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Sprawdź, czy 
twój dowód 
osobisty jest 
jeszcze ważny !

W 2019 roku tracą ważność  
dowody osobiste wydane w 

2009 r. oraz dowody osobiste wydane 
dzieciom w 2014 roku, z wyjątkiem do-
wodów z adnotacją “nieoznaczony”.

Termin ważności dokumentu za-
pisany jest na dowodzie osobistym. 
Jego sprawdzenie jest bardzo ważne, 
bo posługiwanie się nieważnym do-
kumentem może spowodować  trud-
ności w załatwianiu spraw w urzędzie, 
banku lub utrudni wyjazd za granicę.  
O wymianę należy wystąpić nie później 
niż 30 dni przed upływem terminu waż-
ności dokumentu.  

Do wniosku o wydanie dowodu 
osobistego należy dołączyć kolorową 
fotografię o wym. 35x45 mm. Wniosek 
o dowód osobisty składa się osobiście 
i odbiera dokument osobiście. Dowody 
wydawane są nieodpłatnie.

Przypomnijmy, że wszystkie do-
wody wydawane od 4 marca 2019 r. 
stały się „e-dowodami”, czyli posiada-
ją specjalną warstwę elektroniczną. 
E-dowód osobisty jest bezpiecznym  
i bezpłatnym narzędziem komunikacji 
elektronicznej z administracją, służbą 
zdrowia czy podmiotami komercyjnymi 
(na przykład bankami). Co ważne, nie 
zmieniają się dotychczasowe funkcje 
dowodu osobistego.

Wszelkie dodatkowe informacje 
można uzyskać w Referacie Spraw 
Społeczno – Administracyjnych Urzędu 
Gminy Tarnów tel. 14 688 01 40.

Co słychać w planowaniu 
przestrzennym

Sekretarz przeszła na emeryturę

Trwają ponowne wyłożenia pro-
jektów planów miejscowych  

w Zgłobicach, Koszycach Wielkich, 
Koszycach Małych i Zawadzie. Z wyło-
żonymi projektami miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego dotyczących Zgłobic i Koszyc 
Wielkich można zapoznać się do 22 
lipca 2019 r. Z kolei uwagi i wnioski 
można składać do dnia 5 sierpnia (Ko-
szyce Małe i Zawada) oraz 19 sierpnia 
(Zgłobice i Koszyce Wielkie).

Gmina Tarnów przystąpiła rów-
nież do opracowania zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego dla całego 

obszaru Gminy Tarnów. Jest to nie-
zwykle ważny dokument, gdyż określa 
politykę przestrzenną naszej gminy  
(w tym m.in. przyszłe tereny bu-
dowlane) i na jego podstawie będą 
sporządzane kolejne plany zagospo-
darowania w poszczególnych miej-
scowościach. Zainteresowani mogą 
składać wnioski dotyczące zmiany 
studium w terminie do dnia 31 lip-
ca 2019r. Następnie po opracowaniu 
projektu zmiany studium nastąpi jego 
wyłożenie, a mieszkańcy będą mogli 
składać swoje uwagi. O terminie wyło-
żenia studium będziemy informować 
na bieżąco na stronie internetowej 
gminy Tarnów.

Po prawie 17 latach przepracowa-
nych w Urzędzie Gminy Tar-

nów przeszła na emeryturę sekretarz 
gminy pani Alicja Kusior.

Alicja Kusior zatrudniona została na 
stanowisku sekretarza naszej gminy je-
sienią 2002 roku.  W dniu przejścia pani 
sekretarz na emeryturę w urzędzie od-
było się pożegnanie, w którym oprócz 

wójta i jego zastępcy uczestniczyli też 
pracownicy. Jak sami mówią wdzięcz-
ni za to, że zawsze chętnie dzieliła się z 
nimi swoim doświadczeniem, że mogli 
liczyć na pomoc czy podpowiedź jak 
rozwiązać taki czy inny problem.

Za lata sumiennej pracy na rzecz 
gminy Tarnów Alicji Kusior podzięko-
wała również Anna Pieczarka z Zarzą-
du Województwa Małopolskiego.-

Od lipca 
500 zł również na 
pierwsze dziecko

Od 1 lipca tego roku świadczenie  
w ramach rządowego programu 

„Rodzina 500 Plus”, wynoszące 500 zł 
miesięcznie, obejmuje wszystkie dzieci 
w Polsce bez żadnego wyjątku, w tym 
oczywiście w gminie Tarnów.

Program „Rodzina 500 Plus” wszedł w 
życie 1 kwietnia 2016 roku. Od tego czasu 
gwarantuje regularne wsparcie dla rodzi-
ców wychowujących dzieci w kwocie 500 
zł dla drugiego i każdego kolejnego dziec-
ka w rodzinie aż do uzyskania 18 lat. Ro-
dziny o niskich dochodach otrzymywały 
wsparcie także na pierwsze i jedyne dziec-
ko, jeśli spełniały kryterium dochodowe. 

Od 1 lipca program „Rodzina 500 Plus” 
rząd oficjalnie rozszerzył. Świadczenie 

wychowawcze należy się teraz również na 
pierwsze dziecko bez względu na docho-
dy uzyskiwane przez rodzinę. 

Jak otrzymać 500 zł na pierwsze 
dziecko? Nowe przepisy znacznie uprasz-
czają procedurę. Nie ma konieczności 
sprawdzania dochodów rodziny. Wnioski  
o świadczenia można składać w sposób 
tradycyjny, czyli osobiście w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie 
przy ul. Krakowskiej 19, lub elektronicznie 
za pośrednictwem bankowości elektro-
nicznej przez ministerialny Portal Infor-
macyjno-Usługowy Emp@tia lub przez 
platformę usług elektronicznych ZUS.

Elektronicznie wnioski można składać 
od 1 lipca, tradycyjnym sposobem przyj-
mowane będą od 1 sierpnia. 
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Co sprawiło, że nie wybrał Pan popu-
larnej muzyki młodzieżowej, tylko śpie-
wanie w chórze?

Z jednej strony był to przypadek, ale  
z drugiej, patrząc na to, co obecnie robię, 
jak udało mi się połączyć moje wykształce-
nie z pasją i zamiłowaniem do sztuki, także 
przeznaczenie i palec Boży. Kiedy byłem 
małym chłopcem dane mi było spotkać na 
swojej drodze wspaniałych ludzi - ks. prof. 
Andrzeja Zająca i panią Alicję Miśtak. Dy-
rygenta i wychowawczynię, którzy - obok 
moich rodziców - ukształtowali mnie jako 
człowieka, wpoili podstawowe wartości, 
nauczyli zasad dobrego zachowania. Tak 
przez 10 lat dorastałem w Chórze Pueri Ca-
tores Tarnovienses w tarnowskiej katedrze. 
Potem Bóg postawił na mojej drodze kolej-
nych wspaniałych pedagogów – pana prof. 
Włodzimierza Siedlika i ks. prof. Roberta 
Tyrałę. Dojrzewałem dzięki nim  muzycznie 
w Chórze Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie i zdobywałem pierwsze 
szlify w zespołach zawodowych w Chórze 
Polskiego Radia oraz Filharmonii Krakow-
skiej. To tam tak naprawdę zrozumiałem, że 
muzyka i siła zmiany, jaką za sobą niesie, to 
moje przeznaczenie.  

W „Gościu Niedzielnym” przeczytałem 
Pana wypowiedź, że chór to nie tylko 
śpiewanie. Czym jeszcze jest?

Udział w chórze daje możliwość uczest-
nictwa w sztuce. Uwrażliwia, kształtu-
je charakter, czyni odpowiedzialnym za 
kolegę i koleżankę, obok których stoimy  
i z którymi wspólnie tworzymy piękno. Je-
śli ktoś się obija, to piękno przestaje być 
doskonałe. Chór to też szkoła życia, wycho-
wanie do właściwego i odpowiedzialnego 
współistnienia w społeczeństwie. Pierwsze 
przyjaźnie na całe życie, miłości. Śpiewa-
jąc w chórze wiem, że tworzę wspólnotę tą  
z innymi artystami, ale także z widzami, któ-
rzy uczestniczą w koncercie. Jest to uczucie 
wyjątkowe, przybliżające do Absolutu.

Właśnie, otwarcie mówi Pan, że nie boi się 
świadczyć o Chrystusie. To też coraz rzadsze 
zjawisko jeśli idzie o młodych ludzi?

Wierzę, że wszystko, co mam zawdzię-
czam Bogu i ludziom spotkanym na swo-
jej drodze. A tak w ogóle to nie zgodzę się  
z twierdzeniem, że to rzadkie zjawisko, je-
śli chodzi o współczesną młodzież. W moim 
środowisku wielu młodych ludzi gorąco 
wierzy w Boga i otwarcie o tym mówi. Wręcz 
powiedziałbym, że obserwuję swoisty rene-
sans wiary.   

Wywodzi się Pan z Woli Rzędziń-
skiej. Czy środowisko, w którym Pan się  

wychowywał, miało wpływ na wybór ży-
ciowej drogi?

Zdecydowanie tak. Mój  ukochany 
klub sportowy Wolania, trenerzy Roman 
Ciochoń, Zbigniew Labok i Stanisław Sro-
czyński nauczyli mnie, że nie tylko na bo-
isku, ale także w życiu trzeba walczyć do 
końca i o najwyższą stawkę, będąc zawsze 
odpowiedzialnym także za kolegów z dru-
żyny (wiele lat byłem kapitanem). Mimo 
że już nie gram, kibicuję wytrwale Wolanii, 
zarówno drużynie seniorów, ale także ze-
społom młodzieżowym. Sport tak samo jak 
muzyka i sztuka to znakomity sposób na 
kształtowanie charakteru. Z mojej miejsco-
wości pochodzi także Włodzimierz Siedlik – 
osoba odpowiedzialna za moje artystyczne 
wykształcenie i dojrzewanie. Nie ma przy-
padków – są tylko dobrze odczytane dro-
gowskazy. Kto by pomyślał, że spotkamy 
się dopiero na studiach, będąc z tej samej 
miejscowości i tyle się od niego nauczę.

