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Bezpłatna pomoc 
prawna znów  
w formie  
bezpośredniej

Ze względu na poprawiające się 
statystyki zachorowań na ko-

ronawirusa, większość samorządów 
w powiecie tarnowskim, w tym także 
i gmina Tarnów, zdecydowało się na 
powrót do tradycyjnej – bezpośred-
niej formy udzielania porad prawnych. 
Przypomnijmy, Punkt Nieodpłatnego 
Poradnictwa Obywatelskiego funk-
cjonuje w Domu Kultury w Tarnowcu 

i jest czynny we wtorki i w środy w go-
dzinach od 14.00–18.00. Bezpłatne po-
rady prawne przez ostatnie miesiące 
funkcjonowały w sposób zdalny.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatel-
skie świadczone jest przez adwokatów 
i radców prawnych, przysługuje ono 
każdemu, kto nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Aby skorzystać, należy umówić się 
telefonicznie pod numerem telefonu 14 
688 33 27 lub 571 35 69 13 (w godzinach 
pracy Starostwa Powiatowego w Tar-
nowie). Istnieje również możliwość re-
jestracji internetowej pod adresem 
https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tar-
nowski. 

Co nowego w planowaniu?

Z mieszkańcami, którzy nie spiszą się samodzielnie, 
będą się kontaktować rachmistrzowie spisowi

W trakcie wyłożenia do publicznego 
wglądu są projekty miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzen-
nego w części miejscowości Zawada 
(sąsiedztwo Grodziska), w miejscowo-
ści Łękawka oraz plan w Koszycach 
Wielkich.

Obecnie zostały zakończone proce-
dury sporządzenia planów miejscowych 
dla miejscowości Biała oraz Poręba Ra-
dlna. Problem wynika, mówiąc najkrócej 
– z powodu mocno podzielonych głosów 
mieszkańców. Ostateczną decyzję w tej 
sprawie podejmą radni podczas sesji. Po-
dobna sytuacja dotyczy Poręby Radlnej.

Poważny pat jest natomiast w Zgło-
bicach. Nadal nie została rozstrzygnięta 
sprawa uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w tej 
miejscowości. Został on przekazany Ra-
dzie Gminy do uchwalenia w miesiącu 

lutym. W wyniku protestu kilku miesz-
kańców z ulicy Dunajcowej radni zde-
cydowali o wycofaniu projektu planu 
z porządku obrad. Mieszkańcy, którzy 
protestowali przeciwko uchwaleniu pla-
nu, argumentowali to faktem, że mają 
lepszą propozycję rozwiązania układu 
komunikacyjnego w tym terenie a niżeli 
ta, która została zaproponowana przez 
projektantów. Jednak w wyniku konsul-
tacji społecznych okazało się, że przed-
stawiona przez mieszkańców propozycja 
nowego układu komunikacyjnego nie zo-
stała przez pomysłodawców uzgodniona 
z wszystkimi właścicielami działek, przez 
które zaproponowano przebieg nowej 
drogi. To spowodowało sprzeciw nie tyl-
ko tych właścicieli działek, ale również 
protest mieszkańców ulicy Krętej, przez 
którą miałaby przebiegać droga dla pla-
nowanego nowego osiedla.

Bardzo zaawansowane są również 

prace nad planem w Koszycach Małych 
i Zbylitowskiej Górze. Można się spo-
dziewać, że zostaną one przekazane 
Radzie Gminy do uchwalenia w miesią-
cu sierpniu.

W najbliższym czasie planuje się udo-
stępnić po raz drugi projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla miejscowości Błonie. W następnej 
kolejności będą wprowadzane zmiany 
wynikające z uwag złożonych do projek-
tów planów w miejscowościach Radlna 
i Jodłówka-Wałki.

Wszelkie informacje dotyczące pro-
cedur planistycznych można uzyskać 
pod numerem telefonu 14 688 01 38 lub 
14 688 01 17 w godzinach pracy urzędu, 
natomiast projekty miejscowych planów 
udostępnionych do publicznego wglądu 
znajdują się na stronie urzędu gminy pod 
adresem www.gmina.tarnow.pl (po pra-
wej stronie).

W trudnym okresie epidemii te-
goroczny spis jest realizowany 

przede wszystkim przez Internet. Obo-
wiązkową metodą udziału w spisie jest 
tzw. samospis internetowy – na stronie 
internetowej spis.gov.pl jest dostępny 
interaktywny formularz, który należy 
wypełnić. Z mieszkańcami wojewódz-
twa małopolskiego, którzy nie spiszą 
się samodzielnie, będą się kontakto-
wać telefonicznie rachmistrzowie spi-
sowi.

Osoby, które nie mają dostępu do In-
ternetu, mogą spisać się samodzielnie 
korzystając z punktów spisowych przy-
gotowanych w urzędzie statystycznym 

lub w urzędzie gminy, albo dzwoniąc na 
infolinię spisową pod numer telefonu 
22 279 99 99 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 –18.00.

Spisu można dokonać również 
w Urzędzie Gminy Tarnów, gdzie zosta-
ło przygotowane stanowisko spisowe. 
W tym celu należy umówić się na spo-
tkanie z pracownikiem pod numerem 
tel. 14 688 01 14. Stanowisko spisowe 
dla mieszkańców gminy jest również 
dostępne w Urzędzie Statystycznym  

w Tarnowie, którego siedziba znajduje 
się na Placu Kazimierza Wielkiego 2.

Przypomnijmy, w okresie od 1 kwiet-
nia do 30 września br. Główny Urząd 
Statystyczny prowadzi Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 
Dane zebrane podczas spisów służą 
do opracowywania strategii i progra-
mów rozwojowych dla kraju, regionów 
i gmin. Udział w spisie jest obowiązko-
wy, a wszystkie dane zebrane w spisie 
objęte są tajemnicą statystyczną.
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Polmark Tarnów. Prywatny za-
kład produkcyjny działający w bran-
ży osprzętu elektrycznego z siedzibą 
w Woli Rzędzińskiej. Jak doszło do jego 
powstania?

Jestem absolwentem Akademii Górni-
czo-Hutniczej, ale wyrosłem z tradycji rze-
mieślniczych. Takim przełomem w moim 
życiu było zapisanie przez teściów mnie 
i mojej żonie parceli pod dom i 10 arów 
w Woli Rzędzińskiej. Od razu pomyślałem, 
że można wykorzystać je na prowadze-
nie działalności gospodarczej. Zacząłem 
w 1984 roku – to oczywiście nie była jesz-
cze firma Polmark. Próbowałem różnych 
branż żeby, wejść właśnie w tę branżę, 
w której w tej chwili jesteśmy. A jak doszło 
do tego, że ja-górnik geolog znalazłem się 
w zupełnie innej branży, elektrycznej? Ze 
Spółdzielni Rzemieślniczej dostaliśmy 
zlecenie na montaż podzespołów elek-
troinstalacyjnych dla Zakładu Karnego, 
który wykonywał usługi dla największej 
polskiej firmy produkującej osprzęt elek-
troinstalacyjny. Tych usług było tak dużo, 
że Zakład Karny nie był w stanie tego 
wszystkiego przerobić i w efekcie duża 
część tego zlecenia trafiła do mnie, a na-
stępnie bezpośrednio współpracowałem 
już z producentem. Po transformacji go-
spodarczej w latach dziewięćdziesiątych, 
gdy już działaliśmy pod nazwą Polmark, 
państwowa spółka Ospel miała duże pro-
blemy. Nie było pieniędzy na wypłacanie 
kooperantom, zaproponowałem więc aby 
w ramach naszej współpracy i w ramach 
produktów, które powstają z naszym 
udziałem, będę odbierał całą produkcję. 
Tak wszedłem w szeroko pojętą dystry-
bucję i w ciągu kilku miesięcy stałem się 
największym w Polsce dystrybutorem ar-
tykułów elektrycznych.

