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Już możesz 
mieć E-DOWÓD 
osobisty

Od marca każdy mieszkaniec 
może mieć tzw. e-dowód. 

Zewnętrznie e-dowód wygląda po-
dobnie do wydawanego dotychczas 
dowodu osobistego. Tym, co sprawia, 
że wszystkie dowody wydawane od 
4 marca stały się „e-dowodami” jest 
specjalna warstwa elektroniczna. 
E-dowód osobisty ma być bezpiecz-
nym i bezpłatnym narzędziem komu-
nikacji elektronicznej z administracją, 
służbą zdrowia czy podmiotami ko-
mercyjnymi (na przykład bankami). 
Co ważne, nie zmieniają się dotych-
czasowe funkcje dowodu osobistego.

Pamiętajmy również, że tradycyjne 
dowody zachowują swoją ważność do 
upływu określonych w nim terminów. 
Jeśli Twój dowód osobisty jest na-
dal ważny, nie musisz go wymieniać.  
Wymiana dowodów osobistych na te 
z warstwą elektroniczną będzie trwać 
więc sukcesywnie do 2029 roku. Dodaj-
my, że wymiana dowodu osobistego 
jest bezpłatna.

Wzrasta opłata za śmieci
W całej Polsce wzrastają opłaty za 

odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych. Jest to związane  
z przepisami unijnymi - weszło w życie 
rozporządzenie Ministra Środowiska, 
znacznie zaostrzające przepisy i nakła-
dające na gminy dodatkowe obowiąz-
ki. Niestety, podwyżki nie ominą też 
gminy Tarnów. Opłaty za śmieci pójdą 
w górę od lipca. 

Obecne stawki opłat śmieciowych  
w gminie Tarnów zostawały od kilku lat 
na niezmienionym poziomie. Niestety 
to się zmieni. - Opłaty wzrastają w ca-
łym kraju i dzieje się to przez czynniki  

niezależne od samorządów. 
Poziom selekcji odpadów 
jest niski, natomiast zbli-
ża się termin, do którego 
Polska musi osiągnąć od-
powiedni poziom segrego-
wania odpadów, narzucony przepisami 
unijnymi. Co za tym idzie wzrosły koszty 
zagospodarowania odpadów na instala-
cjach do ich przetwarzania, czyli składo-
wiskach.  I niestety wpłynęło to na ceny, 
jakie podała w przetargu firma na od-
biór śmieci w gminie Tarnów – tłumaczy 
Bogumiła Bardel, kierownik gminnego 
Referatu Inwestycji i Rozwoju.

Przypomnijmy, że obecne stawki 
obowiązują w naszej gminie do 1 lipca 
2019. Gmina z początkiem roku ogłosi-
ła więc nowy przetarg, który został już 
rozstrzygnięty. Dokładne wysokości no-

wych opłat poznamy jednak dopiero po 
kwietniowej sesji Rady Gminy Tarnów. 

Jednocześnie nie zmienią się pozo-
stałe zasady wywozu śmieci. Nadal bę-
dzie możliwość wyboru odbioru śmieci 
segregowanych i zmieszanych. Odpady 
wielkogabarytowe również będą odbie-
rane jak dotychczas w kontenerach pod-
stawionych w wyznaczonym terminie  
w każdym sołectwie. Z pewnością dobrą 
wiadomością dla wszystkich mieszkań-
ców gminy Tarnów jest wprowadzany od 
lipca odbiór odpadów zielonych bezpo-
średnio z posesji.

Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego - weź udział w pracach 
związanych z ich uzgadnianiem

Prace nad planami zagospodarowania 
przestrzennego trwają w całej gminie 

Tarnów. Każdy mieszkaniec ma prawo 
uczestniczyć w ich tworzeniu. W trakcie 
prac nad projektem planu można złożyć 
wniosek w jego sprawie, wziąć udział  
w dyskusji z projektantem, a także zgło-
sić swoje uwagi. Należy to jednak zrobić 
w odpowiednim terminie.

Kiedy my możemy zgłosić nasze uwagi 
do planu?

Jednym z etapów opracowywania 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go jest wyłożenie go na minimum 21 dni 
do publicznego wglądu. I to jest właśnie 
moment, w którym każdy mieszkaniec 
może zapoznać się z planem i zgłosić do 
niego swoje uwagi. Ogłoszenia dotyczące 
wyłożeń projektów planów zamieszczane  
są na stronie internetowej gminy, na tabli-
cach ogłoszeń w poszczególnych miejsco-
wościach i w urzędzie oraz publikowane 
w prasie codziennej. Mieszkańcy nie są in-
formowani indywidualnie o wyłożeniach.

Wszelkie uwagi musimy zgłaszać pi-
semnie. Pamiętajmy, że informacje do-
tyczące rozpatrzenia poszczególnych 
uwag są dostępne w Referacie Zagospo-
darowania Przestrzennego w Urzędzie 
Gminy Tarnów. Wnioskodawcy, zgodnie  
z obowiązującym prawem, nie są bowiem 
informowani indywidualnie o sposobie  

rozpatrzenia uwag złożonych do planu.
W trakcie wyłożenia projektów miej-

scowych planów do publicznego wglą-
du, organizowane są również dyskusje 
publiczne. Biorą w nich udział projektan-
ci planów oraz przedstawiciele Urzędu 
Gminy. Jest to kolejny moment, kiedy 
mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe 
informacje dotyczące planów. Informacje 
o dyskusjach publicznych również znaj-
dziemy na stronie internetowej gminy 
oraz tablicach ogłoszeń.

Co teraz słychać w planowaniu?
W chwili obecnej trwają uzgodnienia 

projektów planów miejscowych w związ-
ku z wprowadzeniem zmian w wyniku 
uwzględnienia części uwag złożonych do 
planów w Zgłobicach, Koszycach Wiel-
kich, Koszycach Małych, Zawadzie i Zby-
litowskiej Górze. Kolejne wyłożenia wyżej 
wymienionych planów są uzależnione od 
uzyskania pozytywnych uzgodnień  i opi-
nii komisji oraz  instytucji. 

Po zakończeniu składania uwag do 
projektów planów w miejscowościach  
Jodłówka Wałki, Poręba Radlna i Tarno-
wiec projektanci przystąpią do ich analizy 
i zaproponują sposób rozpatrzenia uwag. 
Z rozstrzygnięciem uwag do w/w planów 
będzie można zapoznać się po 23 kwiet-
nia 2019 r. 
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Jak kierowana przez Panią instytucja 
radzi sobie z ogromem realizowanych 
zadań?

Pracy jest bardzo dużo, ale radzimy 
sobie, bo mamy doświadczony i wykwa-
lifikowany zespół pracowników. Mam 
nadzieję, że zgłaszające się do nas osoby 
są zadowolone z obsługi i świadczonej po-
mocy. Każdą sprawę traktujemy jako pilną 
i każda jest dla nas ważna. Do każdej pod-
chodzimy indywidualnie, bo każda jest 
inna, za każdą stoi inna rodzina lub oso-
ba samotna z problemami. Jest to trudne  
i czasochłonne, ale taka jest specyfika na-
szej pracy.  

To wymieńmy te najważniejsze i naj-
bardziej popularne świadczenia na 
rzecz mieszkańców gminy Tarnów?

Oprócz najbardziej popularnych ostat-
nio świadczeń rządowych jak Program 500 
Plus, Dobry Start, zasiłki rodzinne i rodzi-
cielskie, są jeszcze realizowane wypłaty 
świadczeń pielęgnacyjnych dla matek lub 
ojców opiekujących się dziećmi niepeł-
nosprawnymi, zasiłków pielęgnacyjnych 
dla osób ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności czy dla 
opiekuna, jeśli ktoś podejmuje się opieki 
nad rodzicem rezygnując z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej. Wypłacamy 
zasiłki celowe, stałe i okresowe dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, w tym m.in. na zakup żywności lub 
węgla. Udzielamy wsparcia finansowego 
na posiłki dla uczniów w szkołach i dzie-
ci w przedszkolach. Organizujemy usługi 
opiekuńcze dla ludzi starszych, mających 
problemy z samodzielnym funkcjonowa-
niem zwane pomocą sąsiedzką oraz spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze 
stopniem niepełnosprawności i dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Finansuje-
my działalność świetlic profilaktycznych 
i siłowni. W kwietniu otworzyliśmy w No-
wodworzu Dzienny Dom „Senior +”. To te 
główne, bo obszarów naszej działalności  
i udzielanego wsparcia jest naprawdę wie-
le. Jak choćby ostatnio w związku z silny-
mi wichurami, które uszkodziły kilkana-
ście budynków mieszkalnych.

Z pewnością nie każdy wie, że w ra-
mach działalności GOPS przyjmuje na 
przykład psycholog. Z jakich jeszcze 
usług, być może mniej znanych, korzy-
stać mogą jeszcze mieszkańcy naszej 
gminy?

Psycholog przyjmuje w czwartki po 

wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 
Ze wsparcia psychologicznego w razie 
potrzeby może skorzystać każdy miesz-
kaniec gminy Tarnów. W punkcie konsul-
tacyjnym GOPS odbywają się we wtorki 
grupy wsparcia dla osób zmagających  
z się z różnymi uzależnieniami. Do dys-
pozycji jest doświadczony terapeuta. Dla 
korzystających z pomocy GOPS oraz bę-
dących w trudnej sytuacji dostępny jest 
ponadto prawnik. Na wizytę trzeba się 
również wcześniej umówić. Finansujemy 
prelekcje i zajęcia warsztatowe w szko-
łach naszej gminy dla dzieci, młodzieży  
i rodziców  o tematyce dotyczącej przemo-
cy, nałogów, radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych itp. Przy GOPS Tarnów działa 
Stowarzyszenie „Nowa Szansa” pomaga-
jące rodzinom z problemem alkoholowym 
i Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” wspie-
rające dzieci niepełnosprawne. Finansu-
jemy wypoczynki wakacyjne dla dzieci z 
rodzin korzystających z pomocy Ośrodka.   

Od trzech lat wypłacane są świadcze-
nia 500 Plus na drugie i każde kolejne, 
a w rodzinach o niskim progu dochodo-
wych również na pierwsze dziecko. Jak 
w gminie Tarnów przebiega wypłata 
tych pieniędzy?

