


NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY | Lipiec 20182

NASZE SPRAWY

Czteroosobowa rodzina Polaków z Ka-
zachstanu zamieszka w gminie Tarnów. 
Repatrianci osiedlą się w Koszycach Ma-
łych, gdzie gmina przygotowuje dla nich 
mieszkanie przy miejscowej szkole. Ro-
dzinę tworzą Tatyana i Sergey Buss wraz 
z dwojką dzieci: 10-letnim Aleksandrem 
i 15-letnim Dimitrem. Pieniądze na spro-
wadzenie rodziny, w tym remont miesz-
kania, daje w całości budżet państwa.

Rodzina Bussów mieszka w kazachskiej 
wsi Letowocznoje. Utrzymują się z tego, 
co uda się im wyhodować na niewielkim, 
przydomowym poletku. Jak sami mówią, 
nie przelewa się. O przyjeździe do Ojczyzny, 
do Polski, marzyli ich dziadkowie i rodzice. 
Teraz oni, dzięki zaproszeniu gminy Tarnów, 
dostaną szansę na spełnienie ich i swoich 
marzeń.

– Polacy, którzy tyle wycierpieli pod so-
wieckim butem powinni mieć prawo powrotu 
do Ojczyzny. Jestem dumny, że w naszej gmi-
nie znajdą dom i zaczną nowe życie. Będzie-
my ich wspierać również w znalezieniu pracy 

i przystosowaniu się do życia w Ojczyźnie – 
mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, 
do którego Polska rodzina z Kazachstanu 
zwróciła się o pomoc. 

Zgodnie z rekomendacją wójta, radni 
przyjęli w kwietniu stosowną uchwałę, która 
była jednocześnie zaproszeniem dla rodziny 
Bussów do przyjazdu do Polski. Zgodnie z 
nią, dla rodziny zostanie zapewnione miesz-
kanie przy szkole w Koszycach Małych, któ-
re jest już remontowane. Na przygotowanie 
lokalu dla repatriantów gmina otrzyma fun-
dusze w całości z budżetu państwa. 

Bussowie są spokrewnieni z rodziną re-
patriantów, która dziewięć lat temu została 
zaproszona przez Gminę Tarnów i zamiesz-
kała w Zawadzie.  – Oni są bardzo szczęśliwi, 
jest to spełnienie ich marzeń. Maja trochę 
obaw, przede wszystkim czy ludzie ich za-
akceptują. Ale ja im mówię, że nie mają się 
czego obawiać. Dla mnie zamieszkanie w 
Gminie Tarnów było po prostu najlepszym, co 
mogło mnie spotkać – mówi Alona Renkas z 
rodziny repatriantów.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY -
Pismo Samorządu Gminy Tarnów, 
ISSN 1897 - 2446
Wydawca: Centrum Kultury i Bibliotek 
Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów, 
ul. Krakowska 19, tel. 14 688 01 37, 
Druk: Czeszyk sp. z o. o., Tarnowiec, 
ul. Najdałówka 22

Mieszkańcy gminy Tarnów wymieniają 
już stare piece węglowe na nowe, gazo-
we, otrzymując na ten cel dofinansowanie 
unijne. Wymiana kotłów odbywa się w ra-
mach realizowanego przez Gminę Tarnów 
projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie 
Tarnów”.

Wszyscy mieszkańcy, którzy przystąpili do 
projektu, wymieniają już stare kotły węglowe 
na nowe, gazowe źródła ciepła. Dofinanso-

wania obejmują też wykonanie wewnętrz-
nych instalacji w budynku, niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania nowego sys-
temu ogrzewania. Projekt docelowo prze-
widuje udzielenie dofinansowania dla 172 
budynków, których mieszkańcy zgłosili chęć 
wymiany pieca. Aktualnie podpisano blisko 
100 umów z mieszkańcami na dofinansowa-
nie. Kolejni beneficjenci oczekują na wyko-
nanie ocen energetycznych ich budynków.

Projekt pn. „Redukcja emisji CO2 w Gmi-

nie Tarnów” poprzez wymianę źródeł ciepła 
w gospodarstwach domowych (paliwa ga-
zowe) dofinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w Ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 4. 
Regionalna polityka energetyczna, Działanie 
4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie pozio-
mu niskiej emisji z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Gmina Tarnów 29 czerwca zawarła 
umowę z Powiatem Tarnowskim na 
dofinansowanie programu zdrowotne-
go związanego z profilaktyką zakażeń 
pneumokokowych, czyli na darmowe 
szczepionki dla mieszkańców. 

Szczepieniem przeciwko pneumoko-
kom mogą zostać objęte dzieci urodzone 
przed 1 stycznia 2017 roku, zameldowane 
na terenie gminy Tarnów, które albo ni-
gdy nie przyjmowały szczepionki, albo nie 
otrzymały wszystkich wymaganych dawek 

szczepienia podstawowego. Przewidywa-
na liczba zaszczepionych dzieci to 100. Cał-
kowity koszt programu wynosi 58 tys. zł, z 
czego gmina Tarnów pokrywa 23 200 zł.

W najbliższym czasie Starostwo ogłosi 
konkurs, podczas którego zostanie wy-
łoniony wykonawca zadania. O terminie 
wykonywania szczepień będziemy infor-
mować za pośrednictwem sołtysów, księży 
oraz na stronie internetowej gminy Tar-
nów. Prawdopodobnie możliwość ta bę-
dzie dostępna już we wrześniu.

Wymiana starych pieców na nowe gazowe trwa

Będą darmowe szczepionki przeciwko 
pneumokokom 

Rusza „Dobry Start” 
dla każdego uczącego 
się dziecka
300 złotych – tyle wynosi świadczenie w ra-
mach nowego rządowego programu „Dobry 
Start”, które już w tym roku trafi do każdego 
uczącego się dziecka.  Na wsparcie raz w roku 
może liczyć każdy uczeń, który nie ukończył 
20 roku życia i rozpoczyna rok szkolny. Dzieci 
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzy-
mają świadczenie do ukończenia 24 roku 
życia. Warto dodać, że świadczenie będzie 
przyznawane bez względu na wysokość do-
chodów. Wniosek można składać od 1 lipca 
online poprzez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl oraz poprzez banko-
wość elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 
drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Co ważne, 
wniosek należy złożyć do 30 listopada. Warto 
pamiętać, że złożenie wniosku o świadczenie 
„Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja 
wypłaty świadczenia nie później niż do 30 
września. W przypadku wniosków złożonych 
w kolejnych miesiącach, gmina będzie mia-
ła maksymalnie 2 miesiące od dnia złoże-
nia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę 
świadczenia. Dodajmy, że wsparciem zosta-
nie objętych około 3,7 tysiąca uczniów z tere-
nu gminy Tarnów. 

Polacy z Kazachstanu 
zamieszkają w gminie Tarnów
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Ćwiczyć pamięć, dużo czytać i uważać na lekcjach
Recepta na wysoką średnią ocen na świadectwie

Redakcja „Nowin” zadała po pięć pytań 
uczniom z gminnych szkół, którzy w mi-
nionym roku szkolnym osiągnęli najlepsze  
w gminie średnie ocen na świadectwach:

1. W jaki sposób zostaje się tak świetnym 
uczniem, jaka jest recepta na tak dobre 
oceny?
2.  Jaka jest Twoja opinia o szkole, 
czy spełnia oczekiwania?
3. Ulubiony przedmiot – zainteresowania?
4. Dalsze plany edukacyjne?
5. Jak zamierzasz spędzić wakacje?

Maciej Sondej – Szkoła Podstawowa  
w Tarnowcu, VI klasa, średnia 5,82

1. Systematycz-
na, ciężka praca. 
Dużo ćwiczę pa-
mięć, dzięki temu 
dużo łatwiej jest 
uczyć się  i przy-
swajać wiedzę.

2. Jestem zado-
wolony ze swojej 
szkoły. Dużo się w 
niej dzieje. Stwa-
rza dobre możli-
wości do rozwija-
nia swoich pasji, 

choćby przez to, że działają liczne koła zain-
teresowań. Nauczyciele zachęcają do udziału 
w konkursach, wiedzą, jak podejść do ucznia.

3. Trudno mi wskazać konkretny przedmiot. 
Na pewno lubię plastykę, bo pasjonuję się ry-
sunkiem. Uwielbiam muzykę, bo pozwala mi 
się wyciszyć. Gram na instrumentach, głównie 
na skrzypcach.

4. Wiele rozmyślałem na ten temat, ale nie 
mam jeszcze sprecyzowanego kierunku. Nie 
wiem też czy moje obecne plany nie ulegną 
zmianie w przyszłości.

5. Wakacje zamierzam spędzić z przyjaciół-
mi. Chciałbym dobrze wypocząć po roku cięż-
kiej nauki.

Weronika Matyjasik – Szkoła Podstawowa 
w Zbylitowskiej Górze, VI klasa, średnia 6,0

1. Trzeba brać 
udział w konkur-
sach. Dużo cza-
su spędzać nad 
książkami. Dużo 
czytać i uczyć się.

2. Moja szko-
ła oferuje dużo 
możliwości roz-
woju. Jest wie-
le konkursów, 
mamy fajnych na-
uczycieli. Koledzy 

są bardzo mili, zresztą koleżanki też.
3. Mój ulubiony przedmiot to wf. Bardzo lu-

bię sport, interesuję się zwłaszcza koszykówką 
i siatkówką. Sporo meczów w tych dyscypli-
nach oglądam w telewizji.

4. Bardzo chciałabym być nauczycielką i 
uczyć młodsze dzieci. Albo być przedszkolanką.

5. Z rodzicami wybieram się na wczasy do 
Grecji. A potem w planach mam wyjazd na ko-
lonię do Jodłówki Tuchowskiej. Byłam tam już 
dwa razy. To piękne i urokliwe miejsce.

Aleksandra Niewola – Szkoła Podstawowa 
w Zgłobicach, VI klasa, średnia 6,0

1. Trzeba się 
systematycznie 
uczyć. Poważnie 
podchodzić do 
swoich obowiąz-
ków.

2. Z mojej szkoły 
jestem bardzo za-
dowolona. Mamy 
dużo zajęć dodat-
kowych. Jeździmy 
na różne wyciecz-
ki. Byłam nawet 
na zielonej szkole 

we Włoszech.
3. Matematyka i wf. Dlaczego matematyka? 

Bo łatwo wchodzi mi do głowy. W ogóle moim 
mocnym punktem są przedmioty ścisłe.