Szybko nastąpił dynamiczny rozwój 
firmy. Jakie czynniki złożyły się na to, 
że osiągnęliście sukces rynkowy? 

Zaczęliśmy bardzo mocno dystrybu-
ować wyroby elektryczne. Inne fabryki 
w Polsce zobaczyły, że pojawił się na 
rynku bardzo mocny gracz – dystrybutor 
i podpisaliśmy umowy na dystrybucję 
praktycznie ze wszystkimi firmami elek-
troinstalacyjnymi. Dużym przełomem 
było podjęcie współpracy z powstającymi 
supermarketami. Pierwszą siecią, do któ-
rej dostarczaliśmy towar było Nomi. To 
była jedna z najlepszych decyzji. Potem 
pojawiła się druga, trzecia i czwarta sieć. 
W tej chwili współpracujemy ze wszyst-
kimi sieciami supermarketów w Polsce. 
Polmark obecnie dostarcza produkty 

do ponad 900 supermarketów. Z innymi 
podmiotami gospodarczymi zajmującymi 
się sprzedażą to jest około 1200 odbior-
ców. Oprócz dystrybucji wyrobów innych 
producentów ruszyliśmy również z wła-
sną produkcją. Na pewno dynamiczny 
rozwój to też zasługa wspaniałych ludzi 
w naszej firmie. Pracują dla nas i naszych 
klientów wysokiej klasy specjaliści, ludzie 
wykształceni, kompetentni i kultural-
ni. Głównie zatrudniamy pracowników 
z terenu Woli Rzędzińskiej i Żabna, gdzie 
mamy drugi zakład, ale też z sąsiedniego 
Tarnowa.

Ilu firma zatrudnia pracowników?
W Woli Rzędzińskiej i w Żabnie zatrud-

niamy 360 osób. Pragnę podkreślić, że 
firma Polmark to jedna z pięciu spółek, 
którymi kieruję. W całej grupie największą 
jest spółka Ospel, od współpracy z którą 
rozpoczynałem swoją przygodę z elektry-
ką. Gdy groziła jej upadłość zacząłem sku-
pować akcje. Obecnie mam 92 procent 
akcji Ospelu. Pracuje w tej firmie obecnie 
550 osób. Jest w pełni zautomatyzowaną 
i jedną z najbardziej rozwiniętych techno-
logicznie firm w Europie.

Dziś produkty Polmarku potrafią za-
dowolić nawet najbardziej wybrednych 
koneserów piękna. Jaki jest obecnie 
asortyment oferowanych wyrobów? Co 
można zakupić w waszej marce?

Od ponad dwudziestu lat współpracu-
jemy z Akademią Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Na dzień dzisiejszy nasze wyroby 
i nasze wzornictwo są jednymi z najbar-
dziej atrakcyjnych w Polsce, a myślę, że 
również w Europie. Pracownicy naukowi 
ASP wkładają dużo serca i pomysłów, aby 
desing naszych produktów wyróżniał się 
na tle konkurencji. Większość tego co się 
pojawia na rynku europejskim to często są 
kopiowane nasze wzory albo pojawiają się 
bardzo podobne wyroby. A co produkuje-
my? Asortyment jest niezwykle szeroki. To 
w tej chwili kilkaset produktów. Produku-
jemy na przykład kilka serii osprzętowych, 
jeśli chodzi o łączniki i gniazda, czyli to, co 
każdy używa w swoim domu. Każda se-
ria łączników składa się z kilkudziesięciu 
wyrobów. Cały czas staramy się, aby nasi 
klienci uzyskiwali jak najwyższej jakości 
artykuły elektryczne.

Oprócz udzielania się w biznesie ma 
Pan również ciekawe hobby. Stworzył 
Pan w Woli Rzędzińskiej nowoczesną 
stadninę koni oraz specjalizuje się 
w hodowli gołębi pocztowych. Skąd  

takie zainteresowania?
Jestem przekonany, że w dużej mie-

rze dzięki moim hobby to wszystko tak 
dobrze się rozwija. Od dziecka lubiłem 
różnego rodzaju zwierzęta, głównie psy, 
króliki i gołębie, które cały czas hoduję. 
Obecnie mam gołębie pocztowe, które 
z sukcesami biorą udział w różnych za-
wodach oraz gołębie ozdobne. Od dawna 
marzyła mi się też hodowla koni. Teraz 
mam takie możliwości i zdecydowałem 
się na hodowlę koni arabskich. Od sze-
ściu lat mam stadninę w Woli Rzędziń-
skiej, która uważana jest za jedną z naj-
lepszych prywatnych stadnin arabskich 
w Polsce. A dlaczego? Dużo jest w naszym 
kraju prywatnych hodowców, ale to mnie 
udało się wyhodować klacz, która zdoby-
ła złoty medal na wystawie europejskiej 
i tytuł Championa Europy. Nikomu w po-
wojennej historii z prywatnych hodow-
ców to się nie udało. Od szejka ze Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich kupiłem 
ogiera Prometeusz, który jest obecnie 
najlepszym ogierem w Polsce. Często lu-
dzie się dziwią i pytają: masz tyle gołębi 
i koni, jak to pogodzić, ile to kosztuje? 
Tak, to kosztuje i nie każdy może sobie 
na to pozwolić, ale ja stosuję taką zasadę, 
że jeśli wchodzę w jakieś hobby, to musi 
przynosić dochody. I gołębie przynoszą 
mi nieprawdopodobne dochody, jedną 
czwartą wszystkich przychodów. Suk-
cesy hodowlane przyczyniły się do tego, 
że uruchomiona została odrębna działka 
produkcyjna jaką jest zaopatrzenie ho-
dowców w różne asortymenty. Jednym 
z takich jest urządzenie dla hodowców 
gołębi pocztowych, to jest elektroniczny 
zegar z czytnikami mierzącymi czas. 80 
procent tej produkcji idzie na eksport, do 
200 krajów na świecie. Każdego tygodnia 
pakujemy pełen kontener morski tych 
produktów. W tej chwili powstają całe 
linie produktowe dla hodowców koni. 
Będą kolejne zyski.

Od dziesięciu arów do potęgi
Rozmowa z Prezesem Zarządu firmy POLMARK Markiem Rzepką



Kolorowe palmy i wiel-
kanocne stoły – bardzo 
duże zainteresowanie 
świątecznym konkur-
sem dla mieszkańców 
gminy Tarnów

Około stu zgłoszeń wpłynęło do organizato-
ra konkursu – Centrum Kultury i Bibliotek na 
najpiękniejszą palmę wielkanocną i dekora-
cję świątecznego stołu. Wielkie losowanie 
odbyło się na antenie telewizji tarnowska.
tv oraz na stronie Gminy Tarnów. Zwycięzcy 
otrzymali kupony podarunkowe do sklepu 
sportowego Decathlon – 5 o wartości 100 
złotych oraz 3 o wartości 200 złotych waż-
ne przez dwa lata, 5 zestawów sportowych 
gminy Tarnów (m.in. plecak i torba), a dla 
wszystkich pozostałych przygotowano zesta-
wy pamiątkowe gadżetów gminy Tarnów.

Najmniejsza miejsco-
wość w gminie Tarnów 
dostrzeżona przez 
Ministra Kultury
Biała, bo o niej mowa, otrzymała wsparcie 
finansowe z resortu kultury, dziedzictwa 
narodowego i sportu. To 120 tysięcy zło-
tych, które posłużą na remont domu kultury 
mieszczącego się w miejscowej remizie OSP 
– jedynym prócz przedszkola epicentrum ży-
cia społecznego i kulturalnego. Miejsce spo-
tkań w remizie w Białej przejdzie gruntowny 
remont jeszcze w tym roku. Zakres prac jest 
spory. Zaplanowano m.in. modernizację 
korytarzy, pomieszczeń, schodów, sanita-
riatów i kuchni, wymianę posadzek, stolarki 
okiennej czy ogrzewania. 