Jak to się stało, że został Pan prezyden-
tem Polskiej Federacji Pueri Cantores, 
zrzeszającej dziecięce i młodzieżowe chó-
ry wykonujące śpiewy liturgiczne oraz 
prezesem stowarzyszenia „Passionart”?

Poniekąd odpowiedziałem już na te pyta-
nia. Wszystko w moim życiu jakoś samo się 
układało… Jako młody chłopiec w wieku 10 
lat zostałem chórzystą Pueri Cantores Tar-
novienses, chóru, którego dyrygent Andrzej 
Zając stworzył Federację Pueri Cantores  
w Polsce. Jest to organizacja, która wycho-
wuje dzieci i młodzież w oparciu na śpiewie 
liturgicznym, głoszeniu idei pokoju i warto-
ściach chrześcijańskich. Na całym świecie 
organizacja ta zrzesza kilkadziesiąt tysięcy 
dzieci w kilku tysiącach chórów. Dorasta-
łem w tym zespole jednocześnie grając w 
piłkę na Wolanii, rozwijałem się więc jedno-
cześnie duchowo i dbałem o kondycję. Dyry-
gent dostrzegł moje zdolności organizacyj-
ne i zaangażowanie i tak zostałem szefem 
chóru, a potem sekretarzem całej polskiej 
federacji. Był to już czas kiedy dyplomacji 
i sztuki zarządzania ludźmi uczyłem się od 
ks. prof. Tyrały, obecnie prorektora UPJP 
II w Krakowie, honorowego Prezydenta 
Międzynarodowej Pueri Cantores. Tak na-
uka doprowadziła mnie do miejsca, kiedy  
w 2013 roku na 5 lat zostałem powołany na 
prezydenta Federacji w Polsce. Drugą kartą 
w moim życiu rzeczywiście jest Passionart. 
Organizacja została powołana przez pasjo-
natów dla realizacji artystycznych marzeń. 
W ramach działalności stowarzyszenia 
skupiliśmy się na dwóch elementach - bu-
dowaniu świadomego i odpowiedzialnego 
patriotyzmu wśród młodzieży oraz propa-
gowaniu kultury i sztuki, nawiązywaniu  

kooperacji z zagranicznymi artystami i festi-
walami, a przy okazji promowaniu muzyki 
polskich kompozytorów wszystkich epok. 
Od 2012 roku udało nam się powołać kil-
ka festiwali. Dzięki współpracy z IPN zaist-
niał Festiwal Wolnej i Niezawisłej, którego 
centralnym punktem są koncerty galowe  
w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym organi-
zowane w okolicy 1 marca. Towarzyszą im 
inne koncerty w Polsce i na terenie Mało-
polski dla dzieci i młodzieży poświęcone hi-
storii AK, Polskiego Państwa Podziemnego, 
Solidarności oraz Żołnierzom Niezłomnym. 
Zagraliśmy je już dla kilkudziesięciu szkół  
i kilkudziesięciu tysięcy widzów m.in. w Rze-
szowie, Łodzi, Kielcach, Poznaniu, Żabnie, 
Dąbrowie Tarnowskiej czy Lusławicach.

Skąd wziął się pomysł organizacji  
w gminie Tarnów eliminacji do Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej 
i Niepodległej im. Henryka Rosiewicza 
„Klima”?

Bo to moja gmina. Należy do niej moja 
miejscowość i chciałem, żeby dzieci z tej 
gminy mogły uczestniczyć i zdobywać na-
grody w wydarzeniach, które organizuję. 
Być może kiedyś któreś z nich uzna takie 
wydarzenie za początek swojej artystycznej 
drogi życiowej.

Jakie ma Pan plany na przyszłość.  
Ambicje, marzenia…

Chciałbym, aby nasze festiwale dalej 
się rozwijały, abyśmy grali jeszcze wię-
cej koncertów dla młodzieży w szkołach, 
aby festiwal „KLIMA” gościł we wszystkich 
województwach i kilku lokalizacjach mię-
dzynarodowych, zwłaszcza na kresach. 
Aby składał się z 3 etapów: powiatowego, 
wojewódzkiego i finałowego. Chciałbym, 
aby Royal Oper Festiwal stał się wiodącym 
festiwalem muzyki operowej w Europie 
Środkowej, promującym twórczość Rossi-
niego i księcia Józefa Michała Ksawerego 
Poniatowskiego – kompozytora prawnuka 
ostatniego króla Polski. Zdobyte doświad-
czenia i zrealizowane projekty chciałbym 
w przyszłości wykorzystać prowadząc jakąś 
instytucję kulturalną. Być może stworzoną 
przez samego siebie, kiedy moje obserwa-
cje i wnioski dojrzeją.

Muzyka to moje przeznaczenie
Rozmowa z pochodzącym z Woli Rzędzińskiej Mateuszem Prendotą,  
śpiewakiem operowym i prezesem stowarzyszenia „Passionart”



VI Sesja 
Rady Gminy Tarnów
Po otwarciu VI sesji Rady Gminy Tarnów 
– 10 kwietnia w sali narad Urzędu Gminy 
Tarnów – nastąpiło wręczenie zaświadczeń  
o wyborze sołtysów, wybory przeprowadzone  
w każdej miejscowości odbyły się 24 marca.

Natomiast do najważniejszych punktów 
kwietniowej sesji należało m.in. przyjęcie 
programu opieki nad bezdomnymi zwierzę-
tami, darowizna od Powiatu Tarnowskiego w 
postaci działki pod parking obok budowane-
go budynku wielofunkcyjnego z remizą OSP 
w Zgłobicach, a także porozumienie z Powia-
tem Tarnowskim dotyczące budowy chodni-
ków czy ustalenie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Kolejne uchwały 
obejmowały m.in przystąpienie do progra-
mu bezpłatnych szczepień zdrowotnych 
dotyczących profilaktyki zakażeń pneumo-
kokowych oraz wirusem brodawczaka czy 
informację o publicznym transporcie zbioro-
wym na terenie gminy i określenie przystan-
ków komunikacyjnych, których właścicielem 
jest Gmina Tarnów. W zapytaniach i wolnych 
wnioskach radni dyskutowali o istotnych dla 
naszej gminy sprawach jak trwające inwesty-
cje, stan dróg czy oświetlenie. 

Biało-czerwona 
gmina Tarnów

Przedszkola i najmłodsze klasy I-III w gminie 
Tarnów jak co roku z okazji Dnia Flagi Rzeczy-
pospolitej mieniły się barwami narodowymi. 
Władze samorządowe odwiedziły wszystkich 
małych patriotów w ich placówkach oświa-
towych mieszczących się na terenie gminy 
Tarnów. 

O znaczeniu symboli narodowych, naj-
ważniejszych świętach państwowych, po-
czuciu tożsamości narodowej i znaczeniu 
patriotyzmu w życiu każdego Polaka opo-
wiadali zgromadzonym Członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego Anna Pieczar-
ka, Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, 
Zastępca Wójta Sławomir Wojtasik, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława  
Mitera oraz Henryk Kukliński z Centrum  
Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Mali pa-
trioci jak co roku otrzymali biało-czerwone 
flagi i słodkie upominki. 

Pielgrzymim szlakiem 
do serca Tatr
Pierwsza wycieczka realizowana w ramach 
III edycji Budżetu Obywatelskiego – „Poznaj 
swój kraj poprzez podróże z gminą Tarnów” 
za nami. Blisko 150 seniorów w dniach 25–26 
kwietnia poznawało najpiękniejsze obli-
cza Zakopanego i sąsiednich miejscowości. 
Ludźmierz, mieszczące się tam Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Podhala, Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, 
słynne Krupówki, stary kościółek przy Ko-
ścieliskiej, góralskie chałupy i góralska ka-
pela przy kolacji to początek „Pielgrzymiego 
szlaku do serca Tatr”. Natomiast zwiedzanie 
jednego z najstarszych muzeów regional-
nych w Polsce – Muzeum Tatrzańskiego na 
Krupówkach, wyjazd kolejką linowo-tereno-
wą na Gubałówkę czy autokarowy przejazd 
trasą widokową z rozpościerającą się piękną 
panoramą gór przez Bukowinę Tatrzańską, 
Białkę Tatrzańską i Murzasichle to kolejny 
dzień podróży. W drodze powrotnej senio-
rzy odwiedzili dwór w Łopusznej – dawną 
siedzibę szlacheckich patriotycznych rodzin  
– Lisickich, Tetmajerów i Ligockich.

Święto Narodowe 
Trzeciego Maja 
w Woli Rzędzińskiej 

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzo-
no w Woli Rzędzińskiej jak zawsze patrio-
tycznie, rodzinnie i sportowo. Biało-czer-
wona społeczność regionu wzięła udział  
w VI Rajdzie Rowerowym Tour de Gmina Tar-
nów, przejechała ulicami Woli Rzędzińskiej  
i Jodłówki-Wałek – Szlakiem Bohaterów AK.

