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Przygotowani na pierwszy śnieg

Już w październiku rozstrzygnięty zo-
stał przetarg na zimowe utrzymanie 

naszych dróg. Wraz z pierwszymi opa-
dami śniegu na gminne drogi wyruszą 
więc pługi i posypywarki, by zadbać  
o przejezdność na ulicach, a tym samym 
nasze bezpieczeństwo. 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje 
bowiem zwalczanie śliskości przez posy-
pywanie solą i piaskiem oraz odśnieżanie 
dróg gminnych. Od kilku lat prace drogow-
ców monitorowane są za pomocą zamon-
towanych w odśnieżarkach systemów 
GPS, dzięki czemu wykonawcy opłacani 
są jedynie za faktycznie wykonaną pracę, 

nie zaś za „pozostawanie w gotowości”.
Wszelkie uwagi dotyczące utrzyma-

nia dróg gminnych w sezonie zimowym 
należy zgłaszać do Referatu Gospodar-
ki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów 
pod numerem telefonu 14 688 01 15 lub  
u miejscowych sołtysów.

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

WYKAZ FIRM ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE  
DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW W SEZONIE 2019/2020
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Daniel Walaszek 
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Serwis Maszyn Budowlanych

Rafał Ciesielski Firma Handlowo
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Piotr Łazarek
„LAS-BUD”

System Informacji Przestrzennej Gminy Tarnów już działa

Dla wszystkich mieszkańców oraz 
osób zainteresowanych zagospo-

darowaniem przestrzennym urucho-
miony został System Informacji Prze-
strzennej Gminy Tarnów. Jest to portal 
internetowy z interaktywną mapą na-
szej gminy, opracowany na podstawie 
gminnych planów zagospodarowania 
przestrzennego, z naniesionymi danymi 
adresowymi wszystkich nieruchomości. 
Umożliwia szybki dostęp do informacji 
o zagospodarowaniu przestrzennym 
naszej gminy, bez konieczności wizyty  
w urzędzie.   

Dzięki niemu bez wychodzenia  
z domu, w prosty i szybki sposób każdy 
mieszkaniec czy przyszły inwestor może 
sprawdzić informacje dotyczące prze-
znaczenia działek. Dostępne są w nim 
też zakresy terenów osuwiskowych, tere-
nów zalewowych oraz terenów objętych 
ochroną przyrody. Turyści również mogą 
skorzystać z informacji zawartych w no-
wym portalu na temat wyznaczonych 
szlaków i ścieżek rowerowych oraz obiek-
tów zabytkowych.

System Informacji Przestrzennej Gmi-
ny Tarnów dostępny jest na stronie inter-
netowej pod adresem http://sip.gison.pl/
tarnowgmina.

- Niezależnie od możliwości samodziel-
nego wyszukania informacji na temat 
działek, wszystkich zainteresowanych za-
kupem nieruchomości pod budowę domu 
lub innych inwestycji na terenie gminy Tar-
nów zachęcamy do skontaktowania się  
z pracownikami Referatu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu Gminy Tar-
nów pod numerem telefonu 14 688 01 17 
lub 14 688 01 38, celem ustalenia, czy na 
działce nie istnieją inne uwarunkowania, 
które nie są udostępnione do publicznego 
wglądu – mówi zastępca wójta Sławomir 
Wojtasik - Osoby, które nie mają doświad-
czenia w korzystaniu z tego rodzaju apli-
kacji, mogą skorzystać z konsultacji telefo-
nicznych pod numerem telefonu jak wyżej.
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Czy w dzisiejszych czasach, ogrom-
nego postępu technologicznego, coraz 
większego komfortu życia i postępują-
cej rewolucji obyczajowej, młodzi ludzie 
wciąż poszukują Boga?

Na podstawie moich spotkań z ludźmi 
młodymi mogę powiedzieć, że czas XXI wie-
ku nie różni się od innych epok, o których 
wiemy, że człowiek zawsze nosił w sobie tę 
samą tęsknotę za Bogiem, o której tak traf-
nie napisał św. Augustyn: «Stworzyłeś nas 
(...) jako skierowanych ku Tobie. I niespo-
kojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie 
spocznie» (Wyznania I, 1, tłum. Zygmunt 
Kubiak). W młodym człowieku nie zanikają 
cechy dziecka Bożego jak prostota, ufność, 
idealizm czy wewnętrzna uczciwość.

Ksiądz kieruje dużym ruchem forma-
cyjnym w diecezji tarnowskiej, jakim 
jest Ruch Światło-Życie, który określa 
siebie także nazwą „Oaza” i stwierdza, 
że każdy człowiek – niezależnie od wie-
ku – może znaleźć w nim miejsce. Co to 
znaczy?

„Oazą” nazwał założyciel Ruchu, ks. Fran-
ciszek Blachnicki, pierwsze wyjazdowe reko-
lekcje dla ministrantów, które organizował 
jeszcze w latach 50-tych minionego wieku. 
Oaza, jak wiadomo, to miejsce, gdzie bujnie 
kwitnie życie, gdzie można nabrać sił do wę-
drówki przez pustynię, to czasem miejsce, 
które nawet ratuje życie zagubionemu na 
pustyni człowiekowi.

Rekolekcje oazowe to 15 dni, podczas 
których uczestnicy doświadczają, co to zna-
czy „żywa wspólnota Kościoła”. Angażują 
się w liturgię, spotykają w małych grupach 
z animatorem, uczą śpiewu, pomagają  
w pracach dla wspólnoty. Wyruszają na tzw. 

wyprawy odkrywcze, które pomagają im do-
strzegać Boga działającego w świecie. Mają 
czas na tzw. Namiot Spotkania, czyli czyta-
nie i rozmyślanie nad słowem Bożym, jak  
i na sport i dobrą, kulturalną zabawę, w tym 
codzienne „pogodne wieczory”. Przekonują 
się, że wiara może przenikać całe życie czło-
wieka i że jest to przepis na życie szczęśliwe.

Warto też dodać, że Ruch Światło-Życie 
– zgodnie ze swoją pierwotną nazwą – jest 
ruchem Żywego Kościoła, to znaczy wspól-
notą, której członkowie pragną kształtować 
całe swoje życie zgodnie z wiarą w Boga  
i obejmuje zarówno dzieci, młodzież, jak  
i dorosłych wszystkich stanów: świeckich, 
kapłanów, osoby duchowne. Dla każdej 
grupy ma odpowiednią drogę formacyjną, 
na którą składają się regularne (cotygodnio-
we lub comiesięczne) spotkania w ciągu 
roku szkolnego, wakacyjne 15-dniowe oazy 
rekolekcyjne, krótsze (np. weekendowe) 
rekolekcje, a także konkretne, dostosowa-
ne do możliwości, formy zaangażowania  
w życie Kościoła i społeczności lokalnych. 
Dla najmłodszych są trzy stopnie Oazy Dzie-
ci Bożych, później trzy stopnie Oazy Nowej 
Drogi, a wreszcie (w wersjach zarówno dla 
młodzieży, jak i dorosłych) trzy stopnie za-
sadniczej formacji, czyli Oazy Nowego Życia. 
Owocem jest służba i dalsza formacja w tzw. 
diakoniach (np. modlitwy, życia, komuniko-
wania społecznego, wyzwolenia). Małżon-
kowie włączają się do Domowego Kościoła, 
który jest gałęzią rodzinną Ruchu, księża 
mogą należeć do Unii Kapłanów Chrystusa 
Sługi, a kobiety pragnące życia konsekro-
wanego mają miejsce w Instytucie Niepoka-
lanej Matki Kościoła. Dorośli stanu wolnego 
angażują się mocniej we wspomniane dia-
konie, często biorąc na siebie główny cię-
żar odpowiedzialności za nie. Dlatego Ruch 
Światło-Życie nazywany jest ruchem ekle-
zjalnym, tzn. obejmującym wszystkie stany 
i grupy wiekowe.

Co Ruch Światło-Życie oferuje mło-
dzieży?

W okresie wyrastania z wieku dziecięce-
go Ruch najpierw zaprasza młodych ludzi 
do przeżycia tzw. Ewangelizacji, czyli stara 
się im pomóc w zrozumieniu, że wiara to 
przede wszystkim spotkanie i pójście przez 
życie z Jezusem Chrystusem. Od tego, czy 
człowiek (nie tylko młody) doświadczy ta-
kiego spotkania, zależy właściwie to, jak 
będzie wyglądać jego życie, jak je ułoży  
i dokąd go doprowadzi. Ruch proponuje 
pomagające w tym rekolekcje. Później to-
warzyszy młodemu człowiekowi, zaprasza-
jąc go do małej grupy w parafii, gdzie może 
podjąć dalszą formację, o której mówiłem 

wcześniej. Fakt, iż propozycje Ruchu wciąż 
spotykają się z dużym zainteresowaniem 
młodych ludzi świadczy o tym, że dotykają 
one ważnej dla nich sfery życia. Zapraszam 
młodzież i starszych do śledzenia i korzy-
stania z naszych zaproszeń na Facebooku: 
www.facebook.com/tarnow.oaza i www.
facebook.com/efez.oaza

Jaka jest w tej chwili szansa na beaty-
fikację ks. Franciszka Blachnickiego, za-
łożyciela Ruchu Światło-Życie?