Rekord czytelniczy 
w gminnych 
bibliotekach
Najwięcej czytelników od początku pandemii 
zanotowały wszystkie trzy gminne biblioteki 

– w Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej oraz w Zgło-
bicach. - W marcu oraz od początku kwietnia 
odwiedziło nas najwięcej osób od przeszło 
roku. To pokazuje jak bardzo potrzebne są 
nam książki i jak chętnie po nie sięgamy, 
zwłaszcza w trudnym czasie – mówi kie-
rownik gminnych bibliotek, Łukasz Prokop. 
Rekord w okresie pandemii oznacza ponad 
tysiąc wypożyczeń miesięcznie. Wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu, wszystkie 
gminne książnice wzbogaciły się o nowości 
wydawnicze. Do każdej z bibliotek trafiło 
ostatnio po kilkadziesiąt sztuk nowych tytu-
łów. Są to zarówno książki obyczajowe, kry-
minały, lektury popularno–naukowe, porad-
niki oraz pozycje dla dzieci. 

XXII Sesja Rady Gminy 
Tarnów za nami – pod-
jęto szereg ważnych 
uchwał 
Dotyczą one różnych dziedzin życia – bezpie-
czeństwa, ekologii, oświaty czy pomocy spo-
łecznej. W programie posiedzenia było m.in. 
wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz 
z Powiatem Tarnowskim, zmiana uchwały 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
jak również Przeciwdziałania Narkomanii. 
Radni zdecydowali także o zasadach funk-
cjonowania Dziennego Domu Senior Plus na 
lata 2021 – 2025 oraz o Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych Gminy Tarnów 
w tym samym czasie.

W maju świętowali
bibliotekarze
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek przypada 8 
maja. Życzenia wszelkiej pomyślności, wła-
dze gminy Tarnów złożyły jej pracownikom 
za pomocą strony internetowej gminy Tar-
nów: www.gmina.tarnow.pl oraz mediów 
społecznościowych.

Sesja Nadzwyczajna 
Rady Gminy Tarnów
2 miliony 170 tysięcy złotych na remonty 
dróg gminnych - tyle kosztować będą plano-
wane modernizacje nawierzchni w Zbylitow-
skiej Górze i w Jodłówce–Wałkach. W związ-
ku z przyznaniem gminie Tarnów dotacji 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, radni 
na sesji nadzwyczajnej zdecydowali o zabez-
pieczeniu w budżecie środków finansowych 
na współfinansowanie inwestycji.

Samorząd – wyzwania, 
nowe źródła finansowa-
nia, a także identyfikacja 
barier w jego rozwoju
Takie tematy zostały poruszone na spotkaniu 
z samorządowcami, które odbyło się w Mało-
polskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. 
Uczestniczył w nim Minister Michał Cieślak 
odpowiedzialny za współpracę z samorzą-
dami, a spotkanie zorganizował Wojewoda 
Łukasz Kmita. Wziął w nim udział zastępca 
wójta Sławomir Wojtasik.

Stypendysta Wójta 
Gminy Tarnów Mistrzem 
Polski w pływaniu

Ksawery Masiuk z Tarnowca wywalczył tytuł 
na dystansie 50m stylem grzbietowym pod-
czas Głównych Mistrzostw Polski Seniorów 
i Młodzieżowców w Pływaniu. Zawody odbyły 
się w Lublinie. Uzyskany wynik to nowy rekord 
Polski 17 i 18 latków. Ksawery Masiuk, zawod-
nik na co dzień trenujący w UKS G-8 Bielany 
Warszawa, w rywalizacji w Lublinie pokonał 
utytułowanych zawodników: Tomasza Polew-
kę czy Kacpra Stokowskiego. Warto dodać, 
że Ksawery ma 17 lat i jest jeszcze juniorem. 
Dzięki temu uzyskał kwalifikacje do udziału 
w Mistrzostwach Europy Juniorów w Rzymie, 
które odbędą się w lipcu oraz w Mistrzostwach 
Świata Juniorów zaplanowanych na sierpień 
w Kazaniu.

Po raz pierwszy od 
ponad roku spotkały się 
prezeski gminnych 
Klubów Seniora  

GMINNE WIEŚCI
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Radości nie było końca – po raz pierwszy od 
czasu epidemii, Centrum Kultury i Bibliotek, 
zorganizowało spotkanie dla pań, które na co 
dzień koordynują funkcjonowanie Klubów 
Seniora. Omówiono plany na najbliższy czas, 
był też drobny poczęstunek i długie rozmo-
wy przy kawie. Gościem była poseł Anna Pie-
czarka. Omówiono plany na najbliższy czas.

Wójt gminy Tarnów 
odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie, z oka-
zji Dnia Samorządu Terytorialnego, odbyło 
się uroczyste spotkanie, podczas którego 
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył od-
znaczenia państwowe. Wójt gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł uhonorowany został Złotym 
Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w dzia-
łalności społecznej i samorządowej. – To 
największe z możliwych wyróżnień, wielka 
satysfakcja i potwierdzenie, że to, co robię na 
co dzień, ma sens. Moją pracę dla mieszkań-
ców gminy Tarnów traktuję jak służbę. Każde-
go dnia dokładam wszelkich starań, aby ten 
teren się pięknie rozwijał – mówi Grzegorz 
Kozioł. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony 
został także wicestarosta powiatu tarnow-
skiego, Jacek Hudyma.

Międzynarodowy suk-
ces Orkiestry Parafial-
nej z Woli Rzędzińskiej 

Brass Quintet, czyli 5 muzyków z Orkiestry 
Parafialnej przy Parafii Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy z Woli Rzędzińskiej, wzięło 
udział w międzynarodowym konkursie or-
kiestr i zespołów muzycznych World Open 
Online Music Competition. Odbył się on 
w Belgradzie w Serbii, a został zorganizo-
wany w formie online. Kwintet reprezentu-
jący gminę Tarnów uzyskał drugie miejsce 
w swojej kategorii.

Basen, Domy Kultury 
i siłownie znów otwarte!
W związku ze stopniowym znoszeniem 
obostrzeń i poprawą sytuacji epidemicz-
nej, wszystkie te obiekty administrowane 
przez Centrum Kultury i Bibliotek, z zacho-
waniem zasad sanitarnych, zostały otwarte 
dla zainteresowanych. Basen jest czynny 
codziennie od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 9.00 do 21.00.

Rozmowy o Zintegrowa-
nych Inwestycjach 
Terytorialnych

W Tarnowskim ratuszu odbyła się dyskusja 
o kwestiach kierunkowych nad tworzeniem 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego Tarnowa. Inicjatorem spotkania był 
wicemarszałek Województwa Małopolskie-
go, Łukasz Smółka. Na temat możliwości 
pozyskiwania dodatkowych środków unij-
nych na rozwój rozmawiali samorządowcy 
regionu tarnowskiego - Tarnowa, powiatu 
tarnowskiego i Dąbrowy Tarnowskiej. - Czas 
na konkrety, czas przystąpić do działania, 
którego efektem będzie rozwój regionu - 
mówi wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.

W Buczynie zainaugu-
rowano Dni Pamięci 
Żydów Galicyjskich

W Lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze roz-
poczęły się XXVI Dni Pamięci Żydów Galicyj-
skich „Galicjaner Sztetl”. Co roku, właśnie 
w tym miejscu – przy Pomniku „Ofiar Hitle-
rowskiego Terroru” odbywa się spotkanie 

modlitewne duchownych katolickich i ży-
dowskich w intencji osób zamordowanych 
tam przez Niemców w czasie II wojny świa-
towej.

