dowy kompleksu sportowego, o której piszemy w 
innym miejscu, urządzona została nowa pracow-
nia komputerowa i wymalowano korytarz.

W Zespole Szkół Publicznych w Koszycach 
Wielkich została urządzona nowa dwudzie-
stoczterostanowiskowa terminalowa pracownia 
komputerowa.

W Szkole Podstawowej w Łękawce miało 
miejsce malowanie dwóch sal oraz szatni przy 
sali gimnastycznej, natomiast w Porębie Radlnej 
dokonano wymiany lamp oświetleniowych, mo-
dernizacji hydrantów przeciwpożarowych, ma-
lowanie części sal lekcyjnych oraz pomieszczeń 
szkolnych.

W trzech salach lekcyjnych Zespołu Szkół 
Publicznych w Tarnowcu pomalowano ściany 

oraz wycyklinowano i wymalowano parkiet, 
wyremontowano klatkę schodową, zamonto-
wano rolety w dwóch salach lekcyjnych oraz  
wymalowano wejście do szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Woli Rzędziń-
skiej miały miejsce: malowanie pomieszczeń 
stołówki, sal lekcyjnych, świetlicy i korytarzy, 
wymiana wiatrołapów, zakup nowych szaf do 
klas oraz remont pomieszczeń administracyj-
nych. Natomiast w Zespole Szkół Publicznych 
zostały zamontowane dwie tablice multimedial-
ne wraz z głośnikami.

W Szkole Podstawowej w Zawadzie zamon-
towano aluminiowe przeszklone drzwi do sal 
lekcyjnych. Urządzono także nową salę dla III 
klasy gimnazjum oraz przebudowano wejście do 
szkoły. Zakupione zostały i zamontowane dwie 
tablice interaktywne, laptopy dla uczniów klasy 
I gimnazjum oraz tablety dla uczniów klasy IV 
szkoły podstawowej. Pomalowano także wszyst-
kie sale lekcyjne.

W Zbylitowskiej Górze miało miejsce ma-
lowanie wszystkich sal na I piętrze. Urządzono 
także nową pracownię komputerową i języko-
wą, pomalowano salę gimnastyczną oraz wy-
cyklinowano i wymalowano parkiet w czterech  
salach lekcyjnych.

W Zgłobicach gruntownemu remontowi 
poddano dwie sale lekcyjne. Trzecią salę poma-
lowano, podobnie jak szatnię, korytarze, jadal-
nię i świetlicę, którą przeniesiono do nowego, 
większego pomieszczenia. Dostosowano toalety 
do potrzeb najmłodszych uczniów, a w trzech 
salach lekcyjnych zamontowano żaluzje.

Dla trójki naszych niepełnosprawnych 
dzieci uczestnictwo w charytatywnej impre-
zie „Manii Pomagania” było wielkim wyróż-
nieniem i wspaniałym przeżyciem, a zarazem 
nadzieją na zdobycie środków finansowych 
na leczenie i rehabilitację. Zarówno sama 
organizacja tej imprezy, jak i jej przebieg, 
zrobiły na nas rodzicach i opiekunach duże 
wrażenie. Na każdym kroku widać było 
ogromne zaangażowanie jej organizatorów. 
To dzięki ich wysiłkowi ogólny dochód z tej 
edycji „Manii Pomagania” jest tak okazały  
i w całości w kwocie około 40 tysięcy złotych 
został przekazany na konta naszych dzieci. 
Otrzymane pieniądze zostaną wykorzystane 
na ich leczenie i rehabilitację.

Dzięki otrzymanemu wsparciu Matylda od 
01 września 2015r wzięła udział w dwutygo-
dniowym turnusie rehabilitacyjnym w Ośrod-
ku Rehabilitacji Intensywnej „Neuron” koło 
Bydgoszczy, którego koszt wyniósł 6 tys zł., 
ponadto mogła mieć opłaconą rehabilitację  
ruchową i logopedyczną przez pewien okres 
czasu. Zuzię w najbliższym czasie czeka poważ-
na operacja, a później długa rehabilitacja, dla-
tego otrzymane środki w całości przeznaczy-
my na ten cel. Aby powstrzymać postępującą 
chorobę, dziewiętnastoletnia Natalka musi być 

codziennie intensywnie rehabilitowana, niewąt-
pliwie otrzymana pomoc pieniężna znacząco jej 
to ułatwi i wpłynie na poprawę samopoczucia.

W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 
wszystkie trzy chore dziewczynki będą miały za-
pewnioną cotygodniową bezpłatną rehabilitację 
logopedyczną w miejscu zamieszkania ufun-
dowaną przez Centrum Edukacyjne „Libertia”  
w Tarnowie.

Poza tym materialnym wymiarem pomocy, 
dla nas rodziców i opiekunów pochłoniętych 
codzienną ciężką pracą z niepełnosprawnym 
dzieckiem nie mniej ważnym jest czynnik  
czysto ludzki – duchowy. Jest to coś niezwykłego 
i wspaniałego, gdy w tej ogólnej niemocy i bez-
silności wobec choroby swojego dziecka, ktoś 
podaje wyciągniętą dłoń i otwiera serce, oferując 
bezinteresowną pomoc i wsparcie. Taki odruch 
Waszej wrażliwości i dobroci jest dla nas wiel-
kim pokrzepieniem i motywacją do wytrwało-
ści w walce o lepsze życie niepełnosprawnych  
dzieci.

Dlatego za wszelkie dobro uczynione dla na-
szych dzieci w trakcie trwania „Manii Pomaga-
nia” za okazywaną życzliwość i udzielone wspar-
cie z całego serca wszystkim dziękujemy.

Dziękujemy przede wszystkim głównym  
organizatorom tej akcji charytatywnej, a więc 

Rodzice i opiekunowie dziękują organizatorom  
trzeciej edycji „Manii Pomagania”

Wójtowi Gminy Tarnów panu Grzegorzowi 
Koziołowi, dyrektorowi Radia RDN Mało-
polska ks. Jackowi Miszczakowi, dyrektorowi 
Centrum Animacji Kulturalnej pani Annie 
Pieczarce, kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej pani Marii Srebro, jak rów-
nież Centrum Edukacyjnemu „Libertia” w Tar-
nowie za ufundowaną rehabilitację logopedycz-
ną. Dziękując za udzielone wsparcie, życzymy 
Wam jednocześnie, aby w Waszej szlachetnej 
pracy czynienia dobra na rzecz ludzi chorych, 
a zwłaszcza dzieci, nigdy nie zabrakło Wam sił, 
wiary i wrażliwości na ich potrzeby – by mo-
gli na Was liczyć w następnych akcjach „Mani  
Pomagania”.

Lista osób, które z wielkim zaangażowaniem 
wspomogły realizację tego miłego dla nas wy-
darzenia jest bardzo długa ,nie jest możliwością 
ich wszystkich wymienić, dlatego wszystkim 
serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również 
uczestnikom wspomnianej imprezy charyta-
tywnej, którzy w tym dniu tak licznie przybyli 
nie tylko dla przeżycia tego kulturalnego wy-
darzenia, jakim był występ zespołu LemON, 
ale również by z potrzeby serca pomóc ciężko 
chorym dzieciom.

