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Z początkiem roku do mieszkańców, rol-
ników i przedsiębiorców z terenu gminy 
Tarnów dotarły tegoroczne nakazy podat-
kowe. Tak jak i nasze codzienne rachunki 
i faktury, które płacą zarówno osoby pry-
watne jak i przedsiębiorcy, mają one swój 
termin płatności. Dlaczego nie powinni-
śmy go przekraczać?

Terminowe płacenie podatków to nie tyl-
ko kwestia naszej rzetelności czy uczciwości. 
Na co narażamy się wtedy, gdy nie zapłacimy 
podatku w terminie? Wtedy, gdy przekroczy-
my ustawowy termin płatności, możemy 
narazić się na problemy i dodatkowe koszty. 

Zgodnie z Ustawą - Ordynacja podatko-
wa, organ podatkowy, czyli w przypadku 
naszej gminy wójt, zobowiązany jest do mo-
nitorowania terminowych płatności podat-
ku – zarówno od nieruchomości, rolnego, 
od środków transportu, leśnego i innych.  
- W przypadku, gdy podatnik nie zapłaci  
w ustawowym, wyszczególnionym na 
nakazie podatkowym terminie, gmina  

zobowiązana jest do wysyłania upomnienia. 
Każde jego wysłanie obciąża podatnika do-
datkowymi kosztami w wysokości 11,60 zł,  
a także odsetkami 8% od kwoty podatku  
w skali roku – informuje Skarbnik Gminy Tar-
nów Irena Podraza. Jak dodaje, jeśli podat-
nik po otrzymaniu upomnienia nadal zwle-
ka z zapłatą, przepisy zobowiązują gminę 
do wszczęcia postępowania egzekucyjnego 
poprzez sporządzenie tytułów wykonaw-
czych i przekazanie ich do właściwego Urzę-
du Skarbowego, który zajmuje się egzekwo-
waniem należności. A dla podatnika są to 
kolejne, dodatkowe koszty postępowania.  
– Apelujemy, by pamiętać o terminowym pła-
ceniu podatków i nie narażać się na dodatko-
we koszty – mówi Irena Podraza.

Warto dodać, że stawki podatku od nie-
ruchomości na 2018 rok pozostały niezmie-
nione i są jednymi z najniższych w regionie. 
W ubiegłym roku do wysokości minimal-
nych stawek obniżono również podatek od  
środków transportu.

Już na jesień odbędą się wybory samo-
rządowe. Wybierzemy w nich radnych 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich  
oraz wójta naszej gminy.  Wybory od-
będą się zgodnie z nowymi przepisa-
mi, wprowadzonymi nowelizacją Ko-
deksu wyborczego.  Zgodnie z nimi, 
rady gmin zostały zobowiązane do do-
konania podziału gmin na okręgi wy-
borcze. I właśnie podczas ostatniej  
sesji nasi radni podjęli decyzję o podziale 
gminy Tarnów na trzy okręgi wyborcze, ich 
granicach oraz liczbie radnych wybieranych  
w każdym okręgu.

Okręg nr 1 będzie obejmował granice  
administracyjne miejscowości Wola Rzę-
dzińska i Jodłówka – Wałki. Z tego okręgu  

wybierzemy 6 radnych. 
Okręg nr 2 to miejscowości Biała, Błonie, 

Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra, 
a liczba radnych wybieranych w okręgu to 8. 

Okręg nr 3, w którym wybierzemy  
7 radnych gminnych, obejmie Koszyce Małe,  
Łękawkę, Porębę Radlną, Radlną, Nowodwo-
rze, Tarnowiec oraz Zawadę.

Dodajmy, że to nie jedyne zmiany  
w Kodeksie wyborczym. Zgodnie z nowe-
lizacją kadencja rad gmin i powiatów oraz  
sejmików wojewódzkich wynosić będzie  
pięć lat. Nowela wprowadza ponadto   
dwukadencyjność wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast, która ma być  
liczona od wyborów samorządowych  
w 2018 roku.

Warto płacić podatki w terminie

Wybory 2018 – nowe okręgi 
wyborcze w gminie Tarnów

Miejscowe Plany
Zagospodarowania 
Przestrzennego
Urząd Gminy Tranów w najbliższym cza-
sie planuje drugie wyłożenie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go w miejscowościach Nowodworze, Ko-
szyce Małe, Koszyce Wielkie oraz Zgłobice. 
W związku z powyższym zainteresowanych 
mieszkańców prosimy o śledzenie ogło-
szeń na stronie internetowej naszego urzę-
du, tablicach ogłoszeń oraz prasy lokalnej. 

W następnej kolejności planuje się pierw-
sze wyłożenia planów w miejscowościach 
Zawada, Tarnowiec, Radlna i Zbylitowska 
Góra – planowany termin wyłożenia planów 
to początek czerwca 2018 r. Zaplanowano 
również wyłożenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
Jodłówki Wałek, Poręby Radlnej, Łękawki  
i Błonia (lipiec 2018 r.).

W trakcie wyłożenia planów do publicz-
nego wglądu będzie można zapoznać się  
z zaprojektowanymi rozwiązaniami doty-
czącymi przeznaczenia terenów, jak rów-
nież układu komunikacyjnego i wnieść 
ewentualne uwagi lub propozycje. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych mieszkańców do udziału w dysku-
sjach publicznych z udziałem pracowników 
urzędu i projektantów, które będą się od-
bywać w poszczególnych miejscowościach. 
Szczegółowe informacje na temat terminów  
i miejsc spotkań zostaną podane w ogłosze-
niach dotyczących wyłożenia planów do pu-
blicznego wglądu.

 

Sensory mierzą jakość powietrza w gminie Tarnów
Od kilku tygodni każdy mieszkaniec może 
w łatwy sposób sprawdzić jakość powie-
trza w swojej najbliższej okolicy, dzięki 
trzem sensorom zainstalowanym na te-
renie gminy Tarnów: w Woli Rzędzińskiej, 
Tarnowcu i Zgłobicach. Zakup dwóch  
z nich sfinansowała firma Leier Polska 
S.A., natomiast jeden zakupiła Gmina 
Tarnów, która będzie również pokrywała 
koszty utrzymania urządzeń.

Informacje o zanieczyszczeniu powietrza  
można sprawdzić online na stronie https://
map.airly.eu/ lub na prognozie pogody w ser-
wisie Onet.pl. Jest również możliwość pobra-
nia aplikacji na urządzenia mobilne ze strony  
https://airly.eu/pl/.

Sensory pokazują następujące dane:  
temperaturę powietrza w stopniach Cel-
sjusza,  wilgotność, ciśnienie oraz stę-
żenie pyłów. Każdy sensor przedstawia 

zebrane w czasie rzeczywistym dane za 
pomocą diody, której kolor odpowiada  
aktualnemu zanieczyszczeniu 
powietrza.
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Po zebraniach wiejskich...
Tegoroczne zabrania wiejskie, na których 
dokonywano rozliczeń roku ubiegłego  
i przyjmowano plany inwestycyjne na rok 
bieżący, są już za nami. Zgłoszono tak-
że szereg postulatów i oczekiwań, które  
władze gminy będą starały się teraz  
realizować. 

We wszystkich zebraniach uczestniczyli 
wójt Grzegorz Kozioł, zastępca wójta Sła-
womir Wojtasik, komendant gminnej straży 
Arkadiusz Łucarz, dzielnicowi policji, sołtysi  
i radni z miejscowości, w których zebrania się 
odbywały oraz dyrektorzy tamtejszych szkół.

Na każdym zebraniu przyjmowane było 
sprawozdanie sołtysa z wykorzystania 
środków sołeckich w 2017 roku. Odbywała 
się dyskusja nad planem rozdziału pienię-
dzy przeznaczonych na daną miejscowość  
w roku bieżącym. Określano także priorytety 
inwestycyjne poszczególnych miejscowości  
i polityki rozwojowej na następne lata.

Mieszkańcy zgłosili sporo bieżących 
potrzeb oraz oczekiwań względem władz 
gminy. – Podobnie jak w latach poprzednich 
najwięcej było oczekiwań polepszenia infra-
struktury drogowej, w tym zgłaszano potrze-
by budowy chodników przy kolejnych odcin-
kach dróg. Duży nacisk był też na rozbudowę 
oświetleń ulicznych – informuje Sławomir 
Wojtasik.

Z tegorocznych zebrań wiejskich  

wynika, że jest potrzeba powstawania  
wielofunkcyjnych domów ludowych w kolej-
nych miejscowościach. Głosy takie pojawiły 
się np. w Zawadzie i Łękawce. Częste były  
postulaty, m.in. w Woli Rzędzińskiej i Zby-
litowskiej Górze, by tworzyć dzienne domy 
pobytu dla osób starszych (pierwszy tego 
typu w tym roku w tym roku będzie urządzo-
ny w Nowodworzu). Dobrze przyjmowana 
była inicjatywa, by w większości miejscowo-
ści utworzyć siłownie plenerowe.

W Koszycach Małych wnioskowano  
o budowę remizy strażackiej w związku  
z planami wejścia tamtejszej jednostki OSP  
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, a także o regulowanie stanu praw-
nego dróg. W tej miejscowości podnoszony 
był również problem konfliktowej sytuacji,  
w wyniku której ograniczona została prze-
jezdność ul. Pogodnej.

W Łękawce, ale także Porębie Radlnej  
i Woli Rzędzińskiej zgłaszano potrzebę dal-
szej rozbudowy sieci kanalizacyjnej, głównie 
w związku z zabudową kolejnych terenów  
i powstawaniem nowych obszarów zabudo-
wy. Wyrażano zadowolenie ze zwiększenia 
liczby punktów odbiorów wielkich gabary-
tów, ale jednocześnie postulowano o wy-
dłużenie czasu pozostawania kontenerów. 
Ze względów formalno - organizacyjnych nie 
jest to jednak możliwe na chwilę obecną.

Emocje budził opracowywany plan  

zagospodarowania przestrzennego Bia-
łej. Oczekiwania mieszkańców są tutaj  
rozbieżne – część mieszkańców jest zadowo-
lona z obecnie proponowanych przebiegów 
dróg, część natomiast sprzeciwia się propo-
zycji w obecnym kształcie.

Pytano czy nie jest możliwy nowy rządo-
wy program, aby dotacja była nie tylko do 
wymiany pieców z węglowych na gazowe, 
ale też do termomodernizacji budynków. 
Wówczas efekt dla ochrony środowiska był-
by bardziej wymierny.