Seniorzy z gminy 
Tarnów odpoczywali 
w województwie 
świętokrzyskim
Po długiej przerwie spowodowanej sy-
tuacją epidemiczną, mieszkańcy gminy 
Tarnów znów wyruszyli na szlak. Atrakcje 
województwa świętokrzyskiego zwiedza-
ły dwie grupy seniorów. Odwiedzili m.in. 
Święty Krzyż, Sanktuarium w Kałkowie – 
Opatowie i Opatów. To inicjatywa gminne-
go Centrum Kultury i Bibliotek.

ERASMUS+ w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Koszycach Wielkich 

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Koszy-
cach Wielkich realizują projekt edukacyjny 
pt. Regional traditions eternally living. Pro-
jekt został napisany i złożony przez nauczy-
cielki języka angielskiego Agnieszkę Stępień 
i Esterę Salamon, a zatwierdzony przez Na-
rodową Agencję programu Erasmus+. W ten 
sposób Zespół Szkolno-Przedszkolny zo-
stał szkołą koordynującą cały projekt, któ-
ry jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej, a partnerem projektowym 
jest Scoala Gimnaziala Endes Jozsef z Ru-
munii. Projekt Regional traditions eternally 
living zakłada również kilkudniowy wyjazd 
uczniów ze szkoły w Koszycach Wielkich do 
Rumunii, a następnie rewizytę rumuńskich 
partnerów. 

Radlna dostrzeżona 
przez Ministra Kultury
Dobra passa trwa - Gmina Tarnów z dodat-
kowymi środkami z Ministerstwa Kultury, 
tym razem dla miejscowości Radlna. Resort 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu Infrastruktura Domów 
Kultury zdecydował o przyznaniu środków 
na modernizację funkcjonującego tam 
obiektu. Dofinansowanie wynosi blisko 90 
tysięcy złotych. W Domu Kultury w Radlnej 
planowany jest remont sali konferencyjnej 
wraz z aneksem kuchennym oraz uszczel-
nienie dachu i kominów.
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Dbajmy o nasze czworonogi
3 pytania do Łukasza Kuty, weterynarza z Woli Rzędzińskiej

Ruszyła budowa mostu w Ostrowie – przeprawy,  
która ułatwi życie także mieszkańcom gminy Tarnów

Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej 
będzie mieć nowego dyrektora

Lato w pełni, mamy już do czynienia 
z wysokimi temperaturami. O czym, 

przede wszystkim, trzeba teraz pamiętać 
w zakresie opieki nad naszymi czworono-
gami?

– Oprócz rzeczy oczywistych, czyli pa-
miętaniu o szczepieniach ochronnych czy 
pilnowaniu pupila – psa czy kota, żeby bez 
opiekuna nie wychodziły za posesję, w se-
zonie letnim szczególnie trzeba pamiętać 
o ochronie przed kleszczami. Pies czy kot 
podczas upałów powinien mieć ponadto 
zawsze dostęp do wody. Niestety zdaża się 
jeszcze, że niektórzy trzymają psy na łańcu-
chach. Zgodnie z przepisami tego robić nie 
wolno.

Kleszcze są rzeczywiście prawdziwym 
utrapieniem właścicieli zwierząt. Jak  

najlepiej im przeciwdziałać?
– Wybór środków przeciw pasożytom 

jest spory – są np. obroże przeciwpasożyt-
nicze, preparaty w kroplach, aerozole oraz 
tabletki. Zawsze lepiej jest zapobiegać niż 
usuwać je z ciała naszego futrzaka. Nawet 
najbardziej profesjonalnie i szybko wyjęty 
kleszcz stanowi dla psa niemałe zagrożenie. 
Zanim bowiem zostanie wyciągnięty, może 
zdążyć zakazić go groźnymi chorobami.

Wiadomo, że niektóre rasy psów nie tole-
rują upałów, no a na spacer przecież wyjść 
trzeba...

– To wbrew pozorom bardzo ważne py-
tanie. Przede wszystkim powinniśmy dłuż-
sze spacery odbywać wczesnymi godzina-
mi porannymi i wieczornymi, gdy upał się 
zmniejszy. Jeżeli koniecznie musimy wyjść 

w ciągu dnia, kierujmy się w tereny zacie-
nione. Dobrze, gdy w pobliżu jest woda, bo 
w niej pies może się wykąpać lub ochłodzić, 
co jest dla niego dużą ulgą. Na spacer war-
to wziąć ze sobą wodę i miseczkę, aby pies 
mógł się w każdej chwili napić. Zwierzętom 
pozostawionym w domu trzeba przygoto-
wać kilka misek ze świeżą wodą, no i pamię-
tajmy o zasłonięciu okien, aby promienie 
słoneczne nie nagrzewały pomieszczeń. Nie 
zamykajmy drzwi od łazienki czy kuchni, bo 
tam zwykle jest chłodniej. No i w żadnym 
wypadku nie zostawiamy zwierząt w na-
grzanych samochodach, nawet z uchylo-
nym oknem! Samochód nagrzewa się 
błyskawicznie i szybko może doprowadzić 
zwierzę do udaru. Na postojach koniecznie 
wyprowadźmy psa z samochodu i dajmy 
mu się napić.

Na budowę mostu, rozebranego 
z powodu złego stanu technicz-

nego, starostwo powiatowe otrzymało 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Dotacja pokryje aż 80 pro-
cent całego zadania. – To znakomita infor-
macja, dziękuję wszystkim, którzy się do 
tego przyczynili, przede wszystkim Pani 
Poseł Annie Pieczarce – mówi zastępca 
wójta Sławomir Wojtasik. – Z przeprawy 
korzystają przecież nie tylko mieszkańcy  
powiatu tarnowskiego, Tarnowa, ale  

i całej gminy Tarnów – mówił podczas 
Sesji Rady Gminy Tarnów, radny Paweł 
Kolbusz ze Zbylitowskiej Góry. – Wszyscy 
bardzo na nią czekamy – dodaje radny 
Dariusz Żurek. 

Jest duża szansa, że budowa mostu 
w Ostrowie zakończy się szybciej i bę-
dzie prowadzona nie w cyklu trzyletnim, 
jak pierwotnie planowano, a dwuletnim. 
– Mam obietnicę bezpośrednio z Kance-
larii Premiera, że inwestycja znacznie  

przyspieszy. Powiat tarnowski otrzymał na 
nią teraz 12 milionów złotych, a w następ-
nej transzy 17 milionów. 

Decyzją Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, ze względu na zagro-
żenia dla zdrowia i życia użytkowników, 
przeprawa została wyłączona z ruchu pół-
tora roku temu. Obecnie nie został z niej 
nawet szkielet, a całe otoczenie mostu, ze 
względu na prowadzone tam prace, jest 
objęte zakazem wstępu.

To wynik konkursu na to stanowisko, któ-
ry wygrała Krystyna Olszówka–Łępa. 

Konkursy na szefów placówek oświatowych 
są przeprowadzane po upływie pięcioletniej 
kadencji dyrektorów szkół. – Każdy z kandy-
datów przedstawia swoją wizję rozwoju szkoły, 
odpowiada na pytania komisji konkursowej, 
a następnie odbywa się głosowanie tajne. Wy-
nik świadczy o tym, która z osób najbardziej 
przekonała do siebie członków komisji – mówi 
dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w gminie Tarnów, Daniel Beściak.

Krystyna Olszówka-Łępa jest wieloletnim na-
uczycielem, byłym dyrektorem Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Zalasowej. To autorka 
publikacji „Melodie naszego regionu” i „Co nam 

w duszy gra?”. Jej wychowankowie odnieśli zna-
czące sukcesy w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych na szczeblu regionu, wojewódz-
twa i kraju. Odznaczona przez prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego Brązowym Krzyżem Zasługi.