Proces beatyfikacyjny doprowadził już 
do podpisania przez Ojca Świętego Fran-
ciszka dekretu Kongregacji ds. Kanoniza-
cyjnych, stwierdzającego heroiczność cnót 
czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego. Oznacza to, że Kościół nie 
ma wątpliwości co do świętości Założycie-
la Ruchu, a do ogłoszenia go błogosławio-
nym potrzebne jest jeszcze tylko „potwier-
dzenie z Nieba”, czyli cud wyproszony za 
jego wstawiennictwem, o który modlą się 
wspólnoty Ruchu na całym świecie.

Przed nami Święta Bożego Narodze-
nia. W jaki sposób powinniśmy je prze-
żywać w obecnych warunkach, zdomi-
nowanych przez komercję i reklamę, od 
czego przecież nie da się uciec. Co szcze-
gólnie chciałby Ksiądz przekazać na ten 
czas, na co zwrócić uwagę Czytelnikom 
„Nowin”?

Zbliżające się Święta Bożego Narodze-
nia obchodzić będziemy w roku, który 
Kościół w Polsce przeżywa pod hasłem: 
„Wielka Tajemnica wiary”. Wracamy w ten 
sposób do fundamentalnej prawdy, wyra-
żonej przez Sobór Watykański II, że „Litur-
gia (…) jest szczytem, do którego zmierza 
działalność Kościoła, i jednocześnie jest 
źródłem, z którego wypływa cała jego 
moc”. Czytelnikom „Nowin” chciałbym 
życzyć, aby mocno doświadczali tego, że 
liturgia, zwłaszcza Eucharystia, jest spo-
tkaniem z narodzonym wśród nas i żyjącym 
Chrystusem - i że to spotkanie daje moc 
na każdą codzienność. Chciałbym jesz-
cze na koniec przypomnieć słowa, które 
wypowiedział kiedyś w Krakowie kardy-
nał Robert Sarah: „Bóg jest Bogiem ciszy.  
A cisza nie jest tylko brakiem hałasu, ale 
wartością dodaną. Największy hałas jest  
w nas samych. Ten hałas, który niszczy, 
jest w nas. Dlatego potrzebujemy doświad-
czenia ciszy, oderwania od tego, co nas 
zajmuje, od naszych problemów i różnych 
sytuacji w życiu. Uczymy się tej ciszy, będąc 
z Bogiem. Dlatego stale trzeba walczyć o ci-
szę z sobą samym. Ta cisza potrzebna jest, 
by prawdziwie stać się człowiekiem”.

Potrzebujemy doświadczenia ciszy
Rozmowa z ks. Pawłem Płatkiem, proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Koszycach 
Wielkich i moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie



Spotkanie Mecenasów 
Dożynek Gminy Tarnów 
2019

Gala Przedsiębiorczości Mecenasów Doży-
nek Gminy Tarnów odbyła się 27 września. 
Jest to coroczne spotkanie przedsiębiorców 
z całego regionu tarnowskiego i okolic, władz 
samorządowych, radnych oraz lokalnych 
mediów, którzy włączyli się w organizację 
Święta Plonów. 

Gala była okazją do podziękowania 
wszystkim sponsorom, zarówno przedsię-
biorstwom, jak i osobom prywatnym, którzy 
włożyli swój wkład finansowy, rzeczowy czy 
osobowy, by dożynki mogły odbyć się – jak 
co roku – na wysokim poziomie. To dzięki 
wsparciu tych osób kilkutysięczne tłumy 
skorzystały z wielu atrakcji, darmowego 
poczęstunku czy koncertów popularnych 
gwiazd polskiej sceny muzycznej. Spotkanie 
rozpoczął występ niesamowitego tenoru, 
dyrektora Centrum Paderewskiego w Kąśnej 
Dolnej – Łukasza Gaja. Symboliczne statuetki 
mecenasom Dożynek Gminy Tarnów wręczy-
li wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz 
przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wie-
sława Mitera. Następnie przyszedł czas na 
rozmowy, wymianę poglądów i dyskusje na 
temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
gminy Tarnów.

I Jubileusz nadania 
imienia i sztandaru 
świętowała szkoła pod-
stawowa w Łękawce

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łękaw-
ce miała swoje święto. W pierwszą rocznicę 
nadania szkole imienia błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki zorganizowano uroczy-

stości jubileuszowe, które rozpoczęła Msza 
Święta w kościele parafialnym. Dzieci i mło-
dzież przedstawiły następnie spektakl pa-
triotyczny, ujmując w nim ponadtysiącletnią 
historię naszego kraju. Podczas obchodów 
oddano do użytku nową salę przedszkola dla 
kolejnego oddziału.

 

Gminny Dzień Edukacji 
Narodowej

15 października w Niepublicznym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Jodłówce-Wał-
kach odbyły się uroczyste obchody Gmin-
nego Dnia Edukacji Narodowej, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele samorządu 
gminy Tarnów, dyrektorzy, nauczyciele  
i pracownicy gminnych placówek oświato-
wych, poczty sztandarowe oraz zaproszeni 
goście.  Jak co roku, podczas Gminnego 
Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Tar-
nów przyznał nagrody nauczycielom i pra-
cownikom oświaty za sumienną, rzetelną 
pracę, za poświęcenie i zaangażowanie  
w codziennych trudach nauczania. Także 
dyrektorzy niepublicznych placówek oświa-
towych docenili nauczycieli i pracowników 
swoich placówek poprzez wręczenie nagród 
tym najbardziej zasłużonym. Specjalne, mu-
zyczne podziękowania, w imieniu uczniów 
złożyły dzieci ze szkolnego chóru „Kantata” 
z Jodłówki-Wałek. Rok 2019 został ustano-
wiony rokiem Stanisława Moniuszki, dlate-
go też mali artyści zabrali zgromadzonych 
na muzyczną ucztę utworów tego wybit-
nego kompozytora. Następnie symbolicz-
ne upominki od samorządu gminy Tarnów 
otrzymali wszyscy zgromadzeni.

SPORT MOSSIMO najlep-
szą drużyną Gminnej Ligi 
Orlikowej

16 października na boisku Orlik w Tarnowcu 
odbył się finał Gminnej Ligi Orlikowej Piłki 

Nożnej. Przez ostatnie pięć tygodni pro-
wadzone były rozgrywki systemem „każdy  
z każdym”, wzięło w nich udział 6 drużyn: FC 
PO NALEWCE, UKS TYGRYSKI, RADLNA TEAM, 
SPORT MOSSIMO, GRUPA ALEX, METAL  
i PRZYJACIELE.

Podczas finałowego spotkania ostatnia 
kolejka rozgrywek wyłoniła zwycięzców. 
Złoto, a tym samym Puchar Wójta Gminy 
Tarnów, wywalczyła drużyna SPORT MOS-
SIMO, II miejsce na podium zajęła zaś GRU-
PA ALEX, brąz przyznano zespołowi METAL  
i PRZYJACIELE. Natomiast najlepszym za-
wodnikiem Ligi ogłoszono Jarosława No-
waczyka z GRUPY ALEX, a tytułem zajlep-
szego bramkarza wyróżniono Amadeusza 
Kołodzieja ze SPORT MOSSIMO. Zwycięskie 
drużyny zostały również nagrodzone upo-
minkami.

X Sesja 
Rady Gminy Tarnów

14 listopada odbyła się X Sesja Rady Gminy 
Tarnów. W jej trakcie radni przyjęli Program 
współpracy Gminy Tarnów z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2020, sprawozdanie 
z realizacji Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami w latach 2017 -2019 oraz pochy-
lili się nad miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego w kilku gmin-
nych miejscowościach. Decyzją radnych 
jedna z ulic w Koszycach Małych otrzyma-
ła nazwę „Radosna”. Radni w trakcie sesji 
uchwalili stawki podatku od nieruchomości 
na obszarze gminy Tarnów na 2020 rok, któ-
re w porównaniu do lat ubiegłych pozosta-
ły na podobnym poziomie. Wśród innych 
podjętych uchwał znalazło się m.in. obniże-
nie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej 
do celów wymiaru podatku rolnego w roku 
2020. W trakcie wolnych wniosków dysku-
towano o kwestiach dotyczących spraw 
bieżących.

Zespół „Remedium” z 
Tarnowca wystąpił na 
Zamku Królewskim w 
Warszawie
Działający w Szkole Podstawowej w Tarnow-
cu zespół „Remedium” 9 listopada wystąpił  
na Zamku Królewskim w Warszawie w Ogól-
nopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej 

GMINNE WIEŚCI
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„Śpiewam mojej Ojczyźnie”. Koncert ten był 
zwieńczeniem licznych przeglądów i festi-
wali pieśni patriotycznych, w których zespół 
z Tarnowca odnosił wiele sukcesów. Dzięki 
temu jako jedyny z całej diecezji tarnowskiej 
otrzymał nominację do reprezentowania 
zarówno gminy Tarnów, jak i całej diecezji, 
co stanowi ogromne wyróżnienie. Młodzi 
artyści podczas uroczystego Koncertu wyko-
nali dwie pieśni:  „Nasz dom” oraz „Ballada  
o Rotmistrzu Pileckim’’.