Rajd poprzedziła msza św. w intencji oj-
czyzny w kościele MBNP w Woli Rzędzińskiej, 
następnie miały miejsce uroczystości patrio-
tyczne w centrum wsi – na Placu Bohaterów 
Armii Krajowej, w tym ceremonia złożenia 
wieńców pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy 
Armii Krajowej. W wydarzeniu uczestniczy-
ła m.in. Premier Beata Szydło, która wraz 
z wójtem gminy Tarnów wręczała dyplo-
my i medale biało-czerwonym kolarzom.  
– Przy takich okazjach najważniejsze jest to, 
że jesteśmy razem. Polska to przecież nasz 
wspólny dom, bez względu na to, co robimy 
czy jakie mamy poglądy polityczne. Dzisiejsze 
święto to dzień radości, to dzień dla rodziny 
– podsumowała wydarzenie Premier Beata 
Szydło.

Gminny Konkurs 
poświęcony św. Janowi 
Pawłowi II
W Niepublicznym Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym im. Jana Pawła II w Błoniu odbyła 
się XIV edycja Gminnego Konkursu poświę-
conego Papieżowi Polakowi. Tegoroczne 
spotkanie ku pamięci Świętego Patrona pla-
cówki obejmowało swą tematyką 40. roczni-
cę pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II 
do Polski. Honorowym patronatem objął je 
wójt gminy Tarnów oraz biskup ordynariusz  
ks. Andrzej Jeż. 

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach 
– konkurs wiedzy złożony z testu pisemnego 
oraz wypowiedzi ustnej i konkurs muzyczny 
polegający na zaprezentowaniu wybranej 
pieśni ukochanej przez św. Jana Pawła II.  
W konkursie wiedzy na podium znaleźli się 
kolejno: Wojciech Kania, Szymon Dyrdał, Ma-
teusz Dyrdał, wyróżnienie – Paweł Skowron.

Piękne, ukochane pieśni Ojca Świętego 
wybrzmiewały z placówki szkolnej w Bło-
niu. Jury postanowiło wyróżnić następujące 
osoby w klasach I-III kolejno: Izabela Babu-
la, Emilia Grzybowska, Emilia Rogacka. Na-
tomiast w klasach IV–VIII: Klaudia Rąpała,  
Emilia Kozioł, Julia Piska.

Gminny 
Dzień Bibliotekarza 

Spotkali się, by nie tylko porozmawiać o lite-
raturze, ale przede wszystkim podziękować 
tym, którzy na co dzień otwierają przed nami 
świat książek i bajkowych bohaterów. Mowa 
o Gminnym Dniu Bibliotekarza w Koszycach 
Małych, w którym uczestniczyli bibliote-
karze z terenu gminy Tarnów, dyrektorzy 
szkół i przedstawiciele samorządu. Gościem 
uroczystości był dyrektor Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej w Krakowie – Jerzy Woź-
niakiewicz, który wygłosił okolicznościowy 
wykład pt. „Nowoczesna biblioteka”, podzię-
kował również władzom gminy oraz bibliote-
karzom za wzorowe prowadzenie bibliotek. 
Następnie przyszedł czas na indywidualne 
życzenia i podziękowania wraz z upomin-
kami i czerwoną różą składane przez wójta 
gminy Tarnów oraz przewodniczącą Rady 
Wiesławę Miterę. Anna Pieczarka zaś pro-
mowała małopolską akcję „Książka i Róża”, 
a tarnowska księgarnia „Pan Tadeusz” przy-
gotowała dla zainteresowanych ryneczek 
nowości wydawniczych.
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Gminny Konkurs Poezji 
Józefy Frysztakowej
Gminny Konkurs Poezji Józefy Frysztakowej 
od wielu lat organizowany jest w Szkole Pod-
stawowej w Tarnowcu, jego uczestnikami są 
dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Tar-
nów. Także w tym roku młodzi mieszkańcy 
gminy spotkali się, by uczcić pamięć lokalnej 
poetki. Wśród tegorocznych laureatów zna-
leźli się: 

Klasy I–V kolejno: Maja Twarowska, Ga-
briela Chamera, Milena Szczupak, wyróżnie-
nie – Marcel Bańdur oraz Milena Sroka; klasy 
VI–VIII kolejno: Justyna Czerwińska, Aleksan-
dra Biga, Wiktoria Zardzielewicz, wyróżnie-
nie – Martyna Bobro; klasy gimnazjalne ko-
lejno: Zuzanna Kozioł, Marika Kowalewska, 
Józef Strzesak, wyróżnienie – Agata Ciurej.

Paraolimpiada 
Pływacka „Bez Granic”

„Bez Granic” – pod takim hasłem 20 maja 
dzieci, młodzież oraz dorośli – osoby niepeł-
nosprawne z całego regionu tarnowskiego 
spotkali się, by spróbować swoich sił w pły-
waniu. Paraolimpiada Pływacka odbyła się 
już po raz drugi w Centrum Rekreacji Wodnej 
w Woli Rzędzińskiej. Podczas tego szczegól-
nego wydarzenia nie zabrakło Anny Pieczarki 
– członka Zarządu Województwa Małopol-
skiego oraz wójta gminy Tarnów Grzegorza 
Kozioła. Zawodnicy podzieleni zostali na 
różne kategorie wiekowe. Ich zadaniem było 
przepłynięcie basenu dowolnym stylem, każ-
dy dostawał dwie szanse. Pozostali zaś dopin-
gowali, bili brawa i gratulowali sobie nawza-
jem. Na koniec przyszedł czas na smaczny 
poczęstunek, pamiątkowe medale i dyplomy 
dla wszystkich uczestników, dla zwycięzców 
zaś dodatkowo nagrody i puchary. 

Poznajmy tajemnice 
Pogórza  

Ponad 200 seniorów „Poznało tajemnice 
Pogórza” dzięki wycieczce do pobliskich 

Ciężkowic i okolicznych miejscowości, 
gdzie zwiedzili m.in. Muzeum Etnograficzne  
w Jastrzębi oraz Muzeum Przyrodnicze im. 
Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężko-
wicach, w którym podziwiali ciekawą eks-
pozycję zwierząt, ptaków i roślin z terenu 
Pogórza. W programie wycieczki nie mogło 
zabraknąć Kąśnej Dolnej, miejscowości zna-
nej wszystkim jako miejsce, gdzie znajduje 
się ostatnia zachowana posiadłość Ignacego 
Jana Paderewskiego, wybitnego kompozy-
tora i męża stanu. W Centrum Paderewskie-
go, w niezwykle klimatycznej stodole – sali 
koncertowej, wszyscy zgromadzeni wysłu-
chali koncertu pianistycznego. Po uczcie 
dla ducha, przyszła pora na ucztę dla ciała 
– grillowane przysmaki. Wyjazd został zor-
ganizowany w ramach III edycji Budżetu 
Obywatelskiego „Poznaj swój kraj poprzez 
podróże z gminą Tarnów”. 

Podziękowanie 
za akcję powodziową 
Trudna sytuacja meteorologiczna ostatnich 
tygodni maja nie ominęła gminy Tarnów. 
Gminne jednostki OSP interweniowały we 
wszystkich miejscowościach, jednak naj-
większe szkody zanotowano w Woli Rzędziń-
skiej i Jodłówce-Wałkach. 

Podtopienia posesji, zalane piwnice, dro-
gi, mostki i uszkodzone chodniki to skutki 
ulewnych deszczy, które dotkliwie odczu-
li mieszkańcy. Wszystkie jednostki OSP  
z terenu gminy Tarnów postawione były  
w stan gotowości, strażacy przepompowy-
wali wodę, zabezpieczali kolejne posesje 
przed zalaniem. 

– Dziękuję wszystkim strażakom z gmin-
nych jednostek OSP za natychmiastowo po-
dejmowane działania, błyskawiczną inter-
wencję i pełny stan gotowości do niesienia 
pomocy mieszkańcom. Dziękuję również Stra-
ży Gminnej, pracownikom Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej oraz Urzędu za zaan-
gażowanie i pracę w okresie trudnej sytuacji 
meteorologicznej – mówi wójt gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł.

V-lecie Klubu Seniora 
w Koszycach Wielkich
Klub Seniora z Koszyc Wielkich 28 maja  
świętował V-lecie powstania. Wydarzenie 
rozpoczęło się od zaprezentowania krótkiej 
historii Klubu, kolejno przyszedł czas na  ży-
czenia, słowa gratulacji i uznania dla jego 
działalności. 

Seniorzy od lat aktywnie działają  
w gminnym środowisku, podejmują ważne 
inicjatywy, realizują wiele cennych pomy-
słów, chętnie angażują się w akcje społeczne  
i charytatywne. Rocznica ta była więc pięk-
nym zwieńczeniem ich pracy oraz okazją do 
planowania kolejnych koncepcji na rozwój 
Klubu. Podczas uroczystości nie zabrakło 
okolicznego poczęstunku i tortu – prezentu 

od Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tar-
nów. Wydarzenie zakończono tanecznym 
krokiem, a więc wspaniałą, radosną zabawą.

Medale „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju”

Srebrne medale „Za Zasługi dla Obronno-
ści Kraju” otrzymali rodzice z terenu gminy 
Tarnów, którzy wychowali co najmniej troje 
dzieci na wzorowych żołnierzy. Medale wrę-
czył Wojewódzki Komendant Uzupełnień  
w Tarnowie ppłk Piotr Waręcki, a Wójt Gminy 
Tarnów Grzegorz Kozioł uhonorował wyróż-
nionych kwiatami i drobnymi upominkami.

Odznaczeni zostali: Zofia i Błażej Bryg, 
Helena Cegielska, Maria i Mieczysław Chru-
ściel, Helena Cichoń, Teresa Dulęba, Anna 
Gancarz, Wanda i Leon Gdowscy, Barbara  
i Mieczysław Harańczyk, Anna Łazarek, Zofia 
Ostręga, Bogumiła Prendota, Janina Pulka, 
Maria Szepielak, Maria Zaucha-Wrońska oraz 
Zofia i Kazimierz Żelichowscy.