Rodzice i Opiekunowie

NASZE SPRAWY

Pracownia komputerowa w Zespole Szkół 
Publicznych w Koszycach Wielkich

Pracownia językowa w szkole w Zawadzie
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Blisko 40 tysięcy z Manii Pomagania trafiło 
do Zuzi, Matyldy i Wiktorii

nież bohaterki dnia czyli Zuzia, Matylda  
i Natalia. Zuzia przyszła na świat jako 
wcześniak z niedotlenieniem mózgu, zdia-
gnozowano u niej dziecięce porażenie mó-
zgowe. Ma orzeczoną niezdolność ruchową 
i jest słabowidząca. Matylda od urodzenia 
choruje na mózgowe porażenie dziecięce. 
Nie mówi, nie chodzi, jest niewidoma i z 
opóźnieniem rozwoju psychoruchowego.  
U Natalii w 6 roku życia zdiagnozowano 
zanik nerwów i mięśni. Rozwijająca się 
choroba sprawiła, że Natalka jest niesamo-
dzielna i stale wymaga opieki drugiej oso-
by. Dziewczyny wystąpiły na scenie wraz ze 
swoimi opiekunami, którzy opowiedzieli o 
ich codziennej rehabilitacji oraz leczeniu. 
Zuzi, która obchodziła w tym dniu ósme 
urodziny, odśpiewano sto lat, a wszystkie 
dziewczyny dostały prezent w postaci oka-
załych pluszaków.

W trakcie całej „Manii Pomagania” każ-
dy, kto zakupił ciasto przygotowane przez 
seniorów i szkoły z terenu gminy Tarnów, 
staropolskie jadło od samorządu gminne-
go, gadżety wykonane ręcznie, bądź kieł-
baski od miejscowego Klubu Sportowego, 
otrzymywał kupon, który brał udział w 
losowaniu nagród. Sponsorzy przekazali 
na ten cel m. in. tablety, nawigację samo-
chodową, sprzęt ogrodniczy czy kosmetyki. 
Dla Zuzi, Matyldy i Natalki przeznaczono 
również pieniądze pozyskane w trakcie li-
cytacji charytatywnej.

Lecz prawdziwe tłumy przybyły tuż 
przed zapadnięciem zmroku. A to oczy-
wiście za sprawą Igora Herbuta i spółki.  
Zespół pojawiając się na scenie wywołał 
burzę okrzyków swoich fanów. Lemon za-
śpiewał swoje największe przeboje w tym 
„Napraw”, „Wkręceni” czy „Jutro”. Już po 
występie nie szczędzili swoim fanom auto-
grafów i pamiątkowych zdjęć.

W organizację wydarzenia włączyły 
się Kluby Seniora oraz wszystkie szkoły z 
gminy Tarnów, piekąc ciasta, LKS Koszy-
ce Małe, który przygotował miejsce wy-
darzenia, jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Tarnów, które 
perfekcyjnie zabezpieczyły wydarzenie od 
strony porządku oraz parkingów i wiele 
osób dobrego serca. – Dziękujemy wszyst-
kim, którzy już po raz trzeci przyłączyli się 
do akcji pomagania. W wydarzeniu uczest-
niczyły wszystkie pokolenia pokazując, że 
pomagać można w każdym wieku. Mamy 
nadzieję, że dzięki wszystkim „Maniakom 
Pomagania” życie Zuzi, Matyldy i Natalii 
choć na chwilę nabierze kolorów. To dzię-
ki wszystkim ludziom o dobrym sercu 
udało się pomóc kolejnym dzieciakom –  
podsumowuje Anna Pieczarka, dyrektor 
gminnego Centrum Animacji Kulturalnej, 
organizatora wydarzenia. – Mamy nadzie-
ję, że za rok spotkamy się w Koszycach Ma-
łych by pomóc kolejnym potrzebującym –  
dodaje.

Prawdziwe tłumy przybyły 25 lipca na  
„Manie Pomagania” – koncercie cha-
rytatywnym z zespołem Lemon, po raz 
trzeci zorganizowanym w Koszycach Ma-
łych przez radio RDN Małopolska oraz 
gminę Tarnów. I znów udało się pomóc, 
tym razem trzem niepełnosprawnym 
dziewczynkom: Zuzi, Matyldzie i Natalii.  
Organizatorzy przekazali na ręce opieku-
nów dzieci, całość funduszy zebranych w 
trakcie wydarzenia, czyli blisko 40 tysięcy 
złotych.

Do lipcowej „Manii Pomagania” przy-
łączyły się wszystkie Kluby Seniora z te-
renu gminy Tarnów, które wzięły udział w 
konkursie „Master Senior”, przygotowując 
rozmaite wypieki. Tytułem „Master Senio-
ra” jury nagrodziło Klub ze Zgłobic, który 
przygotował m.in. pięknie udekorowane 
torty. Seniorzy następnie sprzedali ciasta, 
zbierając fundusze na cel imprezy.

Na scenie w Koszycach Małych było mu-
zycznie jeszcze na długo przed występem 
gwiazdy wieczoru. Koncert ze śpiewem  
i tańcami przygotowały dla swoich kole-
żanek dzieci ze szkoły w Zgłobicach oraz 
zespół młodych wokalistek z Olą Sępek  
z Koszyc Wielkich. Następnie scenę „prze-
jęli” muzycy ze Studia Rocka Pawła Ma-
zura. Był to prawdziwy koncert wielu po-
koleń, gdyż zagrali i zaśpiewali artyści w 
wieku od 11 do 45 lat.

Na „Manii Pomagania” pojawiły się rów-
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braku zgód właścicieli nieruchomości zostały po-
minięte lub niewykonane zostały zadania inwesty-
cyjne w ramach ISPA, gdyż nie było fizycznie takiej 
możliwości. Przewidujemy również do skanali-
zowania fragment miejscowości Jodłówka-Wałki 
w zakresie uzupełnienia tej kanalizacji, która była 
wykonywana przez dwa ostatnie lata przez gminę. 
Zajmujemy się także kanalizowaniem całej Zawady. 
Natomiast inwestycje w Porębie Radlnej i Łękawce 
są realizowane przez gminę. W tych trzech ostat-
nich miejscowościach inwestycje są bardzo trudne, 
bowiem są to tereny górzyste i nachylenia terenu i 
spadki sieci są bardzo duże. Mimo to myślę, że na 
przełomie lat 2016/2017 będziemy mogli mówić, 
iż gmina jest już w stu procentach skanalizowana. 
Oczywiście pozostaje pytanie, czy wszystkie nieru-
chomości są podłączone do tego systemu.

No właśnie. Jeśli chodzi o nielegalne podłącze-
nia do kanalizacji, to Tarnowskie Wodociągi 
ogłosiły abolicję, ale i ona już się skończyła.

To był ostatni gest dobrej woli z naszej strony. 
Bardzo wiele osób zgłosiło się wcześniej, informu-
jąc, że dokonały włączenia. Po podpisaniu umowy 
ustaliliśmy warunki, na jakich realizowane są zale-
głości w opłatach. Ogłosiliśmy ponadto akcję abo-
licyjną i daliśmy kilka tygodni czasu na zgłoszenie 
samowolnego włączenia do sieci. W tym okresie 
nie oczekiwaliśmy zadośćuczynienia za usługi, któ-
re wykonaliśmy w przeszłości. Ten okres skończył 
się na przełomie lipca i sierpnia. Teraz wszystkie 
osoby, które zostaną przyłapane na nielegalnym 
korzystaniu z sieci kanalizacyjnej, będziemy bez-
względnie uznawać za działające wbrew prawu i 
na szkodę Tarnowskich Wodociągów i będziemy 
podejmować stosowne kroki prawne.

Co za to grozi?
Są to przede wszystkim poważne kary finansowe.  