- Chcę, by szkoła w Porębie Radlnej była pla-
cówką nowoczesną, otwartą na środowisko, 
w której uczeń zajmuje centralne miejsce, szkołą 
przyjazną i z perspektywami rozwoju dla twór-
czych nauczycieli, wspieraną przez aktywnych 
rodziców i środowisko lokalne – mówi nowa dy-
rektorka.

Krystyna Olszówka–Łępa zastąpi na stano-
wisku Dorotę Puciłowską. Dodajmy, że w tym 
roku konkurs na dyrektora szkoły odbył się także 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej. 
Została nim ponownie Joanna Rogowska–Kuta.
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Gdzie szukać pomocy? 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

To wielofunkcyjna placówka, która 
świadczy szeroką pomoc osobom 

indywidualnym, rodzinom i grupom. - 
Oferujemy szeroki wachlarz usług dla dzie-
ci, osób niepełnosprawnych, zagrożonych 
przemocą, uzależnionych itd. Zapraszamy 
do kontaktu z nami – mówi dyrektor Anna 
Górska. PCPR mieści się w Tarnowie przy 
ul. Urszulańskiej 19. Można dzwonić pod 
numer 14 621 56 83 lub pisać na adres: 
pcpr@powiat.tarnow.pl. - Nasi pracowni-
cy skierują we właściwe miejsce i udzielą 
wszelkich, potrzebnych informacji – do-
daje. Znajdują się one również na stronie 
internetowej: pcprtarnow.pl.

Jednym z głównych zadań PCPR jest 
opieka nad osobami niepełnosprawnymi. 
Mowa m.in. o dofinansowywaniu uczest-
nictwa w turnusach rehabilitacyjnych. To 
wyjazdy będące połączeniem aktywnej re-
habilitacji z wypoczynkiem. Aby skorzystać 
z dofinansowania trzeba złożyć odpowied-
ni wniosek.

PCPR oferuje całą gamę możliwości 
w zakresie pomocy osobom niepełno-
sprawnym. Mowa m.in. o pomocy w zaku-
pie i montażu oprzyrządowania do posia-
danego samochodu, pomocy w uzyskaniu 
prawa jazdy kategorii B, zakupie sprzętu 
elektronicznego, wózka inwalidzkiego, 
protezy, windy czy podjazdów do domu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 14 621 56 83 wew. 
15 oraz na stronie internetowej www.pfron.
org.pl zakładka – Aktywny Samorząd.

 Nowością są uruchomione w placów-
ce Powiatowego Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej w Wojniczu bezpłatne mediacje 
adresowane do mieszkańców powiatu 
tarnowskiego, które odbywają się w ponie-
działki i czwartki od godz. 10.00 do 12.00. 
Wcześniejsze zapisy oraz szczegółowe in-
formacje dostępne są pod numerami tele-
fonów: 512 259 253; 14 650 13 92.

Działają również zorganizowane gru-
py wsparcia dedykowane m.in. osobom 
doświadczającym przemocy, samotnym 
w okresie pandemii COVID-19, czy dla ro-
dziców pod hasłem „Świadome rodziciel-
stwo”.

Jedną z głównych form działalności 
PCPR jest Powiatowy Zespół Do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności. Obej-
muje on swoim działaniem 16 gmin po-
wiatu tarnowskiego. Do kompetencji 
zespołu należy wydawanie orzeczenia 
o niepełnosprawności (dotyczy osób, które 
nie ukończyły 16 r.ż.); orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności (dotyczy osób  

powyżej 16 r.ż.); orzeczenia o wskazaniach 
do ulg i uprawnień (dotyczy osób posia-
dających ważne orzeczenia wydane przez 
inne organy orzekające, a chcące otrzymać 
wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień); 
Legitymacji osoby niepełnosprawnej i kar-
ty parkingowej. Wnioski w tych sprawach 
przyjmowane są codziennie w siedzibie ze-
społu w Tarnowie przy ulicy Urszulańskiej 
19, (parter pokój nr 108), w godzinach pra-
cy zespołu tj. 07.30-15.30.

Na terenie powiatu tarnowskiego 
działa kilka Domów Pomocy Społecznej. 
To placówki świadczące usługi bytowe, 
opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne 
w formach i zakresie wynikającym z indy-
widualnych potrzeb mieszkańców oraz 
umożliwiające korzystanie ze świadczeń 
przysługujących z tytułu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do 
umieszczenia w domu pomocy społecznej 
przysługuje osobom wymagającym cało-
dobowej opieki, które ze względu na wiek, 
chorobę lub niepełnosprawność nie mogą 
samodzielnie funkcjonować w codzien-
nym życiu i którym nie można zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług opie-
kuńczych w środowisku zamieszkania.

To jeszcze nie koniec. Pomoc w opiece 
i wychowaniu dziecka w świetle ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej można uzyskać w Placówkach 
Wsparcia Dziennego, które działają w śro-
dowisku lokalnym dziecka. Ich zadaniem 
jest wspieranie rodziny przez objęcie 
dziecka opieką poprzez zajęcia, które od-
bywają się w godzinach popołudniowych. 
Ich wykaz znajduje się na stronie interne-
towej PCPR: pcprtarnow.pl. Warto dodać, 

że niemal w każdej miejscowości gminy 
Tarnów funkcjonują rodziny zastępcze. - 
Współpracujemy w tym zakresie z PCPR, 
bardzo się staramy, aby dzieci przebywały 
w rodzinnych, domowych, a nie instytu-
cjonalnych, warunkach – mówi dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Beata Witkowska. Ogółem 13 dzieci prze-
bywa w 6 rodzinach zastępczych zawodo-
wych, 9 dzieci – w 7 rodzinach zastępczych 
spokrewnionych, a 6 w 2 niezawodowych 
rodzinach zastępczych.

Bardzo ważną formą pomocy jest praca 
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej w Wojniczu. To jednostka prowa-
dzona przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Tarnowie. Interwencja kryzy-
sowa to wsparcie osób i rodzin będących 
w stanie kryzysu bez względu na posiadany 
dochód. W ramach interwencji kryzysowej 
udziela się natychmiastowej specjalistycz-
nej pomocy psychologicznej, a w zależno-
ści od potrzeb – poradnictwa socjalnego 
lub prawnego, w sytuacjach uzasadnio-
nych – schronienia do 3 miesięcy.

W trakcie realizacji jest budowa cało-
dobowego Powiatowego Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej w Wojniczu. Jego celem 
jest objęcie wsparciem i usługami z zakre-
su interwencji kryzysowej przez 2,5 roku aż 
600 mieszkańców powiatu tarnowskiego. 
Będą oni mogli skorzystać z poradnictwa 
specjalistycznego w sytuacji kryzysowej, 
a w przypadku zagrożenia zdrowia lub ży-
cia również z miejsc schronienia w hostelu. 
Siedziba będzie zlokalizowana w budynku 
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych 
w Wojniczu. Zakończenie inwestycji zapla-
nowano za dwa lata.
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Inwestycyjna gmina Tarnów
Z impetem ruszyły 
inwestycje
Zgodnie z zapowiedziami władz samo-

rządowych, z impetem ruszyły tegorocz-
ne inwestycje, które zaplanowane zostały 
w poszczególnych miejscowościach naszej 
gminy. Przeznaczono na nie środki finan-
sowe, aby zwiększyć dynamikę rozwoju 
gminy jednocześnie dać rozwój firmom 
wychodzącym z pandemii koronawirusa 
i pracę zatrudnionym tam ludziom. Spraw-
ną realizację inwestycji gwarantują też do-
datkowe pieniądze pozyskane do budżetu 
z różnych źródeł.