Bardzo sprawnie. Jesteśmy liderem  
w Małopolsce również jeśli chodzi o reali-
zację tego świadczenia. A nie są to małe 
kwoty. Tylko w 2018 roku w ramach Pro-
gramu Rodzina 500 Plus wypłaciliśmy 16,5 
mln zł. Pomoc finansową otrzymało 2112 
rodzin na 3118 dzieci. W bieżącym roku te 
sumy będą jeszcze większe, bo od lipca 
przyznawane będzie 500 Plus również na 
pierwsze dziecko w rodzinie niezależnie 
od kryterium dochodowego.

Właśnie, czy już wiadomo jak będzie 
wyglądała zapowiadana wypłata 500 
Plus także na pierwsze dziecko w każdej 
rodzinie?

Nie mamy jeszcze dokładnych wytycz-
nych, przygotowany jest projekt ustawy  
i niedawno przekazany został do konsulta-
cji społecznych, ale na pewno elektronicz-
ne składanie wniosków za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych (banko-
wość elektroniczna i ePuap) możliwe bę-
dzie już od 1 lipca, a w wersji papierowej 
od 1 sierpnia. Wnioski będą uproszczone, 
bo nie trzeba będzie składać dodatkowych 
dokumentów, jak choćby zaświadczenia 
o dochodach utraconych i uzyskanych. 
Mogę zapewnić, że i w tym przypadku  

w gminie Tarnów pieniądze trafią na kon-
ta rodziców tak szybko, jak to będzie tylko 
możliwe.

W ostatnim czasie przedstawianych 
jest sporo innych rządowych progra-
mów, adresowanych m.in. do osób nie-
pełnosprawnych i starszych. Czy nasza 
gmina będzie w nich uczestniczyć?

Tutaj od razu chciałabym zaznaczyć, że 
nigdy wcześniej nie było tak wielu progra-
mów. Tak, będziemy do nich przystępo-
wać i startować w konkursach. Będziemy 
chcieli jak najwięcej środków pozyskać do 
gminy. Zależy nam zwłaszcza na progra-
mach przyczyniających się do likwidacji 
barier  architektonicznych w budynkach 
mieszkalnych zamieszkiwanych przez oso-
by z niepełnosprawnością, gdzie możliwe 
będą duże dofinansowania do budowy po-
chylni, podjazdów czy instalacji wind. Pla-
nowane jest wprowadzenie większej ilości 
usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych 
dla osób z niepełnosprawnością. Pomoc 
mieszkańcom z niepełnosprawnościami 
to dla nas obecnie jeden z priorytetów.

Czego na koniec tej rozmowy należa-
łoby życzyć nowej szefowej GOPS i oso-
bom pracującym w tej instytucji?

Przede wszystkim zdrowia, podejmowa-
nia właściwych i mądrych decyzji. Chciała-
bym się też zwrócić do mieszkańców, aby 
nie obawiali się  i nie wstydzili przychodzić 
do nas jeśli znajdą się w trudnej sytuacji 
i będą potrzebowali pomocy. Jesteśmy 
przecież po to, aby pomagać i udzielać 
wsparcia. Wiemy jak to robić, nie tylko 
poprzez wsparcie finansowe, ale również 
włączenie się w rozwiązanie takiego czy 
innego problemu życiowego, czyniąc to 
sami lub kierując do odpowiedniej insty-
tucji bądź specjalisty.

Jesteśmy po to, aby pomagać i udzielać wsparcia
Rozmowa z Beatą Witkowską, 
dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie



Premiera filmu „Skrzy-
pek” Łukasza Olszówki

Premierowy pokaz krótkometrażowego filmu 
„Skrzypek”, którego scenarzystą i reżyserem 
jest 25-letni mieszkaniec Woli Rzędzińskiej, 
Łukasz Olszówka, odbył się 19 stycznia w 
Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Pokaz 
z udziałem twórców i zaproszonych gości po-
przedził recital skrzypcowy Julii Kopackiej. 
W obsadzie filmu znaleźli się profesjonalni 
aktorzy, studenci szkół teatralnych na wy-
działach aktorskich, a także osoby rozpo-
czynające swoją przygodę z aktorstwem. 
Łukasz Olszówka – scenarzysta i reżyser 
„Skrzypka” – jest także twórcą muzyki. Film 
opowiada historię człowieka, który w latach 
swojej młodości był niedostrzeganym, bied-
nym grajkiem, ale dzięki swojej determinacji 
stał się znanym i cenionym wirtuozem gry na 
skrzypcach. 

Należy zaznaczyć, iż film „Skrzypek” jest 
produkcją non-profit, powstał dzięki praw-
dziwej pasji i zaangażowaniu twórców, któ-
rzy wykonywali swą pracę nieodpłatnie, a 
niezbędne koszty pokryli m.in. dzięki wspar-
ciu sponsorów i patronów projektu, wśród 
których znalazł się Urząd Gminy Tarnów oraz 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.

I Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Drużyn 
Pożarniczych

I Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Po-
żarniczych o Puchar Starosty Tarnowskiego  
i Wójta Gminy Tarnów odbył się w hali wido-
wiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich. 
Organizatorami wydarzenia było Centrum 
Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oraz OSP 

Zgłobice, inicjatorem zaś OSP Zgłobice.
Chęć uczestnictwa w turnieju oprócz 11 jed-
nostek OSP zgłosiła również drużyna OHP 
Tarnów. W finale o Puchar Starosty Tarnow-
skiego i Wójta Gminy Tarnów zawalczyły OSP 
Rudka i OHP Tarnów, puchar ostatecznie 
powędrował do zwycięskiej drużyny – OSP 
Rudka. Następnie na podium znaleźli się 
OHP Tarnów – II miejsce oraz PSP Tarnów – 
III miejsce. Tytuł najlepszego bramkarza tur-
nieju przyznano dh Marcinowi Krzyśko z OSP 
Łękawka, natomiast najlepszym strzelcem 
został dh Artur Biały z OSP Rudka. Zwycięz-
ców turnieju nagrodzono pucharami i statu-
etkami, które wręczył Wójt Gminy Tarnów, 
natomiast upominki w imieniu Starosty Po-
wiatu Tarnowskiego podarował wygranym 
Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego To-
masz Stelmach.

Anna Pieczarka 
„Człowiekiem Roku 2018”  

Człowiekiem Roku 2018 redakcji „Kurie-
ra Tarnowskiego” została Anna Pieczarka, 
mieszkanka Koszyc Wielkich, członek Zarzą-
du Województwa Małopolskiego. Tytuł przy-
znano jej za legendarny wynik 72 739 głosów 
w wyborach do Sejmiku Województwa Mało-
polskiego, ale także za to, że poprzez swoją 
działalność dała się poznać mieszkańcom 
regionu tarnowskiego jako… człowiek orkie-
stra.

Anna Pieczarka wiele lat pełniła funkcję 
dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy 
Tarnów. Inicjowała i skutecznie realizowała 
na terenie naszej gminy wiele przedsięwzięć 
o charakterze kulturalnym, promocyjnym  
i charytatywnym. – W tej edycji wyróżnienie 
nie mogło trafić w inne ręce. Przyznanie tytułu 
„Człowiek Roku 2018” jest pokłosiem świet-
nego wyborczego wyniku – przyznał redak-
tor naczelny „Kuriera Tarnowskiego” Michał 
Gniadek. 

Darmowe porady prawne 
W Domu Kultury w Tarnowcu od stycznia 
funkcjonuje punkt Nieodpłatnego Poradnic-
twa Obywatelskiego. Dzięki niemu miesz-
kańcy mogą bezpłatnie korzystać z porad 
pani prawnik, która przyjmuje we wtorki  
i w środy w godz. 14.00–18.00. Wejście do 
punktu znajduje się od strony parkingu.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 
świadczone jest przez adwokatów i radców 
prawnych, przysługuje ono każdemu, kto 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej.  Od stycznia 2019 roku na 
terenie powiatu tarnowskiego działa 8 punk-
tów nieodpłatnej pomocy prawnej, obejmu-
jących swoim zasięgiem wszystkie 16 gmin 
powiatu. Są one finansowane z budżetu pań-
stwa.

Miliardy na poprawę 
dostępności
Ogłoszony został kolejny program rządowy, 
który skierowany jest głównie do osób nie-
pełnosprawnych i starszych. Jego celem jest 
zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, 
usług oraz możliwości udziału w życiu spo-
łecznym i publicznym osób o szczególnych 
potrzebach. Skala planowanych inwestycji 
jest duża, a wiele przedsięwzięć w ramach 
poprawy dostępności przeprowadzanych 
będzie także w gminie Tarnów.

Szczegóły programu „Dostępność Plus” 
zostały zaprezentowane podczas konferencji 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Dwudniakach, w której uczestniczyli 
m.in. Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł  
i Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Beata Witkowska. Program „Dostęp-
ność Plus” potrwa co najmniej do 2025 roku. 
Przeznaczone zostaną na niego 23 mld zł po-
chodzące z funduszy europejskich, budżetu 
państwa, PFRON i samorządów.

Młodzi narciarze  
i snowboardziści 

Na stacji narciarskiej „Słotwiny” w Krynicy 27 
lutego młodzi narciarze i snowboardziści ze 
szkół podstawowych z terenu gminy Tarnów 
na specjalnie wydzielonej i zabezpieczonej 
trasie wzięli udział w zawodach o Puchar 
Wójta Gminy Tarnów. 

W pełnej emocji i zdrowej sportowej at-
mosferze uczniowie podczas treningu roz-
grzewali się już od godzin porannych, by w 
końcu stanąć na linii startu. Zawodnicy kon-
kurowali ze sobą w dwóch kategoriach – w 
narciarstwie i snowboardzie, osobno dziew-
częta i chłopcy. Nad ich bezpieczeństwem 
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czuwali nauczyciele wychowania fizycznego, 
gminny koordynator ds. sportu oraz ratow-
nik medyczny. 

Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki 
udziałowi Gminy Tarnów w projekcie „Jeż-
dżę z głową” przy wsparciu finansowym 
Urzędu Marszałkowskiego.