Zespół od lat prowadzi Małgorzata Pamu-
ła – nauczycielka muzyki w Szkole Podstawo-
wej w Tarnowcu. Warto zaznaczyć, iż koncert 
ten, podobnie jak w roku ubiegłym, otrzymał 
Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. Jego celem jest nie tylko popularyzo-
wanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej 
przez dzieci, młodzież i dorosłych, lecz także 
pogłębienie miłości do Ojczyzny, szczególnie 
u młodego pokolenia Polaków. Uczestnictwo 
w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patrio-
tycznej stanowi czynne włączenie się w ob-
chody Narodowego Święta Niepodległości. 
Organizację wyjazdu młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Tarnowcu na Ogólnopol-
ski Koncert Pieśni Patriotycznej finansowo 
wsparł Urząd Gminy Tarnów.

Seniorzy zwiedzili Ko-
palnię Soli w Wieliczce  
i malowniczy Kazimierz

„Na tropie historii i kultury” – pod takim 
hasłem 20 listopada 200 seniorów wyruszy-
ło na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce 
i malowniczej dzielnicy Krakowa – Kazi-
mierza. Rozpoczęto zwiedzanie ponad 100 
m pod ziemią, podziwiając wykute w soli 
piękne komory, korytarze i przejścia. Se-
niorzy mieli także okazję poznać tajemnice 
Kopalni – niesamowite podziemne jeziora 

czy majestatyczne konstrukcje ciesielskie  
i unikalne solne rzeźby. Następnie wyruszyli 
do Krakowa, by wraz z przewodnikami po-
znawać tajemnice Kazimierza, obecnie jed-
nego z najbardziej rozwiniętych ośrodków 
życia kulturalnego miasta. Kazimierz przez 
wieki był miejscem współistnienia i przeni-
kania kultury żydowskiej i chrześcijańskiej, 
dzisiaj pozostawił wiele zabytków, o których 
seniorom opowiadali przewodnicy. Spacer 
urokliwymi uliczkami żydowskiej dzielnicy, 
długa barwna historia, wspaniałe kościoły 
i synagogi to tylko część tego, co podczas 
wycieczki doświadczali zwiedzający. Po całej 
palecie atrakcji i wrażeń nie zabrakło smacz-
nego obiadu z deserem.

Dodajmy, że wyjazd był sfinansowany 
dzięki funduszom pozyskanym w ramach 3. 
edycji Budżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego z projektu „Poznaj swój 
kraj poprzez podróże z gminą Tarnów”.

IPN identyfikuje ofia-
ry rozstrzelane przez 
Niemców w czasie woj-
ny w Koszycach Małych

Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął iden-
tyfikację ofiar zamordowanych w czasie II 
wojny światowej, pochowanych w Koszy-
cach Małych i Szczepanowicach. 10 grudnia 
w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami Powiśla Dąbrowskiego, 
rodzinami ofiar. W spotkaniu udział wzięli 
Poseł Anna Pieczarka, Starosta Dąbrowski 
Lesław Wieczorek, Wójt Gminy Tarnów Grze-
gorz Kozioł.

– Listę rozstrzelanych odnalazła swego 
czasu w tarnowskim archiwum Pani Felicja 
Skwirut, siostra zamordowanych przez Niem-
ców dwóch braci, która zainteresowała mnie 
tym tematem. Tak rozpoczęliśmy starania  
o włączenie w sprawę Instytutu Pamięci Naro-
dowej – mówi wójt Grzegorz Kozioł. 

Z dotychczasowych ustaleń wiadomo, że 
w grudniu 1939 roku Niemcy rozstrzelali 42 
osoby, w tym 40 osób z terenu Powiśla Dą-
browskiego. Część z nich aresztowano za 
przechowywanie broni pozostawionej przez 
wycofujących się polskich żołnierzy we wrze-
śniu 1939 roku, pozostałych za nie oddanie 
Niemcom kontyngentów (czyli obowiązko-
wych dostaw produktów rolnych oraz ho-
dowlanych pobieranych przez rząd III Rzeszy 
w okresie II wojny światowej).

Część aresztowanych została rozstrze-

lana w należącym do Państwa Głuszaków 
lesie „Skała” w Koszycach Małych i w lesie 
„Żabianki” Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. 
Kolejnych Niemcy rozstrzelali w Rzuchowej. 
W 1962 roku z inicjatywy Ireny Głuszak i jej 
brata Józefa Głuszaka, ciała niezidentyfiko-
wanych ofiar ekshumowano i pochowano na 
cmentarzach z I wojny światowej w Koszy-
cach Małych i w Szczepanowicach. 

Z inicjatywy wójta Grzegorza Kozioła, 
w ostatnim czasie  prokurator IPN wszczął 
postępowanie w tej sprawie. W czasie spo-
tkania, po przedstawieniu przez historyka 
Adama Rybę aktualnego stanu badań,  pra-
cownicy IPN-u pobrali materiał genetyczny 
od rodzin ofiar do przeprowadzenia badań 
porównanych, które po wcześniejszej eks-
humacji umożliwią identyfikację rozstrzela-
nych. 

- Zrobię co w mojej mocy, by rodziny za-
mordowanych dowiedziały się, gdzie spoczy-
wają ich bliscy. By mogli pochować ich w ro-
dzinnych grobowcach i po tylu latach zapalić 
na ich grobach znicze – zapowiedziała obec-
na w czasie spotkania Anna Pieczarka, Poseł 
na Sejm RP.

Stanisław Petlic,  
Honorowy Obywatel 
Gminy Tarnów, otrzymał 
nagrodę  Amicus Hominum 

Stanisław Petlic, Honorowy Obywatel Gminy 
Tarnów, został wyróżniony nagrodą Amicus 
Hominum, w kategorii działalność filantro-
pijna. Nagroda ta, przyznawana przez Wo-
jewództwo Małopolskie, jest jednym z naj-
ważniejszych wyróżnień w naszym regionie 
dla osób, które pomagają innym. Stanisław 
Petlic odebrał nagrodę z rąk Członka Zarzą-
du Województwa Małopolskiego Edwarda 
Czesaka podczas XXII Małopolskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 
11 grudnia.

W uzasadnieniu nagrody czytamy, iż 
Stanisław Petlic został wyróżniony „w po-
dziękowaniu za nieoceniony wkład w rozwój 
dostępu do opieki medycznej i podnoszenia 
świadomości w zakresie profilaktyki zdro-
wotnej na terenach wiejskich. Za ogromne 
serce i bezinteresowną pomoc finansową 
na rzecz rozwijania pasji i talentów dzieci  
i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz  
seniorów”.

GMINNE WIEŚCI

GRUDZIEŃ 2019 | NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY 5



NASZE SPRAWY

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY | GRUDZIEŃ 20196

Opłaty za śmieci w całym kraju nadal rosną!
W całym kraju nadal rosną opłaty za 

odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych. Normą jest podno-
szenie przez samorządy cen o przeszło 
100 proc., a niektóre podnoszą nawet  
o 400 proc. I co gorsze – nie ma na razie 
rozwiązań, aby śmieci nie były tak dro-
gie dla mieszkańców.

Wzrost cen za składowane odpady, 
ale też wzrost ilości śmieci wytwarzanych 
przez mieszkańców, brak konkurencji 
wśród firm zajmujących się ich zagospo-
darowaniem, wyższa płaca minimalna 
– to najczęściej wymieniane powody dla-
czego musimy coraz więcej płacić za wy-
wóz odpadów.

Przypomnijmy, że kiedyś to sami 
mieszkańcy decydowali, w jaki sposób 
pozbywają się wytwarzanych śmieci. Nie 
wszyscy mieli pojemniki i zawierali umo-
wy z firmami na ich opróżnianie. W 2011 
roku sprawa ta została uregulowana usta-
wowo. Od 2013 roku na każdej zamiesz-
kałej posesji musi być kosz na śmieci. 
Zgodnie z ustawą sejmową za organizację 
odbioru odpadów komunalnych odpo-
wiadają gminne samorządy, ale pełne 
koszty odbioru tych odpadów i utylizacji 

pokrywają ich wytwórcy, czyli mieszkań-
cy. Każdy mieszkaniec płaci za siebie.

Początkowo firmy chcąc wejść na 
rynki i zdobyć zlecenia proponowały  
w przetargach bardzo niskie ceny, szuka-
jąc później – różnymi sposobami – obni-
żenia kosztów. Nie zawsze śmieci trafiały 
na składowiska czy do legalnego przetwo-
rzenia lub spalenia, stąd mieliśmy m.in. 
plagę pożarów na wysypiskach. Przedsię-
biorcy oszczędzali jak mogli.

