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Masz wpływ,  
zainteresuj się ważnymi dla Ciebie sprawami 
Chcesz poznać propozycje rozwiązań 

układu komunikacyjnego, inwestycji 
czy przeznaczenia poszczególnych tere-
nów – zobacz projekty planowania prze-
strzennego. Obecnie w Urzędzie Gminy 
Tarnów trwa udostępnienie do publicz-
nego wglądu projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
kolejnych miejscowości. Jest możliwość 
zgłaszania uwag lub propozycji własnych 
rozwiązań projektowych. 

– Warto śledzić ogłoszenia na stronie 
internetowej Urzędu, na tablicach infor-
macyjnych zamieszczonych w poszczegól-
nych miejscowościach oraz na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów – mówi 
wójt, Grzegorz Kozioł. Można też dzwonić 
w godzinach pracy Urzędu Gminy Tarnów 
bezpośrednio do pracowników Refera-
tu Zagospodarowania Przestrzennego 
pod numery telefonów (14) 688-01-38 lub 
688-01-17. Dodajmy, że dyskusje publicz-
ne w tej sprawie odbyły się we wrześniu,  

teraz czas na wyłożenie planów oraz skła-
danie uwag. 

Wyłożenie planów oraz składanie 
uwag:
- dla miejscowości Błonie od 17.09.2020 
do 16.11.2020, uwagi można składać do 
04.12.2020 r.
- dla miejscowości Radlna od 17.09.2020 
do 16.11.2020 r., uwagi można składać do 
04.12.2020 r.
- dla miejscowości Zawada od 17.09.2020 
r. do 16.10.2020 r., uwagi można składać 
do 04.11.2020 r.
- dla miejscowości Zgłobice od 17.09.2020 
r. do 16.10.2020 r., uwagi można składać 
do 04.11.2020 r.
- dla miejscowości Wola Rzędzińska (oko-
lice ośrodka Zdrowia) od 17.09.2020 do 
16.11.2020 r., uwagi można składać do 
04.12.2020 r. 

Dodajmy, że obecnie, ze względu na ko-
nieczność dokonania zmian w zakresie sze-
rokości linii rozgraniczających pasy drogo-
we dróg powiatowych, w przygotowanych  

projektach miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, na ukończe-
niu są prace związane z wprowadzaniem 
zmian w projektach planów dla miejsco-
wości Biała, Zbylitowska Góra oraz Poręba 
Radlna. Przewidywany termin wyłożenia 
powyższych projektów planów do publicz-
nego wglądu to listopad 2020 r. - pod wa-
runkiem uzyskania pozytywnych uzgod-
nień zarządcy dróg.

W trakcie opracowania jest również 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego. Trwają 
uzgodnienia tego dokumentu z instytu-
cjami określonymi w przepisach. Po uzy-
skaniu pozytywnych uzgodnień i opinii, 
projekt Studium zostanie udostępniony 
do publicznego wglądu w grudniu 2020 r.

Dodajmy, że wszystkie dyskusje pu-
bliczne ze względu na zagrożenie korona-
wirusem zostały zorganizowane z zacho-
waniem reżimu sanitarnego – dezynfekcją 
rąk, z użyciem maseczki ochronnej oraz 
zachowaniem odpowiedniego dystansu.

Powszechny Spis Rolny 2020

Wywieś flagę dla Niepodległej!

Główny Urząd Statystyczny informu-
je, że od 1 września do 30 listopada 

2020 r. na terenie całego kraju odbywa 
się Powszechny Spis Rolny 2020. Udział 
w nim jest obowiązkowy, jest on pro-
wadzony w gospodarstwach indywidu-
alnych oraz w gospodarstwach rolnych 
osób prawnych i jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej. 
Podstawową metodą realizacji spisu 

powszechnego jest samospis interneto-
wy – każdy rolnik może dokonać spisu 
we własnym domu na stronie interneto-
wej Głównego Urzędu Statystycznego. 
Uzupełniającą metodą udziału w spisie 
będzie wywiad telefoniczny oraz wy-
wiad bezpośredni. Bieżące informacje 
o spisie rolnym dostępne są na stronie 
internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. 

Wraz z bieżącym numerem „Nowin 
Tarnowskiej Gminy” przekazuje-

my w Państwa ręce flagę Polski. Flagi 
zostały uszyte ręcznie przez pracowni-
ków Centrum Kultury i Bibliotek Gminy 
Tarnów w Domu Kultury w Tarnowcu, 
który w ostatnich tygodniach zamienił 
się w mini-szwalnię. Dzięki dostarczeniu 
ich do każdego domostwa, już 11 listo-
pada w Narodowe Święto Niepodległo-
ści gmina Tarnów stanie się biało-czer-
wona.

- Flaga to powód do dumy, to symbol 
naszej jedności, symbol naszej państwo-
wości, wolnej i niepodległej Ojczyzny. 
Pokażmy przywiązanie do naszych barw 

narodowych i zawieśmy flagę w Święto 
Niepodległości na domu, balkonie czy 
w ogrodzie, z zachowaniem szacunku dla 
naszego narodowego symbolu – apeluje 
wójt Grzegorz Kozioł. 

Flaga jako jeden z symboli naro-
dowych zajmuje szczególne miejsce 
w naszej tradycji i kulturze. Jest widoczną 
oznaką pamięci i wdzięczności dla przod-
ków, którym zawdzięczamy wolną Ojczy-
znę. Żyjemy w wolnym kraju, ale naszym 
zadaniem jest zrobić wszystko, aby pa-
mięć i wdzięczność za krew przelaną za 
naszą wolność i niepodległość Ojczyzny 
nigdy nie umarła. Uczcijmy godnie dzień, 
w który wspominamy przywrócenie  

Polski na mapę świata po 123 latach nie-
woli. Niech biało-czerwona flaga będzie 
znakiem naszej Polskiej wspólnoty!
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Panie Marszałku, Małopolska Tar-
cza Antykryzysowa przedstawiana jest 
za wzorowy przykład działań w regio-
nie mających na celu troskę o zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców, a tak-
że ochronę miejsc pracy i zapobieganie 
skutkom kryzysu gospodarczego. Jak 
doszło do tego, że tak szybka była Wa-
sza odpowiedź na sytuację związaną 
z pandemią koronawirusa? Jak doszło 
do powstania tej Tarczy?

Czas pandemii przyniósł zupełnie nową 
i zarazem ciężką rzeczywistość zdrowotną, 
społeczną i gospodarczą. Sytuacja wywo-
łana wirusem SARS-CoV-2 spowodowała 
konieczność podjęcia natychmiastowych 
działań zmierzających do powstrzymania 
epidemii. Bardzo ważnym aspektem wdra-
żania wskazanych działań jest zaangażo-
wanie władz na wszystkich poziomach. 
Wprowadzenie zmian w organizacji pracy 
i nauczania, wsparcia służby zdrowia czy 
ochrony przedsiębiorstw i pracowników 
– to tylko niektóre przykłady podejmowa-
nych działań i wdrażanych w celu ograni-
czeniu negatywnych skutków powodowa-
nych wirusem. Do tych poczynań – obok 
inicjatyw rządu – włączył się samorząd 
Małopolski. Powołaliśmy liczne zespoły, 
a także podjęliśmy ścisłą współpracę ze 
środowiskami medycznymi, administracją 
rządową oraz przedsiębiorcami. Jedno-
cześnie dokonaliśmy weryfikacji budżetu 
województwa oraz możliwości RPO ce-
lem wygospodarowania jak największej 
puli środków finansowych bez rezygnacji 
z wcześniej zaplanowanych wydatków 
o proinwestycyjnym charakterze. Dodat-
kowo Marszałek Witold Kozłowski powo-
łał Komitet Sterujący, który podejmował 
szybkie i sprawne decyzje, dzięki czemu 
mogliśmy i możemy bez względnej zwłoki 
kierować pomoc w newralgiczne obszary. 

Do kogo skierowana jest pomoc i jakie 
środki samorząd województwa prze-
znacza na ten cel?

Na realizację działań w ramach Tar-
czy przekazaliśmy miliard złotych. Środ-
ki pochodzą z Funduszy Europejskich 
oraz budżetów państwa i województwa, 
a realna pomoc kierowana jest do kilku 
newralgicznych sektorów, które na sku-
tek pandemii potrzebują niezwłocznego 
i konkretnego wsparcia. Ponieważ zawsze 
podkreślaliśmy, że zdrowie mieszkańców 
województwa jest dla nas najważniejsze, 
dlatego na początku pandemii, tego zresz-
tą wymagała też nadzwyczajna sytuacja 

epidemiologiczna, pierwsze działania 
skierowaliśmy w stronę małopolskiej służ-
by zdrowia. W ramach pakiety medyczne-
go doposażyliśmy oddziały szpitalne jak 
i inne służby w sprzęt i aparaturę do walki 
z koronawirusem. Zakupiliśmy między in-
nymi pięćdziesiąt nowoczesnych i w pełni 
wyposażonych karetek. W sumie takich 
pakietów pomocowych w ramach Tarczy 
jest sześć. Niebagatelne środki zostały 
przekazane na realizację pakietów spo-
łecznych i edukacyjnych, w ramach które-
go wsparcie otrzymują placówki opieki ca-
łodobowej oraz kupowane są technologie 
i sprzęt do zdalnego nauczania czy na pa-
kiet rozwoju. A także na pakiet zapobiega-
jący negatywnym skutkom w gospodarce 
– bardzo istotny moim zdaniem. Przedsię-
biorcy w firmach borykających się z kłopo-
tami finansowymi wskutek koronawirusa 
mogli składać wnioski o bezzwrotną dota-
cję na utrzymanie zatrudnienia. Małopol-
scy przedsiębiorcy mogą również ubiegać 
się o pożyczki płynnościowe na atrakcyj-
nych warunkach.