W przypadku pobierania wody kara, którą może 
nałożyć sąd za to wykroczenie wynosi do 5 tys. zł. 
plus 1000 złotych tzw. nawiązki na rzecz przed-
siębiorstwa za każdy miesiąc korzystania z usług. 
W przypadku ścieków jest jeszcze gorzej, dlatego 
że formalnie jest to już przestępstwo. Korzystanie 
z sieci kanalizacyjnej bez zawarcia umowy może 
spowodować karę do 10 tysięcy złotych oraz zasą-
dzenie kary ograniczenia wolności. Tu więc wcho-
dzi w rachubę znacznie większa kara i dodatkowo 
– podobnie jak w przypadku wody – do 1000 zło-
tych nawiązki za każdy miesiąc korzystania z sieci 
kanalizacyjnej.

Ale jak wyliczyć okres korzystania z  
kanalizacji, czy jest możliwe, aby to w ogóle 
udowodnić?

To bardzo łatwe. Jeżeli ktoś nie korzystał z tej sie-
ci, to musi przedstawić faktury za wywóz takiej ilo-
ści ścieków, jak ilość pobranej wody. Bardzo rzadko 
zdarza się sytuacja, żeby właściciel nieruchomości 
takie faktury posiadał. Żeby uświadomić błędne 
rozumowanie osobie, która twierdzi, że raz w roku 
wywozi ścieki i to jest wystarczające, powiem, że 
raz w roku owszem można, ale wtedy, kiedy miesz-
kamy w tej nieruchomości przez tydzień, jeśli to 
jest np. domek letniskowy. Ale jeśli gdzieś mieszka-
my przez cały rok, to codzienne zużywamy na kilka 
osób ok. ½ m3 wody, czyli przynajmniej 150 m3 
ścieków rocznie. To jest około 20 - 30 samochodów.

 

A jeśli ktoś twierdzi, że korzysta z szamba?
Eksploatacja zbiornika wybieralnego na nieczy-

stości ciekłe czyli tzw. szamba jest możliwa tylko 
wtedy, kiedy nie ma możliwości przyłączenia do 
sieci. Jeżeli ta możliwość jest, eksploatacja takiego 
zbiornika jest niedopuszczalna. Innymi słowy, w 
momencie kiedy sieć się pojawi, właściciel nieru-
chomości zaopatrzonej w zbiornik wybieralny ma 
absolutny obowiązek przyłączenia się do tej sieci 
z pominięciem tego zbiornika. Ścieki dostarczane 
do sieci muszą być ściekami bieżącymi, „świeżymi”, 
a zbiornik wybieralny może wtedy służyć np. jako 
np. magazyn wody opadowej.

Co będzie jeśli ktoś nadal nie jest podłączony 
do sieci kanalizacyjnej?

Prowadzimy intensywne przeglądy sposobu 
zagospodarowania ścieków w nieruchomościach, 
które nie mają z nami umów. Takich nieruchomo-
ści jest jeszcze kilkaset na terenie gminy. Myślę, że 
dotrzemy do każdego, kto nie jest przyłączony do 
sieci, sprawdzimy, jak wygląda stan przyłączenia tej 
nieruchomości do sieci. Jeśli ta nieruchomość nie 
jest przyłączona do sieci, to poinformujemy gminę. 
I właściciel takiej nieruchomości powinien zostać 
urzędowo zobowiązany do wykonania przyłącza 
kanalizacyjnego. Mija już 15 lat XXI wieku, od 12 
lat jesteśmy w Unii Eurpoejskiej – to jest absolutny 
kres korzystania ze środowiska w sposób nieupo-
rządkowany, odprowadzania ścieków do środo-
wiska, ukrywania miejsca ich utylizacji. Wszyscy 
w tej chwili muszą być podłączeni do systemu 
kanalizacyjnego, wszyscy muszą z tego systemu 
korzystać, korzystać z dobrodziejstwa kanalizacji, 
bo to jest gwarancja czystości naszego środowiska.  
Musimy też pamiętać, że na inwestycje w tym 
zakresie wydatkowane były w latach ubiegłych 
ogromne środki, które trzeba przez wiele lat spła-
cać. Im więcej osób z usług kanalizacyjnych korzy-
sta, tym tańsze mogą być te usługi.

 

Dziękuję za rozmowę.

Całe minione tegoroczne lato nękała nas su-
sza. Czy istniało prawodpodobieństwo, że 
mieszkańcom może zabraknąć wody?

Tarnowskie Wodociągi pobierają z Dunajca lub 
wód podziemnych, które w efekcie również zasila-
ne są wodą z Dunajca, około 0,3-0,4 m3 wody na 
sekundę w okresach podwyższonego zapotrzebo-
wania na wodę w aglomeracji tarnowskiej. Jeżeli 
w tym czasie Dunajec prowadzi najniższą z moż-
liwych ilość wody tj. 20 m3 na sekundę, oznacza 
to, iż pobieramy wtedy w granicach 1/60 strumie-
nia wody czyli ok. 1,5%. Wynika stąd, że wody na 
pewno dla nas nie braknie. Ponadto ujęcia wody 
dla gospodarki komunalnej są traktowane abso-
lutnie priorytetowo. Są one niezagrożone nawet 
przy najniższych stanach Dunajca, gdyż są gwaran-
towane przez tzw. przepływ nienaruszalny, który 
wymuszany jest przez stopnie wodne w Czchowie 
i Rożnowie.

Właściwie wszyscy mieszkańcy gminy Tarnów 
mają już wodę, ale nie wszyscy mają kanali-
zację, szczególnie w miejscowościach górzy-
stych. Kiedy gmina Tarnów będzie całkowicie 
skanalizowana?

Myślę, że osiągniemy stan idealny w ciągu naj-
bliższych dwóch lat. Dzielimy się z gminą zakre-
sami inwestycji. Tarnowskie Wodociągi kanalizu-
ją wszystkie miejscowości, które już mają system 
kanalizacyjny, a jeszcze jakiś fragment tych miej-
scowości wymaga uzupełnienia systemem kanali-
zacyjnym. To są uzupełnienia nieskanalizowanych 
jeszcze obszarów na terenach, które były objęte 
projektem ISPA. Przewidujemy do skanalizowania 
też większe fragmenty miejscowości, na przykład 
okolice seminarium w Błoniu, które na skutek 

To absolutny kres korzystania ze środowiska w sposób nieuporządkowany…
Z prezesem Tarnowskich Wodociągów Tadeuszem Rzepeckim rozmawia Piotr Pawlina

międzynarodowy akcent. W wydarzeniu wzięły udział delegacje z part-
nerskich gmin: Tornal’a w Słowacji, Jászalsószentgyörgy z Węgier, gruziń-
skiego miasta Khashuri oraz podlaskiej gminy Mielnik.

Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników również wiele 
imprez towarzyszących, w tym stoiska wystawiennicze, wesołe miastecz-
ko czy redakcję terenową. Z dożynek gminy Tarnów nikt nie wyszedł też 
głodny, gdyż do dyspozycji wszystkich oddano darmowy bufet z wieloma 
regionalnymi przysmakami. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się 
loteria fantowa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Tarnów. Do szczęśliwców, którzy wylosowali właściwe losy trafiły warto-
ściowe nagrody w tym rowery, tablety czy mini quad.

Jednak prawdziwe tłumy przybyły do Zbylitowskiej Góry na muzyczną 

część Dożynek Gminy Tarnów. Najpierw na scenie zagrał zespół Small 
Cafe. Muzyczne hity w wykonaniu młodych muzyków wzbudziły entu-
zjazm publiczności i przygotowały wszystkich na występ gwiazdy wieczo-
ru, zespołu WILKI. Robert Gawliński z zespołem porwali publiczność.  
W koncercie zagrali wszystkie swoje największe hity w tym „Baśkę”, 
„Urke” czy „Bohemę”. Zachęceni aplauzem publiczności kilka razy biso-
wali, śpiewając wraz z tłumem.