Teraz takie praktyki nie są już możliwe, 
bo przepisy zostały zmienione, uszcze-
gółowione i są w tym względzie o wiele 
bardziej rygorystyczne. Wprowadzono 
kontrole. Uszczelnienie całego systemu 
spowodowane w dużej mierze wymo-
gami Unii Europejskiej jest z pewnością 
korzystne dla środowiska naturalnego, 
ale skutkiem ubocznym jest podrożenie 
wywozu śmieci. 

Według opublikowanego raportu 
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów z badania rynku tych usług  
w ostatnich latach wynika, że wzrost opłat 
płaconych przez mieszkańców za odbiór 
śmieci rozpoczął się w 2017 roku, a potem 
z roku na rok był coraz większy.

Badanie pokazało, że kiedyś na rynku 
działało kilka firm, ale sytuacja się zmie-

niła. Te, które przed kilkoma laty przegra-
ły przetargi, albo zakończyły działalność, 
albo zmieniły rynek. Teraz w przetargach 
organizowanych przez gminy co jakiś czas 
startuje zazwyczaj jedna duża firma i sa-
morządy skazane są na jedną ofertę. A te 
oferty są coraz droższe.

Zwraca się uwagę w raporcie, że ure-
alnienie stawek związane jest z wyższymi 
kosztami składowania, energii i transpor-
tu. Opłata za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów musi pokryć koszty ponoszo-
ne za wszystkie czynności wykonywane 
przez firmy w tym zakresie. A te są coraz 
wyższe, bo wzrosły koszty pracy – wyższe 
jest minimalne wynagrodzenie czy staw-
ka godzinowa, droższe jest też paliwo. 
Wzrosły również stawki opłat za składo-
wanie odpadów.

Trzeba też mieć świadomość, że na 
obecny wzrost cen w znacznym stopniu 
przekłada się także ciągły wzrost ilości 
odbieranych odpadów komunalnych, 
przede wszystkim zmieszanych. Na przy-
kład w 2014 roku w naszej gminie zebra-
no łącznie 3,8 tys. ton odpadów, a w 2018 
roku już ponad 6 tys. ton. W tym roku 
śmieci wytworzymy zapewne jeszcze wię-
cej…

Od 3 grudnia 2019 roku trwają zapi-
sy do pierwszego w gminie Tar-

nów żłobka „Maluszek” w Woli Rzędziń-
skiej. Nabór potrwa do 17 stycznia 2020 
roku lub do wyczerpania miejsc. 

Żłobek rozpocznie swoją działalność od 
marca 2020 roku. Na utworzenie żłobka 
gmina otrzymała ponad  750 tys. dofinan-
sowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach rządowe-
go programu „Maluch+”. 

O utworzenie w gminie Tarnów żłob-
ka od lat zabiegał wójt Grzegorz Kozioł.  
- Mamy bardzo dobra wiadomość, zwłasz-
cza dla młodych pracujących rodzin, które 
nie mają możliwości pozostawienia swo-
ich pociech pod okiem babć i dziadków.  
Z myślą właśnie o tych najmłodszych miesz-
kańcach otwieramy pierwszy w gminie żło-
bek. Jest to wielki sukces, tym  bardziej że 

udało nam się pozyskać na otwarcie pla-
cówki pieniądze rządowe – mówi wójt.

Żłobek powstaje poprzez adaptację 
pomieszczeń po byłym gimnazjum przy 
szkole w Woli Rzędzińskiej. Zapewni 
maluchom profesjonalną opiekę wycho-
wawczą. Do ich dyspozycji będą m.in. 
sale wypoczynkowe oraz sale zabaw. 
W żłobku funkcjonować będą 2 grupy – 
łącznie 29 dzieci. Do żłobka mogą uczęsz-
czać dzieci w wieku od ukończenia 20 ty-
godnia życia do 3 roku życia, zamieszkałe 
na terenie gminy Tarnów. W razie nieob-
sadzenia wszystkich miejsc do żłobka 
będą mogły zostać przyjęte dzieci z tere-
nu innych gmin lub miasta Tarnowa.

Karta zapisu dostępna jest na stronie 
internetowej Gminnego Żłobka „Malu-
szek” pod adresem http://zlobekwola.
gminatarnow.pl/ w zakładce „dokumen-
ty/formularze”. Wypełnioną i podpisaną 

kartę zapisu można składać w sekreta-
riacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. 
Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzę-
dzińskiej lub na dzienniku podawczym 
Urzędu Gminy Tarnów. Co ważne, doku-
menty muszą być złożone w zamkniętej 
kopercie zaadresowanej do dyrektora 
gminnego żłobka „Maluszek” w Woli Rzę-
dzińskiej z dopiskiem imienia i nazwiska 
rodzica/prawnego opiekuna dziecka. 
Wszelkie dodatkowe pytania można kie-
rować do dyrektora żłobka Anny Filar, 
pod numerem telefonu 504 669 946.

Jednocześnie informujemy, że trwa 
nabór na wolne stanowiska pracy z żłob-
ku „Maluszek”: pielęgniarka/położna 
oraz opiekun(ka) dziecięca.

Ruszają zapisy do pierwszego  
w gminie Tarnów żłobka 
„Maluszek”
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Sezon grzewczy w pełni. Jak co roku 
podczas sezonu grzewczego stra-

żacy mają pełne ręce pracy podczas 
zdarzeń związanych z pożarami sadzy  
w przewodach kominowych. Często 
przez niesprawny przewód kominowy 
dochodzi do pożarów budynków, a tak-
że przypadków zatrucia tlenkiem węgla, 
czyli potocznie czadem. Jakie są przy-
czyny i jak zapobiegać tym niebezpiecz-
nym zjawiskom?

O pożarze sadzy mówimy, gdy docho-
dzi do zapalenia się nagromadzonych 
wewnątrz przewodu kominowego pozo-
stałości po pracy urządzenia grzewczego, 
czyli sadzy. Niestety, pożary sadzy często 
spowodowane są zaniedbaniami użyt-
kowników kominów. 

Podstawowym i najważniejszym błę-
dem jest brak czyszczenia przewodów 
dymowych. – Podstawą w zapobieganiu 
pożarom sadzy jest prawidłowe czyszcze-
nie przewodów kominowych. Dymowe, 
czyli wszystkie opalane paliwem stałym 
jak węgiel i drzewo czyścimy raz na 3 mie-
siące. Spalinowe, czyli opalane gazem lub 
paliwem płynnym czyścimy raz na 6 mie-
sięcy. Z kolei wszystkie kratki wentylacyj-
ne raz w roku – informuje Wiesław Zaba-
wa Prezes Międzywojewódzkiego Cechu 
Kominiarzy.  Jak dodaje, najlepiej przy 
powyższych czynnościach skorzystać  
z usług profesjonalnego kominiarza. Oso-

bą uprawnioną do czyszczenia przewo-
dów kominowych jest mistrz lub czelad-
nik kominiarski. Z kolei do kontrolowania 
przewodów – mistrz. – Odpowiedni do-
pływ powietrza jest niezbędny do prawi-
dłowego działania ciągów kominowych. 
To jak z palącą się świeczką – gdy przykry-
jemy ją słoikiem, a tym samym odetniemy 
dopływ powietrza, przestanie się palić – 
mówi Wiesław Zabawa.

Jednak to nie wszystko. Równie nie-
bezpieczne jest palenie w piecu śmiecia-
mi, mokrym drewnem czy oponami. Nie 
wolno ich palić, bo po pierwsze bardzo 
zanieczyszczają środowisko, ale nie tyl-
ko ze względów ekologicznych. Palenie 
takimi rzeczami prowadzi do nadmierne-
go osadzania się sadzy w kominie, która 
powstaje w wyniku niepełnego spalania 
stałego materiałów palnych, których nie 
można utylizować w ten sposób. Mówiąc 
prościej, wytwarzają one wiele sadzy, któ-
ra osiada na wewnętrznych ściankach ko-
mina i niewyczyszczona stanowi poważne 
zagrożenie dla mieszkańców domu.

Kolejną, nie mniej ważną dla bezpie-
czeństwa sprawą jest zamontowanie 
czujników tlenku węgla, czyli potocznie 
czadu. Czad nazywany jest cichym za-
bójcą. Wydobywa się z wadliwych lub 
źle użytkowanych urządzeń grzewczych 
oraz przewodów kominowych. Jest ga-
zem silnie trującym, bezbarwnym i bez-
wonnym, nieco lżejszym od powietrza, 

co powoduje, że łatwo się z nim miesza  
i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wy-
niku niepełnego spalania wielu paliw, 
spowodowanego brakiem odpowiedniej 
ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego 
spalania. Może to wynikać z braku do-
pływu świeżego powietrza z zewnątrz do 
urządzenia, w którym następuje spalanie 
albo z powodu jego zanieczyszczenia. 
Czujnik taki powinien być zamontowa-
ny wszędzie tam, gdzie mamy emitery 
ciepła, czyli odbiorniki grzewcze. Jest to 
najlepszy sposób na zabezpieczenie osób 
przebywających w pomieszczeniach 
szczególnie narażonych na emisję tego 
niebezpiecznego gazu.