Mieszkańcy zainteresowali się zanieczysz-
czeniem powietrza i stanem środowiska, wy-
rażając swoje oburzenie porzucaniem śmieci 
przy brzegach rzek i potoków, zobowiązując 
Urząd Gminy do zwiększenia ilości fotopu-
łapek, które umieszczane będą w ukrytych 
miejscach.

W niektórych miejscowościach poruszano 
problem strat związanych ze zwiększająca 
się liczbą dzików i lisów, a w Nowodworzu 
czyniących spustoszenie bobrów, które two-
rzą tamy na lokalnym potoku. 

- Tradycyjnie też poruszane były sprawy 
ułożenia korytek, konserwacji przepustów, 
czyszczenia rowów. Duże zainteresowanie 
było sferą planistyczną. Dziękuję mieszkań-
com za udział w zebraniach i konstruktywną 
dyskusję. Spotkania były merytoryczne, widać 
zaangażowanie mieszkańców w rozwój swo-
ich miejscowości – stwierdza Wojtasik.

Kwestie związane z utrzymaniem czy-
stości i porządku w gminach dotyczące 
również podłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej regulują 
przepisy ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą, 
właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku poprzez 
przyłączenie nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej, a gdy budowa 
takiej sieci jest technicznie lub ekono-
micznie nieuzasadniona, wyposażają 
nieruchomość w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków. W przypadku nie-
ruchomości przyłączonych do gminnej 
sieci kanalizacyjnej, nie ma większych 
problemów. 

Jednak wiele domostw na terenie gmi-
ny Tarnów wciąż nie korzysta  z sieci,  

a właściciele pozbywają się ścieków do 
szamb. W takim przypadku, przepisy na-
kazują regularne wywożenie ścieków do 
oczyszczalni i udokumentowanie każdego 
wywozu. Szambo musimy obowiązkowo 
opróżniać raz na dwa miesiące, a każdy kwit  
z wywozu zachować do kontroli. Dzięki ta-
kiej dokumentacji będziemy mieć potwier-
dzenie, że nie pozbywamy się nieczystości 
w nielegalny sposób. Warto też dodać,  
że jest to najdroższy sposób pozbywania 
się nieczystości. Co więcej, często bywa 
również tak, że zbiorniki są nieszczelne,  
co stanowi zagrożenie dla środowiska. 

Nad opisanym powyżej ustawowym obo-
wiązkiem przyłączenia nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej czuwa Straż Gminna, 
poprzez kontrolowanie posesji, które nie 
są podłączone do kanalizacji. Do tej pory 
strażnicy gminni skontrolowali blisko kilka-
set nieruchomości. W dużej części kontrole  

te zakończyły się mandatem karnym, w czę-
ści zastosowano pouczenia.  – Do tej pory 
prowadziliśmy akcje uświadamiające. W wie-
lu przypadkach zakończyły się one sukcesem, 
czyli podpięciem mieszkańców do kanaliza-
cji. Jednak zgodnie z sugestiami mieszkań-
ców, teraz wystawiamy już mandaty. Wykro-
czenie stwierdzamy wówczas, gdy właściciel 
nieruchomości nie posiada kwitów potwier-
dzających wywóz ścieków. W trakcie kontroli 
znajdujemy również nieruchomości, które nie 
posiadają szamb, a ścieki wypuszczane są  
w innych miejscach – mówi Arkadiusz Łu-
carz, komendant Straży Gminnej. Jak do-
daje, w zeszłym roku do kanalizacji podłą-
czonych zostało, po interwencjach straży 
gminnej,  75 nieruchomości. Warto przy-
łączyć się więc do kanalizacji już dziś, bo 
będzie to dla nas zarówno oszczędnością 
pieniędzy, jak i po prostu wygodą.

Przyłącz do kanalizacji 
– wygoda czy obowiązek?

Straż gminna radzi
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Gmina zakupiła 
alkomat dla policji

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, działania prewencyjne służące ochro-
nie mieszkańców czy praca dzielnicowych. 
Między innymi takie tematy zostały poruszo-
ne na spotkaniu wójta gminy Tarnów Grze-
gorza Kozioła z przedstawicielami tarnow-
skiej policji Komisariatu Tarnów - Zachód:  
Komendantem Robertem Michałkiem, Kie-
rownikiem Referatu Prewencji aspirantem 
Piotrem Karpałą oraz aspirantem Domini-
kiem Rzepeckim. W spotkaniu udział wzięła 
również kierownik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Maria Srebro. W trakcie spotka-
nia policjantom został przekazany alkomat 
zakupiony przez Gminę Tarnów. Przekazany 
policji alkomat, to urządzenia typu alco-blow 
służące do szybkiej, bezkontaktowej kontroli 
trzeźwości. Urządzenie zostało zakupione ze 
środków przewidzianych na realizację Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Sesja budżetowa  
Rady Gminy Tarnów

Najważniejszą uchwałą Rady Gminy Tarnów, 
w trakcie sesji, która odbyła się  28 grudnia 
ubiegłego roku, było przyjęcie budżetu na 
2018 rok. - Dochody gminy Tarnów zapisane 
w uchwale budżetowej w 2018 roku wynoszą 
ponad 92 miniony złotych, z czego 16 milio-
nów to pierwsza część tegorocznych pienię-
dzy przeznaczonych na program „Rodzina 
500+”. Wśród największych wydatków warto 
wyróżnić wydatki na oświatę, które wynoszą 
około 34 milionów złotych, czyli blisko 30 
procent całości. Tegoroczne inwestycje po-
chłoną natomiast blisko 20 procent budżetu. 
Za przyjęciem budżetu w kształcie przedsta-
wionym przez wójta gminy Tarnów Grzegorza 
Kozioła głosowało 16 radnych, przy 1 głosie 
przeciwnym oraz 2 wstrzymujących.

Darmowy prawnik 
w Nowodworzu
W 2018 roku nie zmieniły się godziny otwar-
cia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, 
działającego w Domu Ludowym w Nowo-
dworzu. Mieszkańcy mogą korzystać z bez-
płatnych porad prawnika: w każdy ponie-
działek, wtorek i środę w godz. 9:00 - 13:00. 
Przypominamy, że nieodpłatna pomoc 
prawna świadczona jest przez adwokatów  
i radców prawnych. Organizatorem, na mocy 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, jest 
Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Z nieod-
płatnej pomocy prawnej można skorzystać 
każdy mieszkaniec.

Sprzęt za ministerialne 
przekazany
W dniu 8 stycznia w sali narad Urzędu Gminy 
Tarnów odbyło się przekazanie jednostkom 
OSP z terenu gminy Tarnów zestawów do ra-
townictwa medycznego oraz defibrylatorów. 
Sprzęt zakupiono dzięki pozyskaniu przez 
Gminę Tarnów za blisko 50 tys. zł z Minister-
stwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 
W spotkaniu uczestniczyli prezesi jednostek 
OSP oraz przedstawiciele samorządu gmin-
nego. Zestawy trafiły do jednostek OSP: 
Biała, Koszyce Wielkie, Łękawka i Wola Rzę-
dzińska. Defibrylatory przeznaczono dla 

Sesja Młodzieżowej Rady
W dniu 23 stycznia w Domu Ludowym w No-
wodworzu odbyła się pierwsza w tym roku 
Młodzieżowa Sesja Rady Gminy Tarnów.  
Gościem wydarzenia był zastępca wójta gmi-
ny Tarnów Sławomir Wojtasik. Przybliżył on 
radnym obowiązki wykonywanej funkcji. 
Następnie dyskusja toczyła się wokół naj-
ważniejszych gminnych inwestycji, zarówno 
ubiegłorocznych jak i planowanych w roku 
bieżącym. Młodzieżowych radnych zaintere-
sowały tematy związane z samym procesem 
realizacji inwestycji, procesem planowania  
i wyboru wykonawcy. Obradom przysłuchiwa-
li się pensjonariusze Domu Pomocy Społecz-
nej w Nowodworzu.
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Nowości wydawnicze 
w bibliotekach

Biblioteki gminy Tarnów już zadbały  
o wiosenne porządki. To dobry moment, 
by wykorzystać ostatnie zimowe wieczory  
i nadrobić czytelnicze zaległości, lecz i powoli 
przygotowywać się do wiosennej aury, która 
– jak wiemy – bywa kapryśna, dlatego warto 
mieć zawsze plan B w postaci dobrej lektury.  
W bibliotekach w Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej  
i Zgłobicach na regały trafiły nowości wydaw-
nicze będące zarówno propozycją od samych 
bibliotekarzy, jak i naszych czytelników. I tym 
razem pamiętano o wszystkich gustach by-
walców.

Aby zapoznać się z całą ofertą naszych no-
wości, zapraszamy do katalogu elektronicz-
nego, dzięki niemu można zarezerwować  
interesujące nas pozycje.

jednostek OSP włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: Wola Rzę-
dzińska i Zgłobice.