Słowa gratulacji i uznania za wzorowe 
wychowanie synów skierował do rodziców 
wójt gminy Tarnów, który jednocześnie pod-
kreślił, iż w ten sposób dali oni przykład oby-
watelskiej postawy, jak również przyczynili 
się do umacniania największej wartości na-
rodu, jaką jest suwerenne państwo.

„Naukowiej” 
w gminie Tarnów 

 „Naukowiej”, czyli mobilne laboratorium 
doświadczeń, dwa dni stacjonował w gmi-
nie Tarnów – 30 maja w Woli Rzędzińskiej, 31 
zaś w Koszycach Wielkich podczas Gminne-
go Dnia Dziecka. Świat zapachów, animacji 
i powietrznych gier mieściła niecodzienna 
naczepa, stanowiąca opowieść o powie-
trzu, o jego naturze, o sposobie wykorzy-
stywania go na co dzień. W samej gminie 
Tarnów blisko 900 osób poznało tajemnice 
„Naukowieja” czy wzięło udział w pokazach  
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naukowych prowadzonych dla młodszych 
dzieci. Co ważne, właśnie w Woli Rzędziń-
skiej, tę niezwykłą wystawę odwiedził 
10-tysięczny zwiedzający! Był nim Mateusz 
– uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej nr 1, 
który jak sam mówił – interesuje się fizyką  
i różnymi zjawiskami przyrodniczymi.

Gminny Dzień Dziecka  
i Strefa Piękna dla mam 

Hala widowiskowo-sportowa w Koszycach 
Wielkich 31 maja była pełna kolorów, atrakcji 
i niespodzianek, które czekały na dzieciaki  
z gminy Tarnów z okazji ich święta. Nie zabra-
kło też propozycji dla mam, one również mo-
gły poczuć się wyjątkowo podczas zorgani-
zowanych specjalnie dla nich Targów Urody. 

Jednak najbardziej wyczekiwanym wy-
darzeniem tego dnia był występ dwóch 
uczestniczek programu The Voice Kids, kon-
cert Elizy Gąsiorowskiej oraz Roksany Węgiel  
– finalistki pierwszej edycji programu, zwy-
ciężczyni Eurowizji Junior, prawdziwego 
wulkanu energii. 

Oprócz muzycznych atrakcji organizato-
rzy zadbali o mnóstwo innych wspaniałych 
rozrywek. Były więc przejażdżki na kucy-
kach, dmuchańce, podskoki na eurobungee, 
czaderskie tatuaże, pokaz zumby na scenie, 
układanki-wycinanki, zwariowane zdjęcia 
w fotobudce czy malowanie twarzy. Nie za-
brakło licznych konkursów organizowanych 
przez DJ-a Mleczko z cennymi nagrodami do 
wygrania. Dla wszystkich świętujących przy-
gotowano smaczny poczęstunek – nuggetsy 
z frytkami, domowe ciasto z truskawkami  
i pyszny kompot na ochłodę.

Rozstrzygnięcie konkur-
su „Życie bez alkoholu” 

Za nami już XVIII edycja konkursu plastycz-
nego „Życie bez alkoholu” organizowanego 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Ponad 100 uczniów ze szkół podstawowych 
i klas gimnazjalnych z terenu gminy Tarnów 
wykonało prace dowolną techniką malar-
ską, w przeróżny sposób ujmując tematykę 
konkursu. Gminna Komisja Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata 
Witkowska wraz z radnym Janem Nowakiem 
jako przewodniczącym jury postanowiła wy-
brać po trzy najlepsze prace z każdej katego-
rii wiekowej. Klasy I–III: Adam Stolarz, Oliwia 
Świerczek, Mateusz Gębski; klasy IV–VI: Mar-
tyna Kozioł, Lena Latawska, Amelia Bryg;  
klasy VII–VIII: Emilia Szachajewa, Wiktor Łab-
no, Patrycja Sowa; klasy gimnazjalne: Ga-
briela Zaucha, Angelika Potępa, Agnieszka 
Łątka.

Gminny Dzień Strażaka 
w Jodłówce-Wałkach 

W Jodłówce-Wałkach strażacy z gminy Tar-
nów spotkali się, by wspólnie świętować 
Gminny Dzień Strażaka 8 czerwca. Uroczy-
stość rozpoczęto mszą św. pod przewod-
nictwem ks. proboszcza Henryka Słąby, 
następnie w uroczystym przemarszu pod re-
mizę OSP Jodłówka-Wałki wzięli udział m.in. 
przedstawiciele samorządu, jednostki OSP, 
poczty sztandarowe oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich.

Na placu odbył się przegląd pododdzia-
łów. Meldunek złożył Komendant Gminny 
OSP Jan Michalik. – Ludzie o wielkich sercach, 
których pasją jest pomoc innym. Nierzadko 
ich działanie ratuje komuś nie tylko dobytek, 
lecz także życie – mówiła podczas wydarze-
nia Anna Pieczarka, członek Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego. Słowa wdzięczno-
ści wyraził też wójt gminy Tarnów Grzegorz 
Kozioł – dziękował strażakom za ofiarną służ-
bę, wytrwałość i nieustanną pomoc ludziom. 

Gminny Dzień Strażaka to także chwile 
wzruszeń i specjalnych podziękowań tym, 
którzy od kilkudziesięciu lat służą „Bogu 
na chwałę, bliźniemu na ratunek”. Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odzna-
czony został dh Andrzej Czech. Następnie 
odznaki „Za Wysługę Lat” otrzymali: Marek 
Barnaś, Teodor Barnaś, Jan Bryg, Ryszard 
Cop, Stanisław Cygan, Andrzej Czech, Ma-
rian Korus, Kazimierz Kościółek, Józef Stach,  
Marian Zaucha. 

Historycznym momentem dla strażaków 
z jednostki OSP Jodłówka-Wałki było przeka-
zanie nowego samochodu ratowniczo-gaśni-

czego, zakupionego przez samorząd gminy 
Tarnów. Wóz poświęcił proboszcz miejsco-
wej parafii – ks. Henryk Słąba

Memoriał bł. o. Zbignie-
wa Strzałkowskiego  
w Zawadzie 

Memoriał bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego 
odbył się już po raz 16. w Zawadzie. Corocz-
ne wydarzenie poświęcone ku czci i pamię-
ci Błogosławionego poprzedziła uroczysta 
msza św. w intencji kanonizacji franciszka-
nina, w której uczestniczyli także przybyli 
goście z Peru. 

W biegach memoriałowych pobiegło bli-
sko 200 zawodników, dzieci, młodzież i starsi 
– słowem, mieszkańcy z wielu okolicznych 
miejscowości, którzy w ten sposób pragnęli 
oddać cześć bł. o. Strzałkowskiemu. Wygra-
ny był każdy, nie liczył się czas, ale cel, dlate-
go wszyscy biorący udział w biegach memo-
riałowych otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
najlepsi zaś medale i nagrody. Szczególnie 
uhonorowani zostali najmłodsi zawodnicy 
wśród chłopców i dziewczynek, specjalne 
wyróżnienie powędrowało także do najstar-
szej uczestniczki biegów. 

Następnie przyszedł czas na radosne świę-
towanie połączone z piknikiem rodzinnym.

Wycieczka Seniorów 
do Pragi 
Uroki Pragi poznawali seniorzy z gminy Tar-
nów podczas dwudniowej wycieczki do stoli-
cy Czech w dniach 17–18 czerwca. 
Pierwszy dzień to piesze wędrówki „Mię-
dzy nowym a starym miastem”. Zwiedzanie  
z przewodnikiem Starówki, Dworca Głów-
nego, Opery Państwowej, Placu Wacława, 
Lucerny, Ogrodów Franciszkańskich, Domu 
Miejskiego, Owocnego Targu, Uniwersytetu 
Karola, Ungelt-Tyn czy Rynku Starego Mia-
sta. Po przechadzkach praskimi uliczkami 
z widokami na liczne zabytki i uroki miasta 
przyszła pora na obiad w czeskiej restauracji. 
Kolejnego dnia nasi gminni turyści zobaczyli 
m.in. Klasztor Strahowski, Pogorzelec, Lo-
retę, Hradczany, Ogrody Królewskie, Zamek 
Praski, Katedrę św. Wita, Mala Stranę i – na 
koniec – spacerowali magicznym Mostem 
Karola.

Wycieczkę  najstarszych mieszkańców na-
szej gminy od strony organizacyjnej wsparło 
gminne Centrum Kultury i Bibliotek Gminy 
Tarnów, natomiast sam wyjazd był finanso-
wany przez uczestników.
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Zawada – Najpiękniejsza w Małopolsce
Zawada, jedna z najciekawszych i najbardziej krajobrazo-

wych miejscowości gminy Tarnów, została oficjalnie ogło-
szona Najpiękniejszą Małopolską Wsią! Po zgłoszeniu sołectwa 
do organizowanego przez Województwo Małopolskie Konkursu 
pn. „Małopolska Wieś 2019” zakątki Zawady uznano za jedne  
z najpiękniejszych w regionie, doceniono nie tylko jej malowni-
cze położenie, na szczycie Góry św. Marcina, lecz także dbałość 
o dziedzictwo kulturowe, którego jednym z najważniejszych 
bogactw jest XV-wieczny drewniany kościół parafialny św.  
Marcina. 