Rekordowy wynik Anny Pieczarki
Gmina Tarnów w rozpoczętej właśnie 

IX kadencji Sejmu RP będzie miała 
swojego posła. Mieszkająca w Koszycach 
Wielkich Anna Pieczarka, która kandydo-
wała z listy Prawa i Sprawiedliwości osią-
gnęła rekordowy wynik w skali okręgu 
– 75 220 głosów. Dumni możemy być też 
z faktu, że w naszej gminie była najwyż-
sza w powiecie tarnowskim frekwencja 
wyborcza, która wyniosła 63,71 procent.

W gminie Tarnów – podobnie jak w ca-
łym kraju – w wyborach do Sejmu zdecydo-
wanie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. 
Zagłosowało na to ugrupowanie 7745 osób 
(60,65 proc.). Koalicję Obywatelską poparły 
1853 osoby (14,51 proc.), Polskie Stronnic-
two Ludowe otrzymało 1448 głosów (11,34 
proc.), Konfederacja 936 (7,33 proc.), a na 
Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosowa-
ło 788 osób (6,17 proc.).

Indywidualnie najwięcej głosów w gmi-
nie Tarnów otrzymała oczywiście Anna Pie-
czarka – 5095.

– Serdecznie dziękuję za tak duże popar-
cie mieszkańcom gminy Tarnów. Traktuję 
je jako zobowiązanie do jeszcze większej 
aktywności i intensywniejszego działania 
– twierdzi nowa pani poseł. – Nadal pozo-

stanę sobą. Będę nadal pracować dla ludzi 
i na rzecz ludzi, ale razem z ludźmi. Nowa 
funkcja stwarza jedynie większe możliwości 
robienia czegoś w kierunku podnoszenia 
poziomu życia w naszym pięknym kraju, 
naszej części województwa małopolskiego.

W Sejmie IX kadencji Anna Pieczarka za-
siadać i pracować będzie w aż trzech komi-
sjach - kultury i środków przekazu oraz kul-
tury fizycznej, sportu i turystyki, a także do 
spraw petycji, której została wiceprzewod-
niczącą. Zapisała się też do parlamentarne-
go zespołu ds. strażaków. Uruchomiła biuro 
poselskie, które mieści się w Tarnowie przy 
Placu Sobieskiego 2.

Natomiast w wyborach do Senatu naj-
lepszy wynik w naszej gminie osiągnął Kazi-
mierz Wiatr z PiS (7239 głosów), który osta-
tecznie został senatorem. Na Zbigniewa 
Karcińskiego z PSL zagłosowało 3595 osób, 
a na Dariusza Klicha z Konfederacji 1770.

Jak bezpiecznie palić w piecu

 

Pierwszy kominiarz RP Wiesław Zabawa, 
Prezes Międzywojewódzkiego Cechu 

Kominiarzy i mieszkaniec naszej gminy 
radzi, jak bezpiecznie palić w piecu
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Jakie inwestycje zrealizowane  
zostały w 2019 roku?

Zgłobice mają wreszcie długo oczeki-
wany budynek komunalny z praw-

dziwego zdarzenia z pomieszczeniami 
dla remizy OSP, a w Woli Rzędzińskiej 
powstał nowoczesny stadion piłkarski. 
W Tarnowcu dużą popularnością cie-
szy się nowy tor rowerowy, a sportowcy  
w Koszycach Wielkich korzystają już z no-
wych szatni i budynku klubowego. Przy-
gotowane zostały pomieszczenia pod 
pierwszy w gminie żłobek, odnowione 
zostały też nawierzchnie wielu gminnych 
dróg. Pojawiły się nowe chodniki i ścież-
ki rowerowe oraz rozbudowane zostało 
oświetlenie uliczne.

W kończącym się roku w gminie Tar-
nów zakończonych zostało kilka dużych 
inwestycji – obiektów kubaturowych oraz 
zrealizowanych mnóstwo różnych przed-
sięwzięć służących głównie poprawie in-
frastruktury.

Gotowy jest dom kultury z pomiesz-
czeniami dla remizy OSP w Zgłobicach. 
Wartość inwestycji to blisko 4 mln zł. Za-
kres prac obejmował rozbiórkę starego 
budynku remizy strażackiej oraz wieży, ro-
boty ogólnobudowlane i wykończeniowe, 
wykonanie wszystkich niezbędnych insta-
lacji, a także zagospodarowanie terenu  
i ogrodzenie. 

W Woli Rzędzińskiej zakończona zosta-
ła budowa stadionu sportowego. Obiekt 
posiada pełnowymiarowe (102m x 64m) 
boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzch-
nią. Trenować i rozgrywać mecze można 
na nim przez cały rok. Ma trybuny dla 500 
osób oraz szatnie z zapleczem sanitarnym. 
Boisko jest oświetlone, a cały obiekt mo-
nitorowany. Przy stadionie znajduje się 
parking zarówno dla samochodów oso-
bowych, jak i autokarów. Budowa boiska 
piłkarskiego z budynkiem szatniowo-so-
cjalnym kosztowała blisko 5,5 mln zł. In-

westycja została dofinansowana przez  
Ministerstwo Sportu.

W Woli Rzędzińskiej przebudowane 
zostały pomieszczenia szkoły dla potrzeb 
żłobka. Wartość wykonanych robót to 730 
tys. zł (dofinansowanie z rządowego pro-
gramu Maluch Plus wyniosło 682 tys. zł).

Na rozbudowę kompleksu sportowo
-rekreacyjnego w Tarnowcu wydano blisko 
300 tys. zł. Gmina pozyskała dofinansowa-
nie z Urzędu Marszałkowskiego (Małopol-
ska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa) 
w kwocie 158 tys. zł. Baza sportowa w tej 
miejscowości poszerzona została m.in. 
o siłownię plenerową oraz tor rowerowy 
do wykonywania różnego rodzaju trików 
rowerowych i szlifowania umiejętności  
w wyczynowej jeździe rowerowej.

Mieszkańcy ul. Szklarniowej w Koszy-
cach Wielkich cieszą się z nowej drogi  
z chodnikiem. Generalny remont wykona-

ny został na odcinku 580 metrów i obej-
mował budowę prawostronnego chodnika 
o szerokości 2 metrów, przebudowę od-
wodnienia (w tym zabudowę rowu) i poło-
żenie nowej nakładki asfaltowej. Wartość 
robót wyniosła blisko 740 tys. zł. Gmina 
pozyskała na to przedsięwzięcie 459 tys. 
zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

Sportowcy w tej miejscowości cieszą 
się natomiast z nowego budynku szat-
niowego przy boisku piłkarskim. Budowa 
obiektu klubowego dla LKS Koszyce Wiel-
kie kosztowała 689 tys. zł.

W Koszycach Wielkich zrealizowana 
została jeszcze jedna większa inwestycja 
– zaadaptowano pomieszczenia w szkole 
dla potrzeb przedszkola i zakupiono wypo-
sażenie. Łącznie wydano na ten cel blisko 
350 tys. zł.

Rozbudowana została szkoła w Łękaw-
ce po to, aby w nowym skrzydle mogło być 
przedszkole. Wartość prac to 413 tys. zł. 
Natomiast w Porębie Radlnej rozbudowa-
na została w tym roku sieć kanalizacyjna 
za 73 tys. zł.

Nowe nakładki 
i remonty dróg

Ze środków pozyskanych z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (80 
procent dotacji) za kwotę przeszło 1,1 mln 
zł wyremontowano drogi gminne – tzw. 
koło p. Galasa w Nowodworzu, tzw. bocz-
ną od Kolonii w Radlnej, tzw. na Tyrkę  
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i tzw. na Malca w Porębie Radlnej oraz ul. 
Na Ścieżki w Koszycach Wielkich.

W ramach wykonywania nakładek as-
faltowych nową nawierzchnię zyskały ul. 
Dalsza w Zbylitowskiej Górze, tzw. Grzę-
dy w Białej, droga koło Elektrowni i koło 
KMK w Radlnej, boczna od ul. Ablewicza 
i ul. Ofiar Katynia w Koszycach Wielkich, 
droga koło p. Nędzy w Woli Rzędzińskiej 
II, ul. Liściasta w Zgłobicach, droga koło 
p. Węgrzyna w Woli Rzędzińskiej I, tzw. 
Ostra Góra i koło cmentarza (z parkingiem)  
w Łękawce, tzw. Osiedle Słoneczne w Bło-
niu i boczna od ul. Źródlanej w Koszycach 
Małych.

Ze środków przekazanych przez woj. 
małopolskie wyremontowano następu-
jące drogi transportu rolnego: „Na Borki”  
w Nowodworzu”, „Na Budzika” w Łękaw-
ce, „Na Granicy” w Radlnej i „Na Pieprzy-
ka” w Porębie Radlnej.

Jaśniej przy drogach

Z innych inwestycji w infrastrukturę dro-
gową warto wymienić budowę ścieżek 
rowerowych przy odcinkach dróg po-
wiatowych w Jodłówce-Wałkach i Błoniu  
(w kierunku Szczepanowic). Powstały one 

w ramach projektu „Zintegrowany pro-
dukt turystyczny Subregionu Tarnowskie-
go – Trasy Rowerowe Pogórza”, a łączny 
koszt przekroczył pół miliona złotych.