4. Jeszcze nie wiem. Na chwilę obecną naj-
ważniejsze dla mnie to dobrze się uczyć, a po-
tem zobaczymy.

5. Już jestem w trakcie pakowania się, bo 
wyjeżdżam nad morze. A potem będę spędzać 
wakacje w Zgłobicach i starać się wypocząć, 
jak najlepiej naładować akumulatory przed 
nowym rokiem szkolnym.

Anna Sztyler – Niepubliczna Szkoła  
Podstawowa w Koszycach Małych, V klasa, 
średnia 5,82

1. Dużo zapa-
miętuję z lekcji. 
Poza tym jest to 
zasługa dobrych 
nauczycieli i na-
uki w domu.

2. Mamy faj-
nych nauczycieli. 
Mamy też bardzo 
dużo zajęć dodat-
kowych, z których 
każdy wybierze 
dla siebie jakieś 
ciekawe. Często 

organizowane są zawody sportowe w różnych 
dyscyplinach. W tym roku szkolnym brałam 

udział w gminnych zawodach pływackich, 
konkursie wiedzy o Janie Pawle II, konkursie z 
języka polskiego, historii, plastycznych… dużo 
ich było.

3. Język polski. Ulubiony, najulubieńszy. 
Oprócz tego historia. A, i jeszcze plastyka, 
ale maluję to w zasadzie na każdej lekcji. No 
oprócz matematyki. Poza szkołą, z moich za-
interesowań wymienię pływanie. Tak, to jest 
moje hobby.

4. Ja już dobrze wiem, kim chcę zostać w 
przyszłości. Architektem. Od małego budowa-
łam z klocków, teraz rysuję, więc to jest zawód 
dla mnie. I w takim kierunku będę wybierała 
dalszą edukację.

5. Jadę z rodziną w Bieszczady. Będę space-
rować, chodzić po górach i oczywiście pływać.

Karolina Kołton – Szkoła Podstawowa nr 2  
w Woli Rzędziń-
skiej, kl. V, śred-
nia 5,82

1. Ja sobie or-
ganizuję dobrze 
cały dzień. Tak, by 
mieć czas zarów-
no na naukę jak  
i zabawę. W szko-
le natomiast 
trzeba uważać 
na lekcjach, żeby 
nic nie umknęło. 
Oczywiście, waż-

na jest frekwencja. Ja w tym roku szkolnym 
opuściłam tylko jedną lekcję w całym roku, 
gdy musiałam iść na wizytę do ortodonty. Była 
to lekcja z plastyki, ale nie mogłam przeżyć.

2. Szkoła jest dobra. Jest mnóstwo zajęć 
dodatkowych, w których uczestniczę jak chór, 
kółko przyrodnicze, język angielski czy zaję-
cia muzyczne. Jedyne co chciałabym aby się 
zmieniło, to bardziej kolorowe ściany w kla-
sach. I może tablice interaktywne w każdej 
klasie. 

3. Moje zainteresowania? Przede wszystkim 
język angielski. A tak mniej naukowo to taniec 
i śpiew. 

4. Jeszcze nie myślałam o planach na przy-
szłość, mam trzy lata by wybrać dla siebie 
dobrą szkołę. Na plany na dalszą przyszłość 
przyjdzie czas. Teraz przede mną wakacje,  
a później kolejny rok szkolny, w którym  
będę chciała osiągnąć jak najlepsze wyniki  
w nauce.

5. Z rodzicami i braćmi wybieram się do 
Wrocławia. Tam na pewno pójdziemy do oce-
anarium i do zoo. Oprócz tego zaplanowałam 
już wycieczkę do Ciężkowic z kuzynostwem.

Z roku na rok wzrasta w gminie Tarnów liczba zdolnych uczniów ze szczególnymi wynikami w nauce, sporcie czy  
w sferze artystycznej. Podczas gminnego zakończenia roku szkolnego w Koszycach Wielkich wręczonych zostało  
przeszło 100 stypendiów, właśnie za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne. 
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Gminny Konkurs Poezji 
Józefy Frysztakowej
W dziesiątą rocznicę śmierci Józefy Fryszta-
kowej w Szkole Podstawowej w Tarnowcu, 
25 kwietnia, odbył się kolejny konkurs po-
ezji tej lokalnej poetki. Wzięli w nim udział 
uczniowie gminnych szkół podstawowych i 
gimnazjalnych w trzech różnych kategoriach 
wiekowych. Jury przyznało kolejne miejsca 
na podium następującym recytatorom: kla-
sy I–III: Martyna Malig, Hubert Olszówka, Łu-
cja Paw. Klasy IV–VI: Wiktoria Zardzielewicz, 
Michał Polek, Weronika Kuta. Klasy VII, II–III 
gimnazjum: Wiktoria Szczupak, Jan Cygan, 
Marika Kawalewska.

Konferencja 
„Edukacja dla zdrowia”
W Koszycach Wielkich 12 kwietnia odbyła się 
konferencja „Edukacja dla zdrowia”. Wzięli 
w niej udział dyrektorzy i nauczyciele szkół, 
dla których była to bardzo dobra okazja do 
zapoznania się z metodami dbania o bezpie-
czeństwo i higieniczne warunki nauczania. 
Podczas spotkania przedstawione zostały in-
formacje na temat programów edukacyjnych 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej. Swoją obecnością 
zaszczyciła wydarzenie Barbara Nowak – Ma-
łopolska Kurator Oświaty, która skierowała 
kilka słów do uczestników. 

„Spotkanie z Melpomeną” 
Gminny Przegląd  
Teatrzyków Szkolnych
Za nami już XVI Gminny Przegląd Teatrzyków 
Szkolnych „Spotkanie z Melpomeną”, który 
odbył się 13 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Zbylitowskiej Górze, a jego uczestnikami 
byli uzdolnieni uczniowie klas IV–VII. Na sce-
nie wystąpiło sześć zespołów, które zaprezen-
towały przeróżne formy i gatunki sceniczne. 
Występ aktorów ze Szkoły Podstawowej im. 
ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej 
– „Nie ma winy bez kary – Dziady cz. II Ada-
ma Mickiewicza” – został uhonorowany aż 
dwiema nagrodami – za grę aktorską zespołu 
oraz za talent aktorski dla Mickiewiczowskiej 
Zosi – Aleksandry Bigi. Przyznano również 
wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Zby-
litowskiej Górze za walory wychowawcze i 
edukacyjne sztuki „Nietykalni”. Nagrody i dy-
plomy wręczył Zastępca Wójta Gminy Tarnów 
Sławomir Wojtasik, który był pod wrażeniem 
talentu młodych aktorów oraz ich bardzo do-
brego przygotowania.

Wójt Grzegorz Kozioł 
i Małopolska Kurator 
Oświaty Barbara Nowak 
poprowadzili lekcje 
historii w szkołach gminy 
Tarnów

Sesja Młodzieżowej Rady 
Gminy Tarnów
Kwietniowe obrady Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Tarnów odbyły się 24 kwietnia w Domu 
Ludowym w Nowodworzu. Gościem sesji była 
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesła-
wa Mitera, która  przedstawiła pełnione przez 
siebie obowiązki w związku ze sprawowanym 
urzędem, opowiedziała, na czym polegają 
obrady Rady Gminy, jakie tematy są podczas 
nich poruszane. 

K
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Dzień Ziemi 
w Gminie Tarnów

„Uczyńmy Ziemię piękniejszą” pod takim 
hasłem pracownicy Centrum Kultury i Biblio-
tek oraz Urzędu Gminy Tarnów wyruszyli do 
gminnych miejscowości, aby porządkować 
naszą małą ojczyznę z okazji Dnia Ziemi. 
Prace rozpoczęły się od sprzątania placów i 
skwerków, zwłaszcza tych znajdujących się 
w pobliżu Domów Ludowych w Zbylitowskiej 
Górze, Nowodworzu, Radlnej i Błoniu, a także 

Mały Patriota z flagą

W przedszkolach i klasach I–III szkół podsta-
wowych odbyły się patriotyczne spotkania 
samorządowców połączone z rozdawaniem 
flag najmłodszym mieszkańcom gminy Tar-
nów. „Mały Patriota”, pod takim hasłem sa-
morządowcy odwiedzali uczniów, stanowi 
już cykliczną część obchodów Dnia Flagi Rze-
czypospolitej. Szkoły odwiedzili Wójt Gminy 
Tarnów Grzegorz Kozioł, Zastępca Wójta gmi-
ny Tarnów Sławomir Wojtasik,  Przewodni-
cząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera,   
Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Anna 
Pieczarka. W trakcie spotkań maluchy śpie-
wały patriotyczne pieśni i opowiadały o bar-
wach narodowych.

XXXVIII Sesja 
Rady Gminy Tarnów
Wprowadzenie do budżetu gminnego no-
wych zadań inwestycyjnych, wyrażenie zgo-
dy na zakup działki w Zawadzie, na której w 
przyszłości będzie mógł powstać budynek 
służący lokalnej społeczności czy przystąpie-
nie do realizacji programu profilaktyki zaka-
żeń pneumokokowych i HPV to tylko niektóre  
z uchwał, które przyjęli radni podczas XXXVIII 
Sesji Rady Gminy Tarnów. Odbyła się ona w 
dniu 18 kwietnia w sali narad Urzędu Gminy 
Tarnów. Dzięki wypracowanym oszczędno-
ściom oraz pozyskanym środkom zewnętrz-
nym, po raz kolejny udało się wprowadzić do 
tegorocznego budżetu gminy Tarnów nowe 
zadania inwestycyjne. W tym warto wymie-
nić: 170 tysięcy dotacji ze Starostwa Powia-
towego na drogi, a także z samorządu woje-
wództwa na nasadzenie zielenią skarpy przy 
drodze wojewódzkiej w Porębie Radlnej  w 
ramach Budżetu Obywatelskiego. Po zakoń-
czonej sesji radni przeprowadzili zbiórkę pie-
niędzy dla Justyny Drąg, mieszkanki Białej, 
która od kilku lat zmaga się z nowotworem 
mózgu. 

Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł wraz z 
dyrektorem Centrum Obsługi Szkół i Przed-
szkoli Adamem Rybą poprowadzili niezwykłe 
lekcje historii we wszystkich szkołach gminy 
Tarnów. W jednej z nich, w Koszycach Wiel-
kich, nie tylko uczestniczyła, ale też poprowa-
dziła ją Małopolska Kurator Oświaty Barbara 
Nowak. Tematem tegorocznych lekcji był Ho-
locaust. Przypomnijmy, iż lekcje historii pro-
wadzone przez wójta już na stałe wpisały się 
do corocznego, wiosennego kalendarza szkół 
w gminie Tarnów.

Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Ma-
łych, Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszy-
cach Wielkich oraz przy Centrum Rekreacji 
Wodnej w Woli Rzędzińskiej. Porządkowano 
place zieleni, przycinano krzewy, poprawiano 
skarpy, nasadzano nowe kwiaty. Wszystkie te 
działania prowadzą nie tylko do upiększe-
nia naszych gminnych miejscowości, przede 
wszystkim ich miejsc centralnych, lecz także 
mają się przyczynić do popularyzacji obcho-
dów tego święta.
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„Otwarta księga” Gminny 
Dzień Bibliotekarza

„Otwarta księga” pod takim hasłem 8 maja 
w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Ma-
łych bibliotekarze Centrum Kultury i Biblio-
tek oraz szkół i przedszkoli obchodzili swoje 
święto. W spotkaniu udział wzięli również 

Dzieci w hołdzie 
Janowi Pawłowi II
W Niepublicznym Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Błoniu 10 maja odbyła się XIII 
edycja gminnego konkursu poświęconego 
patronowi placówki. Tegoroczne wydarze-
nie upływało pod hasłem „Dzieci w hołdzie 
Janowi Pawłowi II”, a jego uczestnikami byli 
uczniowie  klas IV–VII szkół podstawowych z 
terenu gminy Tarnów. Spotkanie ku pamięci 
Papieża Polaka współorganizowało Centrum 
Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.
Miejsca na podium w konkursie wiedzy zajęli 
kolejno: Wojciech Kania, Szymon Dyrdał, Pa-
weł Skowron. Wyróżnienie otrzymała Anna 
Sztyler. W konkursie recytatorskim: Karolina 
Kołton, Julia Barnaś,  Wiktoria Pinas. Wyróż-
niono również Emilię Wronę.

V Rajd Rowerowy 
Tour de Gmina Tarnów
Rekordowa liczba blisko sześciuset rowerzy-
stów wzięła udział w jubileuszowym V Rajdzie 
Rowerowym Tour de Gmina Tarnów, którego 
trasa prowadziła Szlakiem Bohaterów Armii 
Krajowej. Patriotyczny rajd w biało-czerwo-
nych barwach stał się gminną tradycją, do 
której dołączają co roku kolejne rodziny, gru-
py przyjaciół jak i liczni goście z całego woje-
wództwa małopolskiego.

Święto 
Strażaków - Ochotników

„Swe powołanie pełnić chcę” – pod takim ha-
słem w sobotę, 19 maja strażacy – ochotnicy  

Młodzieżowa Rada 
w Radiu RDN Małopolska

Wyjątkowe obrady sesji Młodzieżowej Rady 
Gminy Tarnów miały miejsce 28 maja w Ra-
diu RDN Małopolska. Młodzi radni odwiedzi-
li studio nagraniowe w związku z tematyką 
majowego posiedzenia, którą była promocja 
gminy Tarnów. Zwiedzanie małopolskiej roz-
głośni było nie lada przeżyciem dla członków 
Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów. Dzięki 
zaproszeniu i gościnności Pawła Juchy, Dy-
rektora Biura Reklamy, młodzi radni byli 
oprowadzani po wszystkich działach odpo-
wiedzialnych za funkcjonowanie radia. W 
trakcie odwiedzin Przewodnicząca Młodzie-
żowej Rady Gminy Tarnów Julia Zając udzieli-
ła radiowego wywiadu.

z gminy Tarnów obchodzili swoje święto. 
Miejscem spotkania była Wola Rzędzińska II. 
Obchody połączono z jubileuszami 110-lat 
OSP Wola Rzędzińska oraz 50-lat Orkiestry 
Dętej OSP w Woli Rzędzińskiej.

Święto strażaków rozpoczęło się od mszy 
św. w intencji gminnych jednostek OSP w 
kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Woli 
Rzędzińskiej. Następnie w uroczystym  
przemarszu pocztów sztandarowych, straża-
ków, orkiestr dętych oraz zaproszonych gości, 
prowadzonym przez Komendanta Gminnych 
Jednostek OSP Jana Michalika, przemasze-
rowano na plac uroczystości obok Centrum 
Rekreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej, gdzie 
odbyła się część oficjalna uroczystości.

W jej trakcie miało miejsce wręczenie od-
znaczeń związkowych dla zasłużonych dru-
hów z terenu gminy Tarnów. Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Barnaś 
Paweł, Kuta Kazimierz, Płaneta Krzysztof. 
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
otrzymali Ciężadło Krzysztof, Hetman Janusz, 
Stach Krzysztof, Zaucha Andrzej, Zaucha Łu-
kasz. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” otrzymali: Ciężadło Wojciech, Derus 
Michał, Hetman Grzegorz, Hetman Krzysztof, 
Potempa Sebastian, Sobal Jakub, Sobol To-
masz, Stach Dominik, Zgłobica Maciej. Od-
znakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: Furmań-
ski Szymon, Grucela Grzegorz, Kuta Damian, 
Płaneta Arkadiusz, Sobal Mateusz, Sysło 
Piotr, Wroński Adrian. Odznaczenia wręczali: 
zastępca  Komendanta Miejskiego PSP w Tar-
nowie  mł. brygadier Maciej Wolański, Czło-
nek Prezydium  Zarządu Powiatowego OSP 
ks. kapelan Kamil Wróbel, wójt gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł, Prezes Zarządu Gminnego 
druh Henryk Solak. Po uroczystości odbył się 
okolicznościowy koncert orkiestr dętych.

Emocje na boisku
Mnóstwo sportowych emocji towarzyszyło 
gminnym zawodom szkół podstawowych w 
piłkę nożną. Na boisku LKS Dunajec w Zbyli-
towskiej Górze 8 maja zgromadziło się 11 ze-
społów szkół podstawowych z terenu gminy 
Tarnów. Młodzi piłkarze pełni zapału i pozy-
tywnej energii stanęli do rywalizacji o tytuł 
najlepszych. Emocje rozgrzewały wszystkich, 
temperatura rosła z minuty na minutę, czego 
dowodem była walka o I miejsce. Gra między 
Wolą Rzędzińską I a Koszycami Małymi była 
wyrównana, zakończyła się remisem 0:0. 
Dogrywka również nie rozstrzygnęła wyniku, 
dopiero rzuty karne zadecydowały o przyzna-
niu palmy pierwszeństwa Woli Rzędzińskiej, 
co zespołowi z Koszyc Małych dało srebrny 
medal. O III miejsce rywalizowała drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich ze 
Szkołą Podstawową w Tarnowcu z wynikiem 
5:0 dla Koszyc Wielkich.

Gminne obchody Święta 
Narodowego Trzeciego 
Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja po raz ko-
lejny Gmina Tarnów obchodziła w Woli Rzę-
dzińskiej. Wydarzenie rozpoczęło się uroczy-
stą mszą św. w intencji Ojczyzny w parafii 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie  
na Placu Bohaterów Armii Krajowej w cen-
trum wsi odbyła się część oficjalna uroczy-
stości. W jej trakcie wręczono nadany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski pośmiert-
nie żołnierzowi AK i Zrzeszenia „WiN” st. sierż. 
Aleksandrowi Furmańskiemu ps. „Grom”. Me-
dal na ręce Anny Starzak - wnuczki pochodzą-
cego z Woli Rzędzińskiej żołnierza, wręczył 
Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron 
wraz z Wójtem Gminy Tarnów Grzegorzem 
Koziołem.

samorządowcy i księgarze. Przedstawiciele 
samorządu złożyli życzenia i podziękowa-
nia bibliotekarzom za ich codzienną pracę. 
Następnie był czas na wymianę poglądów, 
rozmowę o nowościach wydawniczych oraz 
dyskusję.
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Inauguracja Dni Pamięci 
Galicyjskich Żydów
W czwartek, 14 czerwca, w lesie Buczyna na 
terenie Zbylitowskiej Góry, jak co roku roz-
poczęły się Dni Pamięci Żydów Galicyjskich. 
Zainaugurowała je wspólna modlitwa du-
chownych katolickich i żydowskich w intencji 
tysięcy osób narodowości żydowskiej i pol-
skiej, zamordowanych tutaj przez Niemców 
w latach 1939–1945. – Najlepszym świadec-
twem tamtej strasznej zbrodni i lekcją z niej 
płynącą jest właśnie to miejsce. Jest szcze-
gólnie ważne, dlatego, jako samorząd zago-
spodarowujemy je, żeby zapewnić przyjeżdża-
jącym tu wycieczkom jak najlepsze warunki 
zwiedzania i złożenia hołdu pomordowanym. 
Chcemy, żeby las Buczyna zawsze głośno  

CZ
ER
W
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Wójt Gminy Tarnów 
z absolutorium

Radni udzielili Wójtowi Gminy Tarnów abso-
lutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. 
Był to najważniejszy punkt obrad w trakcie 
XXXIX sesji Rady Gminy Tarnów, która odby-
ła się w dniu 23 maja w Domu Ludowym w 
Radlnej. Oprócz powyższego radni podjęli 
uchwałę o nadaniu nazwy nowym ulicom, 
a także dokonali zmian w tegorocznym bu-
dżecie  wprowadzając do niego dodatkowe 
pieniądze, które pozyskała w ostatnim czasie 
Gmina Tarnów. Radni podjęli też uchwały do-
tyczące utworzenia przedszkola przy szkole 
w Porębie Radlnej i przyjęcia Kodeksu Etyki 
Radnego.

Rodzinna Parafiada 
w Woli Rzędzińskiej

W dniu 17 czerwca w Woli Rzędzińskiej odbył 
się XVII Festyn Rodzinny – Parafiada. Wyda-
rzenie to, zorganizowane przez społeczność 
parafii Miłosierdzia Bożego oraz Centrum 
Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, jak co roku 
zgromadziło całe rodziny, które niedzielne 
popołudnie postanowiły spędzić na dobrej 
zabawie w gronie najbliższych i sąsiadów. 
Spotkanie rozpoczął rozśpiewany festiwal 
muzyczno-taneczny  w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej. 
Po nich swój aktorski talent udowodniły  
dzieci z Przedszkola Niepublicznego Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek, a sportowe 
umiejętności zaprezentowała wolańska sek-
cja judo.  Na zakończenie odbyła się zabawa 
taneczna.