Malownicza sceneria centrum wsi z widokami na rozpościera-
jącą się panoramę miasta potrafi zauroczyć każdego, zwłaszcza 
że dzięki powziętej inwestycji zagospodarowania centrum oto-
czenie zabytkowego kościółka mieni się zielenią, a porastająca 
kwiatami pergola zaprasza na chwilę relaksu i zadumy pielgrzy-
mów oraz miejscowych. Historia o. Zbigniewa Strzałkowskie-
go dzięki kultywowaniu czci i pamięci o Błogosławionym m.in. 
poprzez organizację corocznego Memoriału jest wciąż żywa  
w całym regionie. Estetyka miejscowości, harmonijne i spójne jej  

zagospodarowanie, ograniczenie reklamy zewnętrznej to kolejne 
działania uatrakcyjniające jej wizualny odbiór, na który bezpo-
średni wpływ mają głównie mieszkańcy i przedsiębiorcy funk-
cjonujący w Zawadzie. Dzięki temu prowadzący przez wieś Szlak 
Architektury Drewnianej, Droga św. Jakuba, ścieżka rowerowa 
oraz przydrożne zabytkowe kapliczki mogą w pełni nadawać wy-
jątkowy charakter spacerom i pieszym wędrówkom zawadzkimi 
drogami. Ponadto rozwinięty przyszkolny kompleks sportowy – 
dwa boiska wielofunkcyjne i plac zabaw, Park Rozrywki Zawada 
oraz w niedalekiej przyszłości Dom Kultury to sposób na spędze-
nie wolnego czasu dla całych rodzin. 

Inwestycje połączone z ochroną zabytków, wspieraniem tra-
dycji, bogatej historii oraz aktywne życie społeczności – także 
senioralnej – to kolejne atuty naszej Zawady, która co roku ścią-
ga wielu turystów i pielgrzymów. – Jestem ogromnie dumny i nie-
zmiernie cieszę się z tego wyróżnienia. Teraz – dzięki zaszczytnemu 
tytułowi  „Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi” – Zawada będzie mo-
gła zaistnieć jeszcze mocniej w świadomości mieszkańców całego 
województwa – mówi sołtys miejscowości Zbigniew Partyński.
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Minęły kolejne miesiące nauki, teraz 
przyszła pora na zasłużone waka-

cje. W środę, 19 czerwca, w hali widowi-
skowo-sportowej w Koszycach Wielkich  
uczniowie z gminy Tarnów wraz z wy-
chowawcami i dyrektorami placówek 
oświatowych uroczyście zakończyli rok 
szkolny. 

Zanim jednak uczniowie radośnie 
krzyknęli „Ahoj, wakacje!” ci najlepsi ode-
brali zasłużoną nagrodę wieńczącą rok 
ciężkiej pracy. Stypendia finansowe za 
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne 
i sportowe wręczył ponad stu najzdolniej-
szym wychowankom gminnych placówek 
oświatowych Wójt Gminy Tarnów Grzegorz 
Kozioł wraz z Przewodniczącą Rady Gminy 
Tarnów Wiesławą Miterą. 

W roku szkolnym 2018/2019 szczegól-
nie wykazali się:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie 
Radlnej: 
Aleksandra Gładysz, Natalia Gładysz, Zu-
zanna Knapik, Nikola Kosiba, Wojciech 
Król, Michał Seruś, Anna Zaczkiewicz
Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana 
Tarnowskiego w Tarnowcu: 
Kamil Boda, Martyna Cholewa, Kacper 
Dychtoń, Milena Frączek, Zofia Łabędź, 
Oliwia Nicieja, Klaudia Ratusznik, Anna 
Sitko, Hubert Skorupa, Karol Szczerba, Mi-
lena Wajda, Lena Wilowski
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach: 
Kalina  Jaźwiec, Piotr Cebula, Adrian Da-
mian, Kaya Gajko, Klaudia Haba, Oliwia 
Haba, Wojciech Kania, Julian Kołodziej, 

Emilia Łaśko, Kacper Łaśko, Julia Mikos, 
Klaudia Rąpała, Zuzanna Sus, Kinga Za-
przałka
Szkoła Podstawowa im. o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego w Zawadzie: 
Jan Camara Mangue, Grzegorz Idziak, 
Krzysztof Idziak, Xymena Raputa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1  im. 
Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej: 
Dominika Brożek, Aurelia Drwal, Szy-
mon Gałuszka, Karolina Jaklińska, Jakub 
Jakliński, Julia Jarmuła, Klaudia Karcz-
marczyk, Milena Kucajda, Oktawia Kucaj-
da, Dominika Pitra, Maja Reising, Wiktoria 
Stach, Krystian Zych, Tomasz Żmuda
Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmun-
da Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej: 
Łukasz Flaga, Adrian Kloch, Nikola Lis,  
Patryk Łazowski, Patryk Michalik, Seweryn 

„Ahoj, wakacje!” 
- Gminne zakończenie roku szkolnego
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Michalik, Oliwia Nalepa, Paulina Pawłow-
ska, Aleks Siemiński, Oliwia Sobierajska, 
Milena Sroka, Dominik Starzyk, Lena Wa-
piennik, Aleksandra Zaucha, Weronika 
Zięba  
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Jodłówce-Wałkach: 
Amelia Kawa
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Koszycach Wielkich: 
Daniela Augustyn, Aleksandra Borczuch, 
Oliwia Kurek, Krystian Kopytko, Weroni-
ka Majewska, Aleksandra Pikul, Karolina 
Ptak, Gabriela Ramian, Krystian Sołtys, 
Barbara Śmiertka, Katarzyna Śmiertka, 
Gabriela Zapał
Szkoła Podstawowa im. Komisji Eduka-
cji Narodowej z Zbylitowskiej Górze: 
Norbert Baran, Dominik Boryczko, Mo-
nika Budek, Kacper Czochara, Alicja Fili-
pak, Bartosz Gdowski, Michał Gomółka,  

Krzysztof Górski, Szymon Górski, Jan Iwa-
nicki, Szymon Jacher, Karol Jachym, Mak-
symilian Kaczak, Mateusz Kaczak, Amelia 
Kawik, Aleksandra Kowal, Kacper Lasko, 
Krystian Matyjasik, Weronika Matyjasik, 
Maciej Mikrut, Gabriel Miłkowski, Seba-
stian Miłkowski, Kinga Mydlarz, Zuzanna 
Pabian, Aleksandra Sikora, Jakub Sikora, 
Maksymilian Sikora, Zuzanna Słomska, 
Antonina Słowik, Przemysław Szarkowicz, 
Emilia Wiktor, Wojciech Wiktor, Emilia 
Wrona, Tomasz Wrona, Xavier Piska
Niepubliczne Gimnazjum 
w Zbylitowskiej Górze: 
Eliza Gąsiorowska, Dawid Głowacz
Niepubliczny Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Błoniu: 
Gabriela Chamera, Julia Chamera, Emilia 
Chochorowska, Mateusz Dyrdał, Igor Ja-
chimek, Bartosz Karczyński, Jakub Łab-
no, Błażej Marszałek, Julia Ostrowska,  

Paweł Skowron, Iwona Skubisz
Niepubliczna Niepłatna 
Szkoła Podstawowa w Tarnowie: 
Michalina Chrapusta
Zespół Szkół Sportowych w Mościcach: 
Paweł Czapkowicz
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. Marynarki Handlowej w Tarnowie: 
Anna Dereń 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 263 
w Warszawie: 
Ksawery Masiuk 
Szkoła Sportowa nr 20 w Tarnowie: 
Emilia Nizio
Gimnazjum Dwujęzyczne Tarnów: 
Adrianna Paw
Niepubliczna Niepłatna 
Szkoła Podstawowa w Tarnowie: 
Aleksandra Włodek 
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tarnowie: 
Mikołaj Wróbel, Miłosz Wróbel  

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy oraz życzymy wspaniałego wakacyjnego wypoczynku!
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Duże podwyżki opłat za odbiór śmieci 
w całym kraju. Co jest tego przyczyną?
W całym kraju drastycznie wzrastają 

opłaty za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych. W wyniku 
zmian w polityce odbioru i segregacji 
śmieci okazało się, że koszty do tej pory 
nakładane na mieszkańców były o wie-
le za niskie. Wzrost ceny o 100 proc. jest 
dość powszechny, ale niektóre samo-
rządy chcą podnieść opłatę nawet o 400 
proc.

Jaki jest powód podwyżek? – Bo rosną 
koszty, ale też zmienia się prawo – pisze 
Rzeczpospolita.

Na wzrost cen wpływ mają nowe prze-
targi, które samorządy muszą rozpisywać. 
W wyniku nowych regulacji żądają dużo 
wyższych kwot od władz lokalnych.

Od lipca drożej za śmieci płacić będzie-
my też w gminie Tarnów. Przyczyna jest 
podobna jak w całym kraju.

Warto jednak mieć świadomość, że 
liczba odpadów stale wzrasta. W 2014 
roku w naszej gminie zebrano łącznie 3,8 
tys. ton odpadów, a w 2018 roku już ponad 
6 tys. ton.

Cofnijmy się na chwilę do historii.  
Kiedyś to sami mieszkańcy decydowali,  
w jaki sposób pozbywają się wytwarza-
nych odpadów. Nie wszyscy mieli pojem-
niki i zawierali umowy z firmami na ich 
opróżnianie. W 2011 roku sprawa ta zosta-
ła uregulowana ustawowo. Od 2013 roku 
na każdej zamieszkałej posesji musi być 
kosz na śmieci. Zgodnie z ustawą sejmową 
za organizację odbioru odpadów komu-
nalnych odpowiadają gminne samorządy, 
ale pełne koszty odbioru tych odpadów  
i utylizacji pokrywają ich wytwórcy, czy-
li mieszkańcy. Innymi słowy: samorządy 
nie mogą dotować gospodarki odpadami. 
Każdy mieszkaniec płaci za siebie.

