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Wypłacane  
są wyprawki 
szkolne
Przypominamy, że jeszcze do 30 li-

stopada w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Tarnowie można 
składać wnioski o wypłatę 300 zł na 
ucznia w ramach rządowego progra-
mu „Dobry Start”.

Od 1 lipca przyjmowane są wnioski 
online o tzw. wyprawkę szkolną, nato-
miast od 1 sierpnia składać je można 
również w wersji papierowej. Świad-
czenie jest przyznawane w wysokości 
300 zł i przysługuje raz w roku na dziec-
ko uczące się w szkole (również dla 
uczniów szkół dla dorosłych typu ŻAK 
i inne, w tym policealnych do 20 roku 
życia).

Dodajmy, że w 2018 roku zostało zło-
żonych w naszej gminie 2270 wniosków 
o świadczenie „Dobry Start”.

Dofinansowania do podnoszenia kwalifikacji
Gmina Tarnów zawarła z Wojewódz-

kim Urzędem Pracy w Krakowie 
porozumienie w sprawie realizacji pro-
jektów: „Kierunek Kariera”, „Kierunek 
Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start 
w Małopolsce”. Celem jest wspieranie 
osób dorosłych w zdobywaniu nowych 
kompetencji, dostosowywaniu ich do 
potrzeb pracodawców oraz pomoc 
osobom powracającym z zagranicy  
w ponownym odnalezieniu się na rynku 
pracy.

Projekty województwa małopolskie-
go „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek 
Kariera Zawodowa” umożliwiają miesz-
kańcom uzyskanie dofinansowania na 
szkolenia za pośrednictwem systemu 
bonów szkoleniowych, podniesienie 

kompetencji językowych, cyfrowych oraz 
zawodowych potwierdzonych odpo-
wiednimi certyfikatami.

Natomiast projekt „Nowy Start w Ma-
łopolsce” przeznaczony jest dla osób 
powracających z zagranicy, pozostają-
cych bez pracy. W ramach niego oprócz 
„Bilansu Kariery” udzielana jest pomoc 
w znalezieniu dofinansowania na dalszy 
rozwój, zatrudnienie oraz osiedlenie się 
w Małopolsce.

Projekty dedykowane są pracującym 
osobom dorosłym do 50 roku życia z wy-
kształceniem nie wyższym niż średnie, 
związanym z Małopolską – przez miejsce 
zamieszkania, pracy lub nauki. W przy-
padku osób z niepełnosprawnościami  
udział w projekcie „Kierunek Kariera” 
jest możliwy do 65 roku życia niezależnie 

od statusu na rynku pracy oraz wykształ-
cenia. Należy zaznaczyć, iż mieszkańcy 
mogą już uczestniczyć we wspomnia-
nych projektach, termin zgłoszeń upływa 
do 30 czerwca 2023 roku.

– Gorąco zachęcam ze skorzystania  
z dofinansowania do szkoleń. Można sko-
rzystać z szerokich możliwości rozwoju za-
wodowego, ukończyć kwalifikacyjne kur-
sy, w tym językowe, komputerowe czy na 
prawo jazdy różnych kategorii – stwierdza 
Anna Pieczarka z Zarządu Województwa 
Małopolskiego.

Ze szczegółami dotyczącymi wytycz-
nych i kryteriów wspomnianych pro-
jektów można się zapoznać na stronie 
internetowej https://kierunek.pociagdo-
kariery.pl/

Palisz w piecu?  
Pamiętaj o czystym powietrzu
Rozpoczyna się sezon grzewczy. 

Ogrzewając nasze domostwa pa-
miętajmy, by nie zatruwać siebie  
i swoich sąsiadów. W walce o czyste 
powietrze może pomóc nam palenie 
„od góry”, czy dofinansowanie na ter-
momodernizację z nowego, rządowe-
go programu.

Nie pal śmieci i ogranicz emisję pyłów
Przede wszystkim należy pamiętać, że 
piec to nie miejsce na pozbywanie się 
śmieci. Powstające przy spalaniu gazy 
mają właściwości toksyczne i unoszą się 
na małej wysokości wokół nieruchomo-
ści, powodując nie tylko nieprzyjemny 
zapach, ale również problemy dla ludzi 
cierpiących na choroby układu odde-
chowego i alergie. Jeśli nie przekonują 
nas kwestie zdrowotne i ekologiczne, to 
pamiętajmy, że spalanie w piecu śmie-
ci podlega karze aresztu albo grzywny.  
W celu ograniczenia emisji szkodliwych 
pyłów do atmosfery możemy „palić od 
góry”. Sposób ten dedykowany jest dla 
większości kotłów zasypowych tzw. 
górnego spalania (spaliny z komory 
spalania mają ujście tylko w górnej jej 
części). Dbajmy również o drożność 
przewodów kominowych i wentylacyj-
nych, a także zapewniajmy szczelność 
pieca i dobrą wentylację kotłowni.  
Przypominamy, że 1 lipca 2017 roku we-
szła w życie uchwała antysmogowa dla 

Małopolski. Więcej informacji na: www.
powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/.

Dofinansowanie 
na termomodernizację
Działania poprawiające jakość powie-
trza to m.in. wymiana starego, nisko-
sprawnego kotła na wysokosprawny 
kocioł – gazowy, olejowy lub na paliwa 
stałe. Równie istotna jest termomoder-
nizacja budynku, czyli wymiana okien, 
ocieplenie ścian i stropu budynku.  
Obecnie na wymianę kotła oraz termo-
modernizację budynków można otrzy-
mać dofinansowanie z programu rządo-
wego „Czyste Powietrze”. Szczegółowe 
informacje o programie dostępne są na 
stronie internetowej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie (https://www.
wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/ 
wymagana-dokumentacja). 

Wymiana pieców w naszej gminie 
na ukończeniu
Gmina Tarnów kończy realizację pro-
jektu wymiany starych pieców węglo-
wych na nowe kotły gazowe.  W ramach 
projektu zostaną wymienione 172 kotły.  
Na powyższe zadanie Gmina Tarnów 
uzyskała dofinansowanie Unii Europej-
skiej ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014 -2020.
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Pamięta Pan który to już raz wieniec  
z Poręby Radlnej zwyciężył w dożyn-
kach wojewódzkich i reprezentował Ma-
łopolskę na dożynkach prezydenckich  
w Spale?

Oczywiście, że pamiętam. W tym roku  
w Zakliczynie wygraliśmy po raz piąty. 
Wcześniej nasz wieniec zajął pierwsze 
miejsce na dożynkach wojewódzkich  
w Osieku koło Oświęcimia, w Miechowie, 
Bobowej i Skawinie. Pięć razy też uczest-
niczyliśmy w dożynkach ogólnopolskich. 
W ubiegłym roku nasz wieniec został oce-
niony jako najpiękniejszy w całej Polsce, 
ponadto raz wywalczyliśmy trzecią lokatę, 
a w tym roku w Spale sklasyfikowani zo-
staliśmy na czwartym miejscu.