Festyn z dobrym 
smakiem w Jodłówce-
Wałkach

Smaczne potrawy, kolorowe występy dzieci, 
konkursy i atrakcje dla całych rodzin – tak 
gmina Tarnów powitała lato festynem rodzin-
nym z II Festiwalem Dobrego Smaku, który 
odbył się 24 czerwca w Jodłówce-Wałkach. 
Miejscem wydarzenia był teren obok remi-
zy OSP. W jego trakcie wystąpili uczniowie z 
Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jodłówce-Wałkach.  W ramach II Fe-
stiwalu Dobrego Smaku każdy mógł skoszto-
wać darmowych pyszności przy chłopskim 
stole: pierogów z polowej patelni w kilku 
smakach, kiełbasek w różnych stylach z 
grilla, staropolskiej kaszanki czy bigosu.  Po 
smacznym posiłku, dzieci mogły bawić się 
w dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach, a 
wszyscy brać udział w organizowanych kon-
kursach i zabawach. Był taniec-łamaniec 
na dwie lewe nogi, quiz zgaduj-zgadula czy 
sportowe zmagania „Tylko dla twardzieli”.  
Każdy mógł spróbować swojego szczęścia w 
loterii fantowej, gdzie do wygrania były war-
tościowe nagrody jak rowery czy sprzęt AGD 
i RTV.

Seniorzy w podróży

Cerkwie w Wysowej-Zdroju i stolicę Litwy 
zwiedzili w maju i czerwcu seniorzy z gminy 
Tarnów. Koszty pobytu opłacali sami uczest-
nicy, samorząd zaś pokrył koszt transportu. 
W trakcie majowego wyjazdu seniorzy podą-
żyli „Beskidzkim szlakiem cerkwi” do Wyso-
wej-Zdroju. W czerwcu celem wyjazdu stało 
się Wilno, gdzie na cmentarzu na Rossie przy 
Mauzoleum Matka i Serce Syna, gdzie po-
chowana jest Maria z Bilewiczów Piłsudska 
oraz serce jej syna – Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, złożono dwie wiązanki: w imieniu 
Seniorów Gminy Tarnów, a także Samorządu 
Gminy Tarnów. Wymowne było zaśpiewanie 
przez seniorów zebranych wokół Mauzoleum 
hymnu Polski.

Rozstrzygnięcie konkur-
su „Życie bez alkoholu”
Za nami XVII edycja konkursu plastyczne-
go „Życie bez alkoholu” organizowanego 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Prawie dziewięćdziesięciu uczniów ze szkół  

Ostatnia sesja 
Młodzieżowej Rady Gminy 
Tarnów w roku szkolnym 
2017/2018
We wtorek, 19 czerwca w Domu Ludowym w 
Nowodworzu, odbyła się ostatnia sesja Mło-
dzieżowej Rady Gminy Tarnów w roku szkol-
nym 2017/2018. Opiekun Rady dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Zgłobicach Ewa Sojat oraz 
dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Adam Ryba podziękowali radnym za pracę i 
zaangażowanie towarzyszące ich działaniom. 
Następnie otworzono ostatnie w tym roku 
szkolnym obrady. Ich gościem był prezes Tar-
nowskiej Tv Zbigniew Filar, który opowiedział 
o interesującej, ale bardzo wymagającej pracy 
w mediach.

podstawowych wykonało prace w dowolnej 
technice malarskiej nawiązujące do tematyki 
konkursu. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych pod przewod-
nictwem Jana Nowaka była pod wrażeniem 
talentu oraz kreatywności dzieci. Spośród 
wielu ciekawych prac wyłoniono te najlepsze 
i przyznano następujące miejsca w trzech ka-
tegoriach wiekowych. Klasy I–III: Monika Bu-
dek, Julia Ostrowska,  Arkadiusz Zaucha. Kla-
sy IV–VI: Dawid Makowski, Gabriela Kaczor, 
Weronika Potępa. Klasy VII oraz gimnazjalne: 
Wiktoria Stach, Mariola Wojtas, Weronika 
Wodzińska.

krzyczał „Nigdy więcej wojny”. Nigdy  
– mówił w trakcie uroczystości wójt Grzegorz 
Kozioł.
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Kultura i sport 
z dofinansowaniem

Z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Tarnów pozyskało pieniądze na orga-
nizację Święta Narodowego Trzeciego Maja  
i obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej.  
Na terenie naszej gminy realizowany będzie 
również projekt dofinansowany z konkursu 
„Małopolska Gościnna”, w ramach którego 
w trakcie kilku wydarzeń kulturalnych na 
terenie gminy Tarnów mieszkańcy będą mo-
gli skosztować regionalnych potraw. Warto 
też wspomnieć o pieniądzach zdobytych  
w konkursie „Małopolska Pszczoła”, które po-
zwolą m.in. na zakup roślin miododajnych.  
Projekty, na które Stowarzyszenie pozyskało 
fundusze, nie ominęły również strefy sportu. 
W maju z wojewódzkich funduszy zorganizo-
wano „Paraolimpiadę pływacką” w Centrum 
Rekreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej, zaś 
już we wrześniu ruszą rozgrywki amatorskiej 
Gminnej Ligii Orlikowej.

Z kolei kwotę 15 tys. zł dofinansowania 
otrzymało Centrum Kultury i Bibliotek Gmi-
ny Tarnów od Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na wydanie książki dr 
Agnieszki Przewłoki „Aleksander Furmański 
(1904–1975) »Grom«, »Powała« – patrio-
ta, żołnierz i obywatel”. Publikacja ta jest 
pierwszym pełnym opracowaniem biografii 

urodzonego w Woli Rzędzińskiej Aleksandra 
Furmańskiego, żołnierza Wojska Polskiego II 
RP, Armii Krajowej oraz Zrzeszenia „Wolność  
i Niezawisłość”.

Aktywne tablice 
dla szkół

Pozyskane dofinansowania nie ominę-
ły też gminnej oświaty. Szkoły Podstawowe  
w Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej,  
Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej II otrzymały po 
14 tys. zł, które pozwolą na zakup interak-
tywnych monitorów dotykowych z rządowe-
go programu „Aktywna tablica”.  – Złożone 
przez gminę wnioski zostały ocenione bardzo 
wysoko i zakwalifikowały się do dofinansowa-
nia, dzięki czemu nasi uczniowie i nauczyciele  
będą mogli korzystać w najbliższym czasie z 
najnowocześniejszych rozwiązań technolo-
gicznych w nauczaniu – podkreśla dyrektor 
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Adam 
Ryba

Sprzęt dla gminnych OSP
Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrz-

nym remontowana jest remiza OSP w Białej. 
Kolejne z pozyskanych funduszy pozwolą na 
zakup sprzętu dla naszych gminnych stra-
żaków – ochotników, a także niezbędnego  
wyposażenia. 

Gmina Tarnów 
dba o zabytki

W tym roku, dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu z programu „Małopolskie Kapliczki 
2018” wyremontowana zostanie zabytkowa 
kapliczka kamienna z pasyjką i płaskorzeźbą 
św. Michała Archanioła z 1889 r., położona 
przy drodze wojewódzkiej w miejscowości 
Tarnowiec.

Dodajmy, że o przydrożne kapliczki  
i krzyże, samorząd gminny od kilku lat dba  
w szczególny sposób. W ostatnich latach 
wyremontowano m.in. kapliczkę domkową 
w Porębie Radlnej, kapliczkę pw. Najświęt-
szego Serca Jezusa w Łękawce, kapliczkę 
słupową z krzyżem i kapliczkę „Nad zimną 
wodą” w  Woli Rzędzińskiej, figurę Matki  
Bożej z Dzieciątkiem w Koszycach Wielkich 
czy kapliczkę-krzyż w Koszycach Małych oraz 
zbylitowską zabytkową figurę św. Floriana. 
Na wszystkie z powyższych prac pozyskano 
fundusze zewnętrzne.

Gmina Tarnów okazała się najlepsza  
w całym regionie w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego w Polsce, przy-
gotowanym przez wybitnych ekspertów.  
Na 1559 gmin w Polsce, gmina Tarnów 
znalazła się na wysokim, 210 miejscu. Jest 
to najlepsze miejsce spośród wszystkich 
gmin regionu.

Ranking rozkłada na czynniki pierwsze 
finanse każdego polskiego samorządu, kon-
centrując się na dochodach własnych, wy-
datkach inwestycyjnych czy środkach unij-
nych pozyskanych na realizację zadań. To 
bardzo obiektywne kryteria, które pokazują  

i wyłaniają liderów na samorządowej mapie 
kraju – czytamy we wstępie do rankingu.

Ranking opracowali eksperci z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie, Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ocena kon-
dycji finansowej jednostek samorządu te-
rytorialnego, umożliwiająca przygotowanie 
rankingu, została przeprowadzona w oparciu 
o kryteria takie jak m.in. udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem, udział wy-
datków inwestycyjnych w wydatkach ogó-
łem, obciążenie wydatków bieżących wy-
datkami na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń, udział środków europejskich  

w wydatkach ogółem czy udział podatku 
dochodowego od osób fizycznych w docho-
dach. Oznacza to, że samorządy wysoko oce-
nione w rankingu, potrafią najlepiej zarzą-
dzać swoimi pieniędzmi.

– Cieszy mnie nasze wysokie miejsce  
w rankingu. Jest to efekt naszej kilkuletniej 
ciężkiej pracy nad kondycją finansową gminy.  
Ale ranking pokazuje wysoki poziom na-
szej gminy nie tylko pod względem kondycji  
finansowej, lecz również rozwoju inwesty-
cji gminnych czy pozyskiwania środków  ze-
wnętrznych – mówi wójt gminy Tarnów  
Grzegorz Kozioł.

Są pieniądze zewnętrzne na 
kulturę, OSP, szkoły i zabytki

Gmina Tarnów najlepsza w finansowym rankingu

W bieżącym roku gmina Tarnów złożyła rekordową liczbę wniosków o do-
finansowania zarówno z funduszy europejskich, jak i środków krajowych.   
Działania te przyniosły już spore efekty. Poza milionami pozyskanymi na drogi  
i inwestycje, warto wspomnieć o mniejszych, lecz jakże ważnych dofinansowa-
niach uzyskanych na kulturę, sport, wyposażenie szkół czy odnowę gminnych 
zabytków.
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Biała: nowe przedszkole

Zakończona została adaptacja budynku 
komunalnego na przedszkole – to duża inwe-
stycja za około 700 tys. zł. Kolorowe, pomy-
słowo urządzone pomieszczenia czekać będą 
na przedszkolaków już od 1 września tego 
roku w nowym, pięknym obiekcie. Wykonane 
zostało oświetlenie drogi gminnej – tzw. Pa-
sieka. Gmina prowadzi przygotowania do bu-
dowy dwóch parkingów: na działce gminnej 
– naprzeciw kościoła oraz przy boisku LKS.