Początkowo firmy chcąc wejść na rynki 
i zdobyć zlecenia wystawiały w przetar-
gach bardzo niskie ceny, szukając później 
– różnymi sposobami – obniżenia kosztów. 
Nie zawsze śmieci trafiały na składowiska 

czy do legalnego przetworzenia lub spa-
lenia, stąd mieliśmy m.in. plagę pożarów 
na wysypiskach. Po prostu przedsiębiorcy 
oszczędzali jak mogli.

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

Jednocześnie wzrosły koszty pracy – 
wyższe jest minimalne wynagrodzenie czy 
stawka godzinowa, droższe jest też paliwo. 
Wzrosły również stawki opłat za składowa-
nie odpadów zmieszanych (z kwoty 120,76 
zł za tonę w 2017 roku do 170 zł za tonę  
w 2019 r.) i zagospodarowanie odpadów  
(z kwoty 295,76 zł za tonę w 2017 roku 
do 370 zł za tonę w 2019 roku). Jeszcze 
większy jest wzrost stawek za zagospoda-
rowanie odpadów wielkogabarytowych  
– z 295,76 zł za tonę w 2017 roku do 650 zł 
za tonę w roku bieżącym.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że fir-
my muszą urealnić ceny i w całym kraju 
wystawiają wyższe kwoty za wywóz śmieci. 
Na niekorzyść działa też to, że zgodnie z no-
wymi przepisami małe firmy nie mają moż-
liwości startowania w dużych przetargach. 
Szanse mają potentaci w branży lub kon-
sorcja, co zmniejszyło konkurencyjność.

W gminie Tarnów otwarty przetarg na 
odbiór odpadów od mieszkańców od 1 
lipca tego roku ogłoszony został jeszcze  
w listopadzie 2018 roku. Musiał on być 
zgodny z unijnymi przepisami. Zgłosiły 
się dwie firmy – było po jednej ofercie na 
każdy obszar. Łączna oferta jest prawie 
dwukrotnie wyższa niż była poprzednio. 
Miesięczna opłata za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów dotychczas wynosiła 
nieco ponad 172 tys. zł, teraz będzie wy-
nosić przeszło 359 tys. zł. Warto dodać,  

że nie było żadnych podstaw unieważnie-
nia tego przetargu i rozpisania nowego.

Decyzja o wysokości opłat dla miesz-
kańców należała do Rady Gminy Tarnów. 
Radni nie mieli jednak pola manewru. 
Musieli dostosować opłaty do ogólnej 
kwoty z przetargu. W praktyce mogli tylko 
wypracować system naliczania opłat. Zde-
cydowana większość radnych podeszła do 
sprawy bardzo odpowiedzialnie. Wyso-
kość opłat zależeć będzie – jak dotąd – od 
liczby osób w gospodarstwie.

Opłata za odbiór śmieci (przy założe-
niu segregowania) od 1 lipca dla gospo-
darstwa 1-osobowego wyniesie 17 zł, 
2-osobowego 39 zł, 3-osobowego 59 zł, 
4-osobowego 79 zł, 5-osobowego 92 zł, 
6-osobowego 93 zł, a 7-osobowego 94 zł. 
Jeśli ktoś nie będzie chciał segregować od-
padów, opłaty będą dwa razy wyższe (taki 
jest zapis w ustawie, radni nie mogą tego 
zmienić).

Dobra wiadomość jest taka, że od lip-
ca świadczony będzie szeroki wachlarz 
usług w zakresie odbioru odpadów. Śmieci 
zmieszane z pojemników odbierane będą 
od mieszkańców raz na 2 tygodnie, odpa-
dy posegregowane w workach o kolorach 
żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym  
raz w miesiącu, natomiast odpady zielone 
2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do 
listopada. Odbieranie odpadów zielonych 
z posesji to nowość!

Cztery razy w roku odbierane będą 
odpady wielkogabarytowe w punktach 
wskazanych przez Rady Sołeckie. Dodat-
kowo wszystkie odpady posegregowane 
mieszkańcy gminy Tarnów będą mogli 
samodzielnie dostarczyć nieodpłatnie do 
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych  
w Tarnowie przy ul. Komunalnej 31  
i ul. Kąpielowej 4b.

Mieszkańcy mogą również oddawać 
nieodpłatnie odpady niebezpieczne, tj. 
przeterminowane leki do dwóch aptek  
– w Nowodworzu i Koszycach Małych.

SZKŁO ODPADY 
BIODEGRADOWALNE 

(ZIELONE)

TWORZYWA
SZTUCZNE 

I METAL

PAPIER ODPADY
ZMIESZANE



Sporo inwestycji 
i znów spore dofinansowania
Lato w pełni, ale też tradycyjnie o tej 

porze roku w naszej gminie wre praca 
przy inwestycjach. Jedne już lada dzień 
będą ukończone, inne odebrane mają zo-
stać pod koniec wakacji, a termin jeszcze 
innych ustalony jest na koniec obecnego 
roku kalendarzowego. Ważne, że samo-
rząd znów pozyskał spore dofinansowa-
nia do realizowanych przedsięwzięć.

- Nie zwalniamy tempa w sięganiu po 
wszelkie możliwe pieniądze z zewnątrz.  
I nasza polityka przynosi efekty w postaci 
kolejnych dofinansowań, a co za tym idzie, 
nowych inwestycji i zadań realizowanych  
w ciągu roku – twierdzi wójt Grzegorz Kozioł.

Prezentujemy przegląd inwestycji z po-
łowy 2019 roku.

W fazę końcową wkracza budowa 
domu kultury z pomieszczeniami dla OSP 
w Zgłobicach. Koszt wzniesienia obiektu, 
o którym od dawna marzyli mieszkańcy tej 
miejscowości, to przeszło 4 mln zł.

Dobiega też końca budowa stadionu 
piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia  
w Woli Rzędzińskiej. Gmina Tarnów będzie 
mogła się pochwalić kolejnym obiektem 
sportowym, jakiego nie ma nikt w okolicy. 
Koszt inwestycji, której odbiór planowany 
jest pod koniec wakacji, wyniósł około 5,5 
mln zł. Dofinansowana została przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki.

W Tarnowcu rozbudowany będzie kom-
pleks sportowo-rekreacyjny i zyska nowe 
funkcje. M.in. siłownię plenerową i tor dla 
rowerzystów. Przedsięwzięcie dofinanso-
wane zostało przez województwo mało-
polskie kwotą 160 tys. zł.

Wyposażane są wnętrza nowego bu-
dynku obok boiska KS Koszyce Wielkie,  
w którym znajdą się szatnie dla zawodni-
ków oraz będzie m.in. ogólnodostępna si-
łownia. Koszt przedsięwzięcia – 700 tys. zł.

W Koszycach Wielkich przystosowywa-
ne zostały również pomieszczenia w Szko-
le Podstawowej dla potrzeb przedszkola. 
Koszt – 250 tys. zł. Podobna inwestycja 
wykonywana jest w Łękawce. Tam roboty, 
które zakończyć się mają przed pierwszym 
dzwonkiem szkolnym, wykonywane są za 
ponad 400 tys. zł.

W Woli Rzędzińskiej II trwa natomiast 
przebudowa pomieszczeń dla potrzeb 
żłobka. Wartość prac – 730 tys. zł, a dofi-
nansowanie z rządowego programu „Ma-
luch+” to 682 tys. zł. Wszystko ma być go-
towe do końca tego roku kalendarzowego.

W okresie wakacyjnym prowadzone są 
mniejsze i większe prace modernizacyj-
ne, remontowe oraz związane z wyposa-
żeniem sal lekcyjnych w większości szkół 
– m.in. Tarnowcu (remont i wyposażenie 
kuchni oraz stołówki), Zgłobicach i Zbyli-
towskiej Górze. Na ten cel także gmina po-
zyskała środki zewnętrzne m.in. z rządo-
wego programu „Posiłek w szkole i domu”.

W ramach tegorocznej edycji konkur-
su „Małopolskie Remizy” gmina Tarnów 
pozyskała dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego na remont remizy OSP  
w Koszycach Wielkich. Dzięki otrzymanej 
dotacji w budynku remizy zaplanowano 
szerokie roboty budowlane. Przewidywa-
ny termin zakończenia robót to początek 
jesieni tego roku.

We współpracy z województwem (do-
finansowanie 134 tys. zł) kontynuowana 
jest budowa chodnika, który będzie łączył 
tzw. Nowe Osiedle w Nowodworzu z cen-
trum miejscowości. Kontynuowane są tak-
że budowy ścieżek rowerowych przy dro-
gach powiatowych w Jodłówce-Wałkach 
(koszt 317 tys. zł) i w miejscowości Błonie 
w kierunku Szczepanowic (200 tys. zł).

Ścieżki przy powiatówkach budowane 
są ponadto w ramach tras rowerowych  

Pogórza. Dofinansowanie z powiatu tar-
nowskiego w tym przypadku wynosi 154 
tys. zł.

Doświetlone będą dwa przejścia dla 
pieszych – w Tarnowcu przy ul. Zimna 
Woda oraz w Porębie Radlnej na wysoko-
ści przystanku autobusowego. Samorząd 
wojewódzki dofinansował również mo-
dernizację dróg transportu rolnego w Łę-
kawce, Radlnej, Porębie Radlnej i Nowo-
dworzu kwotą 150 tys. zł.