Jak się robi tak piękne wieńce?
Na powstanie ładnego wieńca wpływa 

kilka czynników. Przede wszystkim trzeba 
mieć wiedzę, sięgać do fachowej literatu-
ry, w której jest opisywana sztuka wypla-
tania wieńców dożynkowych. Wiele na ten 
temat można znaleźć w Internecie, a po-
nadto ważna jest obserwacja – jak je wy-
konują inni. Korzystamy też z porad pani 
etnograf z Tarnowskiego Muzeum Okręgo-
wego, bo ważne jest, aby wieniec podobał 
się fachowcom, gdyż oni zazwyczaj je oce-
niają. Tu nie może być dowolnej twórczo-
ści, musi być zachowywany pewien rygor 
jeśli chodzi o kształt i wykonanie.

Skąd czerpiecie inspirację, bo przecież 
co roku wieniec jest inny?

Zazwyczaj jest to wytwór wyobraźni. 
Najpierw wieniec trzeba zaprojektować.  
W naszym przypadku motywem zawsze 
jest korona lub tzw. kopa zboża. Tak zapro-
jektowana korona może być zamknięta lub 
otwarta, wzbogacona o różne, artystyczne 
elementy wykonane ze słomy lub ziaren 
zbóż. Ważne jest zebranie w odpowied-
nim momencie kłosów zboża – pszenicy, 
jęczmienia, żyta i owsa, które są wplatane  
w łuki oraz podstawę wieńca. Zebrane 
kłosy suszone są w odpowiednich warun-
kach. Muszą być już wykształtowane, ale 
jeszcze nie w pełni dojrzałe. Do tego doda-
jemy kwiaty, owoce, warzywa, rośliny typu 
jarzębina, koper, mięta i lawenda oraz tra-
wy, które zbieramy już w maju, bo wtedy 
są najbardziej okazałe. Wszystko musi być 
naturalne. Warto podkreślić, że oprócz 
zbóż do robienia wieńca używamy też 

len, proso i grykę. Na szczycie jest wiecha,  
z której wychodzi prosty krzyż z ziaren, 
choć zdania wśród etnografów na ten te-
mat są podzielone. Część z nich uważa, że 
konstrukcja tradycyjnego wieńca powinna 
być zakończona samą wiechą. Jest jednak 
zgoda na to, aby tradycyjny wieniec miał 
pewne elementy współczesności.

Kto z Panem pracuje przy wykonywa-
niu wieńców, które podbijają Małopol-
skę i tak bardzo podobają się m.in. pa-
rze prezydenckiej?

Jest to przedsięwzięcie rodzinne. W wy-
plataniu wieńca oprócz mnie uczestniczy 
również moja żona Lucyna i szwagierka 
Beata, która jest odpowiedzialna za deko-
racje, upiększenie i właściwy wyraz arty-
styczny wieńca. Przy pracach wyplatania 
wieńca biorą też udział nasze dzieci, przez 
co chcemy zachować przekazywanie tra-
dycji młodszemu pokoleniu. Natomiast 
nie mamy własnego zespołu ludowego do 
ośpiewania wieńca. Do tego obrzędu an-
gażujemy zespoły z innych miejscowości. 
W ubiegłym roku towarzyszyli nam człon-
kowie zespołu „Otfinowianie”, natomiast 
w tym roku tańce i śpiewy wykonała kape-
la „Siemiechowanie”  a obrzęd  dożynko-
wy zespół folklorystyczny z Gwoźdźca.

W jakich okolicznościach i kiedy  
w Pana rodzinie zrodził się pomysł wy-
platania wieńca?

Kiedyś była w naszej miejscowości taka 
tradycja, ale przestała być kontynuowana. 

Gdy mocniej zaangażowałem się w działal-
ność społeczną, to postanowiłem ją wzno-
wić, by Poręba Radlna też była obecna na 
dożynkach. Było to kilkanaście lat temu. 
Początkowo wszystko odbywało się spon-
tanicznie, trochę czasu minęło zanim nas 
dostrzegli. Opłaciło się jednak być konse-
kwentnym i doskonalić swoje umiejętno-
ści w tym zakresie.

Czy mieszkańcy Poręby Radlnej są 
dumni z tego, że w ich miejscowości 
powstaje tak wyjątkowe dzieło sztuki 
ludowej?

Zdecydowanie. Wiele osób nas dopingu-
je i trzyma kciuki za sukces, za co jesteśmy 
wszystkim bardzo wdzięczni. To przecież 
jest też promocja naszej miejscowości. Po-
zytywnie dużo mówi się i pisze o Porębie  
Radlnej. Pragnę tu podkreślić, że nie było 
tych sukcesów, gdyby nie Urząd Gminy 
Tarnów, który okazuje nam wsparcie takie, 
jakiego potrzebujemy. Za sfinansowanie 
wyjazdów na dożynki prezydenckie w Spa-
le wdzięczni jesteśmy Urzędowi Marszał-
kowskiemu Województwa Małopolskiego.

Mam nadzieję, że nie spoczniecie na 
laurach i za rok znów będziecie rywali-
zować w małopolskim konkursie na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy?

Nie myślimy odpuszczać, ale inni też 
tworzą piękne wieńce i mają równe szanse 
na zwycięstwo. To jest uczciwa rywaliza-
cja i całkiem możliwe, że w przyszłym roku 
ktoś inny zrobi od nas ładniejszy wieniec.

Wiele osób nas dopinguje 
i trzyma kciuki za sukces

Rozmowa z Janem Skórką z Poręby Radlnej, pomysłodawcą i twórcą pięciokrotnie najpiękniejszego 
wieńca dożynkowego w Małopolsce

Na tegorocznych dożynkach prezydenckich w Spale  
wieniec z Poręby Radlnej sklasyfikowany został na IV miejscu



Jan Jandziś „Sosna” 
pośmiertnie mianowany 
oficerem

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Histo-
ria” Instytutu Pamięci Narodowej w Krako-
wie odbyła się ceremonia pośmiertnego na-
dania stopnia oficerskiego st. sierż. Janowi 
Jandzisiowi ps. „Sosna”.

Akt mianowania na podstawie Postano-
wienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 9 maja 2019 r. o nadaniu pierwszego 
stopnia oficerskiego wręczył córce żołnierza 
AK i działacza Zrzeszenia WiN – Pani Janinie 
Jachymczak – szef Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Krakowie płk Marcin Żal oraz 
wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Patent ofi-
cerski, a tym samym mianowanie na stopień 
podporucznika Prezydent RP Andrzej Duda 
przyznał Janowi Jandzisowi za zasługi na 
rzecz obronności państwa. Podczas tej pod-
niosłej uroczystości była obecna również 
rodzina Jana Jandzisia, wnuki i prawnuki. 
Współorganizatorami ceremonii byli zaś wo-
jewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrektor 
Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał.