Błonie: 
ze ścieżką rowerową

Rozbudowany i zaadaptowany dla potrzeb 
przedszkola został budynek szkoły podsta-
wowej. Koszt – 966 tys. zł. Wykonany został 
odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż drogi po-
wiatowej oraz projekt budowy chodnika – od 
szkoły w kierunku Szczepanowic. Wkrótce 
sfinalizowany zostanie zakup działki pod plac 
zabaw przy miejscowej szkole.

Jodłówka-Wałki: odtwa-
rzanie boiska piłkarskiego

Olbrzymią inwestycją, bo wartą blisko 2 
mln zł była przebudowa drogi tzw. Na Szpic, 
która właśnie się zakończyła. Odbudowana 
zostanie droga gminna tzw. Górówka na od-
cinku 690 metrów, a także wyremontowana 
droga koło p. Sroki – 492 m. Wykonano chod-
nik przy drodze powiatowej w kierunku Sta-
rych Żukowic – na odcinku 453 m. Zrobione 
zostało oświetlenie fragmentu drogi powia-
towej, parking przy kościele pokryty został 
nawierzchnią betonową. Do Jodłówki-Wałek 
wraca też boisko piłkarskie, zlikwidowane 
wskutek przebudowy linii kolejowej. Wyko-
nano drenaż terenu pod nowe boisko i zasia-
no trawę.

Koszyce Małe: 
modernizacja ogrodzenia

Dobiega końca modernizacja ogrodzenia 
wokół obiektu szkolnego. Wykonane zostały 
trybuny przy boisku piłkarskim LKS Victoria, 
opracowywany jest projekt nowej szatni dla 
sportowców. W trakcie opracowywania jest 
ponadto projekt ścieżki rowerowej przy ul. 
Źródlanej. Nowe lampy będą wkrótce świecić 
przy ul. Zakątnej i Lipowej (robione są projek-
ty oświetlenia).

Koszyce Wielkie: pierwsza 
strefa aktywności

Na działce obok budynku pocztowego 
powstaje pierwsza w naszej gminie Otwarta 
Strefa Aktywności. Będzie siłownia plenero-
wa, plac zabaw i altana. Koszt – przeszło 150 

tys. zł. Przekazany został już teren wykonaw-
cy, z którym podpisano umowę na budowę 
obiektu szatniowo-socjalnego z siłownią przy 
boisku miejscowego LKS. Wykonano remont 
fragmentu chodnika przy ul. Kędronia oraz 
robione będzie oświetlenie ul. Księżycowej. 
W miejscowej szkole wykonana zostanie 
modernizacja pomieszczeń pod nowe przed-
szkole.

Łękawka: 
milion od premiera

Podpisano umowę na rozbudowę szkoły 
i adaptację pomieszczeń na potrzeby przed-
szkola. Koszt tej inwestycji to blisko 300 tys. 
zł, a termin zakończenia to maj 2019 roku. 
Wykonano fragment chodnika przy drodze 
głównej przez Łękawkę, a teraz dzięki przy-
znanym gminie Tarnów środkom z funduszu 
rządowego gruntownie wyremontowana 
zostanie tzw. droga przez wieś, łącząca dro-
gę powiatową z drogą wojewódzką. Jezdnia 
zmodernizowana zostanie na całej długości 
(ok. 2 km), a dotacja z budżetu państwa na to 
zadanie to milion złotych. Kontynuowane są 
prace nad projektem remizy OSP, termin wy-
konania to koniec sierpnia.

Nowodworze: 
z dotacją dla seniorów

Przyznane zostały środki z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na urzą-
dzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów 
(dotacja to ok. 145 tys. zł). Rozpoczęła się 
modernizacja tzw. drogi na Lochy. Wykonano 

Sukcesy w pozyskiwaniu 
dodatkowych pieniędzy
Tegoroczny rok to kontynuacja dobrej passy sukcesów władz samorządowych gminy Tarnów w pozyskiwaniu dotacji  
i środków zewnętrznych. Tylko na inwestycje drogowe do budżetu wpłynęło dodatkowo 5 mln zł. Praca wre na placu po 
wyburzonej strażnicy w Zgłobicach, gdzie powstaje wyczekiwany przez mieszkańców obiekt, a w Woli Rzędzińskiej roz-
poczęła się budowa profesjonalnego stadionu piłkarskiego. Gotowe są już w zasadzie nowe pomieszczenia dla przed-
szkolaków w Białej, Błoniu i Zawadzie, gdzie specjalnie dla ich potrzeb budynki zostały rozbudowane i przystosowane. 
Dodatkowo – jak co roku – realizowanych jest szereg innych przedsięwzięć, większych i mniejszych. Przedstawiamy 
inwestycyjny raport z połowy 2018 roku.

Raport inwestycyjny – połowa 2018 roku
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oświetlenie na części tzw. Nowego Osiedla, a 
ponadto zlecone są projekty dalszej rozbudo-
wy oświetlenia w tej miejscowości.

Poręba Radlna: 
przygotowania do budowy 
sali gimnastycznej

Budowa kanalizacji sanitarnej – wyko-
nano kolejne odcinki sieci za 127 tys. zł oraz 
wprowadzono wnioskowane zmiany do pro-
jektu kanalizacji. Opracowywany jest projekt 
budowlany sali gimnastycznej o wymiarach 
24 x 12 m. Oświetlenie zamontowane zostało 
wzdłuż drogi – tzw. Przebięda. W szkole re-
montowane są pomieszczenia pod utworze-
nie przedszkola.

Radlna: odbudowa dróg
Wykonano kładkę w ciągu ścieżki rowero-

wej przy głównej drodze gminnej za 87 tys. zł. 
Odbudowane zostaną drogi gminne ze środ-
ków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
– tzw. Kolonia oraz na Kloca. Już wkrótce 
rozpocznie się modernizacja kuchni w Domu 
Ludowym.

Tarnowiec: była kaplica, 
powstaje dom kultury

W końcowym etapie jest przebudowa i 
zmiana sposobu użytkowania dawnej kaplicy 
na dom kultury – koszt inwestycji to 1 mln 115 
tys. zł. Urządzany jest plac zabaw przy szkole. 
Budowany jest kolejny fragment chodnika 
przy drodze wojewódzkiej – w kierunku gra-
nic miasta. Trwają prace przygotowawcze do 
przebudowy ul. Sportowej oraz Sportowej - 
bocznej (wraz z budową ścieżki rowerowej). 
Zlecono projekt oświetlenia ul. Słonecznej.

Wola Rzędzińska I: 
stadion dla całej gminy

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowa-
nia budynku parafialnego na dom kultury – 
inwestycja za 600 tys. zł jest w końcowej fazie 
realizacji. Rozpoczęła się budowa stadionu 
piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia dla 
potrzeb całej gminy. Powstaje nowoczesny 
obiekt z boiskiem piłkarskim o sztucznej na-
wierzchni (wymiary 112 x 70 m), z trybunami, 
oświetleniem i całą niezbędną infrastrukturą 
oraz budynkiem szatniowym. Koszt – około 
4,8 mln zł. W remoncie jest plac w centrum 

miejscowości, m.in. wymieniona będzie 
nawierzchnia i od nowa zagospodarowany 
teren oraz przebudowana sieć elektryczna 
i teletechniczna. Rozpoczął się remont po-
mieszczeń bibliotecznych. Wykonany został 
odcinek ścieżki rowerowej (wraz z kanalizacją 
opadową) przy drodze powiatowej Tarnów – 
Wola Rzędzińska – Stare Żukowice.

Wola Rzędzińska II: 
odnowioną drogą do 
Jodłówki-Wałek

Dzięki wsparciu z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej kończy się remont drogi gminnej w 
kierunku Jodłówki-Wałek (długość 2100 m, 
koszt 586 tys. zł). Zlecono projekt oświetlenia 
wzdłuż ulic – Koło Pastuszko oraz Bocznej od 
Leśnicy. Opracowywany jest projekt Domu 
Dziennego Pobytu dla seniorów, który po-
wstanie w remizie OSP w pomieszczeniach 
po dawnym przedszkolu.

Zgłobice: 
powstaje remiza

Praca wre na terenie po wyburzonej straż-
nicy OSP – powstaje obiekt, na który miesz-
kańcy Zgłobic czekali od dawna. Służył bę-
dzie nie tylko miejscowym strażakom, ale 
znajdą się w nim również pomieszczenia do 
prowadzenia działalności kulturalnej i spo-
łecznej. Koszt inwestycji to blisko 4 mln zł. 
Ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych wyremontowane zostaną dwie drogi 
dojazdowe do pól, w tym ta wzdłuż Dunajca – 
łącząca Zgłobice z Błoniem. Oświetlenie zro-
bione zostało wzdłuż ul. Dunajcowej. Wkrót-
ce wykonany zostanie fragment chodnika z 
odwodnieniem przy ul. Granicznej. Poza tym  

w trakcie opracowywania lub zlecania są inne 
projekty. Główny to modernizacja skrzyżowa-
nia DK nr 94 z ul. Zgłobicką i ul. Zbylitowskich 
w m. Zgłobice, czyli likwidacji tzw. lewoskrę-
tu (w końcowej fazie). Będzie projekt parkin-
gu przy ul. Krótkiej wykonania odcinka chod-
nika przy ul. Prostej, odwodnienia ul. Bocznej 
oraz zrobiony zostanie projekt drogi wraz z 
odwodnieniem - ul. Sosnowej. 

Zbylitowska Góra: plac 
postojowy dla autokarów

Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej 
przy ul. Szkotnik – był to drugi etap o warto-
ści ok. 430 tys. zł. Nowe trybuny pojawiły się 
obok boiska piłkarskiego LKS Dunajec. Przy 
stadionie klubowym powstał również plac 
postojowy dla autokarów, głównie wycieczek 
odwiedzających cmentarz żydowski w Buczy-
nie, które mają teraz do dyspozycji nowy 
szlak komunikacyjny. Takie były oczekiwania 
tamtejszych radnych oraz rady sołeckiej, o ta-
kie rozwiązanie postulowali ponadto miesz-
kańcy na zebraniach wiejskich. W wakacje 
przebudowana zostanie instalacja centralne-
go ogrzewania w budynku szkoły podstawo-
wej. Przy udziale mieszkańców opracowana 
została koncepcja zagospodarowania parku 
Górówka, a w przygotowywaniu jest projekt 
adaptacji poddasza budynku wielofunkcyj-
nego. 