Sukces uczennicy  
ze szkoły w Koszycach 
Wielkich
Uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Koszycach Wielkich – Karolina Ptak w 
siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych  
w Warszawie została oficjalnie nagrodzona 
za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym zorganizowanym przez 
MSZ z okazji 25 lat Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka w Polsce. W uroczystości 
rozdania nagród uczestniczył minister Jacek 
Czaputowicz oraz wiceminister Piotr Waw-
rzyk. Z 433 nadesłanych prac komisje kon-
kursowe wyłoniły 14 laureatów miejsc I-III 
oraz 14 uczniów, którym przyznano wyróż-
nienia. Wśród osób wyróżnionych znalazł się 
także uczeń Krystian Sołtys. 

Jubileusz Klubu Seniora 
w Tarnowcu
Klub Seniora „Wrzos” z Tarnowca 20 lutego 
obchodził swój jubileusz. Dziesiąta rocznica 
powstania, pierwszego i zarazem najstarsze-
go Klubu Seniora, świętowana była w Domu 
Kultury w Tarnowcu przy udziale zaproszo-
nych gości, w tym wójta gminy Tarnów. 

Zebranych powitała Prezes Klubu Maria 
Ostrowska, pełniąca jednocześnie funkcję 
gminnego koordynatora ds. seniorów, a sło-
wa gratulacji i uznania przekazał zebranym 
włodarz gminy Grzegorz Kozioł. Następnie 
Prezes Klubu przytoczyła długą i barwną 
historię Klubu. Uroczystość miała tym więk-
sze znaczenie, iż właśnie 20 lutego 2009 r., 
o godz. 17.00 działalność Klubu oficjalnie 
została zapoczątkowana, liczył on wtedy 13 
seniorów. 

W programie wydarzenia znalazł się rów-
nież teleturniej „Jeden z dziesięciu” oraz 
scenka rodzajowa, później przyszedł czas na 
rozmowy, wspomnienia i wymianę doświad-
czeń między obchodzącym swój jubileusz 
Klubem Seniora a prezesami zaprzyjaźnio-
nych Klubów. 

Bezpłatne szkolenia 
i warsztaty  
Trwają bezpłatne szkolenia oraz warsztaty 
odbywające się w Domach Kultury na terenie 
gminy Tarnów, współorganizowane są przez 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów 

oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień. Bez-
płatna oferta spotkań obejmuje m.in. 30-go-
dzinny kurs języka angielskiego na poziomie 
średnio-zaawansowanym z elementami  
Business English. Kolejne szkolenia doty-
czą tematyki upraw ekologicznych, pszcze-
larstwa, uprawy oraz wykorzystywania ziół  
w kuchni i fitoterapii, czyli ziołolecznictwa.

Wszystkie proponowane zajęcia są  
w pełni bezpłatne, dostępne dla każdego, kto 
interesuje się podaną tematyką lub chce po-
szerzyć swoją wiedzę i umiejętności z danej 
dziedziny. Szczegółowe informacje dostępne 
są pod nr tel. 146880137 oraz 146326345.

Siłownia w Woli 
Rzędzińskiej zaprasza 
na trening 
W Parafialnym Domu Kultury w Woli Rzędziń-
skiej od miesiąca funkcjonuje siłownia, czyn-
na jest od poniedziałku do piątku w godz. 
16.00–19.00. Należy zaznaczyć, że w porów-
naniu do poprzedniej została wyposażona w 
dodatkowe sprzęty do ćwiczeń. Do dyspozy-
cji mieszkańców są m.in. rowerek, orbitrek, 
dwa atlasy, ławeczka do ćwiczeń i sztangi. 
Wszystkich niezdecydowanych zapraszamy 
więc do bezpłatnego korzystania z nowo po-
wstałej siłowni, tym bardziej że godziny jej 
funkcjonowania zostały dostosowane do po-
trzeb mieszkańców, także tych pracujących. 

Nowości czytelnicze 
w bibliotekach

Gminne biblioteki zachęcają do nadrobienia 
czytelniczych zaległości, tym bardziej iż re-
gały biblioteczne wypełniły się nowościami 
wydawniczymi. Ponadto godziny otwarcia 
filii bibliotecznej w Zgłobicach wróciły do 
poprzedniego rozkładu – od 9.00 do 17.00. 

W propozycjach z pewnością każdy miło-
śnik literatury znajdzie coś dla siebie, gdyż 
bibliotekarze i tym razem zadbali o wszystkie 
gusty czytelnicze swoich bywalców. Wśród 
nowo zakupionych lektur nie zabraknie li-
teratury kobiecej, mrożących krew w żyłach 
thrillerów i kryminałów oraz licznych bio-
grafii, literatury faktu czy powieści historycz-
nych. Najmłodsi czytelnicy również nie będą 
zawiedzeni, gdyż lista ich książeczek także 

została wzbogacona o nowe tytuły. Aby za-
poznać się z świeżo zakupionymi lekturami 
czy zarezerwować długo wyczekiwane tytu-
ły, zapraszamy do śledzenia katalogu elek-
tronicznego.

V Sesja 
Rady Gminy Tarnów 

Podczas piątej sesji w tej kadencji wprowa-
dzono do budżetu kolejne inwestycje, które 
jeszcze w tym roku będą realizowane na te-
renie gminy Tarnów, zwłaszcza że w ostatnim 
roku udało się wypracować spore oszczęd-
ności, jak również pozyskać już pierwsze 
środki zewnętrzne.   
W gminie Tarnów kolejne drogi będą remon-
towane i budowane. Oszczędności pozwoli-
ły na zwiększenie środków w planowanych  
inwestycjach oświatowych, w tym wyko-
nanie adaptacji pomieszczeń szkoły na 
przedszkole w Koszycach Wielkich czy 
opracowanie projektu rozbudowy szkoły  
o pomieszczenia kuchni i stołówki w Zawa-
dzie. Zabezpieczono w budżecie fundusze 
na wkład własny do wniosku, który będzie 
wkrótce złożony o dofinansowanie adapta-
cji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2  
w Woli Rzędzińskiej dla potrzeb żłobka. Rad-
ni pochylili się również nad kwestią określe-
nia zasad zwrotu wydatków w ramach nowe-
go, rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu”, dofinansowującego posiłki dla 
dzieci. Jednocześnie podwyższono kryte-
rium dochodowe dla osób ubiegających o tę 
formę wsparcia.

Wśród ważnych projektów znalazło się 
zwiększenie kwoty na opracowanie projek-
tu centrum wsi w Tarnowcu, a także opra-
cowanie projektu budowy parkingu z drogą 
dojazdową przy kościele w Koszycach Wiel-
kich. Nowe wyposażenie zostanie zakupione 
na boisko w Jodłówce-Wałkach. W trakcie 
sesji radni podjęli uchwałę, dzięki której  
w 2019 roku budowane będą ścieżki ro-
werowe i chodniki przy drogach powiato-
wych przy współpracy z Powiatem Tarnow-
skim oraz Województwem Małopolskim.  
Wśród pozostałych uchwał stanowiących 
temat sesyjnych obrad znalazły się te do-
tyczące planów zagospodarowania prze-
strzennego, opłat za pobyt w Domu Senior+ 
w Nowodworzu czy ustalenia przebiegu dróg 
gminnych.
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Dobry początek roku dla Zgłobic
Początek tego roku to był czas Zgłobic. 

Podjęte zostały decyzje oraz podpi-
sane umowy, które otwierają drogę do 
dynamicznego rozwoju tej miejscowości, 
drugiej w gminie Tarnów pod względem 
liczby mieszkańców.

Powodzeniem zakończyły się starania 
Samorządu Gminy Tarnów o wykupienie 
od spadkobierców rodziny Marszałkowi-
czów terenów z obiektami użyteczności 
publicznej. Gmina jest już właścicielem 
nieruchomości ze Szkołą Podstawową  
i Ośrodkiem Zdrowia, a także trzyhektaro-
wej działki przy drodze krajowej, na której 
znajduje się m.in. boisko piłkarskie.

Dlaczego negocjacje trwały tak długo?
Warto przypomnieć trochę faktów  

z historii. Komunistyczne państwo po II 
wojnie światowej w wyniku tzw. reformy 
rolnej dokonało parcelacji i wywłaszczenia 
majątków ziemskich. Takich los spotkał 
m.in. dobra Marszałkowiczów w Zgłobi-
cach. Na niektórych działkach powstały 
budynki użyteczności publicznej.

W momencie przekazania samorzą-
dom przez państwo części swoich zadań 
– na przykład szkół do prowadzenia stały 
się one również właścicielami nierucho-
mości z obiektami oświatowymi i innymi. 
Jednocześnie po zmianach ustrojowych  
w Polsce spadkobiercy dawnych właści-
cieli majątków zaczęli się starać o zwrot 
utraconych dóbr. Decyzją sądu reprywa-
tyzacją objęty został także dawny majątek 
Marszałkowiczów w Zgłobicach.

- Postanowiłem wówczas wykorzystać 
wszystkie możliwości prawne, by jak naj-
lepiej zabezpieczyć interes samorządu 
czyli mieszkańców naszej gminy. Przecież 
w żaden sposób nie byliśmy winni zaist-
niałej sytuacji i nie odpowiadamy za błędy 
popełnione w początkowych latach Polski 
Ludowej – twierdzi wójt Grzegorz Kozioł. 
- Wystąpiłem do Sądu o stwierdzenie za-
siedzenia po 25 latach terenów służących 
ogółowi mieszkańców Zgłobic, który jed-
nak został odrzucony. Brakło lat, gdyż nie 
zaliczono ich użytkowania w latach PRL  
z tego względu, że odbywało się to niezgod-
nie z ówczesnym prawem. Sąd uwzględnił 
jednak nasze argumenty, że nie możemy 
zapłacić żądanej kwoty przez spadkobier-
ców za bezumowne użytkowanie. W efekcie 
ustalił ją na wysokości kilkukrotnie mniej-
szej.

Po wyczerpaniu możliwości prawnych 
gmina chciała odkupić po cenie rynko-
wej tereny publiczne, które przestały być 
własnością samorządu, ale oczekiwania  

cenowe spadkobierców były o wiele więk-
sze. Przełom nastąpił po ostatnich wybo-
rach samorządowych.