Należy przypomnieć, iż na wniosek  
wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła  
w 2016 r. podczas Gminnych Obchodów Na-
rodowego Święta Niepodległości Jan Jandziś 
ps. „Sosna” został pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski nadanym przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Wójt gminy Tarnów zabiegał 
również o przyznanie pośmiertnego awansu 
oficerskiego Janowi Jandzisiowi.

Pozyskano fundusze  
na nowy program opieki 
wytchnieniowej
Od lipca dla ponad 20 osób z niepełnospraw-
nością w stopniu znacznym w gminie Tarnów 
świadczone są usługi w ramach programu 
pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” z 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, na który gmina Tarnów 
pozyskała dofinansowanie.  Program reali-
zowany jest przez Małopolski Urząd Woje-
wódzki w Krakowie, a jego wykonawcą na 
terenie gminy Tarnów  jest Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania 

wynosi blisko 70 tys. zł – 80% całkowitego 
kosztu realizacji zadania w łącznej kwocie 
ponad 85 tys. zł.

Głównym celem programu jest pomoc 
członkom rodzin lub opiekunom sprawują-
cym bezpośrednią opiekę nad osobami ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności. 
W gminie Tarnów wsparciem zostało obję-
tych 21 chorych, należą do nich osoby nie-
funkcjonujące samodzielnie, wymagające 
stałej opieki. Ich opiekunowie to najczęściej 
członkowie rodziny, którzy podporządko-
wują swoje życie opiece nad bliską osobą, 
żyją więc w warunkach ciągłego obciąże-
nia zarówno psychicznego, jak i fizycznego. 
Program ten ma stanowić dla nich możli-
wość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  
w formie usług opieki wytchnieniowej świad-
czonej w miejscu zamieszkania. Oznacza to, 
że w dziennym rozkładzie zajęć, który do-
stosowany jest do potrzeb osoby z niepeł-
nosprawnością, opiekunowie mają zapew-
nione zastępstwo przy pacjencie, a co za tym 
idzie –mogą znaleźć chwilę dla siebie. Ma to 
tym większe znaczenie, że niejednokrotnie 
nie są oni w stanie załatwić pilnych spraw 
prywatnych czy urzędowych ze względu na 
brak możliwości zostawienia osoby chorej 
bez opieki.

 

Wyjątkowe spotkanie 
Klubu Seniora 
w Tarnowcu
Wyjątkowe spotkanie Klubu seniora miało 
miejsce 15 lipca w Domu Kultury w Tarnow-
cu, w którym uczestniczył także wójt gminy 
Tarnów Grzegorz Kozioł oraz sołtys miejsco-
wości – Jan Nowak. Zebranie miało szczegól-
ne znaczenie, ponieważ swoje 90. urodziny 
obchodził najstarszy członek Klubu Seniora 
w Tarnowcu – Pan Władysław.

Były więc życzenia, słowa gratulacji i łzy 
wzruszenia, zwłaszcza że oprócz przyjaciół 
z Klubu wzięła w nim udział także najbliższa 
rodzina – dzieci oraz wnuki jubilata, którzy 
wraz z Klubem Seniora byli organizatorami 
całej niespodzianki.

Do życzeń z okazji osiągnięcia tak piękne-
go wieku dołączył również wójt gminy, Grze-
gorz Kozioł, rodzina i pozostali członkowie 
Klubu. Następnie przyszedł czas na wspo-
mnienia, historie ubiegłych lat, wspólne 
śpiewanie piosenek z młodości czy poezję. 
Członkowie Klubu dla jubilata przygotowali 
okolicznościowy tort oraz upominek.

W hołdzie 
poległym harcerzom 
W niedzielę 28 lipca w Białej odbyły się uro-
czyste obchody upamiętniające potyczkę 
drużyny Szarych Szeregów z Mościc i boha-
terską śmierć trzech jej żołnierzy w walce z 
Niemcami.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
odprawioną w kaplicy w Białej. Następnie  

przemaszerowano pod pomnik upamiętnia-
jący wydarzenia sprzed 75 lat, gdzie miały 
miejsce oficjalne wystąpienia, złożenie kwia-
tów oraz występ artystyczny o charakterze 
patriotycznym Joanny Zauchy. W uroczysto-
ściach wzięli udział przedstawiciele organiza-
cji kombatanckich, senator Kazimierz Wiatr, 
członek Zarządu Województwa Małopolskie-
go – Anna Pieczarka. Samorząd Gminy Tar-
nów reprezentowali: wójt Grzegorz Kozioł, 
zastępca Sławomir Wojtasik, przewodni-
cząca rady Wiesława Mitera. Na uroczystość 
przybyli także m. in. poczty sztandarowe 
OSP, dyrektorzy placówek oświatowych gmi-
ny Tarnów, harcerze z tarnowskiego hufca, 
przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej 
i Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz 
mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Wartę 
honorową przy pomniku pełnili harcerze z 1. 
Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej ZHR i strzel-
cy z Jednostki Strzeleckiej 2092.

VIII Sesja Rady Gminy 
Tarnów

Wraz z początkiem sierpnia w Urzędzie Gmi-
ny Tarnów odbyła się VIII Sesja Rady Gminy 
Tarnów, podczas której radni przyjęli kilka 
uchwał, w tym do najważniejszych należała 
przede wszystkim ta dotycząca opracowania 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w Dziennym Domu Seniora+  
w Nowodworzu.

Przyjęto także cztery uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonych w miejscowościach: Zbylitowska 
Góra, Koszyce Małe, Wola Rzędzińska oraz 
Jodłówka-Wałki. Poruszono również kwe-
stię zawarcia porozumienia między Gminą 
Tarnów a Powiatem Tarnowskim na wspól-
ną realizację zadania dotyczącego utwo-
rzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych 
przy szkole podstawowej w Zgłobicach oraz 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w tej miej-
scowości. Radni przyjęli też kilka uchwał  
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dotyczących spraw oświatowych, w tym 
m.in. regulamin udzielania stypendiów 
Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy Tarnów na 
rok szkolny 2019/2020, utworzenie Żłobka 
Publicznego i oddziałów przedszkolnych 
oraz nadania mu statutu czy ustalenia sieci 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych. Ważnych punktem 
obrad była uchwała zawarcia porozumienia 
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
Wody Polskie na realizację inwestycji – ubez-
pieczenie prawego brzegu rzeki Dunajec w 
miejscowości Zbylitowska Góra. Radni przy-
jęli również zmianę Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027.

Dożynki Powiatu  
Tarnowskiego szczęśliwe 
dla gminy Tarnów

Sołtys Błonia – Antoni Batko znalazł się  
w gronie najlepszych sołtysów w powiecie 
tarnowskim. Z kolei wieniec dożynkowy  
z Jodłówki-Wałek zdobył drugie miejsce  
w powiatowym konkursie wieńca dożynko-
wego. Wyróżnienia zostały wręczone pod-
czas tegorocznych Dożynek Powiatu Tarnow-
skiego, które odbyły się w Wojniczu.