350 tysięcy na remont 
drogi w Woli Rzędzińskiej
Aż 350 tysięcy złotych rządowego dofinanso-
wania zdobyła Gmina Tarnów na remont dro-
gi gminnej w Woli Rzędzińskiej – biegnącej od 
kościoła i szkoły w kierunku Jodłówki Wałek. 
Fundusze pozyskano z Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 – 2019. Całość inwe-
stycji to szacowany koszt około 700 tysięcy 
złotych, czyli udało się pozyskać aż 50 pro-
cent dofinansowania na realizację powyższej 
inwestycji. Przebudowa drogi gminnej w Woli 
Rzędzińskiej obejmie położenie na długości 
ponad 2 kilometrów nowej nawierzchni as-
faltowej, wraz z remontem poboczy i zjazdów 
oraz regulacją studzienek. - Droga od kościoła 
w kierunku Jodłówki Wałek to jedna z najbar-
dziej uczęszczanych w naszej miejscowości, 
dlatego cieszymy się, że już wkrótce nowa na-
wierzchnia będzie służyła mieszkańcom – do-
daje sołtys Woli Rzędzińskiej II Tadeusz Stach.
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XXXVII Sesja 
Rady Gminy Tarnów

Wprowadzenie do budżetu nowych zadań 
inwestycyjnych, podział Gminy Tarnów na 
okręgi wyborcze,  zawarcie porozumień z Po-
wiatem Tarnowskim i Województwem Mało-
polskim na wspólną realizację zadań, zakup 
gruntów na cele publiczne, to tylko niektóre 
tematy, jakimi zajęli się radni podczas ostat-
niej sesji. Odbyła się ona w dniu 21 lutego,  

Jednostka OSP 
w Koszycach Małych 
przyłącza się do 
Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Gaśniczego

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ko-
szycach Małych stara się o włączenie do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  
W tej sprawie w ubiegłym tygodniu w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnów odbyło się spotka-
nie, w którym udział wzięli wójt gminy Tar-
nów Grzegorz Kozioł, Komendant Miejski PSP 
Piotr Szpunar oraz Prezes OSP Koszyce Małe 
Zbigniew Gniewek. W jego trakcie podpisano 
porozumienie w sprawie wnioskowania jed-
nostki OSP Koszyce Małe o włączenie do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
- Spełniamy wszystkie wymagane wytyczne 
zarówno w kwestii sprzętu, jak i wyszkolenia 
naszych strażaków – ochotników. Mamy więc 
nadzieję, ze wkrótce nasza jednostka zostanie 
włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego, dzięki czemu będziemy mogli 
skuteczniej nieść pomoc potrzebującym pod-
czas akcji ratowniczych. Będzie to również mo-
tywacja do dalszego rozwoju naszej jednostki 
– mówi prezes OSP Koszyce Małe Zbigniew 
Gniewek.

Zawody narciarskie 
o Puchar Wójta Gminy 
Tarnów
W środę, 7 marca odbył się wyjazd na narty 
połączony z zawodami w narciarstwie alpej-
skim o Puchar Wójta Gminy Tarnów w Stacji 
Narciarskiej „Słotwiny” w Krynicy. Na jego 
starcie stanęło ponad 100 uczniów szkół  
z terenu gminy Tarnów, którzy już od godzin 
porannych rozgrzewali się w trakcie treningu 
na stoku narciarskim, pod okiem nauczycieli 
wychowania fizycznego.

Właściwa rywalizacja, która odbyła się  
w narciarstwie alpejskim - slalomie gigan-
cie, wzbudziła spore emocje. Zjeżdżano na 
specjalnie przygotowanej na tę okazję trasie, 
usytuowanej tuż obok stoku. Zawodnicy kon-
kurowali w dwóch kategoriach – zjeździe na 
nartach i snowboardzie. W czasie zawodów 
nad bezpieczeństwem zawodników czuwał 
ratownik medyczny Krzysztof Krzemień. 
Zwycięzców pamiątkowymi medalami oraz 
pucharami udekorował wójt gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł.

Po sportowych emocjach, zawodnicy  
w pełni wykorzystali dobre warunki narciar-
skie, szusując  na stoku „Słotwiny”. Wyjazd na 
zawody narciarskie zorganizowało gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.

Małopolskie fundusze 
dla gminy Tarnów
Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Tarnów 
udało się pozyskać dofinansowania dla 
trzech projektów, o które wnioskowano  
w ramach konkursów ogłoszonych przez Wo-
jewództwo Małopolskie. Dwa z nich zostaną 
wsparte w ramach konkursu „Mecenat Mało-
polski”. 

Pozyskane fundusze posłużą zorganizowa-
niu w dniu 3 maja w Woli Rzędzińskiej rajdu 
rowerowego w ramach obchodów Święta Na-
rodowego Trzeciego Maja, oraz sierpniowych 
obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej.  
Natomiast w konkursie „Małopolska Go-
ścinna” stowarzyszenie pozyskało środki na 
realizację zadania pn. „Szlakiem produktu 
regionalnego – smakuj, poznawaj, odkry-
waj”, dzięki czemu w trakcie wydarzeń kul-
turalnych organizowanych na terenie gminy 
Tarnów, mieszkańcy będą mogli degustować 
nasze produkty regionalne.

w sali narad Urzędu Gminy Tarnów.
Jednym z ważniejszych punktów obrad był 

podział Gminy Tarnów na okręgi wyborcze 
w wyborach do Rady Gminy Tarnów. Radni 
podjęli również uchwały dotyczące porozu-
mień na wspólną realizację zadań pomię-
dzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim  
i Województwem Małopolskim, zdecydowali 
także o przekazaniu dotacji na wsparcie tar-
nowskich instytucji - Pałacu Młodzieży oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy. Jedną z ważniej-
szych uchwał było wprowadzenie do budżetu 
gminnego nowych zadań inwestycyjnych.

Zwycięzcy Zawodów Narciarskich o Puchar 
Wójta Gminy Tarnów:

Kategoria narty:
Dziewczęta:

Natalia Malik – Szkoła Wola Rzędzińska
Aleksandra Sitko – Szkoła Tarnowiec
Magdalena Klich – Szkoła Zbylitowska Góra

Chłopcy:
Dominik Chmura – Szkoła Tarnowiec
Piotr Klich – Szkoła Zbylitowska Góra
Szymon Połeć – Szkoła Tarnowiec

Kategoria Snowboard:
Dziewczęta:

Katarzyna Drelicharz – Szkoła Zawada
Kinga Bałła – Szkoła Zawada
Wiktoria Oślizło – Szkoła Zawada

Chłopcy:
Patryk Setlak – Szkoła Koszyce Wielkie
Krystian Kozioł – Szkoła Tarnowiec
Krystian Reczek – Szkoła Zbylitowska Góra
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Projekt „Gmina Tarnów w formie”
Dzięki głosom mieszkańców w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego udało się pozyskać  
blisko 80 000 zł na realizację projektu „Gmina 
Tarnów w formie”. Bezpłatne zajęcia ruszają 
na wiosnę, gdyż – jak wiemy – to najlepszy 
czas na pozbycie się zbędnych kilogramów 
będących efektem jesienno-zimowej chandry. 
O tej porze roku wszystko budzi się do życia, 
dlatego być może niezdecydowani mieszkań-
cy naszego regionu również nabiorą zapału do 
dbania nie tylko o swoją sylwetkę, lecz także  
o zdrowie i dobre samopoczucie. Wymówką 

nie będzie już duża odległość do klubu fitness, 
ponieważ ćwiczenia jogi, zumby czy aerobiku 
będą odbywać się we wszystkich domach lu-
dowych na terenie naszej gminy. Pod czujnym 
okiem wykwalifikowanego instruktora każdy 
– bez względu na wiek – będzie mógł zadbać 
o swoją kondycję fizyczną, co z pewnością 
przełoży się na jakość życia. Już dzisiaj za-
praszamy zarówno wszystkich chętnych, jak 
i tych jeszcze ociągających się do wspólnej 
gimnastyki w Domach Ludowych w Nowo-
dworzu, Radlnej, Błoniu, Zbylitowskiej Górze, 

w Centrum Kultury  
i Sportu w Koszy-
cach Małych, w Hali 
Widowiskowo-Spor-
towej w Koszycach 
Wielkich oraz w Cen-
trum Rekreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej.  
Ponadto aby nie dać się jesiennej depresji nowo 
wyremontowane Domy Ludowe w Tarnowcu  
i Woli Rzędzińskiej zapraszają w swoje progi 
na początku września. Pamiętajmy, w zdro-
wym ciele, zdrowy duch!

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
w Zbylitowskiej Górze zaprasza od września

Gmina Tarnów wspiera Kluby Sportowe
Jak co roku pieniądze z gmin-
nego budżetu trafią do klubów 
sportowych. Gmina Tarnów 
przeznaczyła na ten cel ponad 
pół miliona złotych. Dotacje 
otrzymały Kluby Sportowe, 
Uczniowskie Kluby Sportowe 

oraz Stowarzyszenia działające 
na terenie gminy.

- Mamy piękną bazę sportową – 
boiska, hale sportowe, siłownie, 
co przekłada się na coraz większe 
zainteresowanie mieszkańców 

uprawianiem sportu. Zarówno 
tego profesjonalnego, jak i czysto 
rekreacyjnie. Stąd z roku na rok 
zwiększona zostaje kwota roz-
dysponowana na działalność na-
szych Klubów Sportowych – mówi 
gminny koordynator ds. sportu  
Eugeniusz Wojtarowicz. 

I tak, do naszych gminnych 
klubów sportowych trafią na-
stępujące kwoty: KS Biała 25 
tys. zł, KS Radlna 34 tys. zł, LKS 
Zgłobice 37 tys. zł, KS Tarno-
wiec 30 tys. zł, LKS „Dunajec” 
Zbylitowska Góra 48 tys. zł,  
KS Koszyce Wielkie 35 tys. zł, LKS 
„Wolania” Wola Rzędzińska 160 
tys. zł, LKS „Victoria” Koszyce 
Małe 60 tys. Wysokość dofinan-
sowania zależała od ilości sek-
cji sportowych, które prowadzi 
dany klub oraz w jakiej są klasie  
rozgrywkowej. 

Wsparcie otrzymały też 
Uczniowskie Kluby Sportowe, 
których oferta jest coraz bardziej 
zróżnicowana. Dotacja w wyso-
kości 18 tys. zł trafiła do Szacho-
wego UKS w Tarnowcu, judoków 
w Woli Rzędzińskiej w wysokości 
29 tys. zł, koszykarek w Koszy-
cach Wielkich – 13 tys. zł a tak-
że mniejsze kwoty do UKS-ów  
w Tarnowcu, Zgłobicach, Porę-
bie Radlnej, Jodłówce – Wałkach 
oraz „Kung Fu Thuat Quyen”  
i tarnowskiej „WESTOVI”, w któ-
rej trenują młodzi mieszkańcy 
naszej gminy. 

Oprócz tego, na realizację za-
dań o charakterze sportowym, 
dotację otrzymały Stowarzysze-
nia: Zbylitowska.pl, Tarnowska 
Akademia Fechtunku, Przyjaciół 
Gminy Tarnów, „Nasze Zgłobice”, 
„Dwór”.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Dwór” 
w Zbylitowskiej Górze rozpocznie swoją 
działalność 1 września. Niepełnospraw-
ne dzieci z terenu gminy Tarnów i regio-
nu nadal będą mogły korzystać m.in.  
z zajęć szkolnych, rehabilitacji, hipotera-
pii czy dogoterapii. Obiekt w chwili obec-
nej przechodzi remont.