Zbliżający się okres wakacyjny będzie 
czasem wytężonych pracy przy realizacji 
inwestycji na terenie gminy Tarnów. Jedne 
właśnie już się zakończyły i czekają na od-
biór techniczny, inne są bardzo zaawanso-
wane, a jeszcze inne dopiero się rozpoczy-
nają i ich finał planowany jest na przyszły 
rok.

W Nowinach prezentujemy prowadzo-
ne przez nas inwestycje.

Powstaje nowa 
hala sportowa
W Woli Rzędzińskiej bardzo sprawnie 

ruszyła rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 1 o segment dydaktyczny oraz halę 
sportową. Dobudowane zostanie skrzydło 
szkoły z zapleczem sanitarnym, a nowa 
hala sportowa będzie mieć powierzchnię 
1055 metrów kwadratowych i antresolę 
przeznaczoną na galerię widokową. Nowa 
hala połączona będzie z istniejącym bu-
dynkiem. Koszt inwestycji w Woli Rzędziń-
skiej to 8 mln zł. Jak już informowaliśmy 
przedsięwzięcie zostało wsparte 4 mln zł  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, a termin jego zakończenia to 30 li-
stopada 2022 roku.

W decydującą fazę wkroczyła rozbu-
dowa Szkoły Podstawowej w Zawadzie 
o nowy budynek na potrzeby stołówki z ca-
łym zapleczem kuchennym. Dobudowany 
segment został połączony przewiązką z bu-
dynkiem szkoły. Trwają roboty wykończe-
niowe za kwotę 945 tys. zł. Inwestycja 
dotowana jest z rezerwy celowej budżetu 
państwa. Tym razem wsparta została przez 
premiera Mateusza Morawieckiego kwotą 
200 tys. zł. Wartość całej inwestycji to pra-
wie półtora miliona złotych, w tym dofinan-
sowanie ok. 490 tys. zł.

Rozpoczął się również kolejny etap bu-
dowy Domu Kultury z pomieszczeniami 
dla OSP w Łękawce. Do końca lipca tego 
roku zrealizowany będzie stan surowy 

zamknięty obiektu. Wartość teraz wyko-
nywanych robót to blisko milion złotych. 
Ponad 100 tys. zł będzie kosztowało zabez-
pieczenie i wymalowanie dachu na szkole 
w Łękawce, wyremontowane zostaną ryn-
ny i kominy. 

 Trwają roboty wykończeniowe przy 
budowie kaplicy cmentarnej w Tarnowcu. 
Będą kosztowały 370 tys. zł. 

 Rozstrzygnięty został przetarg na bu-
dowę w Koszycach Małych dwukondygna-
cyjnego budynku wraz z wewnętrznymi 
instalacjami, które pełnił będzie funkcję 
szatni sportowej. Prace o wartości 1,3 mln 
zł potrwać mają do maja 2022 roku. Obok 
boiska LKS Victoria w Koszycach Małych 

wykonane zostaną też trybuny oraz zmo-
dernizowane będzie oświetlenie boiska.

Ok. 200 tys. zł pochłonie wykonanie 
ogrodzenia nowego boiska w Jodłówce
-Wałkach. W trakcie opracowywania jest 
koncepcja zagospodarowania terenu m.in. 
z budynkiem szatnio-socjalnym i trybuna-
mi dla widzów.

Przygotowywana jest koncepcja rozbu-
dowy i przebudowy szkoły Podstawowej 
w Zgłobicach o salę gimnastyczną z całym 
zapleczem sanitarno-szatniowym, a tak-
że wykonany zostanie projekt budowla-
ny i wykonawczy szatni dla sportowców. 
Koszt – ogółem przeszło 83 tys. zł.

Zakończona została budowa parkingu 
o powierzchni ok. 4500 metrów kwadra-
towych wraz z drogami dojazdowymi, od-
wodnieniem i oświetleniem terenu przy 
kościele w Koszycach Wielkich. Wartość 
tych prac wynosi około miliona złotych.

Przeszło 426 tys. zł wyniesie przebu-
dowa ul. Krzyskiej w Woli Rzędzińskiej. 
Ponad połowa tej kwoty to dotacja z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace 

Parking w Koszycach Wielkich

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadzie - stołówka  
z zapleczem kuchennym
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rozpoczęte w 2020 r. potrwają do końca 
września tego roku. Wykonany będzie re-
mont drogi gminnej polegający na poło-
żeniu nowej nakładki asfaltowej w miej-
scowości Jodłówka-Wałki za kwotę ponad 
548 tys. zł. Inwestycja ta dofinansowana 
jest również z rządowych środków. Rów-
nież w Zbylitowskiej Górze na ul. Skotnik 
oraz krótkim odcinku ul. Zielnej wykonane 
zostaną prace remontowe dotyczące po-
łożenia nowej nawierzchni asfaltowej za 
ogółem 615 tys. zł. W tym przypadku dofi-
nansowanie wynosi ok. 60%.

Wzorem lat ubiegłych, planowane jest 
wykonanie nakładek asfaltowych za kwotę 
blisko 500 tys zł m.in. na ul. Lipowej w Ko-
szycach Małych, ul. Cichy Kącik i ul. Tęczo-
wej w Zbylitowskiej Górze, tzw. Grzędy 
w Białej i tzw. Pasternik w Błoniu.

Dzięki otrzymaniu dofinansowania 
z Województwa Małopolskiego za ok. 600 
tys. zł prowadzona będzie modernizacja 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Wyremontowanych zostanie 8 odcinków 
dróg o łącznej długości blisko 3 kilometrów 
– w Radlnej koło rozdzielni elektrycznej (2 
odcinki), Woli Rzędzińskiej w kierunku Za-
czarnia, wzdłuż torowiska (2 odcinki) oraz 
tzw. Boczna, tzw. Banuchówka w Jodłow-
ce-Wałkach i tzw. Ostra Góra w Łękawce.

 Budowana jest ścieżka rowerowa wraz 
z kanalizacją opadową przy ul. Granicznej 
w Zgłobicach i Koszycach Wielkich – 370 
metrów za kwotę prawie 300 tys. zł. To 
pierwszy etap inwestycji.

 W ramach porozumienia ze Staro-
stwem Powiatowym w Tarnowie przewi-
dziana jest budowa chodnika na odcinku 
od stadionu do Szkoły Podstawowej nr 1 
w Woli Rzędzińskiej (283 tys. zł). Trwają 
remonty chodników w Koszycach Małych 
(od skrzyżowania z ul. Skalną w kierun-
ku Rzuchowej (przeszło 40 tys. zł) oraz 
w Koszycach Wielkich – kontynuacja prac 
z 2020 roku do skrzyżowania z ul. Szkolną 
(ponad 35 tys. zł).

Przeszło pół miliona 
na oświetlenie
Zgłoszone zostały projekty oświe-

tlenia do zrealizowania przez Tauron 
Nowe Technologie: ul. Lipowa w Koszy-
cach Małych, ul. Mikołajczyka i ul. Ru-
czaj w Koszycach Wielkich, tzw. Gajówka 
w Łękawce, ul. Ogrodnicza w Tarnowcu, 
koło boiska sportowego w Radlnej, koło 
Barnasia w Woli Rzędzińskiej oraz tzw. 
boczna od ul. Skotnik w Zbylitowskiej 
Górze. 

Ponadto zlecony zostanie do wykona-
nia projekt oświetlenia ul. Obustronnej 
i Słonecznej w Zbylitowskiej Górze. Łącz-
ny koszt wykonania wszystkich odcinków 
oświetleń to kwota ponad 500 tys. zł.