Przypomnijmy, iż Antoni Batko to wielolet-
ni sołtys miejscowości Błonie. Ma już na swo-
im koncie IV miejsce w konkursie na najlepsze-
go sołtysa Małopolski. Antoni Batko to rolnik  
z dziada pradziada. Uprawia ponad 3-hek-
tarowe gospodarstwo. Wyróżnienie w kon-
kursie na Najlepszego Sołtysa Powiatu Tar-
nowskiego Antoni Batko odebrał z rąk Anny 
Pieczarki z zarządu województwa oraz Staro-
sty Tarnowskiego Romana Łucarza. Z tej oka-
zji nagrodę dla sołtysa Błonia wręczył wójt 
gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Koło Gospodyń Wiejskich Jodłówka-Wał-
ki „Baba Jaga” również może się pochwalić 
dużym sukcesem. Choć Panie działają od 
niedawna, już zasłynęły w gminie Tarnów  
i nie tylko jako zawsze perfekcyjnie przygoto-
wane z mnóstwem smakołyków wszelkiego 
rodzaju, wystrojone w tematyczne stroje. Do 
listy sukcesów mogą dopisać drugie miejsce 
w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynko-
wego. Ma to tym większe znaczenie, iż panie 
wiły wieniec w ciężkich warunkach, gdyż to 
właśnie w remizie, gdzie pracowały, wichura 
zerwała dach. Jednak pomimo trudności, 
ich wieniec prezentował się naprawdę oka-
zale, co doceniła komisja konkursowa. Warto  

dodać, że oprócz wieńca, grupa przygoto-
wała część artystyczną – tzw. „ośpiewanie 
wieńca”.

„Małopolska Pamięta” 
– dotacja na renowację 
pomnika w Woli Rzę-
dzińskiej

Dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskie-
go „Małopolska Pamięta” możliwe będzie 
odnowienie lokalnych miejsc pamięci naro-
dowej i martyrologii, którym grozi nie tylko 
zniszczenie, lecz także zapomnienie. Gminie 
Tarnów udało się pozyskać środki w ramach 
wspomnianego konkursu na wykonanie prac 
konserwatorskich i restauratorskich przy Po-
mniku Pamięci w Walce o Wolność w latach 
1914–1921, 1939–1945 oraz Żołnierzy Armii 
Krajowej położonego w centrum miejsco-
wości Wola Rzędzińska. Pomnik ten ma tym 
większe znaczenie, iż powstał z inicjatywy lo-
kalnej społeczności, w tym byłych Żołnierzy 
AK, w roku 1957. Ponadto co roku plac przy 
pomniku jest miejscem uroczystych obcho-
dów Narodowego Święta Trzeciego Maja,  
w których licznie uczestniczą mieszkańcy re-
gionu.

We wtorek, 27 sierpnia, w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Małopolskiego 
odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 
konkursu „Małopolska Pamięta”. Promesę  

w wysokości 11 500 zł z rąk pomysłodaw-
czyni inicjatywy – Anny Pieczarki z zarządu 
województwa małopolskiego – odebrał wójt 
gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Gminne rozpoczęcie 
roku szkolnego

Niespełna miesiąc temu wszystkie szkoły 
rozpoczęły kolejny rok nauki. W Centrum 
Kultury i Sportu w Koszycach Małych z tej 
okazji odbyło się gminne rozpoczęcie roku 
szkolnego, w którym uczestniczyli ucznio-
wie z pocztami sztandarowymi, rodzice, dy-
rektorzy i nauczyciele szkół oraz przedszkoli  
z terenu gminy Tarnów, przedstawiciele sa-
morządu z wójtem gminy Tarnów Grzego-
rzem Koziołem i przewodniczącą rady Wie-
sławą Miterą na czele. Zebranych powitała 
również wizytator Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty Dorota Tokarska.

Jednak 1 września 2019 roku to nie tylko 
rozpoczynający się rok szkolny, lecz także 80. 
rocznica wybuchu II wojny światowej. Aby 
upamiętnić tę jedną z najważniejszych dat 
dla historii Polski uczniowie ze szkoły pod-
stawowej w Koszycach Małych przedstawili 
wzruszający montaż słowno-muzyczny, pod-
czas którego opowiedzieli historię tragicz-
nych lat, ale i drogę do wolności.

Wójt Grzegorz Kozioł 
reprezentował gminę 
Tarnów w trakcie 
Forum Ekonomicznego 
w Krynicy-Zdroju 
W spotkaniach z przedstawicielami świata 
polityki, biznesu, samorządu i mediów wziął 
udział wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł  
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w trakcie odbywającego się w Krynicy Zdroju 
XXIX Forum Ekonomicznego. Ta największa 
konferencja w Europie Środkowo-Wschod-
niej przyciągnęła gości z ponad 60 krajów. 
Łącznie w sesjach plenarnych i wykładach, 
warsztatach i debatach udział wzięło ponad 
4 tysiące uczestników.

Wójt Grzegorz Kozioł w trakcie forum 
odbył wiele owocnych spotkań, w tym z Mi-
nistrem Sportu Witoldem Bańką, Ministrem 
Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem czy 
wicepremierem Piotrem Glińskim. Wśród 
rozmów warto wyróżnić jednak spotkanie z 
Premierem Mateuszem Morawieckim. Roz-
mowa dotyczyła programów wsparcia rzą-
dowego dla samorządów gminnych. – Udział 
w forum to możliwość wymiany poglądów, 
poznania najnowszych światowych trendów, 
ale przede wszystkim znakomita okazja do 
bezpośrednich, konkretnych rozmów – za-
znacza wójt Grzegorz Kozioł.

Seniorzy podróżowali  
z Gminą Tarnów
Na jesienną wycieczkę do Nowego Wiśnicza 
i Limanowej wybrali się seniorzy z gminy 
Tarnów. Wyjazd odbył się 12 września. Miesz-
kańcy gminnych miejscowości zwiedzili 
m.in. wnętrza Zamku Lubomirskich w No-
wym Wiśniczu czy trasę podziemną. Następ-
nie seniorzy poznali miejscowość słynącą 
z najpiękniejszych w Polsce palm – Lipnicę 
Murowaną, po czym udali się do Limanowej. 
Tam podczas trwającego odpustu modlili się 
przed obliczem Matki Bożej Bolesnej w Sank-
tuarium. Po obiadokolacji seniorzy powrócili 
w rodzinne strony.