Wybudowany został fragment chod-
nika przy drodze wojewódzkiej w Nowo-
dworzu (przeszło 200 tys. zł) oraz ścieżki 
rowerowej w Zawadzie. 

Wykonano sporo większych i mniej-
szych inwestycji w celu uzupełnienia 
oświetlenia ulicznego, pozyskując na te 
zadania środki zewnętrzne (m.in. z pro-
gramu „Poprawa bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych w ciągu dróg wo-
jewódzkich Województwa Małopolskiego 
i Starostwa Powiatowego w Tarnowie). 
Dzięki temu wykonano oświetlenia przejść 
dla pieszych przy drogach wojewódzkich 
w Porębie Radlnej i Tarnowcu oraz drodze 
powiatowej w Zgłobicach. Inwestycja przy 
ul. Zgłobickiej ma tym większe znaczenie, 
iż jego użytkownikami są w dużej mie-
rze dzieci, bo przejście znajduje się przy 
szkole podstawowej. Dodatkowe słupy 
oświetleniowe zamontowano na parkingu 
komunalnym przy kościele w Jodłówce
-Wałkach (koszt to ponad 50 tys. zł), Błoniu 
(droga tzw. Pasieka), Koszycach Małych 
(na ul. Brzozowej), Tarnowcu (boczna od 
ul. Sportowej) oraz Woli Rzędzińskiej (na 
tzw. Cichoniówce). Usunięta została awa-
ria oświetlenia drogowego przy drodze 
krajowej w Zbylitowskiej Górze.

Posiłek w szkole i domu
W kończącym się roku samorząd gmin-
ny nie zapomniał o szkołach. Inwestował  
w modernizację pomieszczeń, doposaże-
nie klas i pracowni przedmiotowych, za-
kup nowoczesnego wyposażenia.

Z większych przedsięwzięć wymienić 
należy przeprowadzenie gruntownego 
remontu kuchni i stołówki wraz z zaku-
pem wyposażenia w Szkole Podstawowej  
w Tarnowcu. Pozyskano na ten cel dotację 
od wojewody małopolskiego w ramach 
realizacji programu rządowego „Posiłek  
w szkole i w domu”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej w kwocie 70 
tys. zł na wyposażenie publicznych szkół 
podstawowych w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy progra-
mowej z przedmiotów przyrodniczych. 
Mikroskopy, różnego rodzaju odczynniki, 
atlasy i mapy trafiają do tych szkół, które 
nie miały klas dawnych gimnazjów.

W Zawadzie przy miejscowej szkole 
wykonana została nowa, bezpieczna na-
wierzchnia na placu zabaw. Środki na ten 
cel przeznaczyła Rada Sołecka Zawady  
z nagrody (60 tys. zł) za otrzymanie tytułu 
„Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2019”. 
Gmina ze środków własnych dołożyła do 
tego przedsięwzięcia blisko 40 tys. zł.

Nie zapomniano 
o zabytkach

Pozyskiwane były w bieżącym roku rów-
nież pieniądze na ochronę zabytków,  
w tym na zachowanie, konserwację i od-
nowę wyjątkowych dzieł sztuki ludowej, 
jakimi się kapliczki i krzyże przydrożne.

Gmina Tarnów sięgnęła po środki  
z pierwszej edycji programu Urzędu Mar-
szałkowskiego „Małopolska Pamięta” i od-
restaurowała Pomnik Pamięci w centrum 
Woli Rzędzińskiej. 
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Ostatni rok dla strażaków był czasem 
ofiarnej służby, ale i wielu sukcesów

W gminie Tarnów ostatni rok dla stra-
żaków był z jednej strony rokiem 

trudnym, wymagającym prawdziwego 
poświęcenia i oddania służbie, z drugiej 
w ostatnich miesiącach strażacy otrzy-
mali duże wsparcie finansowe i rzeczowe 
na doposażenie jednostek, zakończyły 
się ważne inwestycje. 

Okres majowych powodzi czy sierp-
niowej nawałnicy był czasem trudnej, nie-
równej walki z żywiołem, kiedy to strażacy 
pracowali dniem i nocą, by pomóc ratować 
ludzi i ich dobytek. Jednak skutki sierp-
niowej trąby powietrznej dotknęły nie 
tylko mieszkańców Jodłówki-Wałek, lecz 
także samych strażaków. Przypomnijmy, 
że oprócz kilkunastu zerwanych dachów 
budynków mieszkalnych, zerwanych li-
nii energetycznych nawałnica uszkodziła 
również dach remizy OSP oraz miejscowej 
szkoły, w placówce zostały też powybijane 
okna. Natychmiastową akcję usuwania 
szkód i zabezpieczania budynków prowa-
dziło ponad stu strażaków z Państwowej 
Straży Pożarnej, wszystkich jednostek OSP 
z gminy Tarnów oraz sąsiednich gmin – Li-
siej Góry i Skrzyszowa. Niezwłocznie wójt 
gminy Tarnów powołał sztab kryzysowy. 
Strażakom z OSP Jodłówki-Wałki udało 
się już ukończyć generalny remont dachu. 
Wykonano m.in. nową więźbę dachową, 
ocieplenie stropu, założono blachę, oryn-
nowanie. Jednak bez wsparcia wielu insty-
tucji, w tym finansowego ze strony gminy 
Tarnów, remont nie byłby możliwy w tak 
szybkim czasie. Odszkodowanie od ubez-
pieczyciela, pomoc od Komendy Głównej 
Straży Pożarnej, a także zaangażowanie  
i pomoc samych mieszkańców przyczyni-
ła się do szybkiej naprawy. Druhowie OSP 
Jodłówka-Wałki własnymi siłami dokonali 
rozbiórki uszkodzonego dachu, natomiast 
fachowymi pracami zajęła się firma. Obec-
nie trwa remont wnętrza remizy, który 
prawdopodobnie zakończy się wraz z po-
czątkiem roku.

Jednak rok 2019 to także wiele zakoń-
czonych inwestycji, duże doposażenie 
jednostek i wsparcie finansowe. Warto 
wspomnieć choćby o przekazaniu nowe-
go samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Jodłówka-Wałki czy remont re-
mizy OSP w Koszycach Wielkich. Blisko 
40 500 zł dofinansowania udało się po-
zyskać gminie Tarnów z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego  
w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”. 
Dzięki tym środkom wykonano szerokie 
roboty budowlane w koszyckiej remizie, 
a ich łączny koszt to ponad 80 tys. zł. W 
październiku strażacy uczestniczyli tak-
że w wyjeździe studyjnym małopolskich 
strażaków do Francji organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. W projekcie udział wzięło 
łącznie 45 strażaków, w tym aż 7 przedsta-
wicieli z jednostek OSP gminy Tarnów. In-
tensywny, czterodniowy pobyt we Francji 
pozwolił strażakom poznać system pracy 
francuskich strażaków, wymienić się do-
świadczeniami na temat funkcjonowania 
służb ratowniczych, straży pożarnych oraz 
Czerwonego Krzyża.  Natomiast w grudniu 
dzień otwarty miała długo wyczekiwana 
nowa remiza OSP Zgłobice. Strażacy już 
cieszą cię nowymi, nowoczesnymi po-
mieszczeniami w nowo powstałym Domu 
Kultury w Zgłobicach. Przypomnijmy, że  
w 2017 roku rozpoczęto działania formal-
ne, by w miejsce starej, nienadającej się do 
użytku remizy, wybudować nową, służącą 
nie tylko strażakom, lecz także pozostałym 
mieszkańcom. Budowę rozpoczęto w 2018 
roku, by z początkiem grudnia 2019 roku 
strażacy mogli korzystać z pięknych, no-
woczesnych pomieszczeń Domu Kultury 
przeznaczonych na remizę OSP.

Na tym nie zakończyły się ostatnie 
sukcesy strażaków. Strażacy OSP z terenu 
gminy Tarnów otrzymali duże wsparcie fi-
nansowe na doposażenie jednostek i roz-
wój ich działalności. W październiku wójt 
gminy Tarnów odebrał promesę z rąk Mi-

nistra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro 
na zakup niezbędnego sprzętu dla wszyst-
kich gminnych jednostek OSP. Dzięki zło-
żonemu przez gminę Tarnów wnioskowi 
łączna kwota aż 103 600 zł z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawie-
dliwości trafiła do gminnych jednostek. 
Pozyskane środki już zostały odpowiednio 
wykorzystane, gdyż w grudniu przekazano 
niezbędne wyposażenie i sprzęt ratowni-
czy wszystkim jednostkom OSP z terenu 
gminy Tarnów. Poszczególne jednostki 
zostały zaopatrzone m.in. w defibrylato-
ry, zestaw PSP R1 – torbę medyczną, ze-
staw do zabezpieczania miejsca wypadku, 
wspornika progowego czy rozpieracza 
kolumnowego. Dodatkowe wyposażenie 
z pewnością pomoże strażakom w ratowa-
niu ludzkiego życia i w licznych podejmo-
wanych akcjach. 