Ponowne pertraktacje przyniosły po-
zytywny finał. Podpisane zostały akty no-
tarialne. Za nieruchomości - hektarową 
działkę ze Szkołą Podstawową i Ośrodkiem 
Zdrowia oraz 3 hektary przy drodze krajo-
wej zapłacono tyle, na ile ich wartość od 
początku wyceniał gminny rzeczoznawca. 
Wcześniej zgodę na zakup nieruchomości 
wyraziła Rada Gminy Tarnów.

W dodatku z Panią Anną Kobryń, peł-
nomocnikiem spadkobierców rodziny 
Marszałkowiczów wójt Grzegorz Kozioł 
uzgodnił warunki nabicia przez gminę 
Tarnów także 47 arów w centrum Zgłobic 
z parkingiem koło Kościoła oraz działka-
mi przyległymi do niego oraz do Ośrodka 
Zdrowia. Wkrótce podpisane zostaną sto-
sowne papiery.

- Teraz działki ze szkołą i placówką 
świadczącą usługi medyczne użytkowa-
ne będą tak jak dotychczas. Otwarta po-
zostaje natomiast sprawa zagospoda-
rowania trzech hektarów w sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej. Dlatego zwracam się  
z gorącą prośbą do mieszkańców Zgłobic 
o przemyślenia i podpowiedź, co tam ma 
być. Lada dzień ruszą konsultacje społecz-
ne w tej sprawie. Uszanuję wolę mieszkań-
ców – zapewnia Grzegorz Kozioł. - Dziękuję 
wszystkim osobom, które pomagały w ne-
gocjacjach i pomyślnym odzyskaniu prawa 
własności terenów potrzebnych i ważnych 
dla Zgłobic, co pozwali na nowe inwestycje 
i dynamiczny rozwój tej miejscowości.

To jednak nie koniec dobrych infor-
macji dla Zgłobic. Rada Powiatu Tarnow-
skiego podjęła uchwałę o przekazaniu  

gminie Tarnów w formie darowizny działki 
o powierzchni trzech arów przy ul. Krótkiej  
w Zgłobicach. Będzie tam parking na 22 
samochody obok powstającego domu kul-
tury z pomieszczeniami remizy OSP. 

- Serdecznie dziękuję staroście Roma-
nowi Łucarzowi, Zarządowi Powiatu oraz 
wszystkim radnym powiatowym za wyra-
żenie zgody na nieodpłatne przekazanie. 
Cieszę się tym bardziej, że uchwała zosta-
ła przyjęta jednomyślnie – mówi zastęp-
ca wójta Sławomir Wojtasik. – Szybkie  
i pomyślne załatwienie tej sprawy było dla 
mnie niezwykle ważne. Nie trzeba przecież 
nikogo przekonywać jak ten obiekt jest 
ważny dla mieszkańców Zgłobic, zwłasz-
cza dla strażaków, których profesjonalizm 
sprawił, że jednostka została włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go i niesie tak potrzebną pomoc w wypad-
kach losowych.

Teraz Urząd Gminy Tarnów wykona pro-
jekt parkingu przy ul. Krótkiej. Po wybudo-
waniu będzie on służył właśnie strażakom 
z jednostki OSP oraz miejscowej społecz-
ności i wszystkim, którzy przyjeżdżać będą 
do domu kultury.

Dodajmy, że przekazana teraz za dar-
mo działka jest już trzecią podarowaną  
w tej formie gminie Tarnów przez powiat. 
W 2013 roku podpisany został akt nota-
rialny dzięki któremu gminny samorząd 
stał się właścicielem działki w Zgłobicach 
o powierzchni 8 arów zabudowanej remizą 
strażacką, a w 2015 roku kolejnej około 5 
arowej, należącej do Powiatowego Zarzą-
du Dróg, a potrzebnej do zaprojektowania 
i wybudowania znacznie większego obiek-
tu komunalnego.
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Będą drogi i żłobek

Działania rozwojowe i pomoc rodzinie

Już blisko 2 mln zł funduszy zewnętrz-
nych pozyskała w tym roku gmina 

Tarnów. Dzięki temu będą nowe drogi, 
chodniki, wydarzenia kulturalne, a także 
powstanie pierwszy w naszej gminie żło-
bek. Co więcej, już wkrótce kolejne zło-
żone wnioski o dofinansowania zostaną 
rozpatrzone. Tym samym nasza gmina 
utrzymuje od wielu lat rolę regionalne-
go lidera w pozyskiwaniu funduszy ze-
wnętrznych.

Milion złotych rządowych pieniędzy na 
drogi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji pozytywnie rozpatrzyło 
wniosek gminy Tarnów i przyznało aż mi-
lion złotych dofinansowania na budowę 
naszych gminnych dróg. Promesę na dota-
cję w ramach podziału środków na usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych wręczyli 
wójtowi gminy Tarnów Grzegorzowi Kozio-
łowi wicepremier Beata Szydło, minister 
MSWiA Joachim Brudziński oraz wojewo-
da małopolski Piotr Ćwik.

W ramach otrzymanych z ministerstwa 
środków odbudowana zostanie droga 
gminna koło p. Galasa  w Nowodworzu. 

Wyremontowane zostaną zaś drogi - tzw. 
Boczna od Kolonii w Radlnej, tzw. „Na Tyr-
kę” oraz „Na Malca” w Porębie Radlnej i ul. 
Na Ścieżki w Koszycach Wielkich.  

Żłobek jeszcze w tym roku
Gmina Tarnów otrzymała ponad  750 

tys. dofinansowania z Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
programu „Maluch+”. Dzięki temu powsta-
nie żłobek przy Zespole Szkół Publicznych 
w Woli Rzędzińskiej. W tym celu zaadapto-
wane zostaną pomieszczenia szkolne.

Wartość dofinansowania stanowi 80%, 
całość zadania szacowana jest na kwotę 
ponad 900 tys. zł. Dodajmy, że pieniądze 
na wkład własny zostały zabezpieczone  
w budżecie, gmina czekała jedynie na roz-
patrzenie wniosku złożonego pod koniec 
ubiegłego roku. Dzięki uzyskaniu pozy-
tywnej oceny, jeszcze w tym roku zostaną 
ukończone wszelkie prace przebudowy 
oraz sprawy formalne. 

Prace budowlane zostały przewidzia-
ne na miesiące wakacyjne, od czerwca do 
września, aby nie zakłócać funkcjonowa-
nia szkoły. W żłobku otwarte zostaną dwa 
oddziały, liczące łącznie ok. 30 dzieci. 

– Miarą wzorowego zarządzania gminą 
są nie tylko dobrze wydawane pieniądze, 
ale przede wszystkich ciągłe ich pozyski-
wanie z wszelkich możliwych źródeł – mówi 
wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.  
– Pozyskane fundusze wymiernie odczują 
mieszkańcy. Bo nasze sukcesy w pozyska-
niu kolejnych pieniędzy to oszczędności  
w budżecie, a co za tym idzie następne in-
westycje możliwe do zrealizowania jeszcze 
w tym roku.

Pieniądze z Małopolski na kulturę i sport
Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z 

Województwa Małopolskiego w Centrum 
Rekreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej od-
będą się w maju zawody pływackie dla 
osób niepełnosprawnych. Ponad 35 ty-
sięcy złotych pozyskało Centrum Kultury 
i Bibliotek za pośrednictwem Zielonego 
Pierścienia Tarnowa na wydarzenia kultu-
ralne organizowane w tym roku w naszej 
gminie. Kolejne złożone do województwa 
wnioski, m.in. w konkursie „Mecenat Ma-
łopolski”, „Ochrona zabytków Małopolski”, 
„Małopolska Gościnna” czy „Małopolskie 
Kapliczki” też zostały pozytywnie rozstrzy-
gnięte.

Po raz drugi w historii gminy Tarnów 
przewidywane wydatki przekra-

czają kwotę 100 mln zł. Spore kwoty są 
nie tylko na realizację zadań statutowych 
i działania prorozwojowe, ale także na 
pomoc rodzinie, zwłaszcza w wychowy-
waniu dzieci.

Radni gminy Tarnów uchwalili roczny 
plan dochodów i wydatków oraz przy-
chodów i rozchodów gminy na 2019 rok. 
Zawiera on również plany finansowe jed-
nostek budżetowych. Uchwała stanowi 
podstawę tegorocznej gospodarki finan-
sowej naszej gminy.

Wydatki przewidziano na kwotę prze-
szło 103 mln zł. Na co zapisane zostały pie-
niądze w budżecie 2019?

Tradycyjnie najwięcej środków finan-
sowych pochłonie oświata. Na utrzymanie 
szkół i przedszkoli przeznaczono 35 mln zł. 
Do subwencji dołożymy 11 mln zł. Kwota 
ta nie obejmuje jednak wszystkich wydat-
ków, bo w niej nie ujęto m.in. większych 
remontów i inwestycji w placówkach 
oświatowych oraz dopłat do funkcjonowa-
nia stołówek szkolnych i przedszkolnych 

(1,7 mln zł), świetlic szkolnych (ponad 1 
mln zł) czy dokształcania i doskonalenia 
nauczycieli.

Ogromne środki idą na pomoc rodzinie, 
głównie w wychowywaniu dzieci – 23 mln 
zł. A w ciągu roku świadczeń z rządowych 
programów będzie jeszcze więcej, bo od 1 
lipca wchodzi 500 Plus również na pierw-
sze dziecko w rodzinie niezależnie od kry-
terium dochodowego, więc ta kwota za-
pewne jeszcze wzrośnie.

Przeszło 4 mln zł zagwarantowano na 
pomoc społeczną (ośrodki wsparcia, za-
siłki stałe, okresowe i pomoc w naturze, 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 
pomoc w zakresie dożywiania). Pewne 
kwoty są na zwalczanie narkomanii i prze-
ciwdziałanie alkoholizmowi,

Na utrzymanie i remonty dróg jest pra-
wie 8 mln zł. Realizowanych będzie mnó-
stwo zadań w tym zakresie (nowe nakład-
ki, chodniki, ścieżki rowerowe, projekty) 
we wszystkich sołectwach w gminie.