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

Kolorowy Festiwal Kul-
tury Dziecięcej „Mali 
Giganci” w Zgłobicach
Mali Giganci wystąpili w Zgłobicach podczas 
XI Gminnego Festiwalu Kultury Dziecięcej 22 
września. Jedenaście placówek przedszkol-
nych z terenu gminy Tarnów zaprezentowało 
swoje liczne talenty, zwłaszcza wokalne i ta-
neczne. Kolorowe stroje, energia i pomysłowa 

choreografia to tylko część barwnych wystę-
pów przedszkolaków. Komisja konkursowa 
miała więc trudne zadanie, by wybrać zwy-
cięzców, zwłaszcza że każda z małych gwiazd 
pokazała się od jak najlepszej strony. Jednak 
po długich naradach jury w składzie Ewa Sojat 
– wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli w Tarnowie, Katarzyna Biel 
– wiceprzewodnicząca Rady Gminy Tarnów 
oraz Stanisław Jędrzejczyk pierwsze miejsce 
przyznali roztańczonym przedszkolakom z 
Krainy Marzeń w Zgłobicach. Srebrny medal 
zaś powędrował do Publicznego Przedszkola 
w Woli Rzędzińskiej, natomiast brąz przypadł 
Przedszkolu Niepublicznemu Sacré Coeur w 
Tarnowie.

W pełni zasłużone nagrody otrzymały 
wszystkie placówki przedszkolne, a na pozo-
stałych małych uczestników Festiwalu czeka-
ła moc atrakcji, w tym smaczny poczęstunek, 
dmuchane zamki, konkursy i zabawy anima-
cyjne dla dzieci. 

Jesienny piknik dla 
Seniorów z Dziennego 
Domu Senior+  
w Nowodworzu

Podopieczni Dziennego Domu Senior+  
w Nowodworzu uczestniczyli w integracyj-
nym pikniku na pożegnanie lata, który zor-
ganizowali pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 23 września. W tym nie-
zwykłym spotkaniu wzięła udział także Anna 
Pieczarka – członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego, wójt gminy Tarnów Grzegorz 
Kozioł, sołtys wsi Nowodworze Andrzej Głąb, 
a także przedstawiciele społeczności senio-
ralnej – Maria Ostrowska – gminny koordy-
nator ds. seniorów oraz Wiesława Niemczura 
– prezes Klubu Seniora w Radlnej. Nad orga-
nizacją jesiennego pikniku czuwała dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Beata Witkowska oraz kierownik Dziennego 
Domu Senior+ Halina Pinas.

 Piknik na pożegnanie lata to nie tylko 
smaczny poczęstunek z grilla, zabawa z or-
kiestrą, lecz także rozmowy, wymiana do-
świadczeń i wspaniały sposób na oderwanie 
się od codziennych trosk. 

– Ta placówka, ten dom dziennego pobytu 
to kolejna bardzo dobra inicjatywa rządowa, 
która adresowana jest dla seniorów potrze-
bujących aktywizacji społecznej i ruchowej, 
a także oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, 
kulturalnej i rekreacyjnej. Tutaj osoby star-
sze mogą miło spędzić czas – podsumowu-
je Anna Pieczarka z Zarządu Województwa  
Małopolskiego.
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Poprawi się stan i bezpieczeństwo na dwóch drogach w gmi-
nie Tarnów – w Zbylitowskiej Górze i Tarnowcu. Zostaną 

gruntownie przebudowane dzięki pozyskaniu przez samorząd 
dużego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – aż 
80 procent kosztów dużych przedsięwzięć (2,5 mln zł).

Fundusz Dróg Samorządowych został utworzony przez pre-
miera Mateusza Morawieckiego. Ma wspierać budowy, przebu-
dowy oraz remonty dróg gminnych i powiatowych. Dotacje przy-
znawane są na podstawie wniosków składanych przez samorządy 
terytorialne.  

Gmina Tarnów w ostatnim naborze złożyła dwa wnioski. Oba 
ocenione zostały bardzo wysoko i uzyskały najwyższe możliwe 
dofinansowanie – 80 procent.

Zmodernizowana zostanie ul. Miła w Zbylitowskiej Górze. 
Prace obejmą m.in. przebudowę wodociągu, budowę kanaliza-
cji deszczowej, ciągu pieszego z kostki betonowej oraz wymianę 
nawierzchni jezdni na odcinku blisko 500 metrów (technologia 
betonowa). Kwota dofinansowania do tej inwestycji to 860 tys. zł.

Jeszcze większe przedsięwzięcie drogowe zrealizowane zo-
stanie w Tarnowcu. Tam przebudowana zostanie ul. Sporto-
wa na odcinku przeszło 1 km. Zakres robót będzie podobny jak  

w Zbylitowskiej Górze – powstanie kanalizacja deszczowa, ścież-
ka rowerowa o szerokości 2 metrów oraz ułożona zostanie nowa 
nakładka asfaltowa. Kwota dotacji to aż 1,6 mln zł.

– Tych inwestycji oczekiwali mieszkańcy. Będziemy je mogli 
wykonać przy minimalnym zaangażowaniu środków gminnych – 
stwierdza wójt Grzegorz Kozioł.

INWESTYCJE
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Co w wakacje zrobione zostało w naszych 
szkołach i przedszkolach?
Tegoroczny okres wakacyjny w placów-

kach oświatowych na terenie gminy 
Tarnów upłynął pod znakiem inwestycji, 
remontów i modernizacji. Od września 
we wszystkich szkołach zajęcia odbywa-
ją się w większości w odnowionych i po-
malowanych salach lekcyjnych. Uczniom 
służą odświeżone stołówki, biblioteki 
oraz pozostałe pomieszczenia szkolne, 
uzupełnione zostało także wyposażenie.

Wśród najważniejszych inwestycji, ja-
kie udało się zrealizować w jednostkach 
oświatowych od początku 2019 roku, a 
zakończyć w wakacje należy wymienić do-
budowę części obiektu z przeznaczeniem 
na trzeci oddział przedszkola w Niepu-
blicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Łękawce. Wydatki na ten cel sfinanso-
wane zostały ze środków budżetu gminy. 
Dodatkowo przeprowadzono gruntowny 
remont sal lekcyjnych oraz pokoju nauczy-
cielskiego wraz z zakupem mebli, stolików 
i krzeseł oraz wymianą oświetlenia. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzę-
dzińskiej zyskała wyposażoną w nowo-
czesny sprzęt pracownię komputerową. 
Przeprowadzono modernizację biblioteki 
szkolnej oraz zaadaptowano salę lekcyj-
ną na pokój nauczycielski. Zagospodaro-
wano także część korytarza na rzecz za-
plecza techniczno-informatycznego oraz  

wymalowano trzy sale lekcyjne, korytarz  
i klatkę schodową oraz wymieniono oświe-
tlenie i wykładzinę PCV. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Koszycach Wielkich utworzono biblio-
tekę szkolną w miejscu dawnego oddziału 
przedszkolnego, natomiast pomieszczenia 
dla publicznego przedszkola zaadapto-
wano w przebudowanej części budynku. 
Przekształcono także część świetlicy szkol-
nej na gabinet pedagoga i intendenta. 