Właśnie, jednym sektorów, do któ-
rych natychmiast skierowana została 
pomoc był sektor gospodarczy. Dodat-
kowa pomoc z województwa pozwoli-
ła uratować wiele miejsc pracy. W ja-
kim stopniu z zaproponowanego przez 
Małopolskę dodatkowego wsparcia 
na ochronę miejsc pracy skorzystały 
osoby prowadzące działalność gospo-
darczą w gminie Tarnów?

Tak zwane bony rekompensacyjne 
na ochronę firm i miejsc prac cieszyły się 
dużą popularnością. Przypomnę, że wy-
sokość wsparcia dla utrzymania jednego 
etatu wynosiła 9 tys. zł. Łączna liczba po-
zytywnie ocenionych wniosków to prawie 
4,5 tysiąca i w tej liczbie są także wnioski 
złożone przez osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą w gminie Tarnów. Mam 
też dobrą wiadomość dla wszystkich, 
którzy złożyli wnioski o bon dla samoza-
trudnionych. Zarząd województwa po-
nad dwukrotnie zwiększył pulę środków 
przeznaczonych na ten cel. Dzięki temu 
pieniądze otrzymają wszyscy wniosko-
dawcy, którzy spełniają warunki i wystąpili 
o wsparcie w postaci bonu.

Gdzie i w jaki sposób można uzyskać 
szczegółowe informacje odnośnie pro-
ponowanych przez województwo mało-
polskie rozwiązań na walkę z koronawi-
rusem i jego negatywnymi skutkami?

Wszystkie informacje o działaniach 
i ułatwieniach przygotowanych przez 
samorząd województwa małopolskie-
go na rzecz beneficjentów środków UE 
w sytuacji zagrożenia koronawirusem do-
stępne są na stronie RPO Malopolska lub 
pod nr infolinii tel. (12) 616 06 16. Informu-
jemy tam również o zmianach i przesunię-
ciach terminów naborów wniosków wpro-
wadzonych przez instytucje ogłaszające 
konkursy oraz przekazujemy inne wiado-
mości ważne dla realizujących projekty 
unijne w czasie pandemii. Warto też śle-
dzić informacje pojawiające się na stronie 
internetowej Małopolski oraz na profilu FB 
Małopolska-Fundusze Europejskie.

Samorząd Małopolski stwarza rów-
nież wiele innych możliwości pozyski-
wania pieniędzy na różne działania, 
w tym dla samorządów szczebla gmin-
nego. Jak z tych możliwości korzysta 
gmina Tarnów? Jak układa się współ-
praca obecnego Zarządu Województwa 
Małopolskiego z władzami samorządo-
wymi gminy Tarnów?

Gmina Tarnów od dawna jest liderem 
w pozyskiwaniu środków finansowych 
na różne działania i z różnych źródeł, w tym 
unijnych. Tutejsze władze samorządowe 
znane są ze sprawnego działania. Współ-
praca z województwem małopolskim 
rozwinęła się i poszła w jeszcze lepszym 
kierunku zapewne wtedy, gdy w zarządzie 
województwa pracowała Anna Pieczarka, 
obecna pani poseł. Mogę sobie tylko ży-
czyć, aby nic w tym temacie się nie zmie-
niało. Aby współpraca między samorzą-
dem województwa a samorządem gminy 
Tarnów, której pozytywne efekty widać 
przejeżdżając przez poszczególne miej-
scowości, zawsze układała się tak dobrze 
jak teraz.

Uratowaliśmy wiele miejsc pracy
Rozmowa z Panem Marszałkiem Edwardem Czesakiem, 
Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego



XIV Sesja 
Rady Gminy Tarnów

29 maja odbyła się XIV Sesja Rady Gminy 
Tarnów. W jej trakcie zachowano wszelkie 
wymagane przepisami sanitarnymi wymogi, 
stąd odbyła się ona w hali sportowej w Cen-
trum Kultury i Sportu w Koszycach Małych. 
Na sesji podjęto szereg ważnych dla codzien-
nego funkcjonowania naszej gminy uchwał.

Radni przyjęli szczegółowe warunki przy-
znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyrazili 
zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Gminą 
Tarnów a Województwem Małopolskim na 
wspólną realizację zadania pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 
w ciągu dróg wojewódzkich Województwa 
Małopolskiego”. Jednym z najważniejszych 
punktów było uchwalenie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy 
Tarnów. Radni dyskutowali w tym temacie, 
zapoznając się z opiniami mieszkańców 
z przeprowadzonych konsultacji. 

Nowy budynek w Zgło-
bicach w finale Ogól-
nopolskiego Konkursu 
Modernizacja Roku & 
Budowa XXI wieku

Mowa o budynku Remizy OSP wraz z Domem 
Kultury, który stanął w centrum tej miejsco-
wości. To zmiana jakości architektonicznej 
i komfort dla użytkowników. Obiekt wie-
lofunkcyjny powstał w miejscu dawnego, 
który był w bardzo złym stanie technicznym. 
W uzasadnieniu kapituły konkursowej czy-
tamy: Budowa Domu Kultury z pomieszcze-
niami Remizy OSP Zgłobice to najciekawsza 
modernizacja ukończona do 2019 roku, 
przeszedł pomyślnie procedury konkursowe  

i zakwalifikował się do udziału w Finale Ogól-
nopolskiego Konkursu Otwartego Moderni-
zacja Roku &Budowa XXI wieku i jest już na 
interaktywnej mapie Polski wraz z indywidu-
alną wizytówką obiektu.

XVII Memoriał bł. O. Zbi-
gniewa Strzałkowskiego 
- Łączyliśmy się duchowo
W niedzielę, 7 czerwca w kościele parafial-
nym na szczycie Góry św. Marcina w Zawa-
dzie odbyła się Msza św. dziękczynna za bł. o. 
Zbigniewa Strzałkowskiego z prośbą o Jego 
kanonizację, o pokój i ochronę przed ter-
roryzmem. Po Mszy świętej złożone zostały 
kwiaty.

Dodajmy, że przez minionych 16 lat, po-
czątkiem czerwca w Zawadzie, by uczcić pa-
mięć męczennika i błogosławionego, miesz-
kańca naszej gminnej miejscowości – Ojca 
Zbigniewa Strzałkowskiego, samorząd gmin-
ny wraz z miejscową szkołą podstawową or-
ganizował memoriał. W pierwszą czerwcową 
niedzielę setki czcicieli błogosławionego 
z całej Polski biegły zawadzkimi ulicami 
w sportowym memoriale. W tym roku nie 
mogliśmy spotkać się i wyruszyć na zawadz-
kie trasy. Ale byliśmy razem duchowo, wspo-
minając Błogosławionego Ojca Zbigniewa 
Strzałkowskiego.

Absolutorium i wotum 
zaufania dla Wójta

Radni gminy Tarnów udzielili wójtowi Grze-
gorzowi Koziołowi absolutorium za wyko-
nanie ubiegłorocznego budżetu. Co warte 
podkreślenia – przychody do budżetu w cią-
gu roku wzrosły (w stosunku do planu wyj-
ściowego) o 18 mln zł. To, przede wszystkim, 
skutek pozyskiwania środków zewnętrznych 
na inwestycje. Pozytywnie politykę finanso-
wą gminy za ubiegły rok oceniła także Regio-
nalna Izba Obrachunkowa. Za udzieleniem 
absolutorium i wotum zaufania Grzegorzo-
wi Koziołowi była zdecydowana większość 
radnych. Absolutorium poparło 17 radnych, 
wstrzymało się 2. Za udzieleniem Wójtowi 
wotum zaufania było 17 radnych, a 2 przeciw.

Tak głosowała gmina 
Tarnów w wyborach 
prezydenckich 
W dniu 12 lipca odbyła się druga tura wy-
borów Prezydenta RP. Frekwencja w woje-
wództwie małopolskim wyniosła 69,75%, 
w powiecie tarnowskim 66,38%, zaś w na-
szej gminie Tarnów aż 69,60%. Oznacza to, 
że 13 915 mieszkańców ( z 19 992 uprawnio-
nych) zagłosowało w wyborach prezydenc-
kich.

Z naszych gminnych miejscowości 
najwyższa frekwencja była w Zawadzie – 
75,47%, najniższa zaś w Tarnowcu – 66,90%. 
Wyniki głosowania w drugiej turze wyborów 
prezydenckich w gminie Tarnów: Duda An-
drzej 9164 głosy (66,50%), Trzaskowski Ra-
fał 4616 (33,50%).