Na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, 
placów i dróg jest 1,6 mln zł. Również  
w tym roku podejmowane będą działa-
nia w celu zwiększenia liczby lamp we  

wskazanych przez mieszkańców miej-
scach (jest na to 240 tys. zł).

Na działalność domów i ośrodków kul-
tury, świetlic i klubów zapisano około 1,7 
mln zł. Na Ochotnicze Straże Pożarne jest 
708 tys. zł, a na dotacje dla ludowych oraz 
uczniowskich klubów sportowych gmina 
przeznaczyła w tym roku 573 tys. zł.

Na dopłatę do kursowania autobusów 
miejskich na terenie gminy przewidziano 
w tym roku 3 mln 172 tys. zł. To warunek 
konieczny, by mieszkańcy poszczególnych 
miejscowości naszej gminy mieli sprawne 
połączenia komunikacyjne z Tarnowem. 
Nie zapomniano o ochronie powietrza at-
mosferycznego i klimatu.

Budżet 2019 roku jest również moc-
no inwestycyjny. Będzie realizowanych 
dużo innych - większych i mniejszych in-
westycji, na które zapisano odpowiednie  
kwoty, zwiększone w ciągu roku o pozy-
skane środki zewnętrzne, w tym unijne.  
O przebiegu tych inwestycji będą zamiesz-
czane informacje na nowej stronie interne-
towej gminy oraz w kolejnych wydaniach 
Nowin.

Gmina pozyskała już blisko 2 miliony

Budżet 2019
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Podróże z gminą Tarnów
Już w najbliższych tygodniach ruszy 

realizacja projektu „Poznaj swój kraj 
poprzez podróże z gminą Tarnów”. Przy-
pomnijmy, iż inicjatywa ta zwyciężyła w 
III edycji Budżetu Obywatelskiego dzięki 
mieszkańcom, którzy łącznie oddali aż 
2340 głosów, co owocowało przyznaną 
kwotą blisko 100 tys. zł. 

W projekcie przewidziano łącznie 11 
wycieczek, których celem jest nie tylko 
podróżowanie po zakątkach Ojczyzny, po-
znawanie jej historii i geografii, lecz także 
integracja gminnej społeczności, zarów-
no dzieci w wieku szkolnym, osób pra-
cujących, jak i seniorów. Turyści z gminy 
Tarnów rozpoczną swoje wojaże od serca 

Tatr, czyli Zakopanego. Po górach wędro-
wać będą uczniowie szkół podstawowych 
oraz seniorzy, którzy wyjazd ten połączą 
z pielgrzymką do Sanktuarium Maryjnego 
w Ludźmierzu. Majówka zaś zaplanowana 
jest w pobliskich Ciężkowicach, gdzie wio-
senne powietrze sprzyjać będzie spacerom 
po Skamieniałym Miasteczku czy zwie-
dzaniu Muzeum Przyrodniczego. Pogórze 
Ciężkowickie będzie dwukrotnym celem 
podróży mieszkańców gminy Tarnów. Na-
tomiast odwiedziny w  mieście królów,  
a w dzisiejszej stolicy Małopolski, to po-
znawanie historii, okresu wojennego i kul-
tury żydowskiej, czyli zwiedzanie Kazimie-
rza oraz Muzeum Schindlera w Krakowie. 
Ważną rolę odegra Oświęcim, który będzie 

stanowił trudną lekcję historii o niemiec-
kich obozach koncentracyjnych, przezna-
czoną dla młodzieży szkolnej. Nowy Wi-
śnicz najpiękniej wygląda jesienią, dlatego 
komnaty XIV-wiecznego zamku oraz Mu-
zeum Pamiątek po Janie Matejce miesz-
kańcy gminy Tarnów zwiedzą we wrześniu. 
Następnie uczniowie szkół podstawowych 
wraz z opiekunami wybiorą się na Jawo-
rzynę Krynicką. 

Wszystkie zaplanowane wycieczki od-
będą się dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców gminy Tarnów, gdyż to ich głosy za-
decydowały o tym, iż teraz młodzi i starsi, 
uczniowie i seniorzy mogą poznawać róż-
ne oblicza Ojczyzny – przyrodnicze, kultu-
rowe oraz historyczne.

24 marca w wyborach bezpośrednich 
wybrani zostali sołtysi i rady so-

łeckie we wszystkich sołectwach gminy 
Tarnów. Ich kadencje trwać będą teraz 
pięć lat.

Kim jest sołtys? Najprościej ujmując 
to osoba, która ma pod opieką swoje  
sołectwo. Spełnia trzy podstawowe funk-
cje: łącznika, organizatora oraz admini-
stratora.

Sołtys jest łącznikiem między miesz-
kańcami a organami gminy. Jest orga-
nizatorem zebrań wiejskich, na których 
omawiane są wspólne sprawy dotyczące 
sołectwa. Wreszcie jest administratorem, 
który pilnuje, aby ustawy, rozporządzenia, 
zarządzenia i uchwały organów gminy, po-
wiatu czy województwa były znane w so-
łectwie i wykonywane.

Sołtysi dokonują poboru podat-
ków lokalnych w zakresie uchwalonym 
przez Radę Gminy jako inkasenci organu  
podatkowego. Korzystają z ochrony praw-
nej przysługującej funkcjonariuszom  
publicznym.

Jakie kompetencje mają rady sołeckie? 
To przede wszystkim ciała doradcze, dzia-
łające przy sołtysie, wspomagające jego 
działalność.

Sołectwo Biała
Sołtys: Kolak Stefan
Rada Sołecka: Grzebieniarz Witold, 
Kieć Augustyn, Wadoń Piotr, 
Śledź Włodzimierz, Sak Eleonora

Sołectwo Błonie
Sołtys: Batko Antoni
Rada Sołecka: Brożek Jacek, 
Chochorowski Andrzej, Kawula Józef, 
Kuboń Józef, Tadel Adam

Sołectwo Jodłówka-Wałki
Sołtys: Olszówka Lucjan
Rada Sołecka: Michalik Jan, Banuch 
Paweł, Kubala Jan, Kozioł Małgorzata, 
Sorysz Lidia

Sołectwo Koszyce Małe
Sołtys: Gniewek Zbigniew
Rada Sołecka: Szatko Agata, 
Lisowski Sebastian, Podstawski Jan, 
Borczuch Jadwiga, Małek Jadwiga

Sołectwo Koszyce Wielkie
Sołtys: Ptak Stanisław
Rada Sołecka: Jarosz Cecylia, 
Sepek Andrzej, Kuroś Mariusz, Wrońska 
Franciszka, Ptak Henryk, Ignac Małgorzata 
Klich Maria, Sus Tadeusz, Ptak Marcin

Sołectwo Łękawka
Sołtys: Pyzdek Konrad
Rada Sołecka: Wzorek Tomasz,  
Krzyśko Marcin, Fudyma Sylwia,  
Ciurej Marta, Pyzdek Mirosław

Sołectwo Nowodworze
Sołtys: Głąb Andrzej
Rada Sołecka: Imburski Jacek,  
Tofilska Katarzyna, Jabłoński Grzegorz, 
Smalarz Irena, Sajdak Katarzyna

Sołectwo Poręba Radlna
Sołtys: Hońdo Wojciech
Rada Sołecka: Górski Jacek,  
Wzorek Janusz, Jacher Jarosław,  
Puzia Zbigniew, Nawój Artur

Sołectwo Radlna
Sołtys: Tadel Janusz

Rada Sołecka: Banach Krzysztof,  
Ciupek Grażyna, Kazibudzki Jan,  
Nowak Grażyna, Sutkowski Andrzej

Sołectwo Tarnowiec
Sołtys: Nowak Jan
Rada Sołecka: Wajdowicz Wojciech, 
Kiełbowicz Artur, Barbachen Alina, 
Szuba Stanisław, Włodek Tomasz,
Wojtarowicz Wojcech, Bień Józef

Sołectwo Wola Rzędzińska I
Sołtys: Nytko Mieczysław
Rada Sołecka: Czarnik Krzysztof, Mitera 
Teresa, Bień Teresa, Cichoń Wacław, 
Drwal Andrzej, Gałuszka Marcin, 
Jarmuła Beata, Kozioł Stanisław, 
Kędzierski Stanisław, Porosło Barbara

Sołectwo Wola Rzędzińska II
Sołtys: Stach Tadeusz
Rada Sołecka: Maślanka Zbigniew, Guzik 
Wiesław, Kosman Zbigniew, Szepielak 
Jan, Kozioł Adam, Sobol Andrzej, 
Furmański Piotr, Mondel Leszek, 
Turek Jerzy, Hetman Jerzy

Sołectwo Zbylitowska Góra
Sołtys: Rybski Piotr
Rada Sołecka: Wytrwał Jarosław, 
Niedźwiecki Tomasz, Tadel Tomasz, 
Gut Zbigniew, Cholewka Dariusz, 
Klich Marcin, Zorek Filip

Sołectwo Zgłobice
Sołtys: Jamróg Józef
Rada Sołecka: Sarad Grzegorz, 
Kozioł Wojciech, Molek Katarzyna, 
Burnóg Teresa, Gajko Tomasz

Sołectwo Zawada
Sołtys: Partyński Zbigniew
Rada Sołecka: Cisek Teresa, 
Kasprzyk Urszula, Łątka Jerzy, 
Tyrka Wiesław, Wzorek Lucyna

Wybraliśmy 
sołtysów 
i rady sołeckie
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Pierwsi stypendyści w 2019 roku
W gronie stypendystów znaleźli się kolejni młodzie ludzie, którzy w ostatnim czasie odnieśli duże sukcesy sportowe, 

artystyczne lub naukowe. Za swoje wybitne osiągnięcia zostali nagrodzeni 20 marca w Urzędzie Gminy Tarnów  
- wójt Grzegorz Kozioł osobiście złożył im gratulacje i słowa uznania. Jako pierwsi w nowym roku wyróżnieni zostali:

Dominika Brożek 
15 lat, mieszkanka Woli Rzę-
dzińskiej. Cheerleaderka, która 
dzięki swojemu zaangażowaniu, 
pasji i systematycznej pracy zo-
stała powołana do Reprezentacji 
Polski na Mistrzostwach Świata  
International Cheer Union w Or-
lando, w USA w 2019 roku. Jako 
tancerka Studia Tańca „Hono-
rata” w ostatnich tygodniach 
może też poszczycić się m.in. II 
miejscem formacji Power Girls 
w Mistrzostwach Polski Cheerle-
aders Freestyle Pom Senior oraz 
II miejscem Polski Cheerleaders 
Freestyle Pom Senior w kategorii 
duetów.