W Szkole Podstawowej w Tarnowcu - 
dzięki pozyskaniu dotacji od wojewody 
małopolskiego na realizację programu 
rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 
przeprowadzono gruntowny remont kuch-
ni i stołówki wraz z zakupem wyposażenia. 
Wykonano malowanie korytarzy wraz z 
wymianą oświetlenia w pokoju nauczyciel-
skim oraz pomalowano część ogrodzenia.

W Szkole Podstawowej w Zgłobicach 
wykonano remont pomieszczeń szatni 
wraz z zakupem szafek oraz naprawiono 
barierki na klatce schodowej. Powstała 
nowa sala do edukacji wczesnoszkolnej 
dla nowo powstałego oddziału. Wcześniej 
przeprowadzono roboty naprawcze zwią-
zane z zerwaniem podczas wichury części 
dachu na budynku szkoły.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Porębie Radlnej dokonano adaptacji po-
mieszczeń na potrzeby sali sensorycznej, 

biblioteki oraz archiwum. Poza tym od-
świeżono i pomalowano pomieszczenia 
szkolne.

Ważny remont wykonano w Niepu-
blicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w  Jodłówce-Wałkach. Dokonano naprawy 
uszkodzeń powstałych w wyniku nawałni-
cy. W ramach tych działań wykonano wy-
mianę części poszycia dachowego na sali 
gimnastycznej, wstawiono nowe okna, 
uzupełniono i naprawiono rynny oraz usu-
nięto uszkodzenia w elewacji budynku 
szkoły. 

W Niepublicznym Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Błoniu wykonano 
pierwszy etap przygotowań do realizacji 
montażu klimatyzacji w pracowni kompu-
terowej i świetlicy szkolnej na poddaszu 
budynku. 

W Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej 
Górze wyremontowano piec centralnego 
ogrzewania. Dzięki środkom finansowym 
z programu rządowego „Aktywna Tablica” 
wyposażono szkołę w interaktywne moni-
tory dotykowe.

Zadbano w czasie wakacyjnym także o 
otoczenie placówek oświatowych. Celem 
poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw 
przy Niepublicznym Przedszkolu w Tar-
nowcu wykonano remont urządzeń, a przy 
Szkole Podstawowej w Zgłobicach wyko-
nano bezpieczne podłoże na placu zabaw.

Duże rządowe pieniądze na drogi  
w Zbylitowskiej Górze i Tarnowcu







KULTURA
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Lato z gminą Tarnów za nami
Wakacyjny kalendarz wydarzeń kul-

turalnych już za nami. W gminnych 
miejscowościach gościliśmy gwiazdy pol-
skiej sceny muzycznej, pielęgnowaliśmy 
tradycję i kultywowaliśmy historię, a to 
wszystko łącząc z dobrą zabawą i szeroką 
paletą atrakcji dla całych rodzin.

Jak co roku w połowie lipca tysiące 
mieszkańców regionu tarnowskiego ogar-
nęła Mania Pomagania. Dzięki ludziom o 
gorących sercach został pobity kolejny re-
kord – uzbierano blisko 90 tys. zł! A wszyst-
ko po to, by pomóc dwóm chorym rodzeń-
stwom – bliźniakom Igorkowi i Wiktorkowi 
z Woli Rzędzińskiej oraz siostrzyczce i bra-
ciszkowi z Zawady – malutkiej Elence i Da-
nielkowi. Ze sceny wybrzmiały nie tylko 
największe hity muzyki disco polo w wy-
konaniu Andre i Sławomira, lecz także ko-
szycka scena gościła zespoły z najdalszych 
zakątków świata – z Portoryko i Botswany. 
„Czarodziejko, serc złodziejko”, „Ale, ale 
Aleksandra” śpiewał Andre, a „Miłość, mi-
łość z Zakopanem” Sławomira opanowała 
kilkutysięczną publiczność. 

Sierpień to zaś Święto Plonów, które 
jak zawsze w gminie Tarnów łączy trady-
cję z nowoczesnością. W Zbylitowskiej 
Górze mieszkańcy rozpoczęli świętowa-
nie od uroczystej mszy św. dziękczynnej, 
następnie miały miejsce staropolskie 
obrzędy dożynkowe w wykonaniu Koła 
Gospodyń Wiejskich z Woli Rzędzińskiej, 
przekazanie przez starostów chleba gospo-
darzowi – wójtowi Grzegorzowi Koziołowi 
oraz konkurs wieńca dożynkowego. Nie 
zabrakło folkloru w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca Świerczkowiacy, swojskiego 
jadła, w tym tradycyjnych przekąsek we-
dług staropolskiej receptury, którymi czę-
stowały Koła Gospodyń Wiejskich, bigosu 
od samorządu, myśliwskich przysmaków z 
dzika. Na góralską nutę zagrały Baciary, a 
publiczność znów pokazała „Jak się bawią 

ludzie”, zwłaszcza że wieczorową porą na 
scenie wystąpiła artystka młodego pokole-
nia – Margaret, która przyciągnęła kolejne 
tysiące fanów. 

Kilka dni później w  Woli Rzędzińskiej 
uroczyście świętowano 99. rocznicę Bitwy 
Warszawskiej. Obchody rozpoczęła defila-
da,  na której czele podążał Marszałek Pił-
sudzki na swej kasztance. Kolejno grupa 
kawalerzystów – husarze w XVII-wiecznych 
zbrojach, ułani z tarnowskiego Oddziału 
im. 5 Pułku Strzelców Konnych, tankietka 
typu TKS, samochód z ciężkim karabinem 
maszynowym czy piechurzy z grupy rekon-
strukcji historycznej im. 16 Pułku Piechoty, 
„Sokoły” z Towarzystwa Gimnastycznego 
i rycerze z Bractwa św. Jakuba. Na wozie 
drabiniastym jechały zaś panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z wójtem Grzegorzem 
Koziołem, przyśpiewując pieśni żołnierskie 
i patriotyczne. Natomiast podczas pikniku 
wojskowego nie zabrakło licznych poka-
zów kawaleryjskich grup rekonstrukcji hi-
storycznych, prezentacji umundurowania 
i wyposażenia współczesnego Wojska Pol-
skiego, poczęstunku wojskową grochówką 
czy nawiązującymi do epoki przysmaka-
mi przyrządzonymi przez Koła Gospodyń 
Wiejskich, wspólnego śpiewania pieśni 
patriotycznych i żołnierskich z pomocą 
biało-czerwonych śpiewników. Nowocze-
snym akcentem zakończyło się świętowa-
nie rocznicy Bitwy Warszawskiej – na sce-
nie wystąpiła SARSA, z którą kilkutysięczna 
publiczność śpiewała największe radiowe 
hity – „Carmen”, „Zakryj” czy „Naucz mnie”. 