Odbudowywane są drogi gminne 
(nowe nakładki asfaltowe) w Nowodworzu 
(tzw. koło p. Galasa), Radlnej (tzw. Boczna 
od Kolonii), Porębie Radlnej (tzw. na Tyrkę 
i tzw. na Malca) i Koszycach Wielkich (ul. 
Na Ścieżki) głównie z pieniędzy pozyska-
nych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Dofinansowanie do tych 
zadań wyniosło aż 80 procent.

Zakończyły się prace przygotowaw-
cze do przebudowy ul. Szklarniowej  
w Koszycach Wielkich. Szacowana  
wartość inwestycji to prawie 740 tys. zł,  
a dotacja z Funduszu Dróg Samorządo-
wych wyniesie 50 procent.

Warto jeszcze wspomnieć, że wkrótce 
odrestaurowane zostaną kolejne zabytki 
na terenie gminy Tarnów. Za pieniądze 
otrzymane z województwa małopolskie-
go w ramach konkursu „Ochrona zabyt-
ków Małopolski” w kościele parafialnym 
pw. św. Piotra i Pawła w Porębie Radlnej 
wykonane zostaną dalsze prace konser-
watorskie. Natomiast kościół parafialny 
pw. św. Marcina w Zawadzie przejdzie re-
mont obejmujący konserwację techniczną 
i estetyczną lewego ołtarza bocznego oraz 
obrazu św. Izydora.

Gmina Tarnów pozyskała również 17 
tys. zł w ramach konkursu „Kapliczki Ma-
łopolski” na remont kamiennej kapliczki 
Dzieciątka Jezus w Błoniu. 
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Stadion piłkarski w Woli Rzędzińskiej
 

Nowy budynek koło boiska KS Koszyce Wielkie
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Zwiększony budżet o 10 mln zł 
– absolutorium dla wójta!
Zdecydowana większość radnych gmi-

ny Tarnów zagłosowała za udziele-
niem absolutorium wójtowi Grzegorzowi 
Koziołowi z  wykonania budżetu w 2018 
roku. Niewątpliwym sukcesem jest to, 
że przychody do budżetu w ciągu roku 
wzrosły (w stosunku do planu wyjścio-
wego) o 10 mln zł. Świadczy to dobrze  
o aktywności i skuteczności samorządu 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Pozytywnie politykę finansową gminy 
za ubiegły rok oceniła także Regionalna 
Izba Obrachunkowa.

- Zdobyliśmy dodatkowe pieniądze do 
budżetu, krajowe i europejskie, praktycz-
nie na wszystkie obszary działalności: od 
pomocy społecznej, przez oświatę, sport 
i kulturę, a na inwestycjach drogowych 
kończąc. Pomyślnie zakończyliśmy też ne-
gocjacje ze spodkobiercami rodziny Mar-
szałkowiczów odnośnie wykupu działek  
w Zgłobicach – wylicza ubiegłoroczne  
osiągnięcia wójt Grzegorz Kozioł.

W gminie Tarnów zapewnione są miej-
sca w przedszkolach dla wszystkich dzieci 
od trzech lat. Przedszkole – dobrze urzą-
dzone i wyposażone – jest w każdej miej-
scowości. Rodzice mogą decydować do 
której placówki zapisać swoje dziecko. 
Wkrótce otwarty zostanie samorządowy 
żłobek z dwoma oddziałami. Powodem do 
dumy są odnowione szkoły ze stołówkami 
i pomysłowo zagospodarowanym otocze-
niem, a także piękne centra miejscowości.

Funkcjonują i powstają nowe domy kul-
tury w poszczególnych miejscowościach  
z ciągle rozszerzaną ofertą zajęć dla miesz-
kańców. Organizowane są festyny i impre-
zy sportowo-rozrywkowe, a duże koncer-
ty z gwiazdami polskiej estrady stały się  

znakiem rozpoznawczym gminy Tarnów.
Do dyspozycji mieszkańców jest coraz 

więcej obiektów sportowych. Wzorowo 
prowadzona jest polityka senioralna. Ist-
nieją kluby seniora, realizowane są in-
nowacyjne projekty na rzecz aktywizacji 
seniorów, które służą jako przykład dla in-
nych. W Nowodworzu uruchomiony został 
Dzienny Dom Pobytu „Senior +”.

Zapewniona jest komunikacja autobu-
sowa z Tarnowem. Do wszystkich miejsco-
wości jeżdżą nowoczesne i klimatyzowane 
autobusy. Gospodarka wodno-ściekowa 
również zorganizowana jest w ramach 
aglomeracji tarnowskiej. Gmina ma udzia-
ły w Tarnowskich Wodociągach, które 
dostarczają wodę w dobrej jakości i naj-
niższej w regionie cenie oraz odpowiadają 
za utrzymanie infrastruktury wodociągo-
wej i kanalizacyjnej. Zadawalający jest 

stan dróg. Przybywa przy nich chodników  
i ścieżek rowerowych.

Gmina jest przyjazna dla mieszkańców 
i inwestorów, gdyż są w niej najniższe w re-
gionie podatki lokalne. Miarą wzorowego 
zarządzania są nie tylko dobrze wydawane 
pieniądze, ale przede wszystkim ciągłe ich 
pozyskiwanie z wszelkich możliwych źró-
deł. Mimo tak aktywnej polityki inwesty-
cyjnej i społecznej dobry jest stan finan-
sów gminy.

Gośćmi sesji absolutoryjnej byli m.in. wi-
cemarszałek Małopolski Łukasz Smółka oraz 
Anna Pieczarka z zarządu województwa.

- Gratuluję samorządowi gminy Tarnów 
osiągnięć gospodarczych i społecznych. 
Gratuluję rozwoju i okazałych inwestycji. 
To wzorowo zarządzana gmina, wzór i przy-
kład dla innych – podkreślił wicemarszałek 
Łukasz Smółka.
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Lato z kulturą w gminie Tarnów
Wakacje w gminie Tarnów od zawsze 

słyną z koncertów największych 
gwiazd polskiej sceny muzycznej, wyda-
rzeń patriotycznych, ludowych i kultu-
ralnych, słowem, atrakcji dla całych ro-
dzin i wszystkich pokoleń. Tak też będzie  
w tym roku!

Zaczynamy już 13 lipca – charytatywnie 
i z dobrego serca, czyli Manią Pomagania. 
Dla czworga chorych dzieci z gminy Tar-
nów w Koszycach Małych odbędzie się 
prawdziwa muzyczna uczta przy najwięk-
szych hitach. „Miłość, miłość w Zakopa-
nem” zaśpiewa SŁAWOMIR, „Czarodziejko, 
serc złodziejko” doda Andre, i słusznie, 
bo Igorek, Wiktorek, Elenka i Danielek już 
skradli serca Maniaków Pomagania. Na 
tym najważniejszym koncercie w regionie 
każdy jest gwiazdą, która może spełnić 
marzenia dzieciaków, dać im szansę na 
niezbędną rehabilitację i leczenie. 

Prawdopodobnie kolejnego dnia zaś, 
14 lipca, w Tarnowcu odbędą się Między-
narodowe Małopolskie Spotkania z Folk-
lorem. Gminna miejscowość gościć będzie 
zespoły folklorystyczne z najdalszych za-
kątków świata, poznamy tajemnice kultur 
– barwne stroje, muzykę i taniec. Choć róż-
ni w naszych tradycjach, będziemy bawić 

się wspólnie, w atmosferze pełnej przyjaź-
ni, akceptacji i podziwu dla poszczegól-
nych kultur.

Niespełna miesiąc później, 11 sierpnia, 
w Zbylitowskiej Górze odbędzie się wy-
darzenie, którego nie trzeba już przedsta-
wiać – Dożynki Gminy Tarnów! Połączenie 
dziękczynnej modlitwy za zebrane plony, 
przeglądu wieńca dożynkowego, ludo-
wych obrzędów, swojskich przysmaków  
i muzycznych wrażeń to marka, która słyn-
na jest już w całym regionie tarnowskim. 
Na scenie nie zabraknie więc Zespołu Pie-
śni i Tańca Świerczkowiacy, który zapowie 
góralski folklor w wykonaniu BACIARÓW. 
Mieszkańcy gminy Tarnów z pewnością 
pokażą „Jak się bawią ludzie”, bo przecież 
„Żyje się raz”! Jednak na tym nie zakończy 
się muzyczna zabawa, gdyż do Zbylitow-
skiej Góry przyjedzie MARGARET – jedna  
z najpopularniejszych wokalistek mło-
dego pokolenia, której przebój „Cool me 
down” podbił radiowe stacje. 

Kilka dni po Święcie Plonów przeniesie-
my się do Woli Rzędzińskiej, gdzie 15 sierp-
nia będą miały miejsce obchody rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920. Ulicami gmin-
nej miejscowości przejdzie defilada grup 
rekonstrukcji historycznej z Marszałkiem 
Piłsudskim na czele, na placu weźmiemy 

udział w pikniku wojskowym, gdzie każ-
dy będzie mógł posilić się wojskową gro-
chówką. Podczas radosnego świętowania 
będziemy śpiewać pieśni żołnierskie i pa-
triotyczne, w godzinach wieczornych zaś 
do wspólnej zabawy porwie publiczność 
SARSA i jej największe hity – „Carmen”, 
„Motyle i ćmy” czy „Zakryj”. 

„Polak, Węgier – dwa bratanki…” spo-
tkają się 31 sierpnia w Koszycach Wiel-
kich podczas Magyar Piknik pod Bramą 
Seklerską. Będziemy degustować węgier-
skie przysmaki, poznamy kulturę, stroje  
i tradycję naszych zaprzyjaźnionych bra-
ci z Jászdózsy. Zapraszamy już dzisiaj do 
wspólnej zabawy dwóch kultur!