- Organizacja tak dużego, ponadregionalnego wydarzenia, jakim stały 
się Dożynki Gminy Tarnów, była możliwa tylko i wyłącznie dzięki hoj-
nemu wsparciu przedsiębiorców, zarówno z gminy Tarnów jak i okolic,  
za co wszystkim w imieniu mieszkańców serdecznie dziękujemy –  
podsumowuje Anna Pieczarka, dyrektor Centrum Animacji Kulturalnej 
Gminy Tarnów.

dokończenie ze strony 1 
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Przed czasem zakończyły się prace przy reali-
zacji pierwszego etapu budowy ul. Mościckiej 
i Słonecznej w Zbylitowskiej Górze. Wybudo-
wana droga ma nieco ponad pół kilometra, zaś 
jezdnia w części długości ma siedem, a w części 
– sześć metrów szerokości. Wzdłuż całej drogi 
przebiega dwumetrowy chodnik, a w części tak-
że dwumetrowa ścieżka rowerowa. Wykonane 
zostało oświetlenie, odwodnienie, wybudowa-
no zatokę autobusową i przejście dla pieszych.  
Ta strategiczna dla Zbylitowskiej Góry inwe-
stycja została zrealizowana w technologii beto-
nowej. Stało się tak ze względu na planowane 
znaczne obciążenia tej drogi, która połączyła 
zakłady przemysłowe położone w tej części Zby-
litowskiej Góry z drogą krajową nr 94. Warto 
przypomnieć też, że firmy Roleski, Rol-Pek oraz 
Kujawski Auto Sport partycypowały finansowo 
w jej budowie. Wartość inwestycji to prawie 1,4 
miliona złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z 
dofinansowania, jakie samorząd gminy Tarnów 
pozyskał z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych.

Trwają także prace przy budowie ul. Rajskiej 
w Zgłobicach. Zakres prac na tej niewielkiej, bo 
niespełna stupięćdziesięciometrowej ulicy obej-
muje budowę kanalizacji opadowej i oświetlenia 
ulicznego przebudowę gazociągu, utwardzenie 
nawierzchni, budowę półtorametrowego chod-
nika z kostki betonowej oraz pięciometrowej 
jezdni asfaltowej. Inwestycja o wartości prawie 
190 tysięcy złotych w całości finansowana jest z 
budżetu gminy. Zakończenie prac zaplanowane 
jest na drugą połowę października.

Chodniki i ścieżki rowerowe
W Błoniu, Łękawce i Jodłówce-Wałkach po-

wstały kolejne chodniki i ścieżki rowerowe przy 
drogach powiatowych. Prawie kilometr nowych 
chodników i ścieżek oznacza znacznie większe 
bezpieczeństwo dla ruchu pieszych i rowerzy-
stów. Najdłuższy, bo ponad czterystumetrowy 

odcinek ścieżki rowerowej został wybudowany 
w Jodłówce-Wałkach. Prowadzi od szkoły w tej 
miejscowości w kierunku Nowych Żukowic. 
Nieco krótszy, bo około trzystumetrowy odci-
nek chodnika połączył Błonie ze Zgłobicami. 
Natomiast mniejszy, bo około stumetrowy frag-
ment chodnika powstał w Łękawce w kierunku 
drogi wojewódzkiej 977. Chodniki i ścieżki ro-
werowe przy drogach powiatowych realizowa-
ne są we współpracy z powiatem tarnowskim, 
który partycypuje finansowo w ich budowie. 
Łączna wartość tych trzech inwestycji to ponad 
300 tysięcy złotych, z czego około 130 tysięcy 
pochodzi z kasy powiatu, zaś resztę dokłada ze 
swego budżetu gmina.

Kompleks sportowy w Koszycach Małych
W ostatnich dniach zakończyła się budowa 

kompleksu sportowego przy szkole w Koszycach 
Małych składającego się z nowoczesnej sali gim-
nastycznej o wymiarach 24x12 metrów wraz z 
zapleczem sanitarno-szatniowym oraz boiska 
wielofunkcyjnego z poliuretanową nawierzch-
nią o wymiarach 30x15 metrów. Na uwagę za-
sługuje nowoczesna sala audiowizualna zloka-
lizowana na piętrze obiektu oraz nowoczesna 
winda. Po raz pierwszy w tego typu obiekcie na 
terenie gminy zastosowano nawierzchnię po-
liuretanową wewnątrz budynku. Składa się ona 
podkład z elastycznej maty gumowej pochodzą-
cej z recyklingu o grubości 7 mm, dwukrotnej 
masy szpachlowej na podbudowie z poliureta-
nu oraz warstwy wierchniej samopoziomującej 
z poliuretanu o grubości 2,5 mm kolorowanej 
na pomarańczowo i niebiesko w nawiązaniu do 
kolorystyki sufitu sali. Wartość tej nowoczesnej 
inwestycji to 2,6 miliona złotych, z czego 800 
tysięcy stanowiło dofinansowanie ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szkoła w Jodłówce-Wałkach
Trwa również rozpoczęta w ubiegłym roku 

rozbudowa szkoły w Jodłówce-Wałkach. W do-
budowanym skrzydle powstają nowe pomiesz-

czenia dla oddziału przedszkolnego, a także 
cztery nowe sale lekcyjne. Rozbudowane zostało 
także zaplecze, w którym znajdzie swoje miejsce 
kuchnia. Budowane są całkowicie nowe węzły 
sanitarne, w ramach rozbudowy i modernizacji 
centralnego ogrzewania powstaje nowa kotłow-
nia dla całego budynku, również na całym bu-
dynku zostanie wykonany nowy dach. Poważne 
prace modernizacyjne realizowane są również w 
starej części szkoły. Składają się na nie wymiana 
instalacji elektrycznej, dostosowanie do nowych 
wymogów przeciwpożarowych poprzez zabez-
pieczenie drewnianych stropów oraz wykonanie 
nowych posadzek. Część tych prac została zre-
alizowana w minione wakacje, część przełożono 
na lipiec i sierpień 2016 roku. Po rozbudowie  
i modernizacji szkoła będzie miała 948 metrów 
kwadratowych powierzchni użytkowej. Budowa 
nowej części ma być zakończona do 30 czerwca 
przyszłego roku. Na przyszły rok zaplanowano 
także wykonanie zagospodarowania terenu wo-
kół szkoły, wraz z wykonaniem nowego ogro-
dzenia. Wartość całej inwestycji to około dwa 
miliony złotych.