Natomiast na Placu Przyjaźni Polsko
-Węgierskiej w Koszycach Wielkich 31 sierp-
nia spotkały się dwie kultury – polska i wę-
gierska. Gmina Tarnów gościła węgierskich 
bratanków z Jászdózsy – burmistrza, skarb-
nika, kapitana Jasów z małżonką oraz kon-
sula Węgier – dra László Marka Szuberta, 
którzy opowiedzieli o swoich korzeniach, 
tradycji, kulturze i języku. Polski folklor 

zaprezentowały kapele Siemiechowianie i 
Bobrowianie, a Koła Gospodyń Wiejskich 
częstowały tradycyjnymi przysmakami, 
choć z akcentem węgierskim. Był też gulasz 
od samorządu gminnego przyrządzony po 
węgiersku, jednak największym zaintere-
sowaniem cieszyła się strefa węgierska. 
Zaprzyjaźniona gmina z Jászdózsy przygo-
towała mnóstwo węgierskich specjałów, w 
tym m.in. zawijane ciasteczka z karmelem 
i sezamem czy pikantne kiełbaski różnego 
rodzaju z mangalicy. Uczestnicy festynu 
wzięli również udział w specjalnym quizie 
z nagrodami dotyczącym historii, kultury, 
języka i geografii Węgier, a najmłodsi mo-
gli przy okazji nauczyć się najpopularniej-
szych przysłów węgierskich. Wydarzenie 
na góralską nutę kończyła Kapela Ciupaga, 
zbójeckimi piosenkami rozgrzała do tańca 
publiczność, którą następnie bawił zespół 
EKSPRESJON. 

Lato gmina Tarnów pożegnała w Łę-
kawce prawdziwą ucztą muzyczną. Wrze-
śniowy weekend na długo pozostanie w 
pamięci mieszkańców, a to wszystko dla-
tego że przyszkolny plac w sobotnie popo-
łudnie zamienił się w rodzinny, koncertowy 
i pełen atrakcji piknik. „Moja Góraleczko” 
i „Tylko z Tobą” dla licznie zgromadzonej 
publiczności śpiewał Rompey. Jednak 
temperatura tego dnia wzrosła do maksi-
mum, gdy ze sceny wybrzmiały takie hity 
jak „Ona tańczy dla mnie”, „Mój aniele” czy 
„Miłość”, czyli dla mieszkańców regionu 
tarnowskiego wystąpił zespół WEEKEND.

Należy zaznaczyć, iż organizacja wspo-
mnianych wydarzeń możliwa była dzięki 
wsparciu sponsorów oraz realizacji licz-
nych projektów, na które Centrum Kultury 
i Bibliotek Gminy Tarnów, a także Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów otrzy-
mały dofinansowanie. Cenne nagrody w 
loteriach fantowych, koncerty czy darmo-
wy poczęstunek to również owoc pozyska-
nych środków.

Święto Plonów w Zbylitowskiej Górze łączyło tradycję z nowoczesnością
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Baciary zagrały na góralską nutę Jak zwykle publiczność dopisała

Kolejny rekord pobity!

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych Kilkutysięczna publiczność śpiewała razem z Sarsą

W Koszycach Wielkich spotkały się dwie kultury – polska i węgierska
Defilada w Woli Rzędzińskiej podczas 

Obchodów Rocznicy Bitwy Warszawskiej

Na Manii Pomagania w Koszycach Małych
uzbierano blisko 90 tys. zł
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Ogromne straty po trąbie powietrznej  
w Jodłówce-Wałkach. Poszkodowani  
nie zostali bez pomocy

Dzienny Dom „Senior+” już działa

Kilkanaście zerwanych dachów, uszko-
dzone dachy remizy OSP, szkoły, 

sklepu, powybijane okna, zerwane linie 
energetyczne, połamane drzewa, zatara-
sowane drogi… To krajobraz ogromnych 
zniszczeń po nawałnicy, jaka przeszła 7 
sierpnia przez Jodłówkę-Wałki. Miesz-
kańcy mówią o trąbie powietrznej, gdyż 
silny wiatr poczynił spustoszenie w zale-
dwie kilka minut. Zgodnie z udzielonym 
zaraz po wichurze zapewnieniem wójta 
gminy Tarnów Grzegorza Kozioła, miesz-
kańcy nie zostali bez pomocy.

To popołudnie na długo zapamiętają 
mieszkańcy Jodłówki-Wałek. Z ich relacji 

wiemy, że wichura trwała zaledwie kilka 
minut. Momentalnie zrobiło się ciemno, 
w jednej chwili pojawiła się ściana desz-
czu, gradu i silny wiatr.  Słychać było tylko 
huk i szum.  To wystarczyło, by poczynić 
tak ogromne straty. - To wielka tragedia 
zarówno dla kilkunastu rodzin, które do-
słownie straciły dach nad głową, jak i całej 
naszej miejscowości – mówił Lucjan Ol-
szówka, sołtys wsi.

Akcję usuwania szkód prowadziło po-
nad stu strażaków z Państwowej Straży 
Pożarnej, wszystkich jednostek OSP z gmi-
ny Tarnów oraz z gmin sąsiednich - Lisiej 
Góry i Skrzyszowa. Strażacy pracowali do 
późnych godzin wieczornych. Wójt Gminy 

Tarnów niezwłocznie po wichurze zwołał 
w miejscowej remizie sztab kryzysowy ko-
ordynujący akcję pomocy. Po pierwszym 
zabezpieczeniu domów, usunięciu poła-
manych drzew i pozrywanych linii energe-
tycznych przyszedł czas na dalszą pomoc.

- Nie zostawiliśmy mieszkańców sa-
mych z problemem. Po oszacowaniu strat 
wystąpiliśmy do wojewody o środki finan-
sowe dla poszkodowanych na usuwanie 
strat. Wypłaciliśmy już pieniądze na tzw. 
pierwsze potrzeby,  obecnie trwa przeka-
zywanie środków na remonty dachów do-
mów mieszkalnych, które ucierpiały pod-
czas wichury – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

W Domu Ludowym w Nowodworzu 
uruchomiony został Dzienny Dom 

„Senior+”, który przeznaczony jest dla 
osób nieaktywnych zawodowo po 60 
roku życia. Można w nim ciekawie spę-
dzić czas, skorzystać z zabiegów rehabi-
litacyjnych oraz z bogatej oferty kultural-
nej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

W Dziennym Domu „Senior+” odbywa 
się wiele zajęć m.in. ze śpiewu, wyszywa-
nia, malarstwa i rysunku, organizowane 
są gry ogólnorozwojowe. Do dyspozycji 
codziennie jest pani rehabilitantka, która 
prowadzi ćwiczenia i rehabilitacje w przy-
gotowanej do tego celu sali ćwiczeń i gabi-
necie masażu.