Eliza Gąsiorowska
16 lat, mieszkanka Błonia. Uzdol-
niona wokalistka. W 2018 roku 
laureatka kilkunastu konkursów 
wokalnych na szczeblu ogólno-
polskim i międzynarodowym. 
Eliza szerszej publiczności dała 
się poznać jako uczestniczka 
drugiej edycji telewizyjnego 
programu The Voice Kids, w któ-
rym swoim głosem oczarowała 
jurorów. Obecnie jest na etapie 
nagrywania swojej pierwszej au-
torskiej piosenki. 

Jakub Ćwik 
19 lat, mieszkaniec Zbylitowskiej 
Góry. Laureat ponadwojewódz-
kiego „Konkursu Wiedzy Obywa-
telskiej i Ekonomicznej” w Kra-
kowie, wyróżnienie to dało mu 
pierwszeństwo w wyborze szko-
ły ponadgimnazjalnej. Realizo-
wał się również jako społecznik 
w Młodzieżowej Radzie Miejskiej 
przy Pałacu Młodzieży w Tarno-
wie, obecnie jest tegorocznym 
maturzystą, który wiąże swoją 
przyszłość z informatyką.

Jakub Wnęk 
18 lat, mieszkaniec Zbylitow-
skiej Góry. Trenuje karate od 
siedmiu lat. Jest zawodnikiem 
Tarnowskiego Klubu Sportowe-
go OYAMA KARATE. Do jego naj-
większych osiągnięć sprzed kilku 
miesięcy należy srebrny medal 
w Pucharze Europy OYAMA IKF 
EUROPEAN CAP, zdobyty w listo-
padzie 2018 r. oraz II miejsce w 
konkurencji kata podczas Otwar-
tego Pucharu Makroregionu Po-
łudniowego OYAMA PKF w Kumi-
te i Kata w Wieliczce.

Stypendia Wójta Gminy Tarnów przyznawane są już od kilkunastu lat. Ich celem jest wyróżnienie uzdolnionych, ambitnych młodych ludzi z 
terenu gminy Tarnów, którzy godnie reprezentują nasz region nie tylko w kraju, lecz także w Europie. Ponadto uczniowie oraz studenci mogli 
ubiegać się również o stypendium w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków Województwa Małopolskie-
go. Osoby, które poprzez rozwijanie swoich pasji i zainteresowań mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi 
lub zdobytymi w naukach humanistycznych, do 1 marca miały możliwość starania się o przyznanie środków na dalsze doskonalenie swoich 
umiejętności.

Gminne konkursy 
pod patronatem Wójta Gminy Tarnów
W harmonogramy szkół z te-

renu gminy Tarnów wpisały 
się gminne konkursy, w których 
co roku biorą udział uczniowie ze 
wszystkich gminnych placówek. 
Odbywają się one pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy 
Tarnów, a współorganizowane są 
przez Centrum Kultury i Bibliotek. 

Za nami już XVII edycja Gmin-
nego Przeglądu Teatrzyków Szkol-
nych „Spotkanie z Melpomeną”, 
podczas której młodzi aktorzy  
z klas IV-VIII po raz kolejny zachwy-
cili jury interpretacją sceniczną oraz pozio-
mem gry aktorskiej. Maj to miesiąc poświę-
cony poezji. Szkoła Podstawowa w Tarnowcu 
od wielu lat pielęgnuje tradycję recytowa-
nia wierszy bliskiej temu miejscu – Józefie 

Frysztakowej, organizując Gminny Konkurs 
Recytatorski Poezji Józefy Frysztakowej,  
a Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Błoniu już po raz 14. zaprasza uczniów do 
udziału w konkursie poświęconemu patro-

nowi szkoły – św. Janowi Pawłowi 
II. Gminne konkursy to także spor-
towa rywalizacja towarzysząca już 
XIV edycji Gminnych Zawodów Pły-
wackich o Puchar Wójta Gminy Tar-
nów współorganizowanych przez 
Szkołę Podstawową w Zawadzie. 
Początek roku szkolnego otwiera 
zaś XII Gminny Festiwal Kultury 
Dziecięcej, podczas którego przed-
szkolaki z terenu gminy Tarnów 
zaprezentują swoje liczne talenty. 

Konkursy odbywające się pod 
patronatem Wójta Gminy Tarnów 
nie tylko popularyzują literaturę, 

przybliżają młodym ludziom poezję i sztukę, 
szerzą wartości kulturalno-patriotyczne, lecz 
także integrują młodą społeczność gminy 
oraz rozwijają w niej liczne pasje i zaintere-
sowania. Zachęcamy do udziału!
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Przed nami duże koncerty i wydarzenia 
kulturalne za pozyskane pieniądze

Największe współczesne polskie 
gwiazdy muzyczne zagrają w miej-

scowościach naszej gminy. Połączenie 
pokoleń, pielęgnowanie tradycji oraz 
kultywowanie wartości patriotycznych to 
- jak w poprzednich latach - przewodnie 
idee organizowanych imprez kulturalno
-rozrywkowych. W tym roku moc atrakcji 
będzie na jeszcze wyższym poziomie!

Od tego roku Centrum Kultury i Bi-
bliotek koncentrować będzie się głównie 
na dużych koncertach i wydarzeniach 
kulturalnych z udziałem znanych zespo-
łów oraz gwiazd estrady. Znani jesteśmy  
z ciekawych i perfekcyjnie organizowa-
nych imprez. Chcemy, aby były one w 
jeszcze większym stopniu znakiem rozpo-
znawczym naszej gminy, promowały na-
sze miejscowości i dzięki nim było o nas 
głośno w regionie.

Zaczynamy od obchodów Święta 3 
Maja w Woli Rzędzińskiej. Msza św. w in-
tencji Ojczyzny, podniosłe uroczystości 
na placu w centrum miejscowości, a na-
stępnie biało-czerwony VI Rajd Rowerowy 
Tour de Gmina Tarnów, którego trasa tra-
dycyjnie prowadzić będzie Szlakiem Boha-
terów Armii Krajowej - to niektóre punkty 
trzeciomajowego święta. Dołączmy do 
biało-czerwonej społeczności regionu, by 
wspólnie świętować – podniośle, patrio-
tycznie, sportowo i rodzinnie. 

Młodzi mieszkańcy gminy Tarnów  
w tym roku również będą swoje święto ob-
chodzić w sposób wyjątkowy. Już 31 maja, 
w hali widowiskowo-sportowej w Koszy-
cach Wielkich na scenie wystąpi woka-
listka, której talent zachwycił całą Polskę,  
a nawet Europę. Mowa o Roksanie Węgiel, 
finalistce I edycji programu The Voice Kids 
oraz zwyciężczyni 16. Konkursu Piosenki 
Eurowizji dla Dzieci. Do dzieciaków przyje-
dzie „Naukowiej” -laboratorium doświad-
czeń, które zaprosi do świata zapachów, 
animacji i powietrznych gier. Dniu Dziec-
ka towarzyszyć będą również Targi Urody  
dedykowane mamom z okazji ich święta. 

Zgłobice 29 czerwca zdominowane zo-
staną przez duże wydarzenie o charakte-
rze ponadlokalnym - Małopolski Festiwal 
Smaku w myśl hasła „Na polu smakuje 
lepiej niż na dworze”. Mieszkańcy gmi-
ny Tarnów po raz pierwszy będą mogli 
uczestniczyć w tak dużym kulinarnym 
przedsięwzięciu ze smakami lokalny-
mi oraz tradycyjnymi specjałami. Dzięki 
udziałowi producentów regionalnych i lo-
kalnych skosztujemy przysmaków dzieciń-
stwa - swojskiej najlepszej kuchni według 
staropolskiej receptury. 

13 lipca czeka nas w Koszycach Małych 
prawdziwa discopolowa uczta muzycz-
na. Odbędzie się jeden z najważniejszych 
koncertów w regionie - Mania Pomagania.  
A jak wiadomo, tam, gdzie największe 
koncerty, tam do zabawy zaprasza Sławo-
mir, co oznacza, że „Miłość w Zakopanem” 
wybrzmi z koszyckiej sceny! Dla potrze-
bujących wsparcia w leczeniu dzieci za-
gra również ANDRE, który pomoże pobić 
mieszkańcom kolejny rekord w pomaga-
niu śpiewając „Za jeden uśmiech twój”.

Dzień później w Tarnowcu odbędą się 
Międzynarodowe Małopolskie Spotkania 
z Folklorem. Wydarzenie zachwyci różno-
rodnością kultur. Do gminy Tarnów zawita-
ją zespoły z najdalszych zakątków świata. 
Poprzez taniec, śpiew i stroje opowiedzą 
zgromadzonym o swojej sztuce ludowej. 
A wszystko to we wspaniałej atmosferze 
przyjaźni i podziwu dla kulturowych różnic. 

11 sierpnia słynne w całym regionie 
dożynki gminy Tarnów w Zbylitowskiej 
Górze -dziękczynna Msza św., obrzędy pro-
wadzone przez koło gospodyń wiejskich, 
swojskie jadło oraz integracja pokoleń. Do 
poznawania polskiego folkloru zaprosi Ze-
spół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy, który 
dopełni ludowy akcent wydarzenia. Nie 
zabraknie współczesnych atrakcji muzycz-
nych na wysokim poziomie w wykonaniu 
zespołu BACIARY oraz wokalistki – MAR-
GARET. Na pewno nie będzie „Byle jak”,  
a publiczność pokaże „Jak się bawią  
ludzie”.

Kilka dni później ulicami Woli Rzędziń-
skiej przejdzie defilada grup rekonstrukcji 
historycznej z Marszałkiem Józefem Pił-
sudskim na czele, by rozpocząć wspólne 
świętowanie rocznicy Bitwy Warszawskiej 
1920. Będzie piknik i grochówka wojsko-
wa, będą pieśni żołnierskie i patriotycz-
ne, a w godzinach wieczornych „Carmen”  
i „Motyle i ćmy” czyli SARSA ze swoimi pio-
senkami, które nuci cała Polska. 