Zawada: 
co powstanie na 
zakupionej działce?

Szkoła Podstawowa została rozbudowa-
na o pomieszczenia dla potrzeb przedszko-
la. Koszt przedsięwzięcia – 529 tys. zł. Teraz 
zagospodarowywany jest plac obok szkoły, 
będzie tam też parking. Wykonany został 
fragment chodnika przy drodze gminnej w 
kierunku Łękawki. Oświetlenie przy drodze 
głównej Zawada – Tarnowiec oraz przy tzw. 
Zdebówce. Zakupiono działkę na cele inwe-
stycyjno – społeczne.

Oprócz wymienionych wyżej inwestycji 
wykonywane są nowe nakładki asfaltowe 
we wszystkich miejscowościach – na frag-
mentach dróg wskazanych przez miesz-
kańców na zebraniach wiejskich. W sumie 
około 6 kilometrów za 1,2 mln zł.
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Dzień Dziecka 
w gminie Tarnów

Remonty w gminnych bibliotekach

Tegoroczny Dzień Dziecka w gmi-
nie Tarnów zapamiętają na długo 
jej najmłodsi mieszkańcy. Choć 
data tego międzynarodowego 
święta przypadała na piątek, 
Centrum Kultury i Bibliotek za-
dbało o to, by dzieci mogły prze-
bierać w propozycjach od począt-
ku tygodnia. Było więc sportowo, 
radośnie, pysznie i kolorowo,  
a moc atrakcji przyciągnęła re-
kordowe liczby uśmiechniętych 
dzieciaków wraz z rodzicami.

„Bez granic” – pod takim hasłem 
rozpoczęliśmy wspólne świętowa-
nie Dnia Dziecka. W Centrum Re-
kreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej 
odbyła się pierwsza Paraolimpiada 
Pływacka dla niepełnosprawnych 
zrealizowana przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopol-
skiego. Wprawdzie głównym celem 
zawodów jest miejsce na podium, 
ale te upłynęły przede wszystkim 
w ciepłej, pełnej akceptacji atmos-
ferze, na wzajemnym kibicowaniu 
i dopingowaniu rywali. Podobne 
wrażenia towarzyszyły młodym 
sportowcom podczas XIII Gmin-
nych Zawodów Pływackich o Pu-
char Wójta Gminy Tarnów. Ponad 
100 osób spróbowało swoich sił w 
pływackiej walce o tytuł tego naj-
lepszego. Jednak nie rywalizacja 
była na pierwszym miejscu, ale  
i dobra zabawa. 

Główne świętowanie miało miej-
sce 1 czerwca na terenie hali wido-
wiskowo-sportowej w Koszycach 

Wielkich. Wydarzenie to, połączone 
z targami urody dla mam – „Mama 
jest najpiękniejsza”, zgromadziło 
całe rodziny, które postanowiły 
wspólnie spędzić czas ze swoimi 
pociechami wraz z gminą Tarnów. 
Darmowe karnety na eurobungee, 
przejażdżki na konikach hucul-
skich, popcorn i uwielbianą watę 
cukrową otrzymał każdy mały 
uczestnik Dnia Dziecka. Jednak 
paleta niespodzianek była dużo bo-
gatsza, zarówno dla dzieci, jak i dla 
ich mam. Dmuchane zjeżdżalnie, 
mundialowy turniej piłkarzyków 
oraz konkursy z nagrodami to ko-
lejne atrakcje, z których korzystali 
najmłodsi, podczas gdy ich mamy 
mogły zrelaksować się na masażu, 
poczuć wyjątkowo w trakcie maki-
jażu czy zadbać o nową fryzurę. Na 
zadowolone dzieci czekały ulubio-
ne nuggetsy z frytkami, domowe 
ciasto z truskawkami oraz szcze-
gólnie przydatne podczas wakacyj-
nych wycieczek kolorowe plecaki, 
czyli prezenty z okazji ich święta.

– Tegoroczny Dzień Dziecka upły-
nął w gminie Tarnów naprawdę wy-
jątkowo. Mogę z radością stwierdzić, 
że wydarzenia te cieszyły się licznym 
zainteresowaniem, udało się nam 
zgromadzić w jednym miejscu wiele 
uśmiechniętych twarzy. Staraliśmy 
się zadbać o wszystkich, zarówno o 
niepełnosprawnych, młodych, jak 
i o całe rodziny – mówi Dyrektor 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy 
Tarnów Anna Pieczarka.

Przeszło rok temu miało miejsce połączenie 
Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana 
Twardowskiego z Centrum Animacji Kul-
turalnej Gminy Tarnów. Powstała jednost-
ka zaczęła działać pod wspólnym szyldem 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. 
Dzięki połączeniu sił zostaną zrealizowane 
dwie inwestycje – przebudowa dawnej ka-
plicy w Tarnowcu na dom ludowy oraz gene-
ralny remont biblioteki w Woli Rzędzińskiej.

Biblioteka w Tarnowcu, do tej pory miesz-
cząca się w Niepublicznym Przedszkolu w 
Tarnowcu, zostanie przeniesiona do nowo 
przekształconej kaplicy, która ma służyć 
mieszkańcom za nowoczesny dom ludo-
wy. Oprócz dobrze wyposażonej biblioteki  

z czytelnią, w obiekcie będzie znajdować się 
siłownia oraz sala do spotkań środowisko-
wych i klubu seniora. Inwestycja ta została zre-
alizowana dzięki dofinansowaniu ze środków 
unijnych. 

Wyremontowaną biblioteką będą mogli 
cieszyć się również mieszkańcy Woli Rzędziń-
skiej. Budynek, w którym do tej pory mieściła 
się biblioteka wraz z siłownią, zostanie w ca-
łości przeznaczony dla czytelników. Generalny 
remont to przede wszystkim powiększenie bi-
blioteki, czyli zyskanie nowych pomieszczeń, 
zaadaptowanie ich na dużą czytelnię oraz 
przytulny kącik działu dziecięco-młodzieżo-
wego. Modernizacji będą podlegać także toa-
lety, szatnia i pomieszczenie socjalne. 

Ze względu na trwające remonty biblioteki 

w Tarnowcu oraz w Woli Rzędzińskiej w okre-
sie wakacyjnym będą nieczynne. Przeprasza-
my wszystkich bywalców za niedogodności, 
mamy nadzieję, że każdy zrobił zapasy lektur 
na najbliższe dwa miesiące. Ponadto wraz z 
otwarciem bibliotek na miłośników literatury 
będą czekać liczne nowości wydawnicze.

Od połączenia gminnej kultury w jedną in-
stytucję minął rok. Pozwoliło to nie tylko pozy-
skać dodatkowe fundusze unijne, czego dowo-
dem jest przebudowa kaplicy w Tarnowcu na 
dom ludowy, lecz także poszerzyć działalność 
bibliotek. Nowo wyremontowane biblioteki 
mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy, 
niech staną się przyjaznym miejscem spotkań 
dla dzieci i młodzieży.
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Najstarsze mieszkanki gminy Tarnów

Siostra Berta Hernandez o ostatnich 
chwilach życia bł. o. Strzałkowskiego

Pani Michalina Tyrka, mieszkanka Poręby 
Radlnej świętowała w czerwcu 103 urodzi-
ny, natomiast 102 rok życia rozpoczęła w 
lipcu Pani Marta Kubot z Koszyc Małych. 
Panie są najstarszymi mieszkankami naszej 
gminy. Z tej okazji wizytę z kwiatami złożyli 
dostojnym jubilatkom wójt gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł, radny Jan Skórka oraz 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Maria Srebro, życząc dalszych lat w 
zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Pani Michalina Tyrka 103 lata
– Wszystko pamiętam. Co było 100 lat temu, 

jak miałam 3 latka, pamiętam. Wojny pamię-
tam, ciężkie czasy pamiętam. Pamięć mam 
bardzo dobrą, jedynie słuch już mam gorszy – 
zaczęła swoją opowieść Pani Michalina z Porę-
by Radlnej. Następnie opowiadała gościom o 
dziesięciorgu rodzeństwa, z których tylko ona 
została, o ukochanym mężu, który ostatnio jej 
się śnił. Wspominała też o ciężkiej pracy na 
roli. Pani Michalina mówiła o szóstce swoich 
dzieci i najmłodszej córce mieszkającej w USA, 
z którą widzi się regularnie na internetowym 
Skypie. Pani Michalina doczekała się licznych 
wnucząt i prawnucząt. Jej najstarszy wnuk ma 

pięćdziesiąt trzy lata. Pani Michalina mieszka 
z córką w Porębie Radlnej, w domu, który wy-
budowali z mężem po ślubie. Zapytana, jak 
ocenia obecne czasy mówi, że nie narzeka – 
Wtedy było dobrze, teraz jest dobrze. Jest tylko  
inaczej.

Pani Marta Kubot 102 lata
– Co zrobić by mieć dobrą formę? Po prostu, 

ciężko pracować. Ja całe życie pracowałam.  
A teraz staram się być na bieżąco, wiedzieć co 
się w świecie dzieje, przede wszystkim dzięki 
codziennej prasie – mówi Pani Marta Kubot z 
Koszyc Małych, która skończyła właśnie 102 
lata. Pani Marta urodziła się 29 lipca 1916 

roku, pochodzi z Gdańska. Wojnę spędziła  
w Warszawie. Pamięta najtrudniejsze czasy – 
Powstanie Warszawskie, zburzenie miasta, wy-
pędzenie mieszkańców. Pracowała w USA, by 
szesnaście lat temu zamieszkać w Koszycach 
Małych. –  W wieku siedemdziesięciu lat prze-
szłam na emeryturę. Nie narzekam na zdrowie, 
choć trochę chorób było – dodaje. I faktycznie, 
dobrej formy mogłaby Pani Marcie pozazdro-
ścić niejedna o pół wieku młodsza osoba. 