W charytatywnej akcji 
#GaszynChallenge

Pracownicy Gminy Tarnów na czele z wójtem 
Grzegorzem Koziołem i zastepcą wójta Sła-
womirem Wojtasikiem wzięli udział w cha-
rytatywnej akcji #GaszynChallenge, która 
objęła już całą Polskę. Wyzwanie naszym sa-
morządowcom rzucili jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Koszyc Małych oraz Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.
Zasady #GaszynChallenge są proste. Trze-
ba zrobić 10 pompek lub przysiadów, a na-
stępnie wpłacić zebrane przez uczestników 
pieniądze na wybraną akcję charytatywną. 
Po wykonaniu zadania można nominować 
kolejne 3 osoby, firmy lub instytucje.

Gmina Tarnów wykonanym obok hali 
widowiskowo-sportowej w Koszycach Wiel-
kich zadaniem wsparła Panią Anię, samotną 
matkę z terenu gminy Tarnów, która walczy 
o utrzymanie wzroku.

Rocznica 
potyczki w Białej
W niedzielę, 26 lipca, odbyły się uroczysto-
ści pod pomnikiem w Białej upamiętniające 
harcerzy z mościckiego hufca „Szarych Sze-
regów”, którzy 76 lat temu stanęli w obronie 
konspiracyjnego zebrania i trzech z nich po-
niosło śmierć.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.  
odprawioną w kaplicy w Białej. Po Mszy na-
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stąpił uroczysty przemarsz uczestników pod 
pomnik upamiętniający wydarzenia sprzed 
76 lat, gdzie miały miejsce oficjalne wystą-
pienia, złożenie kwiatów i krótki występ 
orkiestry OSP z Woli Rzędzińskiej. Wartę ho-
norową przy pomniku wystawili członkowie 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Zefir”, 
kultywujący tradycję żołnierzy niezłomnych.

XVII Sesja Rady Gminy 
Tarnów. Medal „Za Za-
sługi dla Obronności 
Kraju” dla Antoniny  
i Jana Wiśniowskich

W dniu 19 sierpnia w Centrum Kultury i Spor-
tu w Koszycach Małych odbyła się XVII Sesja 
Rady Gminy Tarnów. Sesję rozpoczęła uro-
czystość wręczenia Medalu „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” dla Antoniny i Jana Wi-
śniowskich z Woli Rzędzińskiej. Wojskowy 
Komendant Uzupełnień ppłk Piotr Waręcki 
oraz wójt Grzegorz Kozioł wręczyli Państwu 
Wiśniowskim srebrny medal „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” nadany przez Ministra 
Obrony Narodowej rodzicom, którzy wycho-
wali co najmniej trójkę dzieci na wzorowych 
żołnierzy.

Następnie w trakcie sesji radni wyrazili 
zgodę na zawarcie porozumienia na wspólną 
realizację zadania pomiędzy Gminą Tarnów 
a Powiatem Tarnowskim. Radni przyznali 
też dotację celową Parafii Rzymskokatolic-
kiej p.w. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. 
Radni obradowali również nad kilkoma in-
nymi uchwałami, w tym m.in. nad zmianami 
uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Tarnów, dyskutowali rów-
nież nad bieżącymi sprawami

Pożar budynku  
tzw. „starej kaplicy”  
w Koszycach Małych

7 września przed godziną 23.00 straż pożarna 
została wezwana do pożaru poddasza w jed-
nym z budynków w Koszycach Małych. Jak się 
okazało, palił się budynek tzw. „starej kaplicy” 
w centrum wsi, którego właścicielem jest gmi-
na Tarnów.

Po przybyciu na miejsce, strażacy rozpo-
częli gaszenie pożaru. W akcji brało udział 
sześć jednostek strażackich: trzy z Państwowej 
Straży Pożarnej oraz jednostki OSP z Koszyc 
Małych, Koszyc Wielkich oraz Zgłobic.

Pożar objął dach i poddasze budynku, 
strażacy użyli w gaszeniu specjalistycznego 
sprzętu. Akcja trwała aż do godzin porannych. 
Spaleniu uległo poddasze.

Na miejscu pracowała również policja oraz 
pogotowie energetyczne. Trwa ustalanie przy-
czyn pożaru.

Co dalej z rozgrywkami 
szkolnymi 
W spotkaniu zorganizowanym w Szkole 
Podstawowej w Gromniku wzięło udział je-
denastu spośród szesnastu gminnych koor-
dynatorów sportu w powiecie tarnowskim. 
Rozmawiano na temat sposobów i możli-
wości organizowania szkolnych rozgrywek 
i turniejów sportowych w zmienionej rze-
czywistości. Mowa o dostosowywaniu się do 
obostrzeń związanych z zagrożeniem koro-
nawirusem.

- W gminie Tarnów dyrektorzy szkół zde-
cydowali, że do końca roku nie będą organi-
zować rywalizacji sportowej. Możemy nato-
miast, jeśli tylko będzie taka wola dyrektorów 
i nauczycieli wychowania fizycznego, wysta-
wić zawodników do rywalizacji powiatowej. 
Jesteśmy zawsze sercem ze sportem - mówi 
koordynator sportowy w gminie Tarnów, Eu-
geniusz Wojarowicz. 

Tematem rozmów był również kalendarz 
najbliższych wydarzeń w województwie. 
Jest on dostępny na stronie internetowej 
Małopolskiego Szkolnego Związku Sporto-
wego.

Samochód  
dla OSP Zgłobice

Strażacy ochotnicy lada chwila będą mieli 
nowy wóz o wartości prawie 900 tysięcy zło-
tych. - To dla nas świetna wiadomość, nowy 
samochód o bardzo dobrych parametrach 
technicznych będzie służył nie tylko do akcji 
gaśniczych, ale i drogowych – mówi prezes 
OSP Zgłobice, Katarzyna Biel. Z końcem 
czerwca br. delegacja ogniomistrzów ze 
Zgłobic oraz zastępca wójta Sławomir Wojta-
sik odebrali w siedzibie Komendy Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 
promesę na zakup samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla tej jednostki.

Zakup średniego samochodu ratowniczo 
– gaśniczego to montaż finansowy kilku in-
stytucji. Zakłady ubezpieczeniowe zadekla-
rowały przekazanie 200 tysięcy złotych na ten 
cel, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej – 380 ty-
sięcy złotych, Krajowy System Ratowniczo – 
Gaśniczy – 50 tysięcy złotych, Fundusz Orlen 
– 50 tysięcy złotych, środki własne gminy Tar-
nów - 130 tysięcy. Kilkanaście tysięcy złotych 
dołożyli także strażacy i Starostwo Powiato-
we w Tarnowie. 40 tysięcy złotych przekazał 
ponadto Urząd Marszałkowski.

Samochód jest bardzo dobry technicznie. 
Ma 4,5 tysiąca litrów pojemności, napęd 4 na 
4 i 320 koni mechanicznych

Zmiana na stanowisku 
skarbnika
Jest zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy 
Tarnów. Za Irenę Podrazę obowiązki skarbni-
ka gminy przejął wieloletni pracownik działu 
finansowego Urzędu Gminy Tarnów, Łukasz 
Woskowicz. Za długoletnią pracę Pani Ire-
nie podziękowali w trakcie czerwcowej sesji 
przedstawiciele władz gminy, radni, sołtysi 
oraz pracownicy urzędu.
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Ile zapłacimy za śmieci w gminie Tarnów w przyszłym 
roku? Okaże się dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu 
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Jesień za pasem i … smog

Uwaga seniorzy, nie dajcie się oszukać

Wszystkie okoliczności wskazują, że 
od nowego, 2021 roku, opłaty dla 

mieszkańców wzrosną prawdopodobnie 
o ok. 30-40%. Ale po kolei.

Przetarg ogłoszony
3 września odbyło się otwarcie ofert 

w przetargu na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych z nierucho-
mości na terenie gminy Tarnów. Złożone 
zostały trzy oferty z cenami za odbiór tony 
odpadów w przedziale od przeszło 1040 
złotych, do blisko 1300 złotych za jedną 
tonę odpadów. Dodajmy, że obecnie obo-
wiązująca do końca bieżącego roku cena 
wynosi 780 złotych za jedną tonę odebra-
nych odpadów. Przetarg nie został zakoń-
czony ponieważ wszystkie oferty obar-
czone były wadami uniemożliwiającymi 
jego rozstrzygnięcie. Ostatecznie Decyzją 
Krajowej Izby Odwoławczej w Warsza-
wie wszystkie oferty zostaną ponownie  

ocenione i dopiero wówczas będzie możli-
we wybranie nowego operatora na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych z terenu naszej gminy na okres naj-
bliższych dwóch lat.

Miasto chce więcej 
za odpady wielkogabarytowe
Zmieniły się również opłaty za korzy-

stanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Tarnowie, a kon-
kretnie wzrosły opłaty ze składowanie 
odpadów wielkogabarytowych i zielonych. 
Warto jednak dodać, że indywidualnie 
mieszkańcy nie ponoszą za nie odrębnych 
kosztów, bo te są wliczone w koszty całe-
go systemu. 

Jest nowy wzór deklaracji 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Jak informowaliśmy, obowiązuje on 
od 1 marca. Opłaty naliczane są nie jak 
dotychczas od gospodarstwa domowe-
go, ale od liczby osób zamieszkałych na 
danej nieruchomości. 