Monitoringi
W ostatnim czasie zostały zrealizowane 

kolejne zadania mające na celu poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców gminy Tarnów.  
Temu bowiem celowi służy zamontowanie 
trzech nowych instalacji monitoringu dokonane 
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. W ostatnim 
czasie nowe monitoringi zostały zainstalowa-
ne przy kompleksie boiska wielofunkcyjnego z 
placem zabaw przy ul. Tęczowej w Zgłobicach, 
przy centrum wsi, ośrodku zdrowia i remizie w  
Koszycach Małych oraz przy centrum wsi, bo-
isku sportowym placu zabaw i domu wielofunk-
cyjnym w Radlnej. Są to nowoczesne urządze-
nia, rejestrujące obraz o cyfrowej jakości, bardzo 
dobrze działające również w nocy. Na stworze-
nie trzech nowych instalacji monitoringu z kasy 
gminy Tarnów zostało wyasygnowane prawie 67 
tysięcy złotych. 

dokończenie ze strony 1 

Co słychać w inwestycjach?
INWESTYCJE

Nowi dyrektorzy szkół
Od nowego roku szkolnego dwoma szkołami podstawowymi na tere-
nie gminy Tarnów kierują nowi dyrektorzy. Szkole Podstawowej nr 1 
im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej szefuje Joanna Rogowska
-Kuta, zaś Szkołą Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Zbylitowskiej Górze – Rafał Wnęk. Nowi dyrektorzy wywodzą się ze 

Pierwszy etap budowy Mościckiej  
i Słonecznej już zakończony

Dokończenie rozbudowy szkoły w Jodłówce 
-Wałkach planowany jest na przyszły rok

Wnętrze obiektu w Koszycach 
Małych robi wrażenie

(ek)

(pw)
swoich środowisk, posiadają stosowne kwalifikacje i doświadczenie 
w zakresie zarządzania i administracji, cieszą się bardzo dobrą opi-
nią lokalnych społeczności. są wieloletnimi pracownikami swoich 
szkół. Joanna Rogowska-Kuta z wolańską podstawówką związana 
jest od 2008 roku, zaś Rafał Wnęk w swej szkole pracuje od 1992 
roku (z trzyletnią przerwą na oddelegowanie do Małopolskiego  
Kuratorium Oświaty), zaś w latach 1999-2007 był jej dyrektorem.

(pw)



12

Co nowego w OSP?
Zawody i wycieczka

Na początku wakacji na boisku sportowym 
w Koszycach Wielkich, przeprowadzone zo-
stały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
dla jednostek OSP z terenu gminy Tarnów. W 
zawodach udział wzięła jedna drużyna żeńska 
oraz osiem drużyn męskich. W rywalizacji pań 
jedyną i zarazem najlepszą okazała się drużyna 
z OSP Zgłobice. Natomiast w rywalizacji mę-
skiej najlepsza okazała się drużyna OSP Wola 
Rzędzińska, drugie miejsce zajęła OSP Biała, a 
trzecie – OSP Koszyce Wielkie. Kolejne miejsca 
przypadły: OSP Jodłówka-Wałki, OSP Zgłobice, 
OSP Koszyce Małe, OSP Łękawka i OSP Poręba 
Radlna. Kilka dni później członkowie Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych wraz z opiekuna-
mi uczestniczyli w wycieczce śladami straży po-
żarnych. W tej niezwykłej wyprawie na lotnisko 
Kraków-Balice i do Muzeum Pożarnictwa w Al-
werni uczestniczyło ponad sto osób. Wycieczka 
miała charakter edukacyjny, a jej celem było po-

Działka od powiatu do zgłobickich 
strażaków 

Część działki w Zgłobicach należąca dotych-
czas do Powiatowego Zarządu Dróg, a przyle-
gająca do działki, na której znajduje się remiza 
OSP, zostanie nieodpłatnie przekazana gminie 
dla miejscowych strażaków – taką decyzję pod-
jęli radni powiatowi na IX Sesji Rady Powiatu 
Tarnowskiego, która odbyła się 11 sierpnia w 
Kąśnej Dolnej. Uchwała Rady Powiatu Tar-
nowskiego, która w praktyce umożliwia mo-
dernizację i rozbudowę remizy, była odpowie-
dzią na wystąpienie gminnego samorządu w 
tej sprawie, jakie miało miejsce już w lutym.  
– Od samego początku, od wystąpienia wójta 
gminy Tarnów byliśmy przychylni tej sprawie 
– podkreśla starosta Roman Łucarz. – Oczy-
wiście mogliśmy gminie tę działkę sprzedać, bo 

przecież mieści się to w jej możliwo-
ściach finansowych, niemniej jednak 
postanowiliśmy w ten sposób pokazać 
wsparcie i życzliwość dla działalności 
OSP, docenić pracę strażaków, a tak-
że dorzucić cegiełkę do tej znaczącej 
inwestycji modernizacji remizy. Nie 
obiecujemy, ale konkretnie działamy 
– konkluduje starosta. Warto przypo-
mnieć, że to już druga darowizna po-
wiatu na rzecz zgłobickich ochotników. 
Najpierw, w czerwcu 2013 przekazana 
została będąca własnością powiatu 
działka, na której stoi remiza.

Garaż i działka dla ochotników 
z Łękawki

Swoje przysłowiowe pięć minut ma działają-
ca od 2006 roku OSP w Łękawce. Trwa bowiem 
budowa garażu, w którym ochotnice z tej miej-
scowości będą mogli przechowywać zarówno 
wóz bojowy, jak i pozostały sprzęt ratowniczo-
gaśniczy. Jest to o tyle istotne, że do tej pory 
strażacy korzystali z prywatnych pomieszczeń 
i posesji prezesa i naczelnika jednostki. Nowy 
garaż, którego budowa ma zakończyć się w listo-
padzie będzie miał 70 m2, czterospadowy dach 
i część użytkowego poddasza. Budowa, której 
koszt wyniesie około 150 tysięcy złotych, została 
sfinansowana z budżetu gminy Tarnów. Oprócz 
garażu strażacy otrzymali połowę udziałów w 
około półhektarowej działce, która może być 
przeznaczona pod przyszłą inwestycję budowy 
remizy OSP. 

równanie obecnie eksploatowanego sprzętu po-
żarniczego wysokiej klasy ze sprzętem dawnym.

Panie pośle, podnoszone były takie głosy, że 
po wygraniu wyborów prezydenckich przez 
Andrzeja Dudę Polsce grozić może międzyna-
rodowa izolacja. 

A tymczasem pierwsze miesiące prezydentu-
ry Andrzeja Dudy pokazują coś zupełnie inne-
go. Niemcy, z którymi stosunki dyplomatyczne 
miały się zdecydowanie pogorszyć, przyjęły z 
wielkim szacunkiem nowego prezydenta Polski. 
A to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, 
zwłaszcza w siedzibie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, przeszło najśmielsze oczeki-
wania nawet tych, którzy wielkie nadzieje upa-
trywali w prezydenturze Andrzeja Dudy. Nowy 
prezydent Polski w na forum ONZ przemawiał 

zaraz po prezydencie USA Baracku 
Obamie. Po przemówieniach delegacje 
z całego świata zostały zaproszone na 
lunch. Toast bezpośrednio z prezyden-
tem USA mógł wznieść Andrzej Duda, 
bo otrzymał miejsce przy stole bez-

pośrednio po prawej stronie Baracka Obamy. 
Miejsce po lewej stronie od prezydenta USA 
było zajęte przez sekretarza generalnego ONZ,  
a dalej siedział Władymir Putin.
Czyli wygrania wyborów parlamentarnych 
przez PiS też nie powinniśmy się bać?

Stwarzać szansę młodzieży, ale pamiętać również o seniorach
Rozmowa z posłem Michałem Wojtkiewiczem

Polakom zamiast lepiej, to żyje się coraz  
gorzej, a to straszenie PiS-em jest już po prostu 
żałosne. Bo czy należy się bać, że wreszcie prze-
łamany zostanie marazm gospodarczy, że podję-
te zostaną działania w celu odblokowania przed-
siębiorczości… Czy należy się bać, że wreszcie  
w Polsce będzie szansa na dobrą, rozwojową 
pracę, na godziwe zarobki? Pytania chyba reto-
ryczne. Tak, naszym priorytetem jest stworzenie 
szansy dla młodego pokolenia, aby właściwie 
zagospodarowywana była młodzieńcza energia,  
a jednocześnie chcemy, aby państwo polskie 
dbało o rodzinę (500 zł dodatku na każde 
dziecko) i zapewniało godne życie seniorom.  
Niezwykle istotny jest tutaj powrót do poprzed-
niego wieku emerytalnego, aby Polacy nie mu-
sieli pracować aż do śmierci.
Czy zrealizowanie tego wszystkiego jest moż-
liwe?