Przypomnijmy, że do tej pory placówkę 
prowadziło Starostwo Powiatowe, jednak 
w wyniku wysokich kosztów wykupu nie-
ruchomości, powiat przeniósł placówkę  
w inne miejsce. Od ubiegłego roku obiekt 
trafił więc w ręce nowego właściciela, który 
postanowił nie zmieniać charakteru miej-
sca.  Od września w Zbylitowskiej Górze 
rozpocznie więc swoją działalność Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy „Dwór”. Prowadzić 
go będzie Stowarzyszenie Zbylitowska Góra 
„Dwór”. – Posiadamy już wszystkie niezbęd-
ne zgody i pozwolenia, jesteśmy w trakcie 
remontu, wkrótce rozpoczniemy zakup wypo-
sażenia. We wrześniu obiekt będzie gotowy 
do przyjęcia wychowanków – mówi nowy 
właściciel Marcin Leśniak.

Z ośrodka korzystać będą mogły dzieci 
i młodzież z orzeczonym stopniem niepeł-
nosprawności. Oprócz zajęć lekcyjnych 
ośrodek będzie oferował m.in. rehabilitację 
ruchową, hipoterapię, dogoterapię, zaję-
cia z logopedą czy zajęcia na basenie. Dla 
wychowanków korzystanie z placówki oraz 
wyżywienie będzie bezpłatne. Fundusze na 
prowadzenie działalności Stowarzyszenie 
pozyska z subwencji, dochodów własnych 

oraz środków zewnętrznych. – Oprócz po-
wyższej oferty, staramy się by każde dziecko 
otrzymało fundusze na zakup tzw. „wypraw-
ki”, czyli niezbędnych materiałów szkolnych 
– mówi wiceprezes Stowarzyszenia Zbyli-
towska Góra „Dwór” Dariusz Żurek – Cieszy-
my się, że dzieci, pomimo zmiany właściciela 
obiektu, nadal będą mogły kontynuować 
naukę połączoną z rehabilitacją w Zbyli-
towskiej Górze. Zrobimy wszystko, by w pla-
cówce była prawdziwie rodzinna atmosfera  
– dodaje. Zapisy do Ośrodka Szkolno  
– Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze już 
trwają. Wszelkie informacje uzyskać moż-
na w siedzibie Stowarzyszenia Zbylitow-
ska „Dłoń” – Zbylitowska Góra ul. Prymasa  
Wyszyńskiego 9 tel. 1463332963.

reklama
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tel. 787-354-518
www.grupaalex.pl

reklama

Jeśli znaleźliśmy się w sy-
tuacji, której nie jesteśmy  
w stanie sami przezwycię-
żyć, to właśnie do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 
Społecznej możemy zwró-
cić się o pomoc. Wspar-
cia możemy oczekiwać  
w przypadku np. bezdom-
ności, bezrobocia, niepeł-
nosprawności, długotrwa-
łej ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie 
czy uzależnienia. Przepisy ustawy o pomo-
cy społecznej nie określają zamkniętego ka-
talogu trudnych sytuacji.

Walka z ubóstwem
Kiedy trudna sytuacja życiowa wynika  

z ubóstwa, można ubiegać się o pomoc finan-
sową w postaci zasiłku stałego, okresowego 
lub celowego. Osoba uboga, która może ubie-
gać się o zasiłek stały, to taka, której dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł.  
Dla osoby samotnej lub prowadzącej samot-
nie gospodarstwo domowe, kryterium docho-
dowe wynosi 634 zł. Podane wysokości docho-
dów zmieniają się okresowo. Zawsze warto 
sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, jaka 
jest aktualna wysokość kryterium dochodo-
wego. Zasiłki okresowe przysługują w szcze-
gólności ze względu na długotrwałą chorobę 
czy niepełnosprawność. Z kolei zasiłek celowy 
może być przyznany w szczególności na po-
krycie kosztów zakupu żywności, leków czy 
opału. W ubiegłym roku różnego rodzaju zasił-
ki przyznano w naszej gminie ponad 600 razy.

W okresie Świat Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocnych GOPS przygotowuje też paczki 
żywnościowe dla rodzin i osób samotnych. 
Również zdarzenia losowe czy klęski żywio-
łowe mogą być podstawą do ubiegania się  
o świadczenia z pomocy społecznej. Wsparcie 
z GOPS to również dopłata do żywienia dzieci 
w szkole, w przypadku, gdy dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 771 zł.

Pracownicy GOPS-u udzielają również 
pomocy bezdomnym poprzez zapewnienie 
schronienia i ciepłego posiłku. Na dzień dzi-
siejszy miejsce w schroniskach znajdują cztery 
osoby z terenu naszej gminy.

W chorobie 
i niepełnosprawności

W ramach swoich zadań GOPS wspiera oso-
by wymagające całodobowej opieki z powodu 

wieku, choroby lub niepełnosprawności,  
które nie mogą samodzielnie funkcjonować w 

codziennym życiu, poprzez kierowanie ich do  

 

odpowiedniego ośrodka. Obecnie w Domach 
Pomocy Społecznej przebywa 24 osoby z na-
szej gminy.

Osoby z orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny  
w wysokości 153 zł miesięcznie. Zasiłek przy-
znawany jest również dzieciom z orzecze-
niem o niepełnosprawności do 16 roku życia 
oraz osobom po 75 roku życia, które nie maja 
prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS-u 
lub KRUS-u. Z kolei świadczenie pielęgnacyj-
ne wypłacane jest w wys. 1477 zł miesięcz-
nie rodzicom rezygnującym z pracy na rzecz 
opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - z 
orzeczeniem o niepełnosprawności. Dla osób 
starszych, niepełnosprawnych czy samotnych 
przyznawane są również usługi opiekuńcze  
w formie pomocy sąsiedzkiej. Opiekę realizują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy zle-
cenie, są to zazwyczaj sąsiedzi którzy pomaga-
ją w zakresie podstawowych czynności życio-
wych, a w szczególności: utrzymania czystości 
i porządku w mieszkaniu, przygotowywania 
posiłków czy robienia zakupów. 

Warto wspomnieć, że ośrodek realizuje też 
zadania związane z organizowaniem prac 
społecznie użytecznych. Z tej formy wsparcia 
skorzystało w ubiegłym roku sześćdziesiąt 
pięć osób z terenu naszej gminy, które zostały 
skierowane głównie jako opiekunki do osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz do prac 
porządkowych w sołectwach.

Rodzina ze wsparciem
Działalność GOPS wspierająca rodzinę, to 

przede wszystkim wypłata świadczeń w ra-
mach rządowego programu „Rodzina 500+”. 
Pieniądze są przyznawane na pierwsze dziec-
ko dla rodzin, w których dochód nie przekra-
cza 800 zł na osobę i 1200 zł na osobę, jeżeli 
dziecko jest niepełnosprawne. Na drugie  
i kolejne dziecko dochód nie jest liczony. Nie 
możemy zapominać również o „becikowym”, 
czyli jednorazowej zapomodze z tytułu uro-
dzenia dziecka, wypłacanej rodzicom, któ-
rych dochód nie przekracza 1922 zł na osobę. 
Świadczenia rodzinne przeznaczone są z kolei 

dla rodzin z dziećmi, któ-
rych dochód nie przekracza 
674 zł na osobę i 764 zł na 
osobę przy dziecku niepeł-
nosprawnym. Świadczenia 
te są wypłacane na dzieci 
uczące się do 21 roku ży-
cia. Z kolei świadczenie ro-
dzicielskie wypłacane jest 
przez okres 52 tygodni w 
okresie od urodzenia dziec-

ka w wysokości 1000 zł miesięcznie. Przyzna-
wane jest ono dla matek, które nie maja prawa 
do zasiłku macierzyńskiego z ZUS-u lub KRUS
-u. To właśnie GOPS wydaje też Karty Dużej Ro-
dziny, dzięki której rodziny wielodzietne mają 
dostęp do różnych ulg. O kartę mogą ubiegać 
się rodziny w których jest troje  i więcej dzieci.

Gdzie po pomoc?
Dodajmy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej można skorzystać z porady psycho-
loga, mediatora rodzinnego, prawnika, instruk-
tora terapii uzależnień - po wcześniejszym te-
lefonicznym ustaleniu terminu pod numerami 
telefonu 146880153, 146880152, 146880150. 

Jeśli więc my, czy nasi bliscy, znaleźliśmy się 
w trudnej sytuacji życiowej, pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej pozostają 
do dyspozycji w godzinach pracy: poniedziałek 
8.30 do 16.30, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30.

Na jaką pomoc możesz liczyć z GOPS-u?
Jeśli nie jesteś w stanie sam sobie poradzić z przezwyciężaniem trudnych sytuacji życiowych – m.in. ubóstwem, chorobą, 
niepełnosprawnością - możesz starać się o pomoc ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Może to być wspar-
cie zarówno w formie świadczeń pieniężnych, jak i pomoc rzeczowa.
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Już w tym roku dwie kolejne 
miejscowości w gminie Tarnów 
będą mieć swoje domy ludowe, 
które spełniać będą wiele funk-
cji. Zaawansowane są prace przy 
przebudowie i zmianie sposo-
bu użytkowania dawnej kaplicy  
w Tarnowcu. Będzie tam biblio-
teka z czytelnią, siłownia, będzie 
również pomieszczenie dla spo-
tkań środowiskowych oraz klubu 
seniora.

Również obiekt podobne-
go typu urządzany jest w Woli 
Rzędzińskiej I. Tam dla potrzeb 
kulturalno-społecznych przysto-
sowywany jest budynek dawne-
go domu parafialnego. Będą się  
w nim znajdować pomieszczenia 
służące wszystkim mieszkańcom.

W tym roku wykonany zostanie 
projekt adaptacji poddasza w bu-
dynku wielofunkcyjnym w Zbyli-
towskiej Górze na cele świetlicy 
dla m.in. młodzieży, seniorów  

i strażaków.
Jeszcze w pierwszej połowie 

br. dokończone zostaną prace 
związane ze zmianą sposobu 
użytkowania części pomiesz-
czeń w budynku komunalnym 
w Białej. Będzie w nich mieścić 
się przedszkole, odnowione po-
mieszczenia otrzyma również 
miejscowa jednostka OSP.