Przypominamy ponadto, że od 1 lipca 
br. odpady komunalne mogą być zbiera-
ne wyłącznie w sposób selektywny obej-
mujący papier, szkło, tworzywa sztuczne, 
odpady zielone i pozostałe odpady zmie-
szane.

Dlatego tak ważne jest, by wszyst-
kie osoby, które nie złożyły jeszcze od-
powiednich deklaracji, zrobiły to jak 
najszybciej. Należy je złożyć w Urzę-
dzie Gminy Tarnów na Dzienniku Po-
dawczym (w pokoju nr 6A) lub przesłać 
pocztą. Wszelkich informacji udziela 
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu 
Gminy Tarnów pod numerem telefonu  
(14) 688-01-60.

- Niebawem rozpocznie się sezon grzew-
czy, a wraz z nim powróci problem zanie-
czyszczonego powietrza – mówi komen-
dant Straży Gminnej, Arkadiusz Łucarz 
i przypomina, że smog można zmini-
malizować na kilka sposobów. Mowa 
o częstych przeglądach kominiarskich, 
właściwym sposobie rozpalania, zakupie 
odpowiedniego opału, na który powinno 
być wystawione świadectwo jakości wę-
gla, a drewno opałowe nie powinno prze-
kraczać 20% wilgotności.

Nie jest tajemnicą, że gospodarstwa do-
mowe w znaczny sposób zanieczyszczają 

powietrze. Ogrzewając nasze domostwa 
(głównie domki jednorodzinne) drew-
nem i węglem w starych piecach, kotłach 
i kominach wydzielamy najwięcej szkodli-
wych substancji dostających się do atmos-
fery.

Sejmik województwa małopolskiego, 
w formie specjalnej uchwały, zatwierdził 
właśnie nowy program antysmogowy. 
Wprowadza on zakaz palenia w komin-
kach w tych dniach, w których normy 
zanieczyszczenia powietrza są przekro-
czone, z wyjątkiem sytuacji, w których 
kominek stanowi jedyne źródło ciepła. Na-
sze województwo jako pierwsze zakazuje  

dotowania z pieniędzy publicznych kotłów 
węglowych. Nowa uchwała daje czas na 
dostosowanie się do wytycznych do końca 
2022 roku. 

Smog jest bardzo niebezpieczny, a każ-
dy z nas może zmniejszyć jego produk-
cję. Specjaliści radzą, by monitorować 
stan powietrza każdego dnia, a w dni 
największego zanieczyszczenia zakładać 
maski antysmogowe, lub wręcz zostać 
w domach. Warto się też zainteresować 
dofinansowaniem z rządowego programu 
Czyste Powietrze. Można otrzymać środki 
na termomodernizację domu oraz wymia-
nę starego i niesprawnego kotła na węgiel 
na nowoczesny kocioł na paliwo stałe.

Policjanci informują, że na terenie Tar-
nowa i regionu wzrosła liczba oszustw 

pod różnymi „legendami” - na policjanta, 
wypadek drogowy, wyłudzenia kredytu 
w banku, ataku na konta bankowe. Ofia-
rami są głównie ludzie starsi, którzy za 
swoje szczere intencje płacą utratą do-
robku życia. W razie jakichkolwiek wątpli-
wości, warto zadzwonić do dyżurnego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Tarnowie pod nr 
telefonu 47 831 1222 lub pod nr alarmowy 
Policji – 997.

- Policja nigdy nie prosi o wpłacenie 
jakiejkolwiek sumy pieniędzy na wska-
zane konta bankowe.
- Policja nigdy nie żąda haseł i danych 
potrzebnych do logowań bankowych. 
Tego nikt nie może żądać!
- Każdą taką rozmowę należy jak naj-
szybciej zakończyć rozłączając się!

- Nidy też nie przekazujmy żadnych 
pieniędzy osobie nam nieznanej wska-
zanej w rozmowie telefonicznej.

Funkcjonariusze apelują o ostroż-
ność i rozwagę w kontaktach z nie-
znanymi osobami. O każdym takim 
przypadku należy powiadomić swoich 
znajomych, rodzinę oraz policję.

Tarnowscy policjanci przypominają:

NASZE SPRAWY
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Co dalej z komunikacją autobusową 
w gminie Tarnów?
Przewozy autobusowe w gminie Tar-

nów dotychczas były realizowane  
w oparciu o komunikację miejską, na 
mocy umowy z miastem zawartej w dniu 
23 października 2000 roku. Prezydent 
Roman Ciepiela, po niemal dwudziestu 
latach współpracy, wypowiedział po-
rozumienie. Odrębne wypowiedzenia 
otrzymały również ościenne gminy - Ple-
śna i Lisia Góra. Miasto warunkuje zawar-
cie kolejnej umowy od stycznia 2021 roku 
przyjęciem nowych zasad. – To bardzo 
niekorzystna rewolucja i wzrost kosztów, 
a zasady zaproponowane przez miasto 
byłyby ewenementem w tego rodzaju po-
rozumieniach w skali kraju – mówi wójt, 
Grzegorz Kozioł.

Propozycja nie do 
zaakceptowania
Prezydent proponuje naliczanie kosz-

tów nie jak dotychczas za wozokilometr, 
lecz proporcjonalnie do tzw. rentowności 
kursów. - Realnie, płacąc miastu jeszcze 
więcej, nie dostaniemy nic w zamian. To 
jest nie do zaakceptowania – dodaje wójt. 
Przyjęcie proponowanych warunków 
oznaczałoby dla gminy Tarnów znaczny 
wzrost kosztów przy zachowaniu obec-
nych kursów. To prawdopodobny wzrost 
z 3 milionów 300 tysięcy (bo tyle w 2019 
roku do całego systemu dopłaciła gmina 
Tarnów) do blisko 5 milionów złotych.

Co dalej?
Radni zobowiązali wójta do wypraco-

wania, optymalnego i korzystnego dla 

mieszkańców gminy Tarnów rozwiązania. 
Trwają rozmowy przedstawicieli Urzędu 
Gminy Tarnów i radnych oraz konsultacje 
z sąsiednimi samorządami, bo propozycji 
może być kilka. - Albo sami zorganizujemy 
komunikację zbiorową, albo podejmiemy 
się tego zadania wraz z ościennymi sa-
morządami, które są w podobnej sytuacji 
i wspólnie wybierzemy przewoźnika w prze-
targu – mówi wójt. 

W związku z wypowiedzeniem przez 
Gminę Miasta Tarnowa umowy w sprawie 
prowadzenia transportu zbiorowego, sa-
morządy Lisiej Góry, Gminy Tarnów i Ple-
śnej oświadczyły wspólnie, że nie zgadza-
ją się na nowe warunki zaproponowane 
przez miasto. Zwracają uwagę na rosnące 
z roku na rok koszty utrzymania komunika-
cji zbiorowej bez zwiększenia ilości kursów 
oraz nierówne traktowanie pasażerów. 
Mowa o różnicach w stosowaniu ulg i opłat 
dla rodzin wielodzietnych czy najmłod-
szych mieszkańców. Dla przykładu, dzieci 
i młodzież z Tarnowa znacznie wcześniej 
korzystali z bezpłatnych przejazdów niż 
ich rówieśnicy z ościennych gmin.

Do Lisiej Góry, Gminy Tarnów i Ple-
śnej, które po wypowiedzeniu umowy na 
komunikację autobusową przez miasto 
dotychczas rozmawiały o zorganizowaniu 
przewozów autobusowych na nowych za-
sadach, dołączyły gminy Skrzyszów, Żab-
no, Wierzchosławice i Ryglice. Te ostatnie 
bowiem chcą poprawić jakość komuni-
kacji zbiorowej na swoich terenach. Moż-
liwe zatem, że powstanie związek mię-
dzygminny dla zorganizowania przetargu 
oraz wyłonienia wspólnego przewoźnika.

Nie ma zgody na
drastyczny wzrost cen
W praktyce, w ubiegłym roku, teren 

gminy Tarnów obsługiwało 10 linii komu-
nikacji miejskiej, na których wykonano 
łącznie przeszło 609 tysięcy kilometrów. 
Koszty poniesione przez Gminę Tarnów 
za funkcjonowanie komunikacji miejskiej 
wyniosły około 3 milionów 300 tysięcy zło-
tych a dopłata do wozokilometra to 5,21 zł. 
Przeszło dziesięć lat temu, gmina Tarnów 
dopłaciła do całego systemu około 900 
tysięcy złotych, w 2015 roku – blisko 2 mi-
liony, a przed rokiem, jak wspomnieliśmy, 
już 3 miliony 300 tysięcy. Przyjęcie propo-
nowanych przez miasto warunków ozna-
czałoby teraz dla gminy Tarnów wzrost 
kosztów blisko 5 milionów złotych.

Gmina Tarnów oraz sąsiednie miej-
scowości negocjują z miastem warunki 
ewentualnej nowej umowy, pracują tak-
że nad zupełnie nowym rozwiązaniem, 
które zapewni wszystkim mieszkań-
com dostęp do korzystnej komunikacji  
zbiorowej.
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INWESTYCJE
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Koronawirus nie zatrzymał 
inwestycji w naszej gminie

W poprzednim numerze „Nowin” zapewnialiśmy, że korona-
wirus nie zatrzyma inwestycji w gminie Tarnów. Czy tak się 

stało? O tym każdy może się przekonać zapoznając się z inwe-
stycyjnym raportem, który publikujemy poniżej.