Pozyskanie dofinansowania w kwocie 
przeszło 61 tys. zł z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu po-
zwala rozpocząć prace remontowe cmen-
tarza wojennego nr 198 z okresu I wojny  

światowej w Błoniu. Złożony został też 
wniosek do Marszałka Województwa Mało-
polskiego o dodatkowe środki finansowe 
na prace konserwatorskie w ramach kon-
kursu „Małopolska Pamięć – zachowanie 
miejsc pamięci narodowej i martyrologii”.

Zagospodarowujemy 
centra wsi, których 
ważnymi elementami 
będą tężnie solankowe
Taki projekt powstaje w Koszycach Wiel-

kich. Będzie on gotowy do końca roku, jego 
koszt to 24 tysiące złotych. Na tej podsta-
wie będzie przygotowywana cała inwesty-
cja. Budowa instalacji solankowej będzie 
mieć nie tylko walory estetyczne dla na-
szej miejscowości, lecz, przede wszystkim, 
zdrowotne. Tężnia ma powstać w rejonie ul. 
Pocztowej, w miejscu obecnie jeszcze nie-
uporządkowanym. To teren gminny, który 
pełni rolę magazynu. Jest łatwo dostępny, 
dobrze skomunikowany, z zapleczem par-
kingowym.

Przypomnijmy, pierwsza w gminie Tar-
nów tężnia solankowa powstanie w Woli 
Rzędzińskiej II. Dotację w wysokości mi-
liona złotych na to zadanie gmina Tarnów 
otrzymała z Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. 250 tysięcy pochodzi z dotacji Mar-
szałka Województwa Małopolskiego. Roz-
poczyna się przygotowanie inwestycji. 

Jest plan, aby instalację solankową 
zbudować także w Tarnowcu, gdzie tężnia 
będzie również jednym z elementów cen-
trum wsi w sąsiedztwie Domu Kultury. Jest 
już prawomocne pozwolenie na budowę. 
W następnej kolejności instalacja powsta-
nie w Koszycach Wielkich. Także na jej do-
finansowanie, samorząd gminy Tarnów bę-
dzie pozyskiwał środki zewnętrzne.

Budowa Domu Kultury z pomieszczeniami dla OSP w Łękawce

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Granicznej w Koszycach Wielkich
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Jednogłośne 
absolutorium 
dla wójta gminy 
Tarnów
Radni gminy Tarnów udzielili wójtowi Grzegorzowi Kozioło-

wi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie - „za” głosowało dwudziestu 
radnych. Co warte podkreślenia – przychody do budżetu w cią-
gu roku wzrosły (w stosunku do planu wyjściowego) o ponad 14 
milionów złotych. To, przede wszystkim, skutek pozyskiwania 
środków zewnętrznych na inwestycje i oszczędnego gospoda-
rowania pieniędzmi z budżetu. – Dziękuję za zaufanie i współ-
pracę. Sięganie po dotacje, które pozwalają realizować tak wiele 
zadań, to nasza mocna strona. W tym miejscu trzeba jednak pod-
kreślić ogromne wsparcie Pani poseł Anny Pieczarki w tym zakre-
sie. Absolutorium dla wójta, a zwłaszcza jednogłośne, to sukces 
całej załogi, wszystkich pracowników Urzędu Gminy Tarnów i jed-
nostek podległych – mówił wójt Grzegorz Kozioł. Wotum zaufa-
nia gospodarzowi gminy udzieliło 17 radnych, 2 było przeciw a 1 
wstrzymał się od głosu.

Z analizy finansowej wynika, że na 100 prowadzonych w gmi-
nie Tarnów inwestycji, aż 95 posiada tzw. element środka pozy-
skanego zewnętrznie, a wiele z nich realizowanych jest ze znacz-
nym wsparciem finansowym z różnych źródeł i instytucji. Ogółem, 
w roku ubiegłym, inwestycje pochłonęły ok. 8 milionów złotych, 
3 miliony kosztowały budowy oraz remonty dróg i chodników. – 
Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, poszczególne inwe-
stycje realizujemy we wszystkich miejscowościach gminy Tarnów 
– podkreśla Grzegorz Kozioł.

Na stabilne i bezpieczne finanse gminy Tarnów zwracali uwa-
gę poszczególni radni. Bo liczby mówią same za siebie. – Przede 
wszystkim spadł poziom naszego zadłużenia. Z planowanego kre-
dytu na poziomie ok. 7 milionów złotych, ostatecznie wykorzysta-
liśmy niewiele ponad 4 miliony. To skutek pozyskiwania środków 
zewnętrznych na inwestycje oraz oszczędnej gospodarki finanso-
wej, przede wszystkim w zakresie wydatków bieżących. Zadłużenie 
gminy Tarnów jest bardzo bezpieczne. Dla zobrazowania powiem, 
że wynosi ok. 30% rocznego planu dochodów. To naprawdę dobry 
poziom – mówi skarbnik, Łukasz Woskowicz.

Do najważniejszych zadań realizowanych w roku ubiegłym 
w gminie Tarnów zaliczyć należy m.in. remont ulicy Sportowej 
w Tarnowcu, budowę obiektów szatniowych na terenie LKS Ko-
szyce Wielkie, pierwszy etap budowy Domu Kultury z pomiesz-
czeniami dla OSP w Łękawce, rozbudowę kompleksu szkolno – 
przedszkolnego na potrzeby stołówki i przedszkola w Zawadzie, 
remont ulicy Miłej i Przecznej Drogi w Zbylitowskiej Górze, budo-
wy siłowni plenerowych w centrach poszczególnych miejscowo-
ści, ich oświetlenie oraz wiele innych. – Sporo prac wykonujemy 
we własnym zakresie, bez sięgania po firmy zewnętrzne. Mowa 
m.in. o pracach porządkowych, czy urządzaniu zieleni – mówi za-
stępca wójta Sławomir Wojtasik.

Bez wątpienia wyzwaniem ostatniego roku, a zwłaszcza jego 
przełomu było zorganizowanie nowej komunikacji zbiorowej 
po tym jak prezydent Tarnowa, po blisko 20 latach współpra-
cy, wypowiedział umowę na prowadzenie tego rodzaju usług. – 
Nie było to łatwe zadanie, ale się udało. Nie było żadnych przerw 
w funkcjonowaniu komunikacji na terenie gminy. Po zakończeniu 
współpracy z miastem, od razu uruchomiliśmy transport naszego  

przewoźnika. W końcówce roku zostaliśmy postawieni przez prezy-
denta w bardzo trudnej sytuacji – mówi wójt Grzegorz Kozioł z po-
parciem gminnych radnych.

Dodajmy, że pozytywnie politykę finansową gminy za ubiegły 
rok oceniła także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie 
komisje branżowe Rady Gminy Tarnów.

Przypomnijmy, absolutorium to głosowanie na podstawie 
przedstawionego sprawozdania finansowego. Wotum zaufania 
natomiast dotyczy aprobaty lub dezaprobaty bieżącej działalno-
ści szefa danego samorządu na podstawie raportu o stanie gminy.

Podczas sesji absolutoryjnej radni gminy Tarnów podjęli też 
szereg innych, ważnych uchwał. Dotyczą one m.in. komunikacji 
i bezpieczeństwa. W związku z licznymi prośbami mieszkańców 
Białej, które dotyczyły przywrócenia trasy linii T03 w zakresie 
w jakim funkcjonowała do końca ubiegłego roku, władze gminy 
Tarnów wystąpiły do prezydenta Tarnowa z prośbą o rozważenie 
możliwości wspólnej realizacji transportu publicznego na tej tra-
sie. – Mając na uwadze fakt, że autobusy Komunikacji Miejskiej linii 
nr 3 ze względu na brak miejsca do zawracania na granicy miasta 
jadą do centrum miejscowości Biała, gdzie zmieniają kierunek jaz-
dy na powrotny do Tarnowa i Urząd Miasta Tarnowa ponosi z tego 
tytułu koszty, zaproponowaliśmy, aby miejska linia nr 3 obsługi-
wała również mieszkańców naszej gminy – mówi zastępca wójta 
Sławomir Wojtasik.