Owszem, a najlepszym dowodem na to jest 
gmina Tarnów. Jeśli jest władza sprawna, uczci-
wa, mam tu na myśli władzę samorządową to 
zdziałać można naprawdę wiele. Popatrzmy, 
ile w gminie Tarnów zrobiono dla młodych lu-
dzi, popatrzmy na te piękne obiekty sportowe, 
a jednocześnie na to, jak dba się o seniorów.  
Damy radę! Razem na pewno Nam się uda!

NASZE SPRAWY



 13

Nowi stypendyści
NASZE SPRAWY

Drużyna koszykarek – Anna Kras, Weronika Skrabacz, Roksana Skra-
bacz, Kinga Słota, Kinga Radlińska, Monika Szatko i Paulina Liszka,  
a także Alina Kumorek, Artur Łukasik, Anna Muniak, Ola Sępek, Joanna 
Zaucha, Paweł Kryczyk i Łukasz Olszówka powiększyli grono stypendy-
stów rekrutujących się ze szkół poza terenem gminy i uczelni wyższych. 
W ten sposób grono gminnych stypendystów powiększyło się do piętna-
stu osób. Stypendia otrzymało też sześćdziesięciu siedmiu młodych ludzi 
– uczniów szkół z terenu gminy Tarnów mających wybitne osiągnięcia  
w nauce lub sporcie.

Dziewczęta tworzące drużynę koszykarską UKS „Koszyce Wielkie” m. in. 
jako reprezentantki województwa małopolskiego „kadetek” w 2013 roku m. 
in. brały udział w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 
halowych w Pabianicach. Wszystkie aktualnie są uczennicami tarnowskich 
szkół ponadgimnazjalnych. Alina Kumorek z Koszyc Wielkich – absolwentka 
tarnowskiego IV LO, studentka UJ jest dwukrotną finalistką olimpiad – eko-
logicznej i biologicznej. Artur Łukasik z Koszyc Wielkich to utalentowany 
kontrabasista. Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów i przeglądów 
ogólnopolskich. Anna Muniak z Łękawki trenuje wioślarstwo w barwach 
Pegaza Wrocław, odnosząc w tej dziedzinie liczne sukcesy w kraju i za gra-
nicą. Ola Sępek z Koszyc Wielkich i Joanna Zaucha z Woli Rzędzińskiej są 
utalentowanymi wokalistkami. Jako solistki odnoszą sukcesy w różnego kon-
kursach i przeglądach, a pierwsza z nich występuje również z zespołem „Last 
hope” działającym przy tarnowskim Pałacu Młodzieży. Obie występują też 
często na imprezach i uroczystościach organizowanych w gminie Tarnów. 
Paweł Kryczyk z Koszyc Małych jest utalentowanym młodym koszykarzem. 
Próbuje swych sił również samodzielnie, biorąc udział w biegach przeła-
jowych. Łukasz Olszówka z Woli Rzędzińskiej to dosłownie i w przenośni 
prawdziwy człowiek-orkiestra. Odnosi sukcesy w zakresie muzyki, teatru i 
filmu. Aktualnie kończy realizacją krótkometrażowego filmu fabularnego.

Natomiast z grona uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmi-
ny Tarnów tegorocznymi stypendystami zostali: Aleksandra Ciurej, Ksawery 
Masiuk, Magdalena Górska, Mariusz Golec, Artur Górski, Artur Bednarz, 
Dominik Gurgul, Kamil Kozioł, Aleksander Kras, Maciej Nosek, Michał Paw, 
Eryk Pióro, Tomasz Włodek, Paweł Zaczkiewicz, Maciej Zapolnik, Oliwia 
Jakubowska, Dominik Kozioł, Zbigniew Ziarek, Szymon Zaucha, Anna Kras, 
Julia Sus, Jakub Kania, Szymon Dyrdał, Kinga Sorota, Eliza Gąsiorowska,  

Amelia Przeklasa, Klaudia Krzyżak, Anna Korman, Maciej Basta  
i Monika Tadel, Filip Jaśkiewicz, Patryk Wzorek, Karolina Turaj,  
Miłosz Tyrka, Jakub Więcławski, Szymon Srebro, Maciej Ciurej, Ra-
fał Pancerz, Rafał Kozioł, Michał Sacha, Jakub Łazarz, Marcel Kotul,  
Sebastian Pancerz, Michał Korfini, Maksymilian Tyrka, Bartłomiej 
Kras, Ewelina Dziurawiec, Karolina Jaklińska, Jakub Jakliński, Kry-
stian Pinas, Wiktoria Stach, Wiktoria Potępa, Magdalena Ciężadło, 
Rafał Smagacz, Jakub Jop, Oliwia Nalepa, Oliwia Czarnik, Aleksan-
dra Rogóż, Gabriela Zaucha, Łukasz Flaga, Damian Czech, Justyna 
Dziurawiec, Klaudia Karczmarczyk, Aneta Karczmarczyk, Weronika  
Żydowska, Gabriela Żydowska i Dominika Brożek. 

Ola Sępek

Łukasz Olszówka Anna Muniak

Joanna Zaucha

(pw)

W praktyce wymiaru sprawiedliwości jest to jedno z najczęściej 
popełnianych przestępstw w Polsce – rocznie ponad sto tysięcy kie-
rowców jest zatrzymywanych za jazdę na „podwójnym gazie”. Dlatego 
też warto wiedzieć, jakimi sankcjami karnymi obwarowany jest ten 
czyn zabroniony, tym bardziej, iż od maja 2015 wprowadzono nowe 
surowsze przepisy.

Zgodnie z art. 178A § 1.Kodeksu karnego kto – znajdując się w sta-
nie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – prowadzi 
pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat dwóch. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodek-
su zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza pół promila 
albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość 
alkoholu w jednym dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg 
albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Sąd w przypadku wydania wyroku skazującego orzeka wobec 
sprawcy obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych 
na okres minimum trzech lat (maksymalnie piętnaście lat) jak rów-
nież świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej pięciu 
tysięcy złotych.

Wymaga zauważenia, iż sam fakt prowadzenia pojazdu w takim 
stanie pociąga za sobą odpowiedzialność karną, chociażby pojazd był 
prowadzony prawidłowo i nie sprowadził konkretnego niebezpieczeń-
stwa. Przez prowadzenie pojazdu rozumieć należy każdą czynność 

wpływającą bezpośrednio na ruch pojazdu, w szczególności rozstrzy-
gającą o kierunku i prędkości jazdy. Prowadzenie pojazdu nie oznacza 
zatem pokonywania jakiegoś dłuższego odcinka drogi, a już urucho-
mienie pojazdu i podjęcie jazdy jest równoznaczne z jego prowadze-
niem.