Raz w tygodniu seniorów odwiedza 
pielęgniarka, która udziela różnych porad i 
wskazówek oraz wykonuje pomiary pozio-
mu cukru. Osoby przebywające w Domu 
„Senior+” znajdują się cały czas pod opie-
ką dwóch osób. Mają zapewnione smacz-
ne posiłki – śniadanie oraz obiad. Mogą 
liczyć na wiele innych atrakcji i propozycji 
ciekawego spędzenia wolnego czasu, w 
tym na wizyty ciekawych osób.

– Nasza oferta adresowana jest do osób 
pozostających samotnie w domu, a wyma-
gających opieki i dopilnowania przez oso-
by trzecie np. w przyjmowaniu leków czy 
przyrządzaniu posiłków. Adresowana jest 
również do seniorów potrzebujących akty-
wizacji społecznej i ruchowej, oferty proz-
drowotnej, edukacyjnej, kulturalnej i rekre-
acyjnej – mówi Beata Witkowska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Tarnowie.
Na utworzenie Dziennego Domu „Se-

nior+” gmina Tarnów otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości przeszło 115 tys. zł 
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Pozostałe koszty zostały sfinansowane 
ze środków własnych gminy. W bieżącym 
roku – po złożeniu kolejnego wniosku – 
gmina otrzymała dotację na funkcjonowa-
nie „Senior+” w wysokości 300 zł na osobę 
uczęszczającą do Dziennego Domu. Dota-
cja nie pokrywa w całości miesięcznego 
kosztu pobytu seniorów - resztę dopłaca 
gmina i sam uczestnik uiszcza małą opłatę 
w zależności od dochodu.

– Zachęcamy Państwa, jeżeli macie wię-
cej niż 60 lat i jesteście sami w domu, choć 

nie jest to warunek konieczny i jesteście 
chętni do przebywania w miłym gronie in-
nych osób do zgłaszania się do Dziennego 
Domu „Senior+” w Nowodworzu. Są jeszcze 
wolne miejsca – stwierdza Beata Witkow-
ska. – Zachęcamy rodziny, w których są 
osoby pozostawiane same w domu na czas 
wyjazdu domowników do pracy: przywieź-
cie mamę lub tatę do naszego domu. Nie 
będą samotni, spędzą miło czas. Ten Dzien-
ny Dom został właśnie w takim celu utwo-
rzony – dodaje.

Szczegółowych informacji w tych 
sprawach udzielają kierownik Dziennego 
Domu „Senior+” w Nowodworzu –  Halina 
Pinas tel. 14 688 01 52 i dyrektor GOPS – 
Beata Witkowska tel. 14 688 01 50.





Kolejne stypendia Wójta Gminy Tarnów 
dla uzdolnionej młodzieży

Co roku wójt gminy Tarnów przyznaje stypendia finansowe kilkunastu uzdolnionym osobom z terenu gminy Tar-
nów. W ostatnich dwóch miesiącach nagrodzonych zostało 3 młodych mieszkańców, którzy swoją wiedzą, pa-

sją czy wciąż udoskonalanym talentem godnie reprezentowali zarówno gminę Tarnów, jak i Polskę również na arenie 
międzynarodowej. Stypendia Wójta Gminy Tarnów oficjalnie wręczane są w Urzędzie Gminy Tarnów, przyznawane za 
szczególne osiągnięcia w sferze naukowej, artystycznej czy sportowej. Stypendia te to nie tylko wyróżnienie, docenienie 
ciężkiej pracy młodych ludzi, lecz także finansowa pomoc w dalszym rozwijaniu pasji i szlifowaniu talentów. Wszystkim 
stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! W ostatnim czasie wyróżnieni zostali:

Ewelina Dziurawiec 
17 lat, mieszkanka Woli Rzędzińskiej. Judoczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wolania” 
Wola Rzędzińska, którego godnie reprezentuje nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Wystar-
czy choćby wspomnieć sukcesy ostatnich dwóch lat, kiedy to wywalczyła złoto podczas Mię-
dzynarodowego Turnieju Judo w Jedliczach w 2018 r. czy w Sosnowcu w 2019 r.

Jagoda Florek 
19 lat, mieszkanka Zbylitowskiej Góry. Od dziewięciu lat śpiewa w Dziewczęcym Chórze Kate-
dralnym „Puellae Orantes”, dzięki któremu rozwija i prezentuje swój talent wokalny podczas 
licznych krajowych i międzynarodowych koncertów, projektów oraz przeglądów. Złoty Dyplom 
w kategorii muzyki sakralnej, I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych i uniwersyteckich, 
srebrny dyplom w kategorii: pop, folk, jazz w Międzynarodowym Konkursie Leonardo da Vin-
ci we Florencji w 2017 r. to tylko niektóre osiągnięcia. Zaangażowanie Jagody odzwierciedla-
ją także cztery nagrane płyty „Puellae Orantes”, z czego trzy posiadają status „Złotej”, jedna  
„Platynowej”.

Filip Gieracki
16 lat, mieszkaniec Koszyc Wielkich. Artysta i umysł ścisły w jednym. Przez kilka lat aktor tar-
nowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego, gdzie zagrał m.in. tytułową rolę w spektaklu „Mały 
Książę”. Jednak to osiągnięcia w dziedzinie informatyki dały mu pierwszeństwo w wyborze 
szkoły ponadgimnazjalnej dzięki tytułowi finalisty zarówno w Małopolskim Konkursie Tema-
tycznym „Od algorytmu do programu”, jak i w zawodach indywidualnych XII Olimpiady Infor-
matycznej w Gdyni.

OŚWIATA
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Pierwsze mecze Gminnej Ligi Orlikowej za nami
W Tarnowcu, na boisku „Orlik”, 11 września miała miejsce inau-

guracja Amatorskiej Ligi Orlikowej Gminy Tarnów Piłki Noż-
nej. Do tegorocznych rozgrywek Ligi zgłosiło się łącznie 6 drużyn: 
FC PO NALEWCE, UKS TYGRYSKI, RADLNA TEAM, SPORT MOSSIMO, 
GRUPA ALEX, METAL I PRZYJACIEL. Każda drużyna liczy minimum 
7, a maksymalnie 11 zawodników. Zespoły podczas kolejnych ty-
godni walczą o Puchar Wójta Gminy Tarnów. Mecze rozgrywane 
są systemem „każdy z każdym”. Jak widać po składach drużyn, 
amatorów piłki nożnej nie brakuje w żadnej grupie wiekowej,  
a drużyny są zróżnicowane. W trakcie kolejnych rozgrywek nie braku-
je zaś sportowej rywalizacji.

Rozgrywki odbywają się w każdą środę od godz. 19.00 na boisku 
„Orlik” w Tarnowcu i trwają przez sześć tygodni, czyli do 9 paździer-
nika. Pełną tabelę oraz terminarz rozgrywek można zobaczyć pod 
adresem www.gmina.tarnow.pl/ligaorlikowa. Zapraszamy również 
do kibicowania w trakcie meczów.