Lato jak co roku pożegnamy w Łękawce 
w rytmach disco polo. Już teraz możemy 
przygotować się na wrześniowy WEEKEND, 
który w sobotnie popołudnie zawita do Łę-
kawki. Na scenie wystąpi jeden z najsłyn-
niejszych polskich boysbandów, których 
hit „Ona tańczy dla mnie” to obowiązkowy 
element każdej dobrej potańcówki. 

Wraz z początkiem października bę-
dziemy świętować Gminny Dzień Seniora 
w Koszycach Wielkich połączony z uroczy-
stym wręczeniem medali Prezydenta RP za 
długoletnie pożycie małżeńskie. A o tym, 
że „Miłość jak wino uderza do głów”, choć 
niesie za sobą „Troszeczkę ziemi, troszecz-
kę słońca” zaśpiewa dla Seniorów ELENI.

Obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości ponownie odbędą się w Koszycach 
Wielkich. Jak co roku rozpoczną się uro-
czystą Mszą św. w intencji Ojczyzny, będzie 
śpiewanie pieśni patriotycznych. A do rado-
snego świętowania tym razem zaprosi nas 
KRYSTYNA GIŻOWSKA z zespołem. Ze sceny 
wypłyną największe przeboje – „Przeżyłam 
z tobą tyle lat” czy „Mój stały ląd”. 

Warto dodać, iż organizowane wyda-
rzenia, zwłaszcza tak dużego formatu, 
w większości odbędą się z pozyskanych 
środków w ramach realizowanych pro-
gramów Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego, Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Zielonego 
Pierścienia, a także dzięki zaangażowaniu  
i wsparciu sponsorów. W obecnym wy-
daniu „Nowin” znajduje się kalendarz ze 
szczegółowym harmonogramem wszyst-
kich przedsięwzięć, na które serdecznie 
zapraszamy mieszkańców gminy Tarnów.

Sławomir zagra na Manii Pomagania  Margaret gwiazdą wieczoru
na gminnych dożynkach

 W rocznicę obchodów 
Bitwy Warszawskiej usłyszymy Sarsę
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O czym rozmawiano na zebraniach wiejskich?
Wybory sołeckie, planowane na ten 

rok inwestycje, działania w celu 
poprawy jakości powietrza i zmiany  
w gospodarce odpadami komunalnymi – 
te tematy zdominowały w dużej mierze 
tegoroczne zebrania wiejskie w gminie 
Tarnów. Ale rozmawiano też o wielu in-
nych sprawach nurtujących mieszkań-
ców. 

Tradycyjnie w pierwszym kwartale no-
wego roku we wszystkich sołectwach gmi-
ny Tarnów odbyły się zebrania wiejskie. 
Tym razem – ze względu na kończącą się 
kadencję sołtysów i rad sołeckich – zdo-
minowała je tematyka zbliżających się 
wyborów sołeckich. Mieszkańcy zgłaszali 
kandydatów na sołtysów, do rad sołec-
kich oraz do pracy w Sołeckich Komisjach  
Wyborczych (po 4 osoby z każdej miejsco-
wości).

We wszystkich zebraniach – oprócz 
przedstawicieli władz samorządowych – 
uczestniczył komendant Straży Gminnej 
Arkadiusz Łucarz, który mówił o już po-
dejmowanych działaniach i planowanych 
w przyszłości w celu poprawy jakości po-
wietrza. Przedstawiał założenia rządowe-
go programu „Czyste Powietrze”, które-
go celem jest zmniejszenie emisji pyłów  
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych 
do atmosfery przez domy jednorodzinne. 
Program skupia się na wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na 
termomodernizacji budynków, by efek-
tywnie zarządzać energią. Możliwe są  

dofinansowania dla właścicieli domów 
m.in. na wymianę starego kotła grzewcze-
go, docieplenie budynku, wymianę okien  
i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł 
energii.

Nowe wyzwania związane z ochro-
ną środowiska wymuszają także zmiany  
w gospodarce odpadami komunalny-
mi. Zgodnie z ustawą koszty odbierania, 
składowania oraz przetwarzania śmieci  
w całości muszą teraz ponosić mieszkańcy. 
W związku z tym od 1 lipca obowiązywać 
będą nowe wyższe stawki opłat za odbiór 
odpadów, o czym również informowano 
mieszkańców.

Władze gminy informowały o inwe-
stycjach zaplanowanych do wykonania  
w 2019 roku. Tradycyjnie też mieszkańcy 
pytali o wiele innych spraw, zgłaszali swoje 
oczekiwania i konkretne wnioski. Najwię-
cej dotyczyło poprawy stanu dróg – nakła-
dek asfaltowych, żwirowania, a także roz-
budowy oświetlenia ulicznego. Będą one 
sukcesywnie realizowane.

Na niektórych zebraniach zwracano 
uwagę na potrzebę poprawy estetyki nie-
których miejsc. Na przykład Błoniu i Woli 
Rzędzińskiej II pojawiły się oczekiwania 
poprawy stanu technicznego cmentarzy 
komunalnych – ogrodzenia i kaplicy.

W Koszycach Małych rozmawiano  
o projekcie nowego budynku komunalne-
go, który służyłby strażakom z miejscowej 
jednostki OSP oraz pełnił funkcję domu 
kultury, a w Łękawce i Porębie Radlnej  
o planach rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

W Tarnowcu mieszkańcy zwracali 
uwagę na potrzebę dalszej poprawy bez-
pieczeństwa przy drodze wojewódzkiej. 
Przedstawiali pomysły na zagospodaro-
wanie zakupionych działek w sąsiedztwie 
nowego domu kultury, gdzie w przyszłości 
będzie centrum tej miejscowości.

W Białej mieszkańcy zgłosili oczeki-
wania odnośnie budowy nowych chodni-
ków i ścieżek rowerowych. W Zgłobicach 
z satysfakcją przyjęta została wiadomość  
o zakupie działek od spadkobierców ro-
dziny Marszałkowiczów, emocje natomiast 
wywołała sprawa zmian personalnych  
w niepublicznym przedszkolu z oddziała-
mi integracyjnymi „Kraina Marzeń”. Zdania 
na ten temat były podzielone.

W Zbylitowskiej Górze zaniepokojenie 
części mieszkańców wzbudziła perspekty-
wa powstania tzw. lewoskrętu z drogi kra-
jowej (na skrzyżowaniu z drogami powia-
towymi). Obawiają się, że po zrealizowaniu 
tej inwestycji przez GDDKiA wzrośnie natę-
żenie ruchu przez Zbylitowską Górę. Wła-
dze gminy zobowiązały się podjąć działa-
nia w celu zminimalizowania przyszłych 
uciążliwości, m.in. poprzez poprawę bez-
pieczeństwa pieszych i rowerzystów. Już 
wkrótce zaprojektowany zostanie chodnik 
ze ścieżką rowerową od sklepu Centrum  
w kierunku obiektu szkolnego.

Wójt rozwiał też wątpliwości i pojawia-
jące się w większości nieprawdziwe infor-
macje odnośnie dalszego funkcjonowania 
placówek oświatowych w Zbylitowskiej 
Górze.

Dotacje do wymiany kotłów i dociepleń budynków

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla 
Małopolski mieszkańcy wojewódz-

twa, w tym gminy Tarnów mają obowią-
zek wymienić wszystkie przestarzałe 
instalacje grzewcze do końca 2022 roku. 
Można się jednak już teraz ubiegać o dofi-
nansowanie na wymianę kotła. W ramach 
rządowego programu „Czyste Powietrze” 
możliwe są również dotacje finansowe 
do termomodernizacji budynków jedno-
rodzinnych oraz montażu odnawialnych 
źródeł energii.

W związku z bardzo złą jakością powie-
trza w sezonie zimowym, spowodowaną 
ogromną emisją zanieczyszczeń z domo-
wych palenisk na węgiel i drewno od 1 
lipca 2017 roku na terenie województwa 
małopolskiego obowiązuje uchwała anty-
smogowa. 

Od 1 stycznia 2023 roku nie będzie 
można użytkować bezklasowych kotłów 

na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów. 
Należy je wymienić na kocioł gazowy, 
przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowni-
czej, pompę ciepła lub kocioł olejowy na 
paliwo stałe. Dozwolone będą tylko piece 
i kominki spełniające normy emisyjne lub 
posiadające sprawność cieplną powyżej 
80 proc. Istniejące piece i kominki muszą 
zostać wyposażone w urządzenie reduku-
jące emisję pyłu.

Od 1 stycznia 2027 roku będzie całko-
wity zakaz użytkowania kotłów klasy 3  
i 4. Kotły te muszą zostać wymienione do 
końca grudnia 2026 roku. Za naruszenie 
przepisów uchwały antysmogowej może 
być nałożona kara finansowa od 500 do 
5000 zł.

Na wymianę kotłów można otrzymać 
dofinansowanie. Można składać wnio-
ski do programu „Czyste Powietrze”.  
Oferowane są dotacje i pożyczki do wy-
miany kotłów i pieców na paliwa stałe, 

montażu odnawialnych źródeł energii 
oraz termomodernizacji budynków jed-
norodzinnych (ocieplenie ścian, stropów, 
wymiana okien i drzwi). Dotacja może 
wynieść nawet 90 proc. kosztów kwalifi-
kowanych (od 7 000 do 53 000 zł)! Kwota 
dofinansowania zależy od miesięcznego 
dochodu na osobę w gospodarstwie do-
mowym wnioskodawcy.

Wnioski w ramach programu „Czyste 
Powietrze” można składać internetowo 
lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie, oddział zamiejscowy w Tarnowie. 
Oddział czynny jest od poniedziałku do 
środku w budynku przy Al. Solidarności 
5-9, pok. 404.
Kontakt: Maciej Ciurej, Tel. 507 248 316.
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Strona gminy w nowej odsłonie
Strona internetowa Urzędu Gminy Tar-

nów od kilku tygodni jawi się miesz-
kańcom w zupełnie nowej odsłonie, nie 
tylko bardziej przejrzystej i nowoczesnej, 
lecz przede wszystkim ułatwiającej ko-
rzystanie z niej osobom niepełnospraw-
nym i starszym.