W Zawadzie, 3 czerwca, odbył się XV Memo-
riał bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Blisko 
200 mieszkańców regionu pobiegło ulicami 
rodzinnej miejscowości o. Strzałkowskiego, 
by uczcić jego pamięć. Wydarzenie to rozpo-
częła dziękczynna msza św., podczas której 
swoje świadectwo wygłosiła siostra Berta 
Hernandez – peruwianka będąca jedynym 
świadkiem porwania i wywiezienia na miej-
sce egzekucji polskich misjonarzy – Zbignie-
wa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka.

Peruwiańska zakonnica pierwszy raz odwie-
dziła ojczyznę zamordowanych męczenników. 

– Świadectwo o. Zbigniewa Strzałkowskiego 
i o. Michała Tomaszka przypomina nam, aby 

działać z prostotą, oddaniem, bez patrzenia na 
siebie – mówiła siostra Berta, wyrażając tym 
samym radość z przybycia do Zawady. Polscy 
kapłani z Pariacoto zostali straceni 9 sierp-
nia 1991 roku, wywiezieni w miejsce zwane 
Pueblo Viejo, w pobliżu cmentarza. Komuni-
styczni terroryści ze Świetlistego Szlaku oddali 
kilka strzałów, o. Michała zabito strzałem w tył 
głowy, o. Zbigniewa zaś dwoma strzałami w 
kręgosłup i w głowę. O tych ostatnich chwilach 
życia opowiedziała zgromadzonym parafia-
nom siostra Berta, podkreślała ich otwartość 
do ludzi, płynącą z ich serc dobroć. 

Po mszy dziękczynnej za beatyfikację o. 
Strzałkowskiego, którego ogłoszono błogo-
sławionym 5 grudnia 2015 roku w Chimbote w 

Peru, siostra Berta, radna województwa mało-
polskiego Anna Pieczarka oraz przedstawicie-
le samorządu gminy Tarnów złożyli kwiaty pod 
pamiątkową tablicą. Następnie mieszkańcy 
regionu wystartowali w XV memoriale ku czci 
pamięci bł. o. Strzałkowskiego. 

Organizatorami całego wydarzenia byli: 
Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, społecz-
ność Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Pro-
wincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
(Franciszkanów) z Krakowa, proboszcz parafii 
pw. św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patro-
nat nad memoriałem objął biskup tarnowski  
Andrzej Jeż.
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Najlepsi z najlepszych
Z roku na rok rośnie liczba wybitnych 
uczniów w gminie Tarnów, którzy osiągają 
nie tylko bardzo wysokie wyniki w nauce, 
lecz także mogą poszczycić się sukcesami 
w dziedzinach artystycznych, naukowych 
i sportowych. Jest to najlepszy dowód na 
to, że dzięki doskonale wykwalifikowanej 
kadrze pedagogicznej oraz odpowiednio 
zarządzanym szkołom możemy z dumą 
zbierać owoce pracy nauczycieli i ich wy-
chowanków.

Ponad 200 uczniów ze szkół z terenu gminy 
Tarnów znajdzie się na billboardach rozmiesz-
czonych w naszych miejscowościach. Średnia 
5,2 i wyższa – taki wynik mieli ci, których wi-
zerunki pojawią się na pamiątkowych tabli-
cach. „Nasi najlepsi” tym razem nie pozowali 
w zdjęciach grupowych, lecz indywidualnych 
portretowych, podpisanych imieniem i na-
zwiskiem każdego wyróżnionego. Billboardy 
będziemy mogli oglądać w Woli Rzędzińskiej, 
tam znajdą się uczniowie z Woli Rzędzińskiej 

I i II, Jodłówki-Wałek, w Koszycach Wielkich, 
do których dołączą wychowankowie szkoły z 
Koszyc Małych, w Zgłobicach połączonych ze 
Zbylitowską Górą i Błoniem oraz w Tarnowcu, 
na którym będą widnieć wizerunki uczniów z 
Tarnowca, Zawady, Poręby Radlnej i Łękawki. 

Corocznie nagradzani są także wybitni 
młodzi mieszkańcy gminy Tarnów osiągający 
szczególne wyniki w sporcie, różnych dziedzi-
nach nauki oraz w sferze artystycznej. W hali 
widowiskowo-sportowej w Koszycach Wiel-
kich, 22 czerwca, odbyło się uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego 2017/2018, podczas 
którego włodarz naszej gminy wraz z Przewod-
niczącą Rady Gminy Tarnów Wiesławą Miterą 
wręczyli stypendium finansowe ponad 100 
uczniom. Wyróżnieni zostali:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Maru-
sarz w Woli Rzędzińskiej:  Karolina Jaklińska, 
Jakub Jakliński, Krystian Zych, Oliwia Koło-
dziej, Tomasz Macheta, Dominika Pitra, Julia 
Jarmuła, Klaudia Karczmarczyk, Maja Reising.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda 

Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej: Łukasz 
Maślanka, Dominik Starzyk, Ewelina Dziu-
rawiec, Łukasz Flaga, Oliwia Nalepa, Adrian 
Kloch, Oliwia Sobierajska, Aleksandra Zaucha.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Porębie Radlnej: Nikola Kosiba, 
Patryk Budzik, Wojciech Król, Filip Manijak, 
Magdalena Marecik, Wiktoria Marecik, Natalia 
Gładysz, Aleksandra Gładysz, Anna Zaczkie-
wicz, Karolina Seruś, Sara Czapkowicz, Paweł 
Czapkowicz.

Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana 
Tarnowskiego w Tarnowcu: Karol Szczerba, 
Patrick Krok, Anna Sitko, Ewa Woźniak, Anna 
Jamróg, Maciej Sondej, Dagmara Jamróg, 
Patrycja Zborowska, Magdalena Zych, Michał 
Plebanek, Karol Malisiewicz, Aleksandra Dyk, 
Klaudia Ratusznik, Julia Stojak, Laura Strojny.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego w Zgłobicach: 
Wojciech Kania, Adrian Niedzielski, Julian 
Kołodziej, Klaudia Rąpała, Julia Duraczyńska, 
Kalina Jaźwiec, Kaya Gajko.

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Woli Rzędzińskiej

Szkoła Podstawowa w Tarnowcu

Szkoła Podstawowa 
w Zbylitowskiej Górze

Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Woli Rzędzińskiej

Szkoła Podstawowa w Zgłobicach

Gimnazjum w Zawadzie

Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej

Szkoła Podstawowa 
w Koszycach Wielkich

Niepubliczny 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu
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Stypendyści z gminy Tarnów  
uczący się w tarnowskich szkołach

Niepubliczny 
Zespół 

Szkolno-
Przedszkolny
 w Jodłówce-

Wałkach

Niepubliczne 
Gimnazjum w 
Zbylitowskiej 

Górze

Szkoła  
Podstawowa  
w Zawadzie

Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka  
Sucharskiego w Koszycach Wielkich: Gabriela 
Ramian, Katarzyna Śmiertka, Barbara Śmiert-
ka, Daniela Augustyn.

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zbylitowskiej Górze: Julia Lis, 
Norbert Baran, Szymon Górski, Kacper Lasko, 
Michał Gomółka, Weronika Matyjasik, Krystian 
Matyjasik, Bartosz Gdowski, Szymon Jacher, 
Mateusz Kaczak, Emilia Wiktor, Wojciech Wik-
tor, Kinga Mydlarz, Tomasz Wrona, Emilia Wro-
na, Sebastian Miłkowski, Gabriel Miłkowski, 
Alicja Filipak, Jakub Kucharski.

Gimnazjum w Zawadzie: Katarzyna Dre-
licharz, Julia Łazarz, Kinga Bałła, Bartłomiej 
Kras, Weronika Żydowska.

Szkoła Podstawowa im. o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego w Zawadzie: Mangue Jan 
Camara, Miłosz Tyrka, Jakub Więckowski, 
Grzegorz Idziak, Krzysztof Idziak.

Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej 
Górze: Michał Knapik i Eliza Gąsiorowska.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Błoniu: Paweł Skowron, Alicja Kar-
czyńska, Mateusz Dyrdał, Gabriela Chamera, 
Krysa Bartosz, Igor Jachimek, Emilia Chocho-
rowska, Emilia Jakubowska, Jakub Łabno.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Jodłówce-Wałkach: Amelia Kawa.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w  
Koszycach Małych: Piotr Pasula.

Nagrodzonych zostało również sześcioro 
mieszkańców gminy Tarnów uczących się w 
tarnowskich szkołach: Izabela Mruk, Juliusz 
Łukasik, Michał Opioła, Mikołaj Wróbel, Miłosz 
Wróbel, Aleksandra Kucharska.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie  
gratulujemy!

Przedszkola w Koszycach Wielkich i Po-
rębie Radlnej powstaną przy miejscowych 
szkołach podstawowych, w miejsce do-
tychczasowych oddziałów przedszkolnych. 
Same zaś szkoły podstawowe przekształ-
cą się w Zespoły Szkolno-Przedszkolne.  
– W okresie wakacyjnym wyremontujemy, 
dostosujemy i doposażymy pomieszczenia 
dotychczasowego oddziału przedszkolnego 
na potrzeby przedszkola. I już od września 
zapraszamy w nasze progi najmłodszych  
– zapowiada dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Porębie Radlnej Dorota Puciłowska.  Wy-
konanie niezbędnych prac w swojej pla-
cówce zapowiada również dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Koszycach Wielkich Mariusz 
Parcianko  – Docelowo nasze przedszkole 
będzie dwuoddziałowe, gotowe pomieścić 
50 dzieci. O szczegółach rekrutacji będziemy 
informować już wkrótce – mówi.

– Rodzice, mieszkańcy zarówno Koszyc 
Wielkich jak i Poręby Radlnej już od dawna 
zgłaszali potrzebę utworzenia w ich miejsco-
wościach przedszkoli. Wychodząc naprzeciw, 
postanowiliśmy o utworzeniu dwóch przed-
szkoli publicznych – tłumaczy decyzję o 
utworzeniu przedszkoli wójt gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł. Jak dodaje, utworzenie 
przedszkoli jest jednym z elementów gmin-
nej polityki prorodzinnej, w ramach której 

w gminnych przedszkolach jest już miejsce 
dla każdego trzylatka. 

Przypomnijmy, że faktycznie gmina Tar-
nów może pochwalić się imponującą bazą 
przedszkolną. Samorząd konsekwentnie 
od kilku lat realizuje kolejne inwestycje, 
otwierając nowe placówki. Warto wymienić 
chociażby otwarte w ostatnich latach przed-
szkola w Zgłobicach, Woli Rzędzińskiej czy 
Zbylitowskiej Górze. 