W praktyce dla sprawcy największą uciążliwość sprawia obligatoryj-
nie stosowany środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, 
który jest obecnie jeszcze bardziej dotkliwy – przed nowelizacją wy-
nosił minimum jeden rok, a obecnie jak już zasygnalizowano wyżej 
– trzy lata. Dlatego też warto spróbować i przekonać sąd do skorzy-
stania z instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Zgodnie 
z art. 66 §1 k.k. sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, 
gdy sprawca nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, 
wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, zaś okoliczno-
ści popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości. Sąd bierze pod 
uwagę również postawę sprawcy oraz właściwości i warunki osobiste 
sprawcy oraz dotychczasowy sposób życia. Analiza orzeczeń sądów 
powszechnych pokazuje, że sprawcom, którzy nie przekroczyli 0,8-1 
promila niejednokrotnie umożliwia się skorzystanie z dobrodziejstwa 
tejże instytucji. W takim wypadku sąd może zaniechać orzeczenie za-
kazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, albo jeżeli uzna, że nie 
zachodzą szczególne przesłanki do niestosowania orzeczenia zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych orzec zakaz na okres jednego 
bądź dwóch lat.

Prawnik radzi (5)
Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

adwokat Piotr Sak
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Leksykon historyczny miejscowości gminy Tarnów (10)

Radlna

zbyt niebezpieczną, bo opowiadają o nim, że jadąc 
karetą ze Świerczkowa do Radlny, hajdukom na 
koźle odstrzeliwał kutasy od czapek z pistoletu”. 
Dębicki wspomina też zabawną historię związaną 
z dworem w Radlnej: „Dziadostwo moi zmieniali 
w różnych porach roku pobyt, to w Świerczkowie, 
w Zakrzowie, to znów w Radlnej. Tu przypomi-
na się znów anegdota, którą słyszałem dzieckiem 
od starego kucharza Wojciecha. Ilekroć państwo 
zjechali z Zakrzowa do Radlnej zaraz po nocach 
zaczęły niepokoić strachy – pojawiały się białe 
postacie, ziejące ogniem i brzęczące łańcuchami. 
Mój dziad, choć kalwin, sprowadził proboszcza, 
aby dom poświęcił. Niosłem, opowiadał kucharz 
Wojciech, wodę święconą za księdzem, a chłopak 
kredensowy niósł kropidło, gdy nagle, idąc za księ-
dzem, obaj dostajemy oblewane policzki od niewi-
dzialnej ręki. Dziwny to dyabeł, co się nie boi świę-
conej wody, rzekł pan, i gdy poświęcenie domu nie 
pomogło, a białe postacie z ogniem i łańcuchami 
ponowiły się znów o północy, pan wypadł z cha-
rapem i zaczął owe strachy okładać. Cóż się po-
kazało? Był to ekonom i szafarka, którzy, chcąc się 
pozbyć państwa, aby lepiej mogli ich krzywdzić, 
urządzali owe strachy ilekroć państwo zjeżdżali do 
Radlnej. Ów charap okazał się skuteczniejszy na 
takie strachy, aniżeli święcona woda”.

W drugiej połowie XIX wieku właścicielami  
Radlnej zostali Wykowscy herbu Jastrzębiec 
(umieszczony w tympanonie dworu). Około 1880 

roku dla Józefa Wykowskiego wzniesiony został 
parterowy dwór odwołujący się do tradycji wło-
skiej willi renesansowej. Autor hasła „Radlna albo 
Ralna” w Słowniku geograficznym Królestwa Pol-
skiego z 1888 r. podaje, że: „terytorium wsi przeci-
na kolej tarnowsko-leluchowska między stacjami 
Tarnów a Pleśna, w pobliżu zaś prowadzi gościniec 
z Tarnowa do Tuchowa. […] Jest tu młyn wodny 
zwyczajny i kasa pożyczkowa gminna z kapitałem 
177 zł. Wieś ma 40 domów i 260 mieszkańców 
rzymsko-katolickich; obszar dworski (Józefa Wy-
kowskiego) 3 domy, 31 mieszkańców, 24 rzymsko-
katolickich, 7 izraelickich. Posiadłość większa liczy 
260 mórg roli, 16 mórg pastwiski i 48 mórg lasu; 
mniejsza posiadłość 125 mórg roli, 25 mórg łąk, 16 
mórg pastwisk i 48 mórg lasu”.

W 1899 roku majątek Radlna i Niziny Radliń-
skie został na wystawiony przez Marię Wykowską 
na licytację. W tej ten sposób majątek nabył ksią-
żę Eustachy Sanguszko. W 1921 roku w Radlnej 
były 44 budynki mieszkalne i 359 mieszkańców. 
Majątek liczący 200 hektarów należał do księcia 
Romana Sanguszki, który zapisał go Związkowi 
Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej dzia-
łającemu przy krakowskim klasztorze Jezuitów. 
W okresie PRL użytkowany był przez Iglopool.  
W latach 90. XX wieku odzyskał go reaktywowany 
Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielni-
czej. Obecny właściciel spokojnie patrzy na popa-
danie w ruinę dworu Wykowskich. W ostatnich 
latach rozbiórce w zespole dworskim uległy bu-
dynek gospodarczy (kordegarda), oficyna miesz-
kalna (czworak) i spichlerz. Oprócz popadającego  
w ruinę dworu zachowały się stajnie.

Kilka lat temu w Radlnej powstał Dom Ludowy, 
którego budowę zainicjowali mieszkańcy Radlnej 
ze współudziałem Koła Mieszkańców Radlnej ze 
Stanów Zjednoczonych. Ponieważ koszty inwe-
stycji okazały się zbyt wysokie, budowa i wypo-
sażenie domu zostały współfinansowane również  
z budżetu gminy Tarnów. Wybudowany wspólnym 
wysiłkiem mieszkańców Radlnej i gminy budynek 
od kilku lat pełni swoje funkcje społeczną i kultu-
ralną. Często też odbywają się w nim sesje Rady 
Gminy.

Radlna i Poręba Radlna stanowiły pierwot-
nie jedną wieś w typie łańcuchówki położo-
ną nad potokiem Radlanka. Po raz pierw-
szy nazwa Radlna w źródłach pisanych 
pojawia się w 1350 roku w spisie podatku pła-
conego przez parafie zwanego Świętopietrzem.  
Do 1416 roku nazwy Radlna i Poręba Radlna 
występowały zamiennie. Można zatem przy-
puszczać, że wzmiankowana po raz pierwszy 
w roku 1350 parafia w Radlnej, to obecna pa-
rafia św.św. Piotra i Pawła w Porębie Radlnej. 
W nieznanym bliżej czasie ze względu na po-
łożenie kościoła w większej zapewne Porębie, 
zmieniono również nazwę parafii.

Wieś Radlna od pierwszej wiadomości o niej i 
jej właścicielu Paszku (z lat 1361-1374) do końca 
XVI wieku należała do rodziny Radlińskich her-
bu Gryf. W roku 1508 była własnością Bernarda 
Radlińskiego (de Radlna) i opłacała karty poboru 
1 grzywnę, 13 groszy, 9 denarów. W 1536 roku Ra-
dlna należała do Hieronima Radlińskiego, miała 8 
kmieci, którzy płacili 3 grzywny 12 groszy, nadto 
dawali kapłony, jaja i kury; karczmę opłacającą 2 
grzywny, 2 zagrody na posługach, 2 sadzawki, dwa 
młyny, dworski i czynszowy dający 1 i 1/3 grzyw-
ny, wreszcie dwór, folwark i las starczący na opał. 
Szacowano tę wieś na 250 grzywien. W 1581 roku 
jako własność Jana Radlińskiego Radlna miała 7 
kmieci na 4 i ½ łanach, 5 zagród z rolą, 1 komorni-
ka z bydłem i 6 bez bydła.