W Błoniu i Zawadzie dokoń-
czona zostanie rozbudowa szkół 

podstawowych. Nowe pomiesz-
czenia przystosowane zostaną 
dla potrzeb przedszkolaków. 
Przy szkole w Zawadzie dodatko-
wo powstanie parking dla samo-
chodów. W Szkole Podstawowej 
w Zbylitowskiej Górze wymienio-
na zostanie instalacja centralne-

go ogrzewania, a wokół obiektów 
szkolnych w Koszycach Wielkich 
zakończona wymiana ogrodze-
nia. Zagwarantowane są w bu-
dżecie gminy pieniądze na szereg 

drobnych remontów w obiektach 
oświatowych w okresie wakacyj-
nym. Jest na to 300 tys. zł.

Wykonany zostanie projekt bu-
dowy sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Porębie Radlnej. 
Powstaną też projekty adaptacji 
pomieszczeń w budynku Szkoły 
Podstawowej w Woli Rzędziń-
skiej II dla potrzeb żłobka oraz 
adaptacji pomieszczeń w remizie 
na dzienny dom pobytu senio-
rów w tej samej miejscowości.

W tym roku rozpocznie się 
budowa profesjonalnego stadio-
nu piłkarskiego ze sztuczną na-
wierzchnią i pełną infrastrukturą 
w Woli Rzędzińskiej I, z którego 
korzystać będą mogli mieszkań-
cy całej gminy. Rozpoczęła się już 
procedura przetargowa. Odtwa-
rzane będzie boisko piłkarskie  
w Jodłówce-Wałkach, zniszczone 
w trakcie remontu linii kolejowej.

W Koszycach Wielkich przy 
boisku piłkarskim wybudowa-
na zostanie szatnia z zapleczem 
dla sportowców oraz z siłownią. 
Gmina mocno zabiega o pozy-
skanie środków zewnętrznych na 
strefę aktywności z siłownią ple-
nerową i placem zabaw dla dzieci 
za budynkiem poczty w Koszy-
cach Wielkich. Następnie będą 
powstawać siłownie plenerowe 
w kolejnych miejscowościach.

Planowana jest budowa try-
bun na stadionie w Zbylitowskiej 
Górze oraz placu parkingowego 
przy boisku LKS dla autokarów 

z pielgrzymami przybywającymi 
do Buczyny, dzięki czemu cen-
trum miejscowości zostanie od-
ciążone z ruchu. Nowe trybuny 
pojawią się również obok boiska 
LKS Victoria w Koszycach Małych. 
Wykonany zostanie ponadto pro-
jekt budowy nowej szatni dla pił-
karzy w tej miejscowości.

Rusza oczekiwana 
inwestycja  
w Zgłobicach

Na tę inwestycję mieszkańcy 
Zgłobic czekali od dawna. Wybu-
rzona zostanie dotychczasowa 
strażnica, w jej miejsce wybudo-
wany zostanie dużo większy, no-
woczesny obiekt dla strażaków, 
w którym znajdą się również 
pomieszczenia do prowadzenia 
działalności kulturalnej i społecz-
nej, służące wszystkim mieszkań-
com. Wykonawca został już wy-
łoniony. Inwestycja realizowana 
będzie w cyklu dwuletnim, a jej 
koszt to prawie 4 mln zł.

Dla Łękawki wykonywany 
jest projekt nowej strażnicy na 
działce przy drodze powiatowej, 
również z funkcją społeczną. Za-
kupiony zostanie ponadto nowy 
samochód strażacki dla jednost-
ki OSP w Jodłówce-Wałkach. 

Zmodernizowany zostanie 
plac przy Kościele Parafialnym 
w Woli Rzędzińskiej I (w ramach 
III etapu zagospodarowania  

Co w naszych miejscowościach 
będzie robione w 2018 roku?
Dzięki większym wpływom do budżetu wskutek nie tylko oszczędności z poprzedniego roku, ale przede wszystkim  
pozyskanym dotacjom i środkom zewnętrznym, możliwy jest w tym roku spory rozmach inwestycyjny. Rozpocznie 
się m.in. długo oczekiwana budowa nowej strażnicy z dodatkowymi pomieszczeniami do prowadzenia działalności  
kulturalnej i społecznej w Zgłobicach czy profesjonalnego boiska piłkarskiego w Woli Rzędzińskiej. Na inwestycje, 
większe i mniejsze, gmina Tarnów przeznacza w tym roku 20 mln zł.

Tak będzie wyglądała czytelnia biblioteki 
w Domu Ludowym w Tarnowcu

Jedna z sal w Domu Ludowym w Woli Rzędzińskiej

Jedna z sal w Domu Ludowym w Woli Rzędzińskiej
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centrum tej miejscowości).  
W Nowodworzu zaadaptowane  
i przystosowane zostaną po-
mieszczenia na Dzienny Dom 
Pobytu Seniorów. Wspólnie  
z mieszkańcami realizowana jest 
koncepcja zagospodarowania 
parku „Grabówka” w Zbylitow-
skiej Górze.

Prawie milion 
na nakładki 
we wszystkich 
miejscowościach

W Jodłówce-Wałkach dokoń-
czona zostanie duża inwestycja 
drogowa – budowa drogi „Na 
Szpic”. W tej samej miejscowości 
przebudowana zostanie droga 
gminna tzw. „Górówka”.

Dzięki pozyskanym środ-
kom z budżetu państwa 
(Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych) zmoder-
nizowana zostanie droga gminna  
w Woli Rzędzińskiej II (w kierun-
ku Jodłówki-Wałek). Przetarg 
został już rozstrzygnięty, wyko-
nawca ma czas do końca lipca na 
wykonanie robót.

Z pieniędzy pozyskanych  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji odbudowa-
ne zostaną dwie drogi w Radl-
nej, uszkodzone w wyniku klęsk 
żywiołowych – tzw. „Na kolonię” 
oraz „Do Kloca”, a w Jodłówce
-Wałkach droga w kierunku p. 
Sroki. Odbudowany zostanie też 
przepust w Radlnej na drodze  
w kierunku p. Dziury.

Ze środków Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych odtworzona 
zostanie droga wzdłuż Dunajca, 
łącząca Zgłobice i Błonie.

Nowy asfalt położony zostanie 
na ul. Szklarniowej w Koszycach 
Wielkich. Przy tej ulicy powsta-
nie również chodnik. Poszerzona 
zostanie tzw. „Droga na Lochy”  
w Nowodworzu. W Łękawce zmo-
dernizowana zostanie droga tzw. 
przez wieś (wraz z budową odcin-
ka chodnika). W Porębie Radlnej 
wyremontowane zostaną drogi 
tzw. na Malca i Kawę oraz na 
Willę. Odtworzona zostanie na-
wierzchnia na drodze tzw. Nowe 
Osiedle – Górki w Błoniu.

W 2018 roku zabezpieczo-
ne zostały środki finansowe  
w wysokości prawie miliona zło-
tych na nowe nakładki asfalto-
we we wszystkich sołectwach.  

Wystarczy w sumie na wyasfal-
towanie przeszło 6 kilometrów 
dróg.

Gmina przystąpiła już do prac 
projektowych w celu przywróce-
nia tzw. lewoskrętu z drogi kra-
jowej w Zgłobicach. Lewoskręt 
powstanie w 2019 roku. 

Poszerzona będzie droga 
gminna od ul. Skotnik w kierunku 
„Czarnej Drogi” w Zbylitowskiej 
Górze.

Współpraca 
z województwem 
i powiatem

We współpracy z samorządem 
województwa małopolskiego 
kontynuowana będzie budowa 
chodnika przy drodze wojewódz-
kiej w Tarnowcu (w kierunku 
ul. Szczytowej). Natomiast we 
współpracy z samorządem po-
wiatowym wykonana zostanie 
ścieżka rowerowa przy drodze 
powiatowej w Błoniu (w kierunku 
Szczepanowic) oraz w Jodłówce
-Wałkach (w kierunku pętli auto-
busowej). Wybudowany zostanie 
chodnik przy drodze w Woli Rzę-
dzińskiej I (od przedszkola w kie-
runku Ładnej).

Kontynuowana będzie bu-
dowa ścieżki rowerowej przy ul. 
Szkotnik w Zbylitowskiej Górze. 
Ścieżki rowerowe powstaną 
przy ul. Sportowej w Tarnowcu 
(wraz z modernizacją drogi) oraz  

w Zawadzie (od szkoły w kierun-
ku Łękawki).

Chodnik wykonany zostanie 
przy ul. Granicznej w Zgłobi-
cach i Koszycach Małych (wraz 
z odwodnieniem drogi), przy ul. 
Prostej w Zgłobicach oraz zmo-
dernizowany zostanie fragment 
chodnika przy ul. Kędronia w Ko-
szycach Wielkich.

Wybudowane zostaną par-
kingi w Zawadzie, Białej oraz 
Jodłówce-Wałkach, a także kład-
ka na Radlance w Radlnej. Nowe 
ogrodzenie zyska teren przy 
szkole w Koszycach Małych.

Planowane są w każdej 
miejscowości kolejne rozbudo-
wy sieci oświetleń ulicznych.  
W 2018 roku wykonanych zo-
stanie w tym zakresie kilkadzie-
siąt zadań za prawie 400 tys. zł.  
W tym roku nowe oświetlenia 
pojawią się m.in. w Porębie Ra-
dlnej (przysiółek „Przebięda”),  
w Białej (przy drodze tzw. „Pasie-
ka”), Nowodworzu (na osiedlu),  
w Tarnowcu (droga gminna w kie-
runku Zawady), w Zgłobicach (ul. 
Dunajcowa), w Zawadzie (przy 
drodze tzw. „Zdebówka”), w Ko-
szycach Małych (ul. Lipowa) czy  
w Koszycach Wielkich (wzdłuż  
ul. Księżycowej i ul. Słonecznej).

Dużo 
dotacji i środków 
zewnętrznych

Kontynuowana będzie w tym 
roku rozbudowa sieci kanali-
zacyjnej, zwłaszcza w Porębie 
Radlnej. Na redukcję emisji za-
nieczyszczeń do powietrza (wy-
miana źródeł ciepła w gospo-
darstwach rolnych) w budżecie 
zapisana jest kwota 1,2 mln zł. 
Remont wykonany zostanie w bi-
bliotece. Odnowienia doczekają 
się gminne zabytki, a także kolej-
ne kapliczki i krzyże przydrożne.