W miejscowości Błonie przy szkole podstawowej wybudowa-
no dla dzieci nowy plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową za 
kwotę 140 tys. zł. Opracowywane są też projekty dwóch ścieżek 
rowerowych, zaplanowanych do realizacji w najbliższych latach.

W Jodłówce-Wałkach we współpracy ze Starostwem Powia-
towym powstał brakujący odcinek chodnika przy skrzyżowaniu 
dróg powiatowych w kierunku Starych Żukowic i Pogórskiej Woli. 
Ponadto wykonane zostały nakładki asfaltowe na drogach gmin-
nych tj. boczna od drogi powiatowej koło zatoki oraz tzw. drogi na 
Szpic. Opracowano projekt zagospodarowania terenu Ludowego 
Klubu Sportowego w Jodłówce-Wałkach.

Rozstrzygnięty został przetarg na zagospodarowanie terenu 
i budowę parkingu przy Kościele w Koszycach Wielkich. Inwesty-
cja, której wartość wyniesie około miliona złotych zrealizowana 
zostanie w pierwszym półroczu przyszłego roku. 

Wykonana została w całym zakresie nakładka asfaltowa łączą-
ca ul. Ablewicza z ul. Łąkową. Rozpoczęty został remont pierw-
szego (najbardziej zniszczonego) odcinka chodnika o długości ok. 
280 mb przy ul. Tarnowskiej również z udziałem Starostwa Powia-
towego w Tarnowie.

W czerwcu rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkań-
ców, a zwłaszcza strażaków-ochotników, budowa domu kultury 
z pomieszczeniami dla OSP w Łękawce. W bieżącym roku wy-
konane zostaną fundamenty budynku za kwotę 195 tys. zł. Przy 
szkole urządzany jest plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią bez-
pieczną z poliuretanu za 115 tys. zł. W tej miejscowości wykonano 
ponadto prace modernizacyjne drogi gminnej w kierunku Łękawi-
cy, a wartość tych prac wyniosła przeszło 40 tys. zł.

W Nowodworzu odbudowana została nawierzchnia asfaltowa 
drogi od Domu Pomocy Społecznej w kierunku boiska sportowe-
go w Radlnej. Prace wykonano w ramach środków pochodzących 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – na modernizację dróg 
dojazdowych do pól. Położono nakładkę asfaltową na drodze od 
domu ludowego w kierunku stawu.

Zakończony został projekt budowlany sali gimnastycznej w Po-
rębie Radlnej o wymiarach 24 x 12 m. Obecnie jest weryfikowany 

i uzupełniany w starostwie w celu uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę. W Porębie Radlnej kontynuowana jest budowa ka-
nalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie do sieci kolejnych 
budynków.

W Radlnej została wykonana nowa nakładka asfaltowa na dro-
dze w kierunku Elektrowni.

W Tarnowcu trwa przebudowa ul. Sportowej. To duża inwesty-
cja o wartości blisko 2 mln zł. Wykonywany jest ciąg pieszo-jezdny 
o długości przeszło 1,2 km z nową nawierzchnią asfaltową i ścież-
ką rowerową z kostki brukowej. Zakończono przebudowę drogi 
(bez nazwy – propozycje nazwy drogi można składać do rady so-
łeckiej) tzw. łącznika pomiędzy ul. Sanguszki i Prusa. Nawierzch-
nia jest z kostki betonowej – wartość robót to 230 tys. zł. Z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych wykonano nawierzchnię asfaltową 
na drodze tzw. Południowej Bocznej w kierunku Radlnej. Powstał 
kolejny fragment chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977. Za-
kończył się też drugi etap budowy kaplicy cmentarnej zlokalizo-
wanej przy cmentarzu komunalnym w Tarnowcu. Koszt robót – 
przeszło 250 tys. zł. Pracownicy gminy wykonali alejkę asfaltową 
na cmentarzu o długości ok. 100 m.

W Woli Rzędzińskiej rozpoczęła się budowa kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego przy boisku sportowym (plac zabaw dla dzieci 
oraz siłownia plenerowa). Wybudowano chodnik wraz z kanalizacją 

Plac zabaw w Błoniu

Budowa kaplicy cmentarnej w Tarnowcu

Tarnowiec - nowy łącznik 
pomiędzy ul. Sanguszki i ul. Prusa



Bardzo duże zainteresowanie 
basenem w Woli Rzędzińskiej

Gminne obiekty sportowe funkcjonują

Z oferty Centrum Rekreacji Wodnej 
gminy Tarnów korzysta coraz więcej 

osób. To zarówno indywidualni klienci, 
uczniowie ze szkół oraz uczestnicy ćwi-
czeń sportowych w wodzie, czyli aqua 
aerobiku. Jak sami mówią – zachęcają 
ich korzystne ceny, dobra infrastruktu-
ra oraz warunki sanitarne. Podczas, gdy 
podobne obiekty w pobliżu mają kło-
poty frekwencyjne, basen w Woli Rzę-
dzińskiej może się poszczycić sporym 
powodzeniem.

Godzina pływania kosztuje jedynie  
8 złotych, a bilety ulgowe to wydatek 5 
złotych. - Klienci chwalą także naszą za-
sadę, według której czas spędzony w sau-
nie nie jest wliczony w czas spędzony 
w wodzie, jak dzieje się to np. w Tarnowie. 
Po basenie idą sobie więc spokojnie do 

sauny – dodaje Rafał, który w Centrum 
Rekreacji Wodnej pracuje jako ratownik. 
Co ważne, za zajęcia z aqua aerobiku, 
uczestnicy dodatkowo nie płacą. Kosz-
tują one tyle samo ile zwykłe wejście na 
basen.

Pracę Centrum Rekreacji Wodnej 
w Woli Rzędzińskiej administruje Gminne 

Centrum Kultury i Bibliotek. Od 1 wrze-
śnia obiekt jest otwarty od godziny 10.00 
do 21.00. Można skorzystać z sauny, ma-
saży kręgosłupa oraz mięśni nóg, a także 
z siłowni czy z boiska do piłki nożnej i ko-
szykówki. Stosowane są wszelkie środki 
ostrożności związane z zagrożeniem ko-
ronawirusem.

Masz ochotę zagrać z grupą w piłkę 
nożną, koszykówkę czy siatków-

kę? Nic prostszego. Wystarczy wynająć 
halę sportową w Koszycach Wielkich lub 
w Koszycach Małych. 

Co więcej, do dyspozycji mieszkańców 
pozostaje również jeden z najnowocze-
śniejszych obiektów w naszym regionie 
– piłkarski stadion sportowy w Woli Rzę-
dzińskiej ze sztuczną murawą. Obiekt jest 
całoroczny, można trenować bez względu 
na pogodę.

Również Orlik w Tarnowcu zaprasza do 
korzystania z boiska zarówno do koszy-
kówki jak i piłki nożnej.

- Mamy jeszcze wolne terminy, zaprasza-
my do rezerwacji. Nasze obiekty funkcjonu-
ją z zachowanie wszelkich zasad bezpie-
czeństwa związanych z epidemią – mówi 
Maciej Aleksander, kierownik do spraw 

sportu i rekreacji gminnego CKiB.

Telefon pod którym można zarezerwo-
wać zarówno hale sportowe jak i stadion: 
(14) 688-01-37.

INWESTYCJE
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opadową o długości blisko 300 m za kwotę 238 tys. zł.
W Zbylitowskiej Górze zakończono przebudowę ul. Miłej łącz-

nie z przełożeniem wodociągu i budową kanalizacji opadowej. 
Nawierzchnia jest betonowa, a chodnik z kostki brukowej. Kwo-
ta inwestycji to przeszło milion zł. Nowy asfalt pojawił się na ul. 
Dalszej. Zaadaptowane zostało poddasze w budynku wielofunk-
cyjnym (155 tys. zł). Dało to dodatkowe dwa pomieszczenia na or-
ganizowanie różnych zajęć dla mieszkańców. Wykonano projekt 
rozbudowy budynku OSP.

W Zawadzie rozpoczęto rozbudowę przedszkola i budowę sto-
łówki przy szkole w zakresie stanu surowego otwartego (380 tys. 
zł). Jednocześnie ogłoszono przetarg na dokończenie budowy 
stołówki z terminem realizacji do końca lipca 2021 roku – szacun-
kowy koszt ok. 900 tys. zł. Wyasfaltowano drogę boczną od drogi 
tzw. Zawadzkiej.

Warto też dodać, że na zlecenie GDDKiA wykonana została 
analiza, na podstawie której wyznaczono odcinki do wykonania 
ekranów akustycznych wzdłuż DK 94 na terenie gminy Tarnów. 
W miejscowościach Zbylitowska Góra i Zgłobice w ciągu DK 94 
ułożona została warstwa ścieralna „cichej nawierzchni” typu 

GRIPFIBRE grubości 1,5 cm. Jej zadaniem jest obniżenie poziomu 
natężenia dźwięku na styku opony z nawierzchnią.