Strona zyskała wiele udogodnień, jed-
nocześnie spełniając międzynarodowe 
standardy WCAG 2.0, których celem jest 
włączenie do społeczności interneto-
wej osób niepełnosprawnych, starszych 
i niezamożnych. Zmiana kontrastu czy 
zmiana wielkości czcionki ma pomóc 
osobom słabo widzącym, a ustawienie 
trybu nocnego wspomaga nocne surfo-
wanie po stronie. Kolejnym usprawnie-
niem, służącym zwłaszcza dyslektykom, 
mającym tendencję do pomijania wierszy  
w tekście i związanego z tym gubienia się 
w czytanym materiale, jest możliwość włą-
czenia specjalnie dla nich przystosowanej 
czcionki, która ułatwi im czytanie tekstu 
elektronicznego. Ponadto dużym walorem 
jest czytnik strony, czyli ikona głośnika 
umieszczona przy każdym artykule, która 
po włączeniu zapewnia przeczytanie tek-
stu przez lektora. Ta innowacja przydatna 

będzie zarówno osobom mającym proble-
my ze wzrokiem, jak i seniorom. 

Zmienił się także wygląd strony. Nowy 
projekt zapewnił większą przejrzystość  
i czytelność, na plan pierwszy wysuwają 
się zakładki, z których mieszkańcy korzy-
stają najczęściej. Pasek menu podzielony 
został na sekcje: samorząd, gmina, BIP, pu-
blikacje, kontakt i archiwum. W „samorzą-
dzie” zostały zamieszczone m.in. uchwały 
rady, zarządzenia wójta czy obwieszczenia,  
a także odnośniki do poszczególnych jed-
nostek organizacyjnych oraz informacje  
o organizacjach pozarządowych. W za-
kładce „gmina” mieści się harmonogram 
bezpłatnych zajęć i warsztatów, zamówie-
nia publiczne oraz statystyka. Publikacje 
to zbiór wszystkich numerów gminnej ga-
zetki „Nowiny Tarnowskiej Gminy”, „kon-
takty” zawierają zaś tabelkę ze spisem 
numerów do poszczególnych referatów 
w Urzędzie, a „archiwum” to odnośnik do 
poprzedniej strony internetowej. 

Po prawej stronie użytkownik znajdzie 
m.in. kalendarz wydarzeń, w który wpi-
sany są wszystkie wydarzenia kulturalne, 
uroczystości patriotyczne, przeprowadza-
ne akcje, konkursy, a także wszelkie inne 
spotkania dotyczące życia gminy. Tzw. 

kafelki tematyczne to zakładki stanowiące 
odwołania do najważniejszych aktualności 
czy dokumentów niezbędnych do uregu-
lowania danej sprawy. Wśród kolorowych 
przycisków znajdują się m.in. informacje 
o drukach do pobrania, e-Sesji, elektro-
nicznej skrzynce podawczej, dofinanso-
waniach do wymiany kotłów, karcie dużej 
rodziny, bezpłatnych poradach prawnych, 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, programie Rodzina 500+,  
„Dobry start”, projektach unijnych, sporcie 
szkolnym czy cmentarzach komunalnych. 
Rozwiązanie to ma przyspieszyć i ułatwić 
mieszkańcom poruszanie się po stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tarnów, tym 
bardziej że do ich dyspozycji jest także wy-
szukiwarka, która pomoże w znalezieniu 
interesującego tematu, niezamieszczone-
go w zakładkach. 

Zapraszamy więc do korzystania ze stro-
ny internetowej gminy Tarnów. Jej nowa 
odsłona zachęca do śledzenia życia gmi-
ny także osoby słabo widzące dla których 
wprowadzono wiele udogodnień. Jest ona 
pierwszym, najszybszym i największym 
źródłem informacji o tym co dzieje się  
w gminie Tarnów, gdyż zamieszczane są 
artykuły dotyczące spraw bieżących.

Aktywność to synonim życia
Na zaproszenie Pani Marszałek Anny Pieczarki, członka Za-

rządu Województwa Małopolskiego przeszło 50 senio-
rów z gminy Tarnów uczestniczyło w V Forum Seniora, które od-
było się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

„Senioir wiecznie młody” - to był temat przewodni tegorocz-
nego Forum. Wśród tematów, które poruszano, były potrzeby  
i emocje osób starszych, dbanie o odporność i uprawianie sportu, 
a także zapobieganie chorobom kręgosłupa.

Przeszło 600 seniorów z Małopolski, w tym z klubów seniora  
z gminy Tarnów mogło zapoznać się m.in. z projektem Małopolski 
Tele-Anioł, którego celem jest otoczenie opieką osób starszych, 
samotnych i niesamodzielnych, potrzebujących pomocy w wy-
konywaniu codziennych czynności , a także poznać szczegóły 
rządowego programu „Dostępność Plus”, skierowanego do osób 
starszych i z niepełnosprawnościami.

- Starość jest naturalnym i nieuniknionym etapem życia. Nie 
musi być jednak smutna i bezbarwna. Zachowanie wysokiej ak-
tywności fizycznej, umysłowej i społecznej jest jednym z czynników 
umożliwiających jak najdłuższe trwanie życia oraz pozwala na za-
chowanie autonomii i niezależności. Mówiąc prościej: aktywność 
to synonim życia, opóźnia proces starzenia się – przekonuje Anna 
Pieczarka.

Z okazji V Forum Seniora ukazał się specjalny dodatek do co-
dziennego wydania Dziennika Polskiego. Zamieszczony został  
w nim m.in. wywiad z Panią Marszałek Anną Pieczarką, w którym 

podzieliła się swoimi doświadczeniami z gminy Tarnów odnośnie 
działań w celu aktywizacji i zagospodarowania czasu wolnego 
osób starszych. Powiedziała, że właściwie pojętą polityką senio-
ralną chciałaby teraz zarazić całą Małopolskę. Aby wypracowane 
przez nią pionierskie projekty i rozwiązania przeniesione zostały 
do tych rejonów województwa, gdzie nie ma tak bogatej oferty 
dla seniorów.

Pytana czy nowa funkcja oznacza konieczność rozstania się  
z seniorami z miejscowości pod Tarnowem odpowiedziała: Abso-
lutnie nie. Nie wyobrażam sobie zostawienia moich znajomych  
i przyjaciół, bo tak traktuję seniorów, z którymi fantastycznie spę-
dziłam sporo czasu w ostatnich latach. Jeśli tylko pozwolą obo-
wiązki zawodowe, to nadal będę brała udział w spotkaniach czy 
wycieczkach.

Nasi seniorzy na V Forum Seniora w Krakowie

Seniorzy z gminy Tarnów na V Forum Seniora w Krakowie
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Mamy dobrą bazę sportową 
– pora na sukcesy naszych drużyn
W ostatnich latach samorząd gminy 

Tarnów na inwestycje w bazę spor-
tową wydał miliony złotych. W każdej 
miejscowości gminy jest nowoczesne 
boisko wielofunkcyjne. Przy boiskach 
piłkarskich powstały lub właśnie po-
wstają trybuny i szatnie. Mamy piękne 
hale sportowe i sale gimnastyczne przy 
wszystkich szkołach. Jest też Centrum 
Rekreacji Wodnej i są siłownie. 

Nie bez powodu. Z bazy sportowej 
chętnie korzystają przede wszystkim sami 
mieszkańcy, ale też w dużej mierze nasi 
sportowcy. Wśród nich piłkarze z naszych 
klubów sportowych.

W piłkarskich rozgrywkach seniorskich 
PZPN występuje aż siedem drużyn z naszej 
gminy. Jesteśmy właśnie na początku run-
dy wiosennej, sprawdźmy więc, jak pora-
dziły sobie one w rundzie jesiennej. 

Zacznijmy od Wolanii Wola Rzędzińska. 

To klub z naszej gminy, który jak do tej 
pory wspiął się najwyżej w rozgrywkach, 
bo występował w roku 2014/2015 w III li-
dze. W ostatnich latach piłkarze z Woli Rzę-
dzińskiej złapali lekką zadyszkę, spadając 
do klasy okręgowej. Nie mają jednak chy-
ba zamiaru zabawić tam na dłużej, gdyż 
po rundzie jesiennej Wolania była liderem 
i po pierwszych meczach wiosną nadal 
otwiera tabelę.

W kasie okręgowej gra również Duna-
jec Zbylitowska Góra. Piłkarze po rundzie 
jesiennej plasowali się w drugiej połowie 
tabeli. Trzymamy kciuki, by po kolejnych 
meczach rundy wiosennej przesuwali się 
w górę tabeli.

Większość seniorskich drużyn z naszej 
gminy występuje w A klasie. Dzięki temu 
możemy liczyć na emocjonujące derby KS 
Koszyce Wielkie z sąsiadami zza miedzy – 
LKS Victorią Koszyce Małe. Po rundzie je-
siennej górą byli piłkarze z Koszyc Małych, 

zajmując w tabeli wysokie drugie miejsce. 
Wciąż mają szanse na awans. Żółto-czarni 
z Koszyc Wielkich zajmowali nieco niższą 
siódmą pozycję.

W tej samej klasie rozgrywkowej grają 
też piłkarze z LKS Zgłobice. Po rundzie je-
siennej zajmowali dwunastą pozycję w ta-
beli, ustępując miejsce jedenaste kolejnej 
z naszych gminnych drużyn – KS Radlna.

Samotnie gminę Tarnów w B klasie re-
prezentuje Klub Sportowy z Tarnowca. Po 
rundzie jesiennej zajmował 11 miejsce w 
tabeli.

Jednak sukcesy nie przychodzą same. 
Oprócz dobrej bazy sportowej nasze kluby 
stawiają mocno na szkolenie dzieci i mło-
dzieży. Nasi reprezentanci grają zarówno 
w juniorach starszych (Wolania Wola Rzę-
dzińska, Victoria Koszyce Małe), juniorach 
młodszych (Wolania, Tarnowiec, Radlna), 
trampkarzach (Wolania), jak i młodzikach 
(Wolania, Dunajec, Koszyce Wielkie).