- Wykonamy również mnó-
stwo projektów drobnych zadań, 
dotyczących zwłaszcza prac dro-
gowych, budowy chodników czy 
nowych oświetleń, zgłoszonych 
przez mieszkańców na zebra-
niach wiejskich. Umożliwią one 
działania inwestycyjne w następ-
nych latach – mówi wójt Grzegorz 
Kozioł. – Pragnę też podkreślić, 
że tak duży rozmach inwestycyj-
ny nie byłby możliwy, gdyby nie 
pozyskiwane środki zewnętrz-
ne z różnych źródeł. To właśnie 
dzięki większym wpływom do 
tegorocznego budżetu nie tylko 
z tytułu oszczędności z poprzed-
niego roku, ale przede wszystkim 
z pozyskanych dotacji i środków 
unijnych możliwe było wprowa-
dzenie na lutowej sesji Rady Gmi-
ny jeszcze dodatkowych zadań 
inwestycyjnych do realizacji.

Warto dodać, że do dyspozy-
cji sołectw przeznaczono w tym 
roku 1 mln zł – środki te rozdys-
ponowali mieszkańcy podczas 
zebrań wiejskich.

Wizualizacja nowej remizy OSP w Zgłobicach, w której znajdą się również 
pomieszczenia do prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej
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Ruszyły kolejne bezpłatne zajęcia w Domach Ludowych
Jak co roku gmina Tarnów zaprasza 

mieszkańców w progi Domów Ludowych  
w Nowodworzu, Błoniu, Zbylitowskiej  
Górze oraz Centrum Kultury i Sportu w Ko-
szycach Małych. Bezpłatne zajęcia, warsz-
taty i kursy trwają już od 5 marca, dlatego 
wszystkim spóźnionym przypominamy,  
że można jeszcze dopisać się na interesują-
ce ich zajęcia. To najwyższy czas, aby reali-
zować swoje pasje, udoskonalać umiejęt-
ności i odkrywać talenty!

Gmina Tarnów i tym razem podczas przy-
gotowywania harmonogramu wzięła pod 
uwagę zainteresowania i przedział wiekowy 
wszystkich swoich mieszkańców. Ci, któ-
rzy chcieli wykorzystać świeże wiosenne  

powietrze, a zarazem spalić zbędne kilogra-
my, już uczestniczą we wspólnych spacerach 
Klubu Nordic Walking. Pozostali łapią formę 
na aerobiku oraz gimnastykują swój umysł 
i ciało na zajęciach jogi. Dla tych bardziej 
ociągających się zorganizowano spotkania 
grupowe z trenerem personalnym, który 
dopiero zagrzewa ich do walki poprzez wy-
kłady o motywacji, ćwiczeniach, dietetyce 
czy zdrowym odżywianiu. Aby uświadomić 
gminnej społeczności, jak ważne jest to 
ostatnie, Centrum Kultury i Bibliotek uzupeł-
niło kalendarium spotkań o cykliczne prelek-
cje lekarza na temat profilaktyki zdrowotnej.  
Dla najmłodszych zabawę połączono za-
równo z ćwiczeniami logopedycznymi, jak  
i z kursem języka angielskiego. Mali smakosze 

natomiast rozwijają kulinarne zdolności pod 
okiem babci. Miłośnicy pięknych zdjęć szko-
lą swoje umiejętności na kursie fotografii,  
a ręcznych robótek na warsztatach rękodzie-
ła. .Nie zapomniano również o tych, którzy 
przez życie pragnęliby przejść tanecznym 
krokiem – oni już wirują na parkiecie na  
kursie tańca towarzyskiego. 

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów 
zdaje sobie sprawę z tego, że każdy zasługuje 
na chwilę relaksu, w związku z tym od wie-
lu lat stara się wyjść naprzeciw zaintereso-
waniom swoich mieszkańców. Pamiętajmy,  
że w każdej chwili możemy dołączyć do gro-
na tych, którzy zarezerwowali sobie czas na 
spełnianie pasji.

Noworoczne opłatki 
i spotkania karnawałowe

Ciepła zima u Seniorów

Moc życzeń 
na opłatkach

Styczeń w gminie Tarnów upły-
nął pod znakiem noworocznych 
spotkań opłatkowych dla osób 
w jesieni życia. Odbyły się one 
we wszystkich sołectwach gminy 
Tarnów, gromadząc licznie miesz-
kańców. Była moc życzeń, życz-
liwości, łamanie się opłatkiem, 
wspólny śpiew kolęd.

Część spotkań rozpoczęła 
Msza Święta sprawowana w więk-
szości w miejscowych kościołach 
parafialnych. Następnie w szko-
łach czy domach ludowych miesz-
kańcy spotkali się, by wspólnie 
świętować. Spotkania opłatkowe 
w większości rozpoczynały się 
od jasełkowych występów dzieci  
z miejscowych szkół i przedszko-
li. Najmłodsi w pięknych strojach 
i przy niezwykłych dekoracjach 
prezentowali zarówno tradycyjne, 
jak i nowoczesne wersje bożona-
rodzeniowego spektaklu. Uczest-
nicy opłatków niezwykle ciepło 
przyjmowali występy najmłod-
szych.

Następnie był czas na skła-
danie życzeń, moc uścisków, 
rozmowy z bliższymi i dalszymi 
sąsiadami przy poczęstunku przy-
gotowanym przez społeczności 
szkolne i lokalne. W poszczegól-
nych spotkaniach opłatkowych 
uczestniczyli przedstawiciele sa-
morządu, radni, sołtysi, księża, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli.  

W pomoc w przygotowanie sal 
oraz podawanie posiłków aktyw-
nie włączyli się uczniowie miej-
scowych szkół.

- Noworoczne spotkania opłat-
kowe to już kilkunastoletnia trady-
cja w gminie Tarnów, poprzez które 
chcemy, jako samorząd gminy Tar-
nów, wyrazić naszą wdzięczność 
dla najstarszych mieszkańców na-
szej gminy. Dziękuję jednocześnie 
wszystkim, którzy włączyli się w 
przygotowanie spotkań opłatko-
wych – podsumowuje wójt gminy 
Tarnów Grzegorz Kozioł.

Na spotkaniach 
karnawałowych

Z kolei w dniach 5-7 lutego, 
członkowie wszystkich Klubów 
Seniora z terenu gminy Tarnów 
spotkali się w Domu Ludowym  
w Radlnej.

Na każde ze spotkań zawi-
tał farmaceuta,  z którym ze-
brani dyskutowali o lekach, ich 
zamiennikach, suplementach  
i o tym, czego nie przeczytamy  
w ulotce. Prezesi poszczególnych 
Klubów Seniora przedstawiali 
sprawozdania z działalności ich 
Klubów w ostatnim roku, a także 
opowiadali o planach na rok bie-
żący. Wśród pomysłów, które nasi 
gminni seniorzy chcą realizować 
znalazły się zarówno wyjazdy do 
kina i teatru, wieczorki poetyckie 
i historyczne, wspólna nauka rę-
kodzieła, w szczególności ozdób 
okolicznościowych, odwiedziny  

u osób, które nie są w stanie same 
przyjść na spotkanie Klubu, a tak-
że wiele innych aktywnych form 
spędzania wolnego czasu. Z kolei 
gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek Gminy Tarnów zaproponowa-
ło utworzenie gminnego chóru 
senioralnego, oraz wzorem Klubu 
z Koszyc Małych ozdabianie cho-
inek bożonarodzeniowych w cen-
trum każdej miejscowości.

W spotkaniach udział wzięli 
również przedstawiciele samo-
rządu w tym wójt gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł, zastępca wójta 
Sławomir Wojtasik, radni Wie-
sława Mitera, Marek Cichy, Zbi-
gniew Filar, Józef Jamróg, Mie-
czysław Kłósek, Jan Nowak, Jan 
Skórka, Henryk Solak, Eugeniusz  

Wojtarowicz, Dariusz Żurek oraz 
sołtysi Antoni Batko, Wojciech 
Hońdo, Stefan Kolak oraz Janusz 
Tadel.

Spotkania zorganizowane  
zostały przez gminne Centrum 
Kultury i Bibliotek, którego dyrek-
tor Anna Pieczarka opowiedziała 
zebranym Seniorom o planach 
na najbliższy rok. – To wspaniałe,  
jak osoby starsze potrafią się ba-
wić, tworząc nowe przyjaźnie, 
realizując swoje pasje, wymie-
niając doświadczenia i poglądy.  
Jak zresztą  widzimy, pomysłów 
i inicjatyw wychodzących od 
samych seniorów jest niezliczo-
na ilość – podsumowuje Anna  
Pieczarka.
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Powiatowe Obchody Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

z udziałem Pani Premier Beaty Szydło

Żołnierze wolnej Polski to najpiękniejsze 
pokolenie Polskie dwudziestego wieku  
– te słowa wypowiadano wielokrotnie 
podczas Powiatowych Obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
które odbyły się w Koszycach Wielkich. 
W tym roku miały one wyjątkową rangę 
– uroczystość swoją obecnością zaszczy-
cili m.in. Pani Premier Beata Szydło oraz  
Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

Obchody w Koszycach Wielkich rozpoczę-
ła miniatura teatralna w wykonaniu Stowa-
rzyszenia Historyczno – Patriotycznego PRO 
PATRIA  z gminy Szerzyny, pod kierownic-
twem Michała Mitoraja. Wójt Gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł przypomniał witając uczest-
ników, że tradycje Żołnierzy Niezłomnych  
w podtarnowskiej gminie są bardzo mocne. 
To właśnie z terenu obecnej gminy Tarnów 
wywodzą się żołnierze, którzy po II wojnie 
światowej uczestniczyli w wielu spektakular-
nych akcjach przeciwko sowieckiemu reżimo-
wi, w tym w likwidacji w Tarnowie kapitana 
NKWD Lwa Sobolewa, słynącego z brutalnych 
metod śledczych. - Nie wyobrażałem sobie, 
nie marzyłem nawet o tym, jeszcze kilkana-
ście lat temu ucząc w szkole młodzież o Żoł-
nierzach Niezłomnych, że dożyjemy takiej 
chwili, że będziemy mogli ich czcić tak jak 
teraz – stwierdził wójt. 