Lato jak zawsze pożegnamy w Łękawce  
– 14 września – podczas pikniku rodzin-
nego z mnóstwem atrakcji. Do gminy Tar-
nów zawita WEEKEND, jeden z najbardziej 
szalonych polskich boysbandów, który  
z pewnością temperaturę tego dnia pod-
niesie do maksimum. „Ona tańczy dla 
mnie”, „Mój aniele” czy „Miłość” to  obo-
wiązkowe discopolowe hity potańcówek.

Zapraszamy więc na wakacyjną przy-
godę z gminą Tarnów! Z pewnością każdy 
z harmonogramu wydarzeń kulturalnych 
wybierze coś dla siebie.
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Mania Pomagania dla Igorka, Wiktorka, 
Elenki i Danielka
Mówi się o magii szczęśliwej siódemki, która – miejmy na-

dzieję – przyniesie szczęście podczas kolejnej, już siód-
mej edycji Manii Pomagania. Jej organizatorami jest Centrum 
Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oraz Radio RDN Małopolska.  
W tym roku zagramy dla czworga chorych dzieci. Choć jest ich 
czworo, są to dwa rodzeństwa. Mowa o trzyletnich bliźniakach 
– Igorku i Wiktorku z Woli Rzędzińskiej oraz o braciszku i sio-
strzyce z Zawady – czteromiesięcznej Elence i dwuletnim Da-
nielku. Dla naszych małych bohaterów tego wyjątkowego dnia 
zagra SŁAWOMIR i ANDRE, którzy ludzi o dobrych sercach po-
rwą do wspólnej zabawy przy największych hitach. Wybrzmią 
m.in. „Miłość, miłość  z Zakopanem”, „Czarodziejko, serc zło-
dziejko” czy „Ale, ale Aleksandra” – piosenki, które zanucić 
potrafi każdy z nas.  Jednak to nie zabawa jest głównym celem 
wydarzenia, lecz pomoc i wsparcie dla małych mieszkańców 
naszych gminnych miejscowości. Dzięki zebranym środkom 
możliwa będzie kosztowna rehabilitacja, leczenie i wizyty  
u specjalistów, bez których nasze dzieciaki nie dadzą rady funk-
cjonować. Pamiętajmy, 13 lipca, boisko sportowe w Koszycach 
Małych – bo razem możemy zdziałać cuda! 

Bohaterami tegorocznej Manii Pomagania są:
Igorek z Woli Rzędzińskiej, 3 lata

Półtora roku temu jego świat nagle 
zaczął tracić kolory, lekarze zdiagnozo-
wali u chłopca nieodwracalne uszko-
dzenie siatkówki oka, które z powodu 
nieznanej choroby prowadzi do cał-
kowitej ślepoty. Pomimo szerokich 
poszukiwań na skale kraju i Europy 
najlepsi specjaliści wciąż są bezsilni, 
rodzice cały czas szukają diagnozy. 
Walka trwa, ale nie będzie ona możli-
wa bez następnych serii bardzo kosz-
townych badań genetycznych i wizyt 
u kolejnych specjalistów, codziennej 
intensywnej rehabilitacji wzroku, re-
habilitacji ruchowej, turnusów, a także 
pracy m.in. z tyflopedagogami i neuro-
logopedami. To wszystko jednak wy-
maga dużych nakładów finansowych, 
które my – jako Maniacy Pomagania – 
możemy zebrać.

Wiktorek z Woli Rzędzińskiej, 3 lata
Wiktorek jest braciszkiem Igorka, 
chłopcy są bliźniakami. Niestety, on 
również przestaje widzieć świat, w do-
datku po ataku epileptycznym w listo-
padzie utracił zdolność samodzielne-
go chodzenia, pojawiły się problemy  
z równowagą, drgawki. Dzielny chło-
piec stara się stawiać pierwsze kroki 
od nowa, niestety – bez skutku. Jest 
opóźniony psychoruchowo, ma za-
burzenia integracji sensorycznej, nie 
mówi i nie chodzi. Lekarze, podobnie 
jak u brata, nadal szukają choroby,  

która na dzień dzisiejszy odbiera dziecku wzrok i możliwość sa-
modzielnego poruszania się. Czas ucieka, a diagnoza jest nie-
zbędna, by zacząć działać! Nie będzie ona jednak możliwa bez 
kolejnych kosztownych badań genetycznych, wizyt u następnych 
specjalistów, pobytów w szpitalach. Chłopczyk wymaga też co-
dziennej intensywnej rehabilitacji, turnusów i pracy m.in. z ty-
flopedagogami, neurologopedami, dzięki którym będzie mógł 
łatwiej funkcjonować.

Elenka z Zawady, 4 miesiące
Ta malutka dziewczynka odkąd 
przyszła na świat żyje w ciągłym 
bólu i cierpieniu. Od urodzenia 
choruje na nowotwór złośliwy ko-
ści ogonowej, jej domem wciąż 
pozostają szpitalne mury. Elenka 
przeszła poważną operację, obec-
nie leczona jest na oddziale on-
kologicznym w Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. 
Dziewczynka dzielnie walczy, choć 
jej organizm wyniszczają kolejne 
dawki chemioterapii i leków. Nie-
zbędne środki potrzebne są rodzi-
com na dalsze leczenie, rehabili-
tację i koszty związane z pobytem 
w szpitalu, które przekraczają już 
możliwości finansowe rodziny.  

Danielek z Zawady, 2 lata 
Ten jeszcze niedawno zdrowy 
chłopczyk obecnie walczy o życie 
na Oddziale Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii w Szpitalu w Proko-
cimiu. Rozpoznano u niego ostre 
zapalenie mięśnia sercowego, 
wstrząs kardiogenny,  niewydol-
ność nerek, oddycha przez respira-
tor. Niestety w przypadku braku po-
prawy stanu zdrowia, dla Danielka 
jedynym ratunkiem będzie przesz-
czep serduszka. Zebrane fundusze 
są niezbędne do dalszej hospitali-
zacji i rehabilitacji chłopczyka.  

Przypomnijmy, że w ciągu sześciu lat Maniacy Pomagania 
zebrali ponad 350 tys. zł dla osiemnastu dzieci z gminy Tar-
nów potrzebujących wsparcia. Teraz kolejni mali mieszkańcy 
gminnych miejscowości czekają na naszą pomoc. Pozyskane 
fundusze są niezbędne do  dalszego kosztownego leczenia i re-
habilitacji, tym bardziej że w przypadku tych rodzin  nieszczę-
ście przyszło parami. Im samym jest bardzo trudno, czas działa 
na niekorzyść, ale my – jako wspólnota Maniaków Pomagania 
– możemy pomóc im w tej nierównej walce. Zawsze jest nas ty-
siące, pobijamy kolejne rekordy zarówno w liczebności uczest-
ników, jak i zebranych środkach, dlatego 13 lipca nie może być 
inaczej! 
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Kluby sportowe 
z dofinansowaniem

Szpadzistka z Koszyc 
Wielkich z międzyna-
rodowymi sukcesamiCztery kluby sportowe z terenu gminy Tarnów otrzymały 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki dzięki 
złożonym wcześniej wnioskom do Programu „Klub” w ramach 
rozwijania sportu poprzez wpieranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na rok 2019. 

UKS Wolania Wola Rzędzińska sekcja judo, LKS Dunajec 
Zbylitowska Góra, LKS Zgłobice oraz Klub Sportowy Koszyce 
Wielkie to kluby, które już wkrótce będą mogły przeznaczyć 
pozyskane środki na doposażenie, w tym zakup sprzętu spor-
towego, organizację treningów i zawodów. Kwota przyznanego 
dofinansowania wynosi po 10 000 zł dla każdego klubu. Nale-
ży też zaznaczyć, iż na listę rezerwową zakwalifikowała się LKS 
Wolania Wola Rzędzińska, co oznacza, że w przypadku zwięk-
szenia środków finansowych, również ona otrzyma niezbędne 
fundusze na rozwój klubu.

– Cieszę się z kolejnych pozyskanych środków, zwłaszcza 
że tym razem będą one służyć młodym zdolnym sportowcom  
z gminy Tarnów, rozwijaniu ich pasji, zainteresowań i sportowych 
umiejętności – mówi wójt gminy Grzegorz Kozioł.

Mieszkanka Koszyc Wielkich odnosi ogromne sukcesy 
na arenie międzynarodowej w szpadzie kobiet. Mowa  

o nieprzeciętnej szpadzistce Renacie Knapik-Miazdze, która 
w ostatnim czasie wraz z naszymi rodaczkami: Magdaleną 
Piekarską, Ewą Trzebińską i Aleksandrą Zamachowską, wy-
walczyły złoto w Drużynowym Pucharze Świata w Dubaju.  

Polskie szpadzistki zmierzyły się z reprezentacjami Rumu-
nii, Estonii i Włoch, w finale pokonały zaś Amerykanki, co dało 
im pierwsze miejsce na podium. Jednak to nie koniec ostat-
nich sukcesów. Czerwcowe Mistrzostwa Europy w Dusseldor-
fie także należały do biało-czerwonych – dziewczyny wywal-
czyły tam tytuł Drużynowego Mistrza Europy, w finale wygrały 
z renomowaną drużyną reprezentacji Rosji. 

– Emocje po Mistrzostwach Europy powoli opadają. Ogrom-
nie się cieszymy z osiągniętego rezultatu. Nie mogło nas spo-
tkać nic piękniejszego niż zwycięstwo i Mazurek Dąbrowskiego 
zwieńczający dzień zmagań – pisze na swoim blogu Renata 
Knapik-Miazga.