Radni podczas sesji wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia 
międzygminnego określającego zasady partycypacji w kosztach 
obsługi komunikacyjnej miejscowości Biała w II półroczu 2021 
roku oraz w kolejnych latach. Warto dodać, że przyjęcie takiego 
rozwiązania nie wpłynie na wzrost kosztów obsługi komunikacj 
na naszym terenie. Miejski autobus wróci do Białej już od lipca. 
– To świetna informacja i duży komfort dla mieszkańców – mówi 
sołtys Stefan Kolak.

To jeszcze nie koniec dobrych informacji. Jest również zgo-
da radnych na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Tarnów 
a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na wspólną re-
alizację zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych. Tzw. dedykowane oświetlenie pojawi się na 
przejściu w ciągu drogi krajowej przy ul. Krakowskiej, w rejonie 
ulic Stromej i Spacerowej. – To newralgiczne miejsce o dużym na-
tężeniu ruchu i połączenie dwóch miejscowości gminy Tarnów – 
Koszyc Wielkich i Zbylitowskiej Góry – mówi sołtys Zbylitowskiej 
Góry, Piotr Rybski. 

Koszt inwestycji wyniesie 200 tys. złotych, który w całości zo-
stanie sfinansowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad. Funkcję inwestora pełnić będzie gmina Tarnów.

Dodajmy, że gośćmi sesji byli poseł Anna Pieczarka, radna po-
wiatu tarnowskiego Alina Barbachen, członkowie zarządu powia-
tu - Tomasz Stelmach i Mariusz Tyrka oraz sołtysi.
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Inwestujemy w strażaków ochotników
Strażacy ochotnicy z Koszyc Małych 

będą mieć nowy samochód. Jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożarnej w tej 
miejscowości gminy Tarnów została uję-
ta w wykazie planowanych zakupów 
samochodów ratowniczo – gaśniczych 
na bieżący rok. Promesę finansową na 
ręce wójta Grzegorza Kozioła oraz stra-
żaków z Koszyc Małych przekazała poseł 
Anna Pieczarka. – Bardzo się cieszę, że 
mogę wspierać działania mające na celu 
poprawę wyposażenia strażaków – służ-
by tak bardzo potrzebnej w codziennym 
funkcjonowaniu i cieszącej się tak dużym 
zaufaniem społecznym – mówi parlamen-

tarzystka.
Na zakup średniego samochodu ratow-

niczo – gaśniczego dla OSP w Koszyce Małe 
zaplanowano dofinansowanie z następu-
jących źródeł: Narodowy i Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska – 170 tys. 
zł i dotacja budżetowa ze środków Krajo-
wego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 
w kwocie 260 tys. zł. Całość pochłonie ok. 
900 tys. zł. 20 tys. zł na ten cel pochodzi 
z budżetu powiatu tarnowskiego, a środki 
zostały przekazane do gminy Tarnów decy-
zją władz starostwa.

- To znakomita informacja, prowadzi-
my wiele akcji, w których nowy samochód 
znakomicie spełni swoją rolę. Wiemy, że nie 
jesteśmy sami, bo na wsparcie władz gminy 
i Pani poseł zawsze możemy liczyć – mówi 
Daniel Gniewek z OSP Koszyce Małe. Stra-
żacy planują, by w zakresie własnych środ-
ków wspomóc zakup samochodu. - Chce-
my zorganizować różnego rodzaju pikniki 
i zbiórki, by wesprzeć tę inwestycję – mówią 
Dominik Żelichowski i Sebastian Lisowski 
z koszyckiej jednostki.

Zakup samochodu planowany jest na 
koniec roku. – Każdego roku w poszcze-
gólnych miejscowościach gminy Tarnów 
inwestujemy w strażacką bazę i ją unowo-
cześniamy. Można śmiało powiedzieć, że 
w ciągu ostatnich lat oraz w najbliższym 
czasie przeznaczymy na to co najmniej 10 
milionów złotych – wylicza wójt Grzegorz 
Kozioł. Przypomnijmy, przed rokiem nowy 
samochód strażacki wraz z nową siedzibą 
otrzymała jednostka OSP w Zgłobicach. 
Koszt samochodu to blisko 900 tysięcy 

złotych. Gmina Tarnów ze środków wła-
snych wyłożyła 90 tys. zł. Fundusze na za-
kup samochodu udało się pozyskać z wielu 
źródeł, w tym z Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej, zakładów 
ubezpieczeń, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, z Krajowego Syste-
mu Ratowniczo – Gaśniczego, Funduszu 
Orlen, Województwa Małopolskiego, Staro-
stwa Powiatowego. Wkład własny zapew-
niła także sama jednostka OSP Zgłobice. 
Projekt jest współfinansowany ze środków 
Województwa Małopolskiego.

Dwa lata temu, kosztem 400 tys. zł, 
nowe auto otrzymała jednostka OSP 
w Jodłówce-Wałkach. W Łękawce trwa bu-
dowa obiektu wielofunkcyjnego – Domu 
Kultury z funkcją remizy OSP.

Ostatniego dnia maja br., w Białej 
zorganizowano Gminny Dzień Strażaka. 
Było wręczanie odznaczeń i nominacji 
oraz wyróżnień, jak również ślubowanie  

członków Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej. Do ślubowania przystąpili: Nikola 
Batko, Aleksandra Borczuch, Weronika 
Dziubak, Gabriela Gniewek, Amelia La-
zarowicz, Julia Lazarowicz, Antonina Or-
dowska, Magdalena Rams, Piotr Dziubak, 
Kamil Gniewek, Ksawery Kołacz, Marek 
Kudroń, Igor Popek i Michał Sarad. Srebr-
nym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” 
odznaczony został dh Marcin Maślanka, zaś 
odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali dru-
howie Grzegorz Wołkowicz i Łukasz Wójcik. 
Był poczęstunek na świeżym powietrzu, 
a pysznym, domowym bigosem częstowali 
się wszyscy zainteresowani.

W jednostkach OSP w całym kraju, w tym 
także w gminie Tarnów, odbywały się Walne 
Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze przed 
XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. Są 
one organizowane raz na pięć lat i mają na 
celu wybór nowych władz. Poniżej wyniki wy-
borów w poszczególnych jednostkach OSP.

Biała

Koszyce Wielkie

Poręba Radlna

Zbylitowska Góra

Zgłobice

Wola Rzędzińska

Koszyce Małe

Jodłówka-Wałki

Łękawka 
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Prezes OSP
Naczelnik OSP

FunkcjaImię i nazwisko

Nasze gminne jednostki OSP

Jednostka OSP

Krystian Lech
Marek Kieć

Jacek Górski 
Wojciech Hońdo

Grzegorz Kawula 
Łukasz Aleksander

Katarzyna Biel
Dariusz Damian

Krzysztof Płaneta
Sebastian Guzik

Zbigniew Gniewek 
Daniel Gniewek

Lucjan Olszówka 
Jan Michalik

Mateusz Cieśla 
Mariusz Grzywa

Andrzej Sępek
Michał Kwapniewski
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Medale Prezydenta RP 
za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie
W Domu Kultury w Radlnej, pary małżeńskie z terenu gmi-

ny Tarnów, które w 2020 roku obchodziły jubileusz 50 lat 
małżeństwa, odebrały medale Prezydenta RP Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Zorganizowanie uroczystości przed rokiem 
nie było możliwe ze względu na ograniczenia epidemiczne. 
Małżonkowie otrzymali także listy gratulacyjne, legitymacje, 
upominki i kwiaty. Medale, w asyście wójta