Starosta Roman Łucarz wręczył Pani Pre-
mier Beacie Szydło ustanowiony w ubiegłym 
roku medal honorowy „W służbie Bogu i Oj-
czyźnie”. Obecna Wiceprezes Rady Ministrów 
otrzymała go za „swoją działalność i postawę, 
która przyczynia się do przywracania należ-
nego miejsca najważniejszym dla Polaków 
wartościom”. Taki sam medal odebrał także  

Kajetan Rajski, młody pisarz i publicysta, któ-
ry poprzez swoją działalność przyczynia się 
do popularyzacji dziedzictwa Żołnierzy Wy-
klętych, dając inspirację dla młodych ludzi, 
poszukujących własnej tożsamości, budowa-
nej w oparciu o wartości katolickie i patrio-
tyczne.

W swoim wystąpieniu Pani Premier Beata 
Szydło wyraziła nadzieję, że już nigdy wię-
cej nie będziemy mieli takich chwil, kiedy ci, 
którzy walczą o Polskę są represjonowani. 
– To jest nasz obowiązek wobec tych, którzy 
ginęli, ale także wobec przyszłych pokoleń, 
wobec naszej Ojczyzny – mówiła. - Bardzo się 
cieszę, że tak wielu młodych ludzi jest zaanga-
żowanych w upamiętnianie historii Żołnierzy 
Wyklętych. To jest najwspanialsze podsumo-
wanie dzieła ich życia, że dziś największymi 
orędownikami ich historii są młodzi ludzie. 
Podkreśliła, że naszym obowiązkiem jest za-
wsze głośno mówić o Żołnierzach Niezłom-
nych. Przypominać i oddawać im godność, bo 
dzięki nim jesteśmy teraz wolnymi i dumnymi 
Polakami.

W wykładzie pod tytułem „Żołnierze wolnej 
Polski” Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr 
hab. Filip Musiał powiedział, że żołnierze wol-
nej Polski to najpiękniejsze pokolenie Polskie 

dwudziestego wieku. W pierwszej części kon-
certu galowego „Muzycznie Szlakiem Niepod-
ległości Polski” wystąpił Wielopokoleniowy 
Chór Nauczycieli, Uczniów, Rodziców, których 
połączyła pasja wspólnego pięknego śpiewa-
nia. Chór działa przy Zakliczyńskim Centrum 
Kultury. Zaprezentowali się także Eliza Gąsio-
rowska, laureatka wielu festiwali i konkursów 
muzycznych, w tym Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej imienia 
Henryka Rasiewicza „Kima” oraz Wojciech 
Jackowiec, wokalista i uczestnik programu 
„Must be the music”, pracujący obecnie nad 
swoją pierwsza płytą. Wojciech Jackowiec wy-
stąpił z tarnowskim gitarzystą Jakubem Juchą.

W przerwie był czas na osobistą rozmowę 
z Panią Premier. Uczestnicy wydarzenia mieli 
okazję zrobić pamiątkowe zdjęcie, uścisnąć 
dłoń, zamienić kilka słów.

Organizatorzy poczęstowali zaś przybyłych 
staropolskim bigosem i gulaszem węgier-
skim. Muzyczną podróż – od „Bogurodzicy” 
śpiewanej przez polskich rycerzy przed Bitwą 
pod Grunwaldem, przez pieśni żołnierskie  
z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej, 
aż do pieśni niezłomnej zakończył występ 
Dziewczęcego Chóru Katedralnego Puellae 
Orantes.
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Program wspierania młodych talentów trwa

Wójt Gminy Tarnów po raz kolejny przyznał 
stypendia dla najzdolniejszych z terenu 
naszej gminy. Przypomnijmy, iż program 
wspierania wybitnie utalentowanych z te-
renu gminy Tarnów funkcjonuje już od lat.  
W tym czasie stypendia otrzymało kilkadzie-
siąt młodych pasjonatów, którzy osiągają 
w różnych dziedzinach czy dyscyplinach 
nadzwyczajne sukcesy. W tym wyjątkowym 
gronie znaleźli się zdolni sportowcy, młodzi 
naukowcy czy muzycy.

Kolejne stypendia wręczone zostały w Urzę-
dzie Gminy Tarnów w dniach 21 grudnia 2017 
oraz 26 lutego 2018 roku. Otrzymali je:

Natalia Gładysz oraz Maciej Gładysz – to 
młodzi kierowcy kartingowi Gładysz Karting 
Team, mieszkańcy Koszyc Małych. Natalia ry-
walizuje w najmłodszej kategorii wiekowej. 
Była jedną z najszybszych zawodniczek rund 
serii Micro Max. W pierwszej rundzie Kartingo-
wych Mistrzostw Polski zajęła 3 miejsce. Ma-
ciej brał udział w kartingowych Mistrzostwach 
Polski Rotax Max Challenge Poland. Został 
mistrzem w kategorii Rotax Micro Max oraz Mi-
strzem Polski.

Patryk Figiel – ze Zgłobic, to wyjątkowo 
uzdolniony naukowiec. Zajął I miejsce i uzy-
skał tytuł Mistrza Świata podczas międzyna-
rodowych prestiżowych zawodów łazików 
marsjańskich University Rover Challenge 2016 
rozgrywanych w Mars Desert Research stacji 
badawczej The Mars Society w Hanksville w 
USA. Zbudowany łazik marsjański LEGENDARY 
IV musiał spełnić główne zadanie – przetrwać 
warunki panujące na Marsie. Łazik zbudowa-
ny przez stypendystę okazał się najlepszy na 
świecie wśród 63 drużyn startujących z 12 
państw.

Oliwia Węglarz, Weronika Węglarz  
i Karolina Laszota - mieszkanki Koszyc Wiel-
kich, to koszykarki UKS Koszyce Wielkie oraz 
MKS Pałac Młodzieży Tarnów. Wraz z zespołem 
osiągały liczne sukcesy zarówno na szczeblu 
wojewódzkim jak i ogólnopolskim. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje 5 miejsce w mi-
nionym sezonie w Mistrzostwach Polski w Ko-
szykówce „młodziczek”.

Adrianna Kawula - z Koszyc Wielkich, 
zdolna, młoda pisarka. Zdobyła wyróżnie-
nie w ogólnopolskim konkursie literackim 
pt. „Schwytaj Białego Kruka” oraz I miejsce 
w ogólnopolskim konkursie na opowiada-
nie fantasy w świecie mitologii słowiańskiej.  
Jej twórczość znajdziemy m.in. w zbiorze opo-
wiadań fantasy pt. „Słowiański Skarb”.

Maria Strzesak – mieszkanka Zbylitowskiej 
Góry. Uczennica III LO oraz Szkoły Muzycznej 
im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie – w klasie 
trąbki. Bierze udział w licznych konkursach  
i festiwalach, zarówno lokalnych i ogólnopol-
skich jak i międzynarodowych.  Brała udział  
w Ogólnopolskim projekcie „Śpiewająca 
Polska” gdzie wystąpiła jako solistka (gra na 
trąbce). Warto wymienić również IV i V Ogólno-
polski Festiwal „Miłosierdzie Boże wyśpiewać 
chcę” oraz I Międzynarodowy Festiwal Folklo-
rystyczny we Lwowie.

Dominik Oślizło – mieszkaniec Zawady, 
od pięciu lat trenuje MMA w Legion TEAM 
Tarnów. Zajął II miejsce w Mistrzostwach  

Polski Juniorów MMA we Wrocławiu, III miejsce  
w zawodach o Puchar Podkarpacia MMA  
w Jarosławiu. Zwyciężył na półzawodowej 
Gali HFO w Nowym Targu.

Daniel Grobecki – ma 18 lat i mieszka w No-
wodworzu. Uczeń 2 klasy III LO w Tarnowie.  
Od 2013 roku trenuje lekkoatletykę w klu-
bie AZS PWSZ w Tarnowie, jest biegaczem. 
Koronny dystans Dominika to 100 metrów.  
W minionym sezonie wygrał Halowe Mistrzo-
stwa Juniorów Małopolski na dystansie 60 
metrów. Jest vicemistrzem Polski w sztafecie 
4x100 na Mistrzostwach Polski poniżej 20 lat.

Bartłomiej Czwakiel – dwudziestoletni 
mieszkaniec Woli Rzędzińskiej, student AWF 
we Wrocławiu. Trenuje lekkoatletykę, był za-
wodnikiem Klubów Sportowych: MLUKS Tar-
nów oraz LKS „Wolania” Wola Rzędzińska. Ma 
na swoim koncie liczne osiągnięcia sportowe 
na szczeblu zarówno ogólnopolskim jak i mię-
dzynarodowym w indywidualnych biegach 
przełajowych.

reklama

Od lewej: 
Patryk Figiel, Weronika Węglarz, Karolina Laszota, Oliwia Węglarz, 
Natalia Gładysz, Maciej Gładysz

Od lewej: 
Maria Strzesak, Bartłomiej Czwakiel, Daniel Grobecki, 
Dominik Oślizło, Adrianna Kawula
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Rok niezapomnianych wrażeń
To kolejny dobry rok w gminie Tarnów! Centrum Kultury i Bibliotek pragnie uchylić Państwu rąbka tajemnicy z kalenda-
rium imprez, które czekają na mieszkańców w najbliższych miesiącach. Jednego możemy być pewni – będzie jeszcze 
więcej atrakcji i dobrej zabawy połączonej z pielęgnowaniem tradycji i kultywowaniem historii.

Zaczynamy od obchodów Święta Naro-
dowego Trzeciego Maja w Woli Rzędzińskiej. 
Tu – jak zawsze – będziemy uczestniczyć  
w podniosłych uroczystościach na Placu Bo-
haterów Armii Krajowej, a później wsiądziemy 
na rowery i wspólnie przemierzymy coroczną 
trasę jako biało-czerwona społeczność na-
szego regionu. Majowe kwiaty zakwitną  dla 
naszych mam, które – w podzięce za trud ma-
cierzyństwa – będą mogły podążać śladami 
cerkwi w Beskidzie Niskim w wycieczce do Wy-
sowej. Czerwiec zaś przywitamy szczególnie  
z najmłodszymi mieszkańcami, dla nich za-
pewnimy mnóstwo atrakcji na festynie z okazji 
ich święta – Dnia Dziecka. Ten miesiąc okaże 
się wyjątkowy również dla tych najstarszych 
– już dziś wszystkich seniorów zapraszamy na 
wycieczkę do Wilna. 