Zawada - rozbudowa przedszkola 
i budowa stołówki przy szkole

Tarnowiec - nowy łącznik 
pomiędzy ul. Sanguszki i ul. Prusa



E-Dzień Dziecka

1 czerwca wszyscy uczniowie z gminy Tarnów dostali wyjąt-
kowy prezent z okazji Dnia Dziecka – zwolnienie ze zdalnych 
zajęć. Zamiast nich zostali zaproszeni przez Centrum Kultury 
i Bibliotek Gminy Tarnów do internetowej zabawy transmi-
towanej na żywo. Było konkursowo, kolorowo, z internetową 
transmisją na żywo i pozdrowieniami od Viki Gabor. 

E-Dzień Dziecka transmitowany na żywo przez Telewizję Tar-
nowska.tv uświetniły występy miejscowych artystów. W klaso-
wych ławach zasiedli zaś dyrektorzy wszystkich naszych gmin-
nych szkół.

Wiele emocji wywołały konkursy, w których w ręce naj-
młodszych trafiły takie wspaniałe nagrody jak mini-quad, de-
skorolki elektryczne, hulajnogi elektryczne czy rolki.

Narodowe czytanie Balladyny 
w gminie Tarnów z nagrodami

To ogólnopolska akcja organizowana przez Prezydenta RP, 
ciesząca się rokrocznie bardzo dużym zainteresowaniem. 
Odsłoną dziewiątej edycji Narodowego Czytania była Balla-
dyna Juliusza Słowackiego. Gmina Tarnów włączyła się w ak-
cję, proponując uczniom internetową zabawę z nagrodami. 
W konkursie ze znajomości Balladyny wylosowane nagrody 
w postaci e-booków i zestawów książek.

Dożynki w Łękawce i Błoniu
Dożynki w swoich miejscowościach zorganizowały sołectwa 
Łękawka i Błonie. „Znów mamy dożynki, gospodarzy świę-
to. Bo już w naszej wiosce, zboże z pól sprzątnięto” – głosili 
mieszkańcy Łękawki zapraszając na Mszę św. dziękczynną, 
poświęcenie chleba oraz konny przejazd przez wieś z wień-
cem dożynkowym. Podobny przebieg z korowodem miał 
miejsce w Błoniu.

Nowe życie biblioteki 
w Zgłobicach

Biblioteka w Zgłobicach zmienia siedzibę. Już od listopada 
czytelnicy będą mogli wypożyczać książki w zupełnie no-
wych wnętrzach, zlokalizowanych na piętrze zgłobickiego 
Domu Kultury. W nowej bibliotece znajdzie się miejsce na 
wygodną wypożyczalnię wraz z zapleczem technicznym. 
Nowa biblioteka powita też czytelników wieloma nowościa-
mi wydawniczymi.

Biblioteka w Zgłobicach to już ponad 40 lat pięknej trady-
cji, wspomnień, spotkań, wydarzeń. Przyszedł więc czas, by 
zapewnić jej godny lokal a tym samym dać nowe życie.

Biblioteka zaprasza w swoje progi od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00–17.00.

KULTURA
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Przegląd kulturalny

Bez dużych imprez plenerowych lecz mocno inwestycyjne, z po-
rządkowaniem zieleni, szyciem maseczek i flag oraz kulturą ON-
LINE. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów w czasie koro-
nawirusa przeorganizowało swoją działalność, służąc lokalnej 
społeczności.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, jak wszystkie in-
stytucje kultury w kraju, stanęło w 2020 roku przed wielkim wy-
zwaniem. Były duże plany z mnóstwem wydarzeń kulturalnych, 
jednak w marcu wszelkie plany realizowania gminnej kultury 
zostały zweryfikowane przez wprowadzenie stanu epidemii.

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Kultury i Głów-
nego Inspektora Sanitarnego czasowo zamknięto biblioteki, 
obiekty sportowe, basen, zawieszono działalność kulturalną. 
W tym czasie gminne centrum kultury przeorganizowało swoją 
działalność. Pracownicy szyli maseczki dla mieszkańców, dbali 
o gminną zieleń, porządkowali skarpy, pasy przydrożne, centra 
wsi.

Wytyczne pozwoliły z czasem otworzyć obiekty, które mogły 
– choć z ograniczeniami – wrócić do normalności. Co do wyda-
rzeń kulturalnych, pomimo konieczności odwołania większości 
z nich, centrum postawiło na kulturę ONLINE, transmisje inter-
netowe i interaktywne formy aktywności. 

Jednak przede wszystkim centrum kultury wykorzystało 
ostatnie miesiące na przeprowadzenie inwestycji w obiektach 
kulturalnych na terenie naszej gminy. Doposażono budynek 
szatni przy stadionie w Woli Rzędzińskiej. Dzięki pozyskaniu fun-
duszy unijnych, zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia 

wydarzeń kulturalnych w ramach projektu „Zachować od zapo-
mnienia”. Wymienione zostało ogrzewanie w bibliotece w Woli 
Rzędzińskiej, z elektrycznego na gazowe, dzięki czemu remont 
obiektu jest już kompletny. 

Trwa wyposażanie Domu Kultury w Zgłobicach, gdzie 
wkrótce zostanie przeniesiona również miejscowa biblioteka. 
W końcowej fazie jest modernizacja hali widowiskowo-sportowej 
w Koszycach Wielkich, obejmująca m.in. malowanie obiektu. Już 
wkrótce rozpocznie się remont Domu Kultury w budynku starej 
poczty w Koszycach Wielkich. Dzięki tym pracom, budynek zyska 
na funkcjonalności. Oprócz tego przeprowadzono szereg drob-
niejszych remontów w domach kultury i obiektach sportowych.

Realizowane są również projekty z Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego. W ich ramach rozpoczynają się 
zajęcia z robotyki, wkrótce mieszkańcy naszej gminy będą mogli 
korzystać z zimowego lodowiska.

Nasza gminna kultura - inwestycyjnie



Gmina Tarnów podziękowała za plony

Dożynki Gminy Tarnów 2020 w Zbylitowskiej Górze – choć w tym 
roku nietypowe, bo online, to z tradycyjnym obrzędem, konkur-
sem wieńca dożynkowego, muzyką ludową oraz z konkursem 
z nagrodami. Starostami tegorocznych Dożynek byli Państwo 
Natalia i Dominik Wzorkowie z Łękawki. Obrzęd dożynkowy za-
prezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Łękawki wraz z Kape-
lą spod Bucyny. Tradycyjne wieńce z ziaren zbóż, z warzywami 
i owocami przygotowali przedstawiciele sołectw Łękawka, Biała, 
Poręba Radlna, Zbylitowska Góra, Błonie i Jodłówka-Wałki. Jury 
najwyżej oceniło wieniec z Łękawki.

100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 

Złożenie wieńców na grobach bohaterów, Msza św. w inten-
cji Ojczyzny, mianowanie na I stopień oficerski pośmiertnie 
starszego sierżanta Aleksandra Furmańskiego i koncert pa-
triotyczny Stowarzyszenia PASSIONART „Muzyczna sztafeta 
wolności” – tak w ogromnym skrócie wyglądały tegoroczne, 
gminne obchody Cudu nad Wisłą. Zgromadziły mieszkań-
ców oraz przedstawicieli władz. Uroczystość, w związku z za-
grożeniem koronawirusem, zorganizowano z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. 

Październik miesiącem Seniorów
Ostatnie miesiące to dla nas wszystkich trudny czas. Epidemia 
spowodowała, że Centrum Kultury i Bibliotek nie organizuje 
w październiku Gminnego Dnia Seniora. Wszystko ze względu na 
fakt, że to właśnie osoby dojrzałe są najbardziej narażone na za-
chorowanie. 

Odbyło się natomiast pierwsze po półrocznej przerwie spowo-
dowanej stanem epidemii spotkanie prezesów gminnych Klubów 
Seniora. Rozmowa dotyczyła między innymi planów na najbliższe 
miesiące, w ramach których w ostatnich dniach września starsi 
mieszkańcy naszej gminy pojechali na Sądecczyznę, zwiedzając 
miasteczka leżące w Dolinie Popradu.

Liczymy, że za rok powrócimy do normalności i wszelkie ogra-
niczenia będą już tylko przeszłością, do której niechętnie będzie-
my wracać. Czekamy na lepsze czasy, a najstarszych mieszkańców 
gminy Tarnów, na łamach Nowin Tarnowskiej Gminy, serdecznie 
pozdrawiamy.

KULTURA
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Wieniec dożynkowy z naszej gminy 
ponownie najpiękniejszy w Polsce
Wieniec dożynkowy z gminy Tarnów 

ponownie okazał się najpiękniej-
szym w Polsce na Dożynkach Prezydenc-
kich. Tym razem odbyły się one w War-
szawie. Wieniec jest dziełem rodzinnej 
grupy wieńcowej z Janem Skórką na 
czele.

- Grupie z Poręby Radlnej serdecznie 
gratuluję i cieszę się wraz z nią. Jestem 
dumny z kolejnego ogólnopolskiego sukce-
su – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Ze względu na zagrożenie koronawi-
rusem dożynki prezydenckie odbyły się 
w tym roku w Warszawie, w ograniczonej 
formule. Podczas dwóch dni uroczystości 
– w sobotę i w niedzielę - 19 i 20 września, 
swój udział mocno zaznaczyła reprezenta-
cja gminy Tarnów.