Co więcej, w ostatnich miesiącach, dzię-
ki oszczędnościom udało się przeznaczyć 
fundusze na przebudowę szkoły w Łękawce, 
gdzie w dobudowanych pomieszczeniach 
urządzone zostanie przedszkole. Podobna 
rozbudowa o pomieszczenia służące przed-
szkolu trwa w szkole w Zawadzie i Błoniu. 
Na ukończeniu jest też remont w budynku 
OSP w Białej, gdzie w pomieszczeniach po 
dawnej szkole powstaje nowoczesne przed-
szkole.

– Mieszkańców w gminie Tarnów wciąż 
przybywa, a dzięki kolejnym inwestycjom 
dzieci zostają w naszych gminnych przed-
szkolach. To dla nas duży powód do zado-
wolenia. Lecz także świadectwo wysokiej 
jakości naszych przedszkoli, gdyż rodzice 
wybierając przedszkole kierują się zarówno 
lokalizacją, ale też w dużej mierze jakością 
zapewnionej opieki – dodaje wójt.

Od września będą publiczne 
przedszkola w Porębie Radlnej 
i Koszycach Wielkich
Już od września rodzice najmłodszych mieszkańców Poręby Radlnej  
i Koszyc Wielkich będą mogli posłać dzieci do przedszkoli w swoich miej-
scowościach. Akty o utworzeniu dwóch nowych publicznych przedszko-
li przegłosowali w trakcie czerwcowej sesji radni gminni.  Jest to element 
polityki oświatowej gminy, dzięki któremu już wkrótce w każdej gminnej 
miejscowości będzie działało przedszkole, zapewniając miejsca wszystkim 
przedszkolakom.
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W okresie wakacyjnym 
bezpłatne zajęcia dla wszystkich 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów 
przygotowało propozycje bezpłatnych zajęć 
ruchowych na najbliższe dwa miesiące. Od-
bywają się one na terenie obiektów admi-
nistrowanych przez Centrum, dedykowane 
są one zarówno dzieciom, młodzieży, ca-
łym rodzinom, jak i seniorom. Zapraszamy 
więc każdego z osobna na wspólne wakacje  
z gminą Tarnów!

Choć wielu z nas letni odpoczynek spędza 
na zorganizowanych wycieczkach, część zo-
staje w domu, by cieszyć się zasłużonym wol-
nym czasem. Warto wykorzystać te chwile w 
aktywny sposób, zwłaszcza że paleta zajęć jest 
nie tylko szeroka, lecz także bezpłatna i ogól-
nodostępna. 

W Domach Ludowych w Nowodworzu, 
Błoniu oraz w Zbylitowskiej Górze już trwają 
ćwiczenia jogi i aerobiku. Zajęcia te odbywają 
się co najmniej dwa razy w tygodniu. W Domu 
Ludowym w Radlnej i w Centrum Kultury i 
Sportu w Koszycach Małych od 16 lipca oprócz  

aerobiku w pierwszym obiekcie będzie zor-
ganizowana zumba, w drugim zaś treningi 
futsalu. Dla osób, które najlepiej relaksują się 
na basenie, Centrum Rekreacji Wodnej w Woli 
Rzędzińskiej jest otwarte od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00–17.00. Ponadto, dla 
młodych pływaków, czyli uczniów ze szkół z 
terenu gminy Tarnów, wstęp w okresie wa-
kacyjnym jest bezpłatny. Funkcjonująca tam 
siłownia również zaprasza wszystkich tych, 
którzy pragną zadbać o dobrą formę, profesjo-
nalny sprzęt do ćwiczeń znajduje się także w 
budynku poczty w Koszycach Wielkich oraz w 
Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych. 
Dodatkowo, w Hali Widowisko-Sportowej w 
Koszycach Wielkich oraz w Centrum Kultury 
i Sportu w Koszycach Małych istnieje możli-
wość bezpłatnej rezerwacji hali dla uczniów 
ze szkół z terenu gminy Tarnów. Na aktywny 
wypoczynek można wybrać się również całymi 
rodzinami na orlik w Tarnowcu. Oprócz go-
dzin, w których boisko jest ogólnodostępne, 
kiedy to rodzice wraz ze swoimi pociechami 

sami organizują sobie zabawy ruchowe, od-
bywają się tam zajęcia z piłki siatkowej oraz 
koszykówki dla uczniów klas szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Trzy razy w tygodniu 
można też poćwiczyć swoje umiejętności w 
grze w badmintona. Ponadto, zewnętrzne 
boiska wielofunkcyjne w Nowodworzu, Radl-
nej oraz w Koszycach Małych służą wszystkim 
mieszkańcom.

Letnie miesiące, dzięki słonecznej pogodzie 
i długim wieczorom, najlepiej nadają się na ak-
tywny wypoczynek. Nic nie daje takiej frajdy, 
zwłaszcza dzieciom, jak wspólne rozgrywki z 
rodzicami. Teraz w gminie Tarnów każdy może 
skorzystać z wielu bezpłatnych propozycji 
ruchowych, serdecznie zachęcamy więc, by 
wpisać interesujące zajęcia w swój wakacyjny 
kalendarz. 

Zajęcia odbywają się w ramach Budże-
tu Obywatelskiego Województwa Małopol-
skiego. Rezerwacje, zapisy, pytania – pod  
numerem telefonu 14 688 01 37. 

HARMONOGRAM
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FELIETON
Pod Okiem Opatrzności

Opatrzność Boża daje nam obrońców życia
28 kwietnia 2018 roku, w Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewnikach, pielęgniarka 
Hanna Chrzanowska została włączona w poczet 
błogosławionych. Uroczystość beatyfikacyjna 
zgromadziła osoby chore i niepełnosprawne, wo-
lontariuszy, przedstawicieli świata medycznego 
– lekarzy, pielęgniarki z Polski i z zagranicy.

Metropolita krakowski ks. abp Marek Jędra-
szewski, dziękując za beatyfikację, wskazał, że 
nowa błogosławiona jest wzorem zatroskania o 
życie. Jest dla nas wszystkich, dla Kościoła w Pol-
sce wielkim wyzwaniem do szacunku dla godno-
ści osobowej człowieka, do obrony życia nienaro-
dzonych dzieci. Jest zachętą do głębokiej refleksji 
nad odpowiedzialnością za godne warunki życia 
dla cierpiących i opieki sprawowanej wobec naj-
słabszych i bezbronnych. Wymownym znakiem 
uroczystości beatyfikacyjnych w Łagiewnikach 
była modlitwa za zmarłego w dniu beatyfikacji 
dwuletniego chłopca, Alfiego Evansa, którego 
chorobą i śmiercią przejęło się wielu ludzi dobrej 
woli na całym świecie.

Rodzice dziecka wciąż byli przy nim w szpi-
talu w Liverpoolu i wielokrotnie nie zgadzali się 
z diagnozą brytyjskich lekarzy, szukając pomo-
cy za granicą. Jednak sąd nie zgodził się, mimo 
próśb rodziców, na przewiezienie chłopca do 
zagranicznej placówki. Dziecko zmarło po kilku 
dniach, kiedy sąd przychylił się do opinii lekarzy, 
decydując o odłączeniu dziecka od respiratora.  

A setki tysięcy ludzi na całym świecie domagało 
się kontynuacji leczenia chłopca.

W tej przykrej historii dziecka, należy wspo-
mnieć niezwykłą otwartość i chęć pomocy ze 
strony Kliniki Bambino Gesu w Rzymie oraz apel 
Ojca Świętego Franciszka. Bezprecedensowy był 
ruch rządu włoskiego, który dał małemu Alfiemu 
włoskie obywatelstwo. Tysiące ludzi manifestowa-
ło swoje poparcie dla chłopca także przed brytyj-
skimi placówkami dyplomatycznymi na świecie. 
Polacy też łączyli się w bólu z chorym dzieckiem. 
Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze: 
„Trzeba ocalić Alfiego Evansa. Jego dzielne ciałko 
dowiodło po raz kolejny, że cud życia może być 
silniejszy od śmierci. Alfie, modlimy się za Ciebie”.

Jest wielu ludzi dobrej woli, dla których ludzkie 
życie i godność są cenniejsze od reputacji i pienię-
dzy. Na pewno historia małego Alfiego pobudzi 
ludzi dobrej woli do większej troski o życie, także 
to najsłabsze, nienarodzone i bezbronne.

Znający problemy służby zdrowia w Europie, 
napisał ks. abp Henryk Hoser na łamach Naszego 
Dziennika  26.04. 2018: „Mamy wiele przypad-
ków oficjalnego i sankcjonowanego prawem do-
puszczania w medycynie czynności letalnych, czy-
li powodujących śmierć. A medycyna ma zadanie 
ratowania życia, a często dziś tego już nie czyni”. 
Oby Polacy nie naśladowali krajów zachodnich. 
Pamiętamy to, co powiedział do nas Ojciec Święty 
Jan Paweł II: „Naród, który zabija własne dzieci, 

jest narodem bez przyszłości.
   Opatrzność Boża daje nam ludzi, którzy przy-
pominają światu, że systematycznie łamie się 
piąte przykazanie. A tego przyczyną jest podło-
że ideologiczne, skrajnie subiektywny hedonizm 
klasyfikujący wartość życia ludzkiego według 
jego jakości biologicznej. Obrońcy życia wołają, 
że człowiek nie jest kreatorem samego siebie i 
nie może decydować o końcu swojego życia oraz 
nie wolno mu zabijać nienarodzone, bezbronne 
dzieci.
   Pod koniec powyższego felietonu przytoczę 
wypowiedź znanego bioetyka i zarazem dok-
tora teologii ks. Piotra Kieniewicza na łamach 
Naszego Dziennika z 30.04-1.05.2018: „Jesteśmy 
dziś świadkami upadku Starego Kontynentu 
(Europy), który wyrzekł się Boga i wyrzekł się 
człowieczeństwa. Europę zabiły nie dwie wojny 
światowe, nie nazizm i komunizm, ale to, że w 
imię wolności wyrzekła się Boga, a co za tym 
idzie – prawdy i dobra”.
    Niech nowa błogosławiona Hanna Chrzanow-
ska uczy nas, że tylko wypełnienie podwójnego 
przykazania miłości Boga i Bliźniego, nadaje 
sens ludzkiemu życiu i daje łaskę zbawienia.

ks. dr Tadeusz Wolak
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