Lipcowa „Mania Pomagania” stała się 
gminną tradycją. Tym razem dla chorych 
dzieci z naszego regionu zagra kultowy zespół 
Kombii z Grzegorzem Skawińskim. Wszyscy 
razem zaśpiewamy – Każde pokolenie chce 
zmienić świat – i słusznie, bo być może uda 
nam się pobić kolejny rekord w pomaganiu. 
Aby zwiększyć na to szanse, wystarczy wspo-
mnieć InoRos, czyli uczestników drugiej edycji 
Must Be the Music, którym kawałek „Mamko 
moja” dał bilet do grona finalistów. Folkowa 
muzyka wprost z Karpat sprawi, że temperatu-
ra tego dnia wzrośnie do maksimum.

Nie sposób sobie wyobrazić gminę Tarnów 
bez sierpniowych dożynek. Dwudniowe świę-
towanie w Zbylitowskiej Górze to dziękczyn-
na modlitwa, ludowe obrzędy, swojskie jadło  
i przede wszystkim moc atrakcji dla każdego. 
Przygotujmy się na prawdziwą hulankę, na 
którą zaprosi nas Kordian ze swoją „Dziew-
czyną z gór”. Nic tak nie poderwie do tańca, 
jak góralska nuta z rytmami disco. Następ-
nego dnia usłyszymy „Zawsze tam, gdzie Ty”, 
czyli łączący pokolenia Lady Pank i ich naj-
większe przeboje – „Tacy sami”, „Na co komu 
dziś”, „Mniej niż zero”. Pamiętajmy – sierpień 

2018 – bo przecież Trzeba zawsze żyć biegnącą  
chwilą.

Z doświadczenia wiemy już, że kiedy ruszy 
imprezowa machina gminy Tarnów, to nie da 
się jej zatrzymać. Dlatego dwa dni później weź-
miemy udział w defiladzie grup rekonstrukcji 
historycznej, która po raz kolejny przejdzie 
ulicami Woli Rzędzińskiej z okazji obchodów 
Bitwy Warszawskiej 1920. I tego roku przenie-
siemy się do legendarnego wydarzenia w dzie-
jach naszej Ojczyzny. Wieczorem zaś wszyscy 
będziemy tańczyć i śpiewać Niech żyje wol-
ność, wolność i swoboda, czyli do wspólnego 
świętowania zaprosi nas najsłynniejszy polski 
boysband – zespół Boys, bez którego hitów nie 
może się odbyć żadna impreza. 

Lato pożegnamy w Łękawce. W tym roku 
stawiamy przede wszystkim na najlepszą za-
bawę, a – jak wszyscy wiemy – taką zapewnia 
nam muzyka disco-polo, a zwłaszcza „Piękni 
i Młodzi” – zespół, który zapisał się w historii 
polskiego Must Be the Music. Ich „Niewia-
ra”, „Kocham się w tobie” czy „Ona jest taka  

cudowna” biją rekordy popularności.
Rok 2018 zakończymy w Koszycach Wiel-

kich obchodami setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości. Stali goście naszych wydarzeń 
na pewno zostaną zaskoczeni, gdyż po pełnym 
muzycznych wrażeń lecie na scenie bawić nas 
będzie Kabaret Cezarego Pazury.

- Ten rok okaże się naprawdę wyjątkowy.  
Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, 
tym bardziej że oprócz wspomnianych imprez 
zorganizujemy mnóstwo tematycznych festy-
nów, a co za tym idzie konkursów z nagrodami.  
Do niniejszego wydania gazetki dołączyliśmy 
specjalne kalendarium, które ułatwi dokładne 
rozeznanie się w terminach poszczególnych 
wydarzeń. Ważne, że na ich organizację już 
pozyskaliśmy fundusze 
zewnętrzne i staramy się 
o kolejne - zaprasza do 
wspólnego  świętowania 
Anna Pieczarka, dyrek-
tor Centrum Kultury i Bi-
bliotek Gminy Tarnów.

Do wspólnego świętowania 
zaprosi zespół disco-polo BOYS

Na dożynkach usłyszymy  
zespół LADY PANK

Wystąpi kabaret 
Cezary Pazura

Zagra zespół disco-polo 
KORDIAN

W trakcie Mani Pomagania  
wystąpi zespół KOMBII

Dzień Seniora 
z Teresą Werner

Kalendarz wydarzeń kulturalnych 2018

Wraz z bieżącym wydaniem „Nowin Tarnowskiej Gminy” trafia  
w Państwa ręce Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych w Gminie  
Tarnów w 2018, na które już dziś zapraszamy wszystkich  
mieszkańców.
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reklama

Strażacy – ochotnicy podsumowali rok
W pierwszych miesiącach bieżącego roku, 
we wszystkich dziewięciu jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 
naszej gminy odbyły się zebrania walno – 
sprawozdawcze. Strażacy - Ochotnicy pod-
sumowali swoją działalność w ubiegłym 
roku oraz rozmawiali o planach rozwoju 
swoich jednostek w 2018 roku.

Podczas każdego ze spotkań, Zarządy OSP 
podsumowały działalność danej jednostki  
w roku 2017, w tym przedstawiły sprawoz-
dania finansowe (otrzymane dotacje), spra-
wozdania z działalności operacyjnej (udział 
w działaniach ratowniczych, szkoleniach, 
ćwiczeniach ratowniczych). Następnie każda 
z jednostek przedstawiła plan działalności na 
rok 2018, planowane remonty, zakup sprzętu 
i umundurowania. 

W spotkaniach udział wzięli przedstawicie-
le Państwowej Straży Pożarnej, którzy w swo-
ich wystąpieniach przekazali informacje nt. 
dofinansowania z budżetu państwa w roku 
2018 oraz podziękowali druhom za pracę na 
rzecz jednostek OSP, sukcesy i dokonania 
w 2017 roku oraz współpracę z Państwową 
Strażą. W zebraniach uczestniczyli również 
przedstawiciele władz samorządowych,  
w tym wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, 
zastępca Sławomir Wojtasik oraz miejscowi 

radni i sołtysi.
- Rozwój naszych jednostek OSP w szcze-

gólności w zakresie sprzętu, wyposażenia 
i szkolenia jest widoczny. Praca strażaka – 
ochotnika to służba społeczna, bez wynagro-
dzenia, dlatego cieszy że władze gminy widzą 
nasze potrzeby  i  dostosowują do nich dotacje 
dla gminnych OSP. Już wiemy, że w tym roku 
przeznaczono dodatkowe środki na zakup sa-
mochodu - mówi prezes gminnych jednostek 
OSP RP Henryk Solak.

Jak wynika ze sprawozdań złożonych pod-
czas zebrań, działania strażaków - ochot-
ników z terenu Gminy Tarnów  w 2017 roku 
dotyczyły głównie wypadków i kolizji dro-
gowych, a w nieco mniejszej skali pożarów. 
Pozostałe akcje to miejscowe zagrożenia, jak 
np. cięcie drzew i gałęzi. Osobno należy od-
notować wyjazdy na ćwiczenia oraz uroczy-
stości, w których organizacji i zabezpieczeniu 
strażacy tradycyjnie już pomagali.
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Pod Okiem Opatrzności

Opatrzność Boża dała nam ludzi, którzy poszli z „Różańcem do Granic”
Papież Franciszek prosi wiernych Kościoła Ka-
tolickiego, by wychodzili z Ewangelią „na ulice”. 
Odpowiedzią na to papieskie wezwanie było 
wyjście czcicieli Matki Bożej z „Różańcem na 
Granice”, które miało miejsce w dniu 7 paździer-
nika ubiegłego roku . Była to historyczna chwila 
w dziejach naszego Narodu.
    Tą niezwykłą akcją różańcową objęte zostały 
nie tylko sanktuaria i setki kościołów stacyjnych, 
ale także statki, kutry, kajaki, szczyty górskie od 
Giewontu aż po Bałtyk, graniczne rzeki, plaże 
nadmorskie. Był to przykład na ewangelizację 
łączącą tradycyjną pobożność, z nową oryginal-
ną formą apostołowania. To dało świadectwo 
wiary milionów Polaków w kraju i za granicą 
oraz czcicieli Matki Bożej u naszych sąsiadów  
i z innych narodowości. Modlono się za Ojczy-
znę, o pokój na świecie oraz w różnych osobi-
stych intencjach. „Różaniec do Granic” był naj-
mocniejszym akcentem 100 rocznicy objawień 
w Fatimie, gdzie Maryja prosiła, aby odma-
wiać Różaniec w intencjach wynagradzających  

i błagać o ratunek dla tych, których zbawienie jest 
zagrożone.

Ci, którzy nie pojechali na granice, modlili się 
w duchowej łączności z „pogranicznikami”.
Na tatrzański szczyt Giewont wyruszyło z różań-
cami, ikoną Matki Bożej Częstochowskiej oraz 
relikwiami św. Faustyny i Papieża Polaka około 
30 osób z różnych części Polski, by w ten sposób 
realizować testament  św. Jana Pawła II: „Chcemy 
bronić krzyża od Giewontu do morza”.
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych  
i zapowiedzi o nadchodzącym sztormie, na Zato-
kę Gdańską wypłynęły cztery kutry, na każdym 
były załogi z rodzinami. Płynęli, modląc się z Ró-
żańcem Świętym.

Na granicach do modlitwy różańcowej włą-
czyli się też nasi sąsiedzi. W „Różańcu do Gra-
nic” uczestniczyli nasi rodacy m.in.w Zaporożu 
na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii w Kanadzie,  
w USA. Do udziału w „Różańcu do Granic” 
zachęcał w elbląskiej katedrze ks. bp Jan Styr-
na, biskup senior tej diecezji „Niech modlitwa  

różańcowa będzie modlitwą rodziny i za rodzinę”.
    Ten potężny modlitewny szturm w ramach 
„Różańca do Granic” wpisał się w fatimskie 
prośby Maryi o ratowanie świata od wszelkiego 
zła.

Trzeba stwierdzić, że gorąca „maryjność Pola-
ków, która skłoniła ich do wielkiej akcji
„Różaniec do Granic”, to fenomen niespotykany 
na taką skalę w Europie i w świecie.
    Cieszy nas bardzo, że konkretną intencją mo-
dlitwy na „Różańcu do Granic” było umocnienie 
naszej wiary, ochrona życia dzieci poczętych, 
szacunek do Krzyża Chrystusowego, wypełnia-
nie Dekalogu Bożego i przekazywanie młodemu 
pokoleniu świętych wartości chrześcijańskich. 
Na pewno będą piękne duchowe owoce tego  
modlitewnego szturmu.

ks. dr Tadeusz Wolak

Tajne przepisy naszych gospodyń