- W związku ze stanem epidemii Mało-
polska nie zorganizowało w tym roku woje-
wódzkiego konkursu wieńca. Zarząd woje-
wództwa podjął decyzję, że trakcie Dożynek 
Prezydenckich nasz region będzie reprezen-
tował wieniec, który wygrywał w latach po-
przednich. I tak wieniec z województwa ma-
łopolskiego, przygotowany właśnie w gminie 
Tarnów, w miejscowości Poręba Radlna, 
zajął pierwsze miejsce w tegorocznym  

konkursie na najładniejszy wieniec dożyn-
kowy – mówi poseł Anna Pieczarka.

Uroczystości niedzielne rozpoczęły się 
Mszą św. w kościele seminaryjnym pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i Świętego Józefa Oblubieńca w Warsza-
wie. Liturgii przewodniczył kard. Kazimierz 
Nycz. Następnie Prezydent Andrzej Duda 
wraz z Pierwszą Damą, Agatą Dudą, spotka-
li się z grupami wieńcowymi na dziedzińcu 
Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

W rozmowie z grupą wieńcową i poseł 
Anną Pieczarką, obecną na uroczystości 
w Warszawie, prezydent Andrzej Duda 
wracał do majowej wizyty na stadionie 
sportowym w Woli Rzędzińskiej. Wspomi-
nał gościnność mieszkańców gminy Tar-
nów oraz infrastrukturę, którą wizytował. 
– Prezydent chwalił rozwój naszej gminy, jej 
walory estetyczne i bardzo dobrą organiza-
cję. Słuchając tych słów byłam ogromnie 
dumna, że jestem właśnie stąd. Rozmawia-
liśmy także o przyszłości, o możliwościach 
współpracy i wsparcia – mówi parlamen-
tarzystka.

Przypomnijmy, rodzinna grupa wień-
cowa z Poręby Radlnej wygrała też w 2018 
roku podczas Dożynek Prezydenckich 

w Spale. Województwo małopolskie i gmi-
nę Tarnów reprezentowała piąty raz z rzę-
du, a w sumie już szósty raz. Ma na swoim 
koncie znaczące sukcesy. Prócz zwycię-
stwa w 2018 roku, zdobywała laury i sta-
wała na podium, m.in. w 2017 roku wień-
cowi z Poręby Radlnej przypadło trzecie 
miejsce, a w 2019 – czwarte.

Tegoroczny zwycięski wieniec to praw-
dziwy artyzm rękodzielniczy - z jednej 
strony przypomina koronę oraz kopę zbo-
ża. Został upleciony z kłosów wszystkich 
zbóż, różnego rodzaju ziół, traw, owoców, 
warzyw, lnu, prosa, wrzosa i jarzębiny. Za-
wiera też różnego rodzaju ozdoby i kwiaty, 
słomę czy bukszpan. 

– Grunt to dobry pomysł – podkreśla 
stojący na czele grupy wieńcowej Jan 
Skórka z Poręby Radlnej, który wyplata-
niem wieńców z sukcesami zajmuje się już 
od przeszło dekady. – Centralne miejsce 
zajmuje umieszczony na wierzchołku krzyż 
jako symbol naszej wiary. Jest też bochen 
chleba – symbol pracy rąk ludzkich, brater-
stwa i dostatku – dodaje.

Wieniec został wręczony prezydentowi 
RP w czasie trwania dożynek, a obecnie moż-
na go podziwiać w Pałacu Prezydenckim.

NASZE SPRAWY
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Wystartował nowy rok szkolny 
Nowy rok szkolny, 
nowa rzeczywistość

W związku z zagrożeniem koronawiru-
sem, wszystkie placówki oświatowe mu-
siały się dostosować do szczegółowych 
wytycznych. Polegają one głównie na za-
chowaniu określonych norm sanitarnych.

– Nasze szkoły rozpoczęły nowy rok 
szkolny w nowej rzeczywistości. Funkcjo-
nuje także żłobek i przedszkola. Są one 

zaopatrzone w płyny do dezynfekcji oraz 
termometry. Bardzo pilnujemy określonych 
zasad sanitarnych – mówi Daniel Beściak 
z Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Gminy Tarnów.

W niektórych szkołach, ze względu na 
bezpieczeństwo, skrócone zostały prze-
rwy między lekcjami. - Uczniowie podczas 
przerw powinni nosić maseczki. Naukę zor-
ganizowaliśmy tak, aby, w miarę możliwo-
ści, uczniowie jak najmniej się przemiesz-
czali. Większość czasu spędzają w jednej 
klasopracowni – mówi dyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Koszycach 
Wielkich, Mariusz Parcianko.

Wytyczne z Kuratorium
Placówki oświatowe – szkoły, żłobki 

i przedszkola otrzymały wytyczne od Ma-
łopolskiego Kuratora Oświaty. Ten dekla-
ruje, że wspólnie z pracownikami inspek-
cji sanitarnych zorganizował spotkania ze 
wszystkimi dyrektorami szkół i przedszko-
li w Małopolsce.

Resort edukacji stoi na stanowisku, że 
wszystkie szkoły i placówki oświatowe 
powinny prowadzić naukę w trybie stacjo-
narnym. - Obowiązkiem nas, dorosłych jest 
spowodowanie, by młodzi ludzie sprawnie 
powrócili do życia we wspólnocie szkolnej. 
Tylko bezpośredni kontakt z nauczycielami 
oraz koleżankami i kolegami, może zatrzy-
mać trwające od marca poczucie izolacji 
dzieci i młodzieży - mówi wójt, Grzegorz 
Kozioł. 

Są pieniądze na 
doposażenie klasopracowni 
przyrodniczych
Po Woli Rzędzińskiej i Zgłobicach, pie-

niądze na wyposażenie publicznych szkół 
podstawowych w pomoce dydaktyczne 
z przedmiotów przyrodniczych, z Minister-
stwa Edukacji Narodowej, otrzymała Szkoła 
Podstawowa w Zbylitowskiej Górze. Kwota 
przyznanej dotacji wynosi prawie 71,5 tys. 
zł. Dzięki tym pieniądzom, już wkrótce, 
możliwy będzie zakup nowego sprzętu dla 
czterech klasopracowni: biologicznej, che-
micznej, geograficznej i fizycznej.

Program obejmuje szkoły, które nie 
miały klas dotychczasowego gimnazjum. 
Na terenie gminy Tarnów znajdowały się 
cztery takie placówki. W następnej kolej-
ności wsparcie finansowe na doposażenie 
pracowni przyrodniczych powinna otrzy-
mać jeszcze placówka w Porębie Radlnej.
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Dyrektorzy wojewódzkich instytucji z naszej gminy

Osoby związane z naszą gminą obję-
ły funkcje kierownicze w ważnych 

i istotnych instytucjach województwa ma-
łopolskiego. Mateusz Prendota z Woli Rzę-
dzińskiej został dyrektorem naczelnym 
Filharmonii Krakowskiej, Anna Chmura 
z Tarnowca - dyrektorem Centrum Sztuki 
Mościce, a Ewa Sojat, wieloletnia dyrek-
tor szkoły w Zgłobicach - wicedyrektorem 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli do spraw ośrodka w Tarnowie. 

Mateusz Prendota jest absolwentem 
wydziału historii na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim oraz studiów podyplomowych 
z zarządzania kulturą na tejże uczelni. 
W latach 2008 - 2019 artysta śpiewak 
Chóru Filharmonii Krakowskiej, z którym 
uczestniczył w koncertach w kraju i za 
granicą, wykonując również partie solo-
we. Od roku 2011 jest prezesem Stowarzy-
szenia Passionart, w ramach działalności 

którego na przestrzeni 9 lat zorganizował 
prawie 500 koncertów, a także liczne festi-
wale muzyczne. Był prezydentem Polskiej 
Federacji Pueri Cantores, zrzeszającej 
40 chórów z całego świata. - Piękno musi 
być doskonałe – mówił Mateusz Prendo-
ta w wywiadzie, który opublikowaliśmy 
w „Nowinach” w ubiegłym roku. - Wierzę, 
że wszystko co mam zawdzięczam Bogu 
i ludziom spotkanym na swojej drodze. 

Anna Chmura z Tarnowca, która przez 
17 lat była dyrektorem szkoły w tej miej-
scowości, jest magistrem filologii rosyj-
skiej, ukończyła także studia licencjackie 
oraz studia podyplomowe w zakresie 
filologii angielskiej, jak również studia 
z zarządzania zespołami ludzkimi. Jest 
m.in. pomysłodawcą i koordynatorem 
akcji społecznej „Dyskretny urok starej 
fotografii”, muralu Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego oraz wielu projektów edukacyjno  

– kulturalnych, w tym promujących kul-
turalne dziedzictwo Małopolski. – Praca 
w Centrum Sztuki Mościce bardzo mi się 
podoba, jest dla mnie znakomitym wyzwa-
niem. Mam wiele ciekawych planów, o nich 
już niebawem – mówi z uśmiechem.