Co roku strażacy uzyskują także do-
tacje na działalność i doposażenie OSP  
z budżetu Gminy Tarnów i Starostwa Po-
wiatowego – w ostatnich miesiącach dzię-
ki przeznaczonym funduszom strażacy 
zakupili umundurowanie bojowe, sprzęt,  
w tym kamery termowizyjne. Kolejne 
środki jednostkom OSP udało się pozy-
skać z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 
w kwocie ponad 15 tys. zł.

– W imieniu swoim jako wójta gminy Tar-
nów oraz wszystkich mieszkańców pragnę 
gorąco podziękować strażakom gminnych 
jednostek OSP za ostatni rok. Rok trudny  
i wymagający ofiarnej służby, gdyż majowe 
powodzie czy sierpniowa nawałnica to czas 
ciężkiej, bezinteresownej pracy dniem i nocą, 
by ratować ludzi i ich dobytek. Dziękuję, że 
jesteście zawsze tam, gdzie was potrzebują. 
Dziękuję za wzorową całoroczną współpra-
cę, za zabezpieczanie imprez masowych, by 
tysiące mieszkańców mogło bawić się i ko-
rzystać z wielu atrakcji, kiedy wy pilnujecie, 
aby wszystko przebiegało bezpiecznie. 
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IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki  
Niezłomnej i Niepodległej
Dnia 23 października w Koszycach 

Małych, odbyły się wojewódzkie eli-
minacje do Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. 
Henryka Rasiewicza „KIMA”. Organizato-
rami Festiwalu byli Fundacja Armii Kra-
jowej im. Franciszka Miszczaka w Lon-
dynie, Instytut Pamięci Narodowej oraz 
Stowarzyszenie Passionart, natomiast 
Gmina Tarnów wraz z Centrum Kultury  
i Bibliotek jako współorganizatorzy już 
po raz czwarty gościli w Centrum Kultu-
ry i Sportu w Koszycach Małych uczest-
ników z całego regionu tarnowskiego  
i sąsiednich powiatów. W przesłucha-
niach łącznie udział wzięło 200 osób,  
w tym soliści, zespoły oraz chóry wszyst-
kich kategorii wiekowych.

Jury w podsumowaniu obrad zaznaczy-
ło, że poziom Festiwalu z roku na rok jest 
coraz wyższy, komisję oceniającą bardzo 
pozytywnie zaskoczył również bogaty i wy-
konany na wysokim poziomie repertuar 
występujących chórów.

Kategoria Chóry – dzieci i młodzież:
I miejsce – Chór „Kantata” z Niepublicz-
nego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Jodłówce-Wałkach
I miejsce – Chór „Moderato” ze Szkoły Pod-
stawowej w Pogórskiej Woli
II miejsce – Chór „Angel voice” ze Szkoły 
Podstawowej w Rudce
III miejsce – Chór „Raggi di sole” z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowej

Chóry – dorośli:
II miejsce – Gminny Chór „Cantando”  
z Centrum Kultury w Pleśnej

Soliści – młodzież:
I miejsce – Gabriela Nawój z Pałacu Mło-
dzieży w Tarnowie
II miejsce – Gabriela Golec z Pałacu Mło-
dzieży w Tarnowie

Soliści – dzieci:
I miejsce – Klaudia Rąpała ze Szkoły Pod-
stawowej w Zgłobicach
II miejsce – Karol Zawiślak z Parafii Rzym-
sko-katolickiej w Radgoszczy
II miejsce – Julia Piska z Niepublicznego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łę-
kawce

Duety – dzieci:
I miejsce – Gabriela i Agnieszka Kmieć z Pa-
łacu Młodzieży w Tarnowie

Wyróżnienie i zaproszenie do prze-
słuchań finałowych w Krakowie – Młoda 
Armia Zbawiciela ze Szkoły Podstawowej  
w Zbylitowskiej Górze

Maluchy – soliści:
I miejsce – Gabriela Gastoł
II miejsce – Milena Wąż ze Szkoły Podsta-
wowej w Radgoszczy
II miejsce – Maja Legawiec z Publicznego 
Przedszkola w Woli Rzędzińskiej

Spośród wszystkich kategorii jury wy-
brało zwycięzców, którzy w dniach 15-17 
listopada 2019 roku wzięli udział w prze-
słuchaniach finałowych w Muzeum Armii 
Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”  
w Krakowie.  

Film Łukasza 
Olszówki  

nagrodzony  
w Hollywood!

Film Łukasza Olszówki, 25-letnie-
go mieszkańca Woli Rzędzińskiej, 

został nagrodzony podczas XX Festi-
walu Filmów Polskich w Los Angeles! 
„Skrzypek”, bo tak młody reżyser za-
tytułował swoje pierwsze dzieło, zo-
stał laureatem prestiżowej nagrody 
„Adam Bratcher Music Debut Award” 
przyznanej za muzykę w filmie. War-
to zaznaczyć, iż Łukasz jest nie tylko 
reżyserem i scenarzystą „Skrzypka”, 
lecz także twórcą wyróżnionej pod-
czas Festiwalu muzyki.

Jak wspomina młody artysta, pod-
czas tego największego wydarzenia  
w stolicy światowego kina – Hollywood 
– miał okazję także prowadzić rozmowy 
z osobami ze świata filmu, dzięki cze-
mu pojawiają się nadzieje na konkretną 
współpracę. Film zagranicznej publicz-
ności prezentowany był 21 października, 
w Laemmle’s NoHo 7 Theatre, w Holly-
wood. Spotkał się z ciepłym odbiorem 
tamtejszej publiczności oraz uznaniem 
jury, o czym świadczy przyznana nagro-
da.

Przypomnijmy, że Łukasz Olszówka  
w 2015 r. otrzymał Stypendium Wójta 
Gminy Tarnów, które – jak już wtedy 
zadeklarował – przeznaczył na dokoń-
czenie realizacji filmu. Należy również 
zaznaczyć, iż film „Skrzypek” jest pro-
dukcją non-profit, powstał dzięki praw-
dziwej pasji i zaangażowaniu twórców, 
którzy wykonywali swą pracę nieodpłat-
nie, a niezbędne koszty pokryli m.in. 
dzięki wsparciu sponsorów i patronów 
projektu, wśród których znalazł się 
Urząd Gminy Tarnów oraz Centrum Kul-
tury i Bibliotek Gminy Tarnów.  – Jestem 
niezmiernie dumny z tego, że w gminie 
Tarnów mamy tak niezwykłe talenty. Gra-
tuluję Łukaszowi, który wytrwale praco-
wał na ten sukces od kilku lat. To ogrom-
ny zaszczyt, że Urząd Gminy Tarnów mógł 
objąć patronatem film, który teraz pre-
zentowany był aż w Hollywood – mówi 
wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
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Mieszkańcy świętowali 101. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości
W biało-czerwonych barwach, pie-

śniami patriotycznymi i dumą  
z bycia Polakami – tak w gminie Tarnów 
mieszkańcy świętowali Narodowe Święto 
Niepodległości. Obchody tej najpiękniej-
szej dla narodu polskiego rocznicy roz-
poczęto w Koszycach Wielkich uroczystą 
mszą św. w intencji Ojczyzny.

– Oddajemy dziś hołd tym, którym za-
wdzięczamy wolną, niepodległą, suwe-
renną Polskę. To oni przez lata niewoli za-
chowali Polskę w rodzinach, pielęgnowali 
tradycję, tworzyli polską literaturę, uczyli 
polską młodzież pięknej historii naszej Oj-
czyzny – tymi słowami rozpoczęła wyda-
rzenie Anna Pieczarka, Poseł na Sejm RP 
oraz Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek 
Gminy Tarnów. 

We wspólnym świętowaniu wzię-
li udział również przedstawiciele władz 
powiatu tarnowskiego ze Starostą Ro-
manem Łucarzem na czele, delegacje  
z partnerskiego miasta Csikszentsimon  
z Siedmiogrodu w Rumunii, z miasta Kha-
shuri w Gruzji, a także Radni Gminy Tar-
nów z Przewodniczącą Wiesławą Miterą, 
naczelnicy i prezesi gminnych jednostek 

OSP, przedstawiciele organizacji komba-
tanckich, dyrektorzy szkół i przedszkoli 
oraz Orkiestra OSP z Woli Rzędzińskiej.

– 11 listopada jest jedną z najważniej-
szych dat w historii Polski, dlatego co roku 
obchodzimy ją uroczyście, świątecznie i ra-
dośnie. To jest ten dzień, który symbolicznie 
traktujemy jako święto, święto wszystkich 
tych, którzy walczyli o Niepodległość. Wal-
czyli po to, abyśmy mogli być tu i teraz, aby-
śmy żyli w pięknej, wolnej i silnej Ojczyźnie 
– mówił wójt Grzegorz Kozioł. 