W 1645 roku stanowiła własność Ludwika Ryl-
skiego, starosty nowokorczyńskiego. W książce 
„Z dawnych wspomnień 1846-1848” Radlną kil-
kakrotnie wymienia Ludwik Dębicki. Na przeło-
mie XVIII i XIX wieku Radlna była posiadłością 
Ignacego Ujejskiego herbu Szreniawa, słynnego 
konfederata barskiego, właściciela dworów w  
Radlnej, Świerczkowie i Zakrzowie. Córka jego, 
Kunegunda wniosła Radlną w posagu Stanisła-
wowi Dębickiemu. W 1840 roku Radlna przeszła 
w ręce siostry Karola, Stefanii z Dębickich Kępiń-
skiej. Następnie była własnością Zygmunta i Mie-
czysława Kępińskich. W swojej książce Ludwik 
Dębicki pisze, że w czasach konfederacji barskiej 
„Ujejski ze szwagrem swym Rogalińskim pod [ge-
nerałem – KM] Dumouriezem wdarli się pierw-
si podziemnym przejściem na zamek wawelski.  
Ujejski był tak żarliwym zwolennikiem konfedera-
cyi, że chcąc odciągnąć swego sąsiada i przyjaciela, 
jenerała Dębickiego, od stronnictwa królewskiego 
na stronę barszczan, w żwawej rozprawie na po-
parcie swych argumentów trzymał palec w świecy, 
aż skóra dobrze zaskwierczała w płomieniu. Ży-
wość temperamentu łączyła z fantazyą niekiedy 

dr Krzysztof Moskal
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Dwór w Radlnej

Dom Ludowy w Radlnej
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Pod Okiem Opatrzności
Opatrzność Boża dała nam krzewicieli  
kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa (I)
W obecnym roku 2015 mija 250 lat od oficjal-
nego pozwolenia przez Stolicę Apostolską na li-
turgiczny kult Najświętszego Serca Jezusowego 
na ziemiach polskich. Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa na naszych polskich ziemiach, 
została ustanowiona przez papieża Klemensa 
XIII dekretem „Instantibus” z 6 lutego 1765 roku 
w odpowiedzi na prośbę – Memoriał biskupów 
polskich dla Rzeczypospolitej. Polscy biskupi w 
powyższym Memoriale, swoją prośbę uzasadni-
li podkładem teologicznym na podstawie Pisma 
świętego i tradycji patrystycznej, a zakończyli go 
wezwaniem: „Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź 
Królestwo Twoje w naszej Ojczyźnie przez Nie-
pokalane Serce Maryi królującej nam na Jasnej 
Górze!”
Opatrzność Boża zesłała na świat swojego Syna 
Jezusa Chrystusa z przebitym i Sercem kochają-
cym każdego człowieka, aby go zbawić. Bo „tak 
Bóg umiłował świat, że dał Syna swego Jedno-
rodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Św. 
Mateusz przytacza wyznanie Jezusa o sobie, gdy 
zwrócił się do swoich wyznawców: „Weźcie moje 
jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem 
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie 
dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest 
słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 29-30).
Na tajemnicę Jezusowego Serca, które jest źró-
dłem „żywej wody”, rzucają wiele światła słowa 
samego Chrystusa wypowiedziane w żydowskie 
Święto Namiotów w Jerozolimie: „Jezus, stojąc, 
zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spra-
gniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do 
Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody 

żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to 
o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w  
Niego” (J 7, 37-39). Ta prawda znalazła swoje do-
pełnienie w relacji św. Jana o cudownym wypły-
wie wody z boku zmarłego Chrystusa: „Lecz gdy 
podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie 
łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócz-
nią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew 
i woda” (J 19, 33-34). Św. Jan, opisując tę scenę, 
nie mówi wprost o przebiciu włócznią serca Jezu-
sa, ale przecież o to właśnie chodziło rzymskim 
żołnierzom, którzy chcieli się upewnić że Jezus nie 
żyje, że Serce Jego przestało bić. Krew i woda wy-
pływająca z Jego boku świadczyły, że zamierzony 
cel został w pełni osiągnięty. Włócznia przebiła 
nie tylko bok, ale również i Serce Jezusa. Spełniło 
się to, o czym św. Jan wcześniej mówił, a miano-
wicie, że strumienie wody żywej popłyną z Serca 
Zbawiciela dopiero wówczas, kiedy zostanie On 
uwielbiony przez Mękę i Śmierć i kiedy zostanie 
zesłany Duch Św. (por. J 7,39).
Ojcowie Kościoła w komentarzach do Pisma 
Świętego zwracali szczególną uwagę na scenę 
przebicia boku Chrystusa, podkreślając, że z nie-
go narodził się Kościół i wypłynęły jak ze źródła 
wszystkie łaski wysłużone na krzyżu. Św. Ambro-
ży zachęca wiernych, by zbliżyli się do Jezusa i za-
czerpnęli z tego nieustannie bijącego źródła: „Pij 
Chrystusa, bo On jest źródłem życia. Pij Chrystu-
sa, bo z Serca Jego płyną strumienie wody żywej”. 
Św. Bernard (1090-1153) pisał: „Żelazo przeszyło 
Jego duszę, dotarło aż do Serca, aby odtąd współ-
czuł z moimi nieszczęściami. Rana ciała otwar-
ła tajniki serca, otwarła ten wielki Sakrament  
dobroci, wnętrze miłosierdzia Bożego.”

Prywatny kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
swymi korzeniami sięga dawnych czasów. Zwró-
cił na to uwagę Pius XII w encyklice Haurietis 
aąuas wydanej w 1956 z okazji setnej rocznicy 
zatwierdzenia święta Najświętszego Serca Pana 
Jezusa dla całego Kościoła. W tym dokumencie 
papież nie tylko zachęcał do szukania podstaw 
kultu w Piśmie Świętym i tradycji patrystycznej, 
ale sam doprowadza swoje rozważania histo-
ryczne do wieków średnich i następnych, kiedy 
to Pan Jezus wybranym duszom objawił swoje 
Serce i zachęcał do Jego czci. I tak o Sercu Pana 
Jezusa pisali: św. Anzelm (+1109), św. Bernard 
(+1153), św. Bonawentura (+1274), św. Gertru-
da (+1302), św. Mechtylda (+1298), św. Małgo-
rzata z Kortony (+1297) i wielu innych.
O Sercu Zbawiciela wspominał w kazaniach 
Piotr Skarga (1536-1612). Przebity bok Chry-
stusa nazywa „źródłem zbawienia”. Dalej mówi 
Skarga: „W otwartej ranie widzimy kochające 
Serce Zbawiciela, które powinniśmy darzyć mi-
łością.” Kaznodzieja Skarga mówił także o po-
wiązaniu Serca Jezusowego z Eucharystią: „Sam 
się nam daje i Serce Swe w Sakramencie Ciała i 
Krwi Swojej, a my Go nie miłujemy.”
Pierwsi czciciele Serca Jezusowego w naszym 
kraju nie przeżywali tego kultu tylko prywat-
nie, w ramach własnej pobożności, ale usiło-
wali zaszczepić go także innym. Mówili o Sercu  
Jezusowym na ambonie i zachęcali wiernych do 
Jego czci i miłości. Wielki wkład w rozwój kultu 
Serca Jezusowego w naszym kraju włożył teolog 
i pisarz jezuicki ojciec Kasper Drużbicki (1590-
1662). W 1683 została wydrukowana w Kaliszu 
jego książka Meta cordium Cor Jesu, w której są 
zawarte modlitwy do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, litania do Najświętszego Serca Jezusa  
i rozmyślania. Jest w niej zawarta głęboka teolo-
gia kultu Serca Jezusowego.

ks. dr Tadeusz Wolak
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