Ewa Sojat przez 25 lat była dyrekto-
rem szkoły podstawowej w Zgłobicach. 
Jest pionierem w zakresie organizowania 
pomocy dla uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych, w tym utworzenia 
klas integracyjnych czy pracowni senso-
rycznej, koordynatorem akcji „Learning 
enterprises”, inicjatorem przedsięwzięć 
środowiskowych, aktywnie pozyskują-
cym na nie fundusze unijne. – Jako wice-
dyrektor MCDN chcę stworzyć innowacyjną 
ofertę dla nauczycieli w doskonaleniu ich 
warsztatu pracy i dostarczyć im nowych, 
efektywnych rozwiązań w zakresie realiza-
cji zadań dydaktycznych – mówi.
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Jak budować odporność organizmu  
i uniknąć jesiennej grypy?
Grypa i COVID-19 to choroby, które mogą 

powodować podobne objawy i prze-
biegać w zbliżony sposób. Bardzo istotne 
jest zatem zachowanie czujności, stosowa-
nie się do zasad profilaktyki, nielekcewa-
żenie objawów infekcji i unikanie kontaktu 
z osobami chorymi. W ten sposób możemy 
znacząco zmniejszyć transmisję wirusa 
i chronić swoje własne zdrowie.

Grypa czy koronawirus? Te wirusowe 
choroby można łatwo z sobą pomylić. 
Koronawirus nie chce nas opuścić, a zbli-
ża się sezon grypowy. Co więc zrobić, aby 
jesienią i zimą nie mieć dylematu który to 
rodzaj wirusa zaatakował nasz organizm? 
Najlepiej uniknąć sezonowej grypy.

Jak zapobiec zakażeniu się grypą oraz 
uniknąć przeziębienia? Jak wzmacniać 
i budować odporność? Jakie jeszcze inne 
rodzaje profilaktyki powinniśmy stoso-
wać? O tym rozmawialiśmy z lek. Martą 
Owczyńską, dyrektorem Centrum Me-
dycznego „KOL-MED” w Tarnowie.

Pani doktor proponuje w pierwszej 
kolejności pamiętać o zaszczepieniu się 
przeciwko grypie. 

– Dotychczas nie wynaleziono szcze-
pionki przeciwko koronawirusowi, ale moż-
na zaszczepić się przeciw grypie – mówi. 
– Zmniejsza się wówczas znacznie ryzyko 
zachorowania, ale również wszelkich moż-
liwych powikłań. Sezonowe szczepienia 
przeciwko temu wirusowi zalecane są dla 
każdego, a zwłaszcza dla osób z grup ryzy-
ka: z przewlekłymi chorobami, w wieku po-
wyżej 60 lat, ale także dla niektórych grup 
zawodowych szczególnie narażonych na 
infekcje ze względu na częsty kontakt z in-
nymi ludźmi jak pracownicy służby zdrowia, 
szkół czy domów opieki. Szczepienie trzeba 
powtarzać co roku, gdyż szczepionka ma 
chronić przed panującymi w danym sezonie 
odmianami grypy. Wirus grypy szybko się 
zmienia, dlatego też skład szczepionki jest 
regularnie weryfikowany i w razie potrzeby 
zmieniany. Najodpowiedniejsze miesiące 
na szczepienie to te przed sezonem grypo-
wym - wrzesień i październik.

Niektórzy obawiają się, że szczepie-
nie przeciwko grypie może spowodować 
niepożądane objawy. Czy jest ono zatem 
w pełni bezpieczne?

Według lek. Marty Owczyńskiej nie ma 
powodów do obaw, choć zawsze może 
wystąpić jakaś komplikacja np. zaczerwie-
nienie czy obrzęk w miejscu wbicia igły czy 
jakaś reakcja alergiczna.

- Ważne, aby kwalifikację do szczepie-
nia przeprowadzał lekarz, określając czy 

to właściwy moment i wykonywane było 
w odpowiednio wyposażonych miejscach 
– przekonuje. – Ważne, aby szczepionka 
przed podaniem była przechowywana 
w odpowiedniej temperaturze – od 2 do 
8 stopni. Nie może przebywać zbyt długo 
poza lodówką. Istotne jest też odpowiednie 
postępowanie po szczepieniu. Należy mię-
dzy innymi unikać dotykania miejsca poda-
nia szczepionki i przeciążania tej ręki. 

Odporność po szczepieniu na grypę po-
winniśmy uzyskać po około dwóch tygo-
dniach. Przeciwciała utrzymują się zwykle 
przez 6 – 12 miesięcy. Jeśli nawet w tym 
czasie zachorujemy na grypę to objawy 
i przebieg będą dużo łagodniejsze.

Jak jeszcze inaczej chronić się przed 
grypą? 

W związku z podobnymi drogami roz-
przestrzeniania się tego wirusa jak co-
vid-19 (droga kropelkowa i przez bliski 
kontakt z osobą zakażoną) należy zapo-
biegać w ten sam sposób co koronawiru-
sowi. Do działań profilaktycznych należy 
unikanie kontaktu z osobami chorymi oraz 
dokładne mycie rąk wodą z mydłem przez 
co najmniej 30 sekund. W przypadku braku 
dostępu do wody i środka myjącego war-
to używać środków na bazie alkoholu. Nie 
powinno się również dotykać oczu, nosa 
i ust, gdyż sprzyja to transmisji wirusa. 
Kiedy sami mamy objawy infekcji powinno 
się ograniczyć jej rozprzestrzenianie przez 
zakrywanie nosa i ust podczas kichania 

lub kaszlu chusteczką higieniczną oraz po-
zostać w domu aż do ustąpienia objawów 
choroby.

- Dla budowania odporności organizmu 
ważne jest leczenie wszystkich schorzeń 
przewlekłych, właściwy styl życia i odżywia-
nia się – radzi lek. Marta Owczyńska. – Na 
odporność na pewno pozytywnie wpływa 
witamina D, ale w rozsądnych dawkach 
oraz witamina C. Tą drugą najlepiej dostar-
czać do organizmu spożywając produkty 
bogate w jej źródło czyli przede wszystkim 
różnego rodzaju owoce i warzywa. Na pew-
no nie zaszkodzi posiłkowanie się rozwią-
zaniami z medycyny ludowej i naturalnej. 
Mam tu na myśli choćby różnego rodzaju 
miody. Poza tym trzeba cały czas dbać 
o siebie, o swoją higienę. W okresie jesien-
nym radziłabym ponadto, zwłaszcza senio-
rom, aby nie rezygnowali z wychodzenia na 
świeże powietrze i z różnych form aktywno-
ści fizycznej. Wiem, że w celu zapobiegania 
koronawirusowi zachęcani byli do pozosta-
wania w domach, ale zawsze można zna-
leźć jakieś miejsca bez większych skupisk 
ludzi, aby wyjść na przykład na spacer.

Warto też mieć świadomość, że wro-
giem naszej odporności jest stres i brak 
umiejętności radzenia sobie z nim. Po-
dobnie jak przemęczenie i deficyt snu. Nie 
trzeba chyba przypominać, że źle na od-
porność wpływają rożnego rodzaju używki 
i nałogi, w tym palenie papierosów i nad-
mierne spożywanie alkoholu.

Lek. Marta Owczyńska: Wirus grypy szybko się zmienia, dlatego też skład szczepionki 
jest regularnie weryfikowany i w razie potrzeby zmieniany. Najodpowiedniejsze 
miesiące na szczepienie to te przed sezonem grypowym - wrzesień i październik.



Przepisy naszych gospodyń
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Młodzi, zdolni ze stypendiami
Laureatami nagród finansowych są Natalia Ćwik z Koszyc Małych, Piotr Stępak ze Zbylitowskiej Góry, Ksawery Masiuk  

z Tarnowca i Adrian Wilk z miejscowości Jodłówka Wałki. – To już kilkunastoletnia tradycja. Rokrocznie wspieramy młodych, 
aktywnych, uzdolnionych sportowo mieszkańców naszej gminy, to szczególnie miły obowiązek – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Natalia Ćwik
Od 2018 roku trenuje 
lekkoatletykę w klubie 
MLUKS Tarnów. Powo-
łana do zaplecza Kadry 
Narodowej Polski. Na 
swoim koncie ma wiele 
osiągnięć i wyróżnień 
sportowych na szczeblu 
ogólnopolskim oraz wo-
jewódzkim.

Ksawery Masiuk 
Od 8 lat trenuje pływanie, 
obecnie w klubie UKS G8 
Bielany Warszawa, Mistrz 
Polski na dystansie 50m 
stylem grzbietowym 
i trzykrotnie w sztafecie, 
płynąc dwukrotnie po 
rekord Polski. Powołany 
do Kadry Narodowej ju-
niorów. 

Piotr Stępak
Trenuje Nordic Walking. 
Jest laureatem wielu za-
wodów sportowych w tej 
dziedzinie, m.in. I miej-
sca w 7. Mistrzostwach 
Polski w górskim Nordic 
Walking na dystansie  
5 km.

Adrian Wilk 
Zawodnik MKS Tarno-
via Tarnów sekcji tenisa 
stołowego, czołowy za-
wodnik w Małopolsce, 
finalista zawodów po-
wiatowych i wojewódz-
kich. 