Hala powiewała biało-czerwonymi cho-
rągiewkami i wybrzmiewała najpiękniej-
szymi pieśniami żołnierskimi i partyzanc-
kimi. Chóry z całego regionu tarnowskiego 
zaprosiły wszystkich zgromadzonych do 
wspólnego śpiewania. W tym niezwy-
kłym koncercie uczestniczyli m.in. chór 
z miejscowej szkoły w Koszycach Wiel-
kich „Canto del Coro” pod batutą Doroty 
Przęczek, uczniowski chór „Kantata” pod 
batutą Katarzyny Cyzy z Jodłówki-Wałek, 
międzypokoleniowy chór „Cantando” pod 
batutą Doroty Przęczek działający przy 
Centrum Kultury w Pleśnej, na koniec zaś 
wspólne śpiewanie poprowadziła „Młoda 
Armia Zbawiciela” ze Szkoły Podstawowej  

w Zbylitowskiej Górze. Warto zaznaczyć, 
że występujący artyści to uczestnicy IV 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Nie-
złomnej i Niepodległej im. Henryka Ra-
siewicza „KIMA”, do którego eliminacje 
wojewódzkie odbyły się 23 października  
w Koszycach Małych. Na scenie zaprezen-
towała się również węgierska orkiestra 
dęta z Csikszentsimon, czyli ponad 50 nie-
zwykle uzdolnionych muzyków, którzy wy-
konali także polskie utwory patriotyczne. 

Podczas wydarzenia każdy mógł także 
posilić się poczęstunkiem – wojskową gro-
chówką i gulaszem. Natomiast biało-czer-
wone stoisko Koła Gospodyń Wiejskich  
z Jodłówki-Wałek zachęcało patriotyczny-
mi przysmakami.

Popłynęły najpiękniejsze piosenki 
ubiegłych lat, i takie hity jak „Złote obrącz-
ki”, „Przeżyłam z tobą tyle lat” czy „Nie 
było ciebie tyle lat” w wykonaniu Krystyny 
Giżowskiej. Koncert zakończyła patriotycz-
nym akcentem, śpiewając ze wszystkimi 
piosenki żołnierskie i partyzanckie. 

Należy zaznaczyć, iż projekt współfi-
nansowany był ze środków Unii Europej-
skiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020.
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Senior wiecznie aktywny 
– Gminny Dzień Seniora w Koszycach Wielkich

Dekada gminnej polityki senioralnej

Mnóstwo ciepłych wspomnień, wzruszeń i po-
zytywnych emocji towarzyszyło najstarszym 

mieszkańcom gminnych miejscowości podczas ich 
święta – VII Gminnego Dnia Seniora, który 4 paź-
dziernika odbył się w hali widowiskowo-sportowej  
w Koszycach Wielkich. Gwiazdą wieczoru była pio-
senkarka ELENI.

Pięknym akcentem wydarzenia były Złote Gody, 
czyli uroczyste wręczenie medali Prezydenta RP „za 
długoletnie pożycie małżeńskie” parom, które już 
od 50 lat żyją w harmonii, miłości i wzajemnym sza-
cunku.

Pary małżeńskie z terenu gminy Tarnów obchodzą-
ce w tym roku jubileusz 50-lecia małżeństwa: 
Bożena i Jan Baran, Krystyna i Tadeusz Ba-
ran, Maria i Tadeusz Barnaś, Zdzisława i Ste-
fan Bednarz, Krystyna i Kazimierz Biały, Kry-
styna i Stefan Bugajski, Krystyna i Eugeniusz 
Bzduła, Maria i Mieczysław Chruściel, Mie-
czysława i Józef Chwistek, Władysława i Jan 
Esner, Halina i Walenty Hajnysz, Stanisława i 
Józef Jarosz, Halina i Roman Jasiak, Krystyna  
i Roman Jaśkiewicz, Ludwika i Henryk Jeleń, Ma-
ria i Tadeusz Kiełbasa, Kazimiera i Józef Kmiecik, 
Teresa i Stanisław Kozioł, Dorota i Stanisław Kuta, 
Krystyna i Józef Ludwa, Wanda i Alojzy Majcher, 
Bronisława i Władysław Michalik, Zofia i Adam Pa-
nek, Zyta i Piotr Piska, Maria i Leon Potempa, Hele-
na i Józef Prendota, Mieczysława i Stanisław Ptak, 
Elżbieta i Józef Pękala, Magdalena i Józef Rozpęda, 
Danuta i Stanisław Rysiński, Alina i Kazimierz Smo-
sna, Mieczysława i Józef Sołtys, Maria i Wiesław 
Stolarski, Janina i Leszek Szal, Leokadia i Henryk 
Słupik, Jadwiga i Franciszek Tadel, Maria i Józef 
Warchoł, Zofia i Franciszek Wiśniewski, Barbara  
i Jerzy Wojtanowski, Halina i Stanisław Włodek, 
Stanisława i Stanisław Zdeb, Helena i Ludwik Zię-
ba, Barbara i Tadeusz Śliwa, Irena i Tadeusz Żmu-
da, Ryszarda i Adam Żurowski, Kazimiera i Stani-
sław Żołyniak.

Ostatnie lata to w gminie Tarnów „Moda 
na Seniora”, jednocześnie pamięta-

jąc, że senior nie zawsze tańczy i śpiewa. 
Działania Gminy Tarnów oraz gminnego 
Centrum Kultury i Bibliotek sprawiły, że  
z oferty skierowanej do seniorów, korzy-
sta w naszej gminie tysiące osób. Przez 
minione lata powstało piętnaście Klubów 
Seniora w każdym sołectwie.

Na spotkania przychodzi coraz więcej 
osób. Seniorzy uczestniczą w wykładach, 
zajęciach, uczą się języków, chodzą na ae-
robik. Jeżdżą na wycieczki i pielgrzymki. 
Co roku świętują swój dzień w Koszycach 

Wielkich, z gwiazdą wieczoru. W gminie 
Tarnów Seniorzy wyszli z domów i zaprze-
czyli już dawno powiedzeniu, że „starość – 
nie radość”. Aktywizacja środowiska senio-
rów w gminie Tarnów stała się przykładem 
dla całego regionu.

Jednocześnie samorząd rozszerza 
opiekę nad osobami, które nie mogą 
uczestniczyć w tych formach aktywności 
ze względu na stan zdrowia. W mijającym 
roku powstał w gminie Tarnów, w No-
wodworzu Dom Senior+, czyli placówka,  
w której osoby starsze, schorowane, mogą 
spędzać całe dnie.

W trakcie ostatniego spotkania Preze-

sów Klubów Seniora, które odbyło się na 
początku grudnia w Urzędzie Gminy Tar-
nów, rezygnację z funkcji Gminnego Koor-
dynatora ds. Seniorów złożyła na ręce wój-
ta gminy Tarnów Pani Maria Ostrowska. 
Pani Maria gminnym koordynatorem była 
od 2009 roku. 

Pani Maria Ostrowska zapewnia jed-
nak, że rezygnacja z funkcji Gminnego Ko-
ordynatora, nie oznacza rezygnacji w życiu 
gminnego środowiska seniorów. Tymcza-
sowo funkcję Gminnego Koordynatora 
ds. Seniorów objął natomiast Eugeniusz  
Wojtarowicz. 



Magiczny wysłannik św. Mikołaja 
odwiedził przedszkola w gminie Tarnów

PRZEDSZKOLE - WOLA RZĘDZIŃSKA IPRZEDSZKOLE - WOLA RZĘDZIŃSKA II

SZKOŁA PODSTAWOWA - KOSZYCE WIELKIE

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

PRZEDSZKOLE - ZGŁOBICE - KRAINA MARZEŃ

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - BŁONIE

PRZEDSZKOLE - TARNOWIEC PRZEDSZKOLE - ZBYLITOWSKA GÓRAPRZEDSZKOLE - KOSZYCE MAŁE

PRZEDSZKOLE - BIAŁA

Wraz z początkiem grudnia do wszystkich gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zawitali wyjątkowi 
wysłannicy św. Mikołaja. Wśród pomocników znalazł się wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz Pan Magicz-

ny, który oczarował każdego małego widza. Kiedy z czarodziejskiego kapelusza wyskakiwały przeróżne przedmio-
ty, cudownie mnożyły się noski reniferów czy malowanka sama się kolorowała, nie tylko dzieci, lecz także dorośli 
otwierali buzie ze zdumienia. A co najważniejsze, mali uczestnicy sami brali udział w niesamowitych sztuczkach, 
to dzięki nim latał też czarodziejski stolik. Jednak św. Mikołaj przygotował dla wszystkich przedszkolaków jeszcze 
więcej atrakcji, gdyż podarował każdemu dziecku magiczny upominek, który w jego imieniu rozdawali pomocnicy 
z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.
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PRZEDSZKOLE - RADLNA - SŁONECZKO SZKOŁA PODSTAWOWA - PORĘBA RADLNA

PRZEDSZKOLE - ZBYLIT. G. - POD KASZTANAMIPRZEDSZKOLE - ZBYLIT. G. - POD KASZTANAMI

PRZEDSZKOLE - ZBYLIT. G. - POD KASZTANAMI

PRZEDSZKOLE - ZBYLIT. G. - POD KASZTANAMI

Przepisy świąteczne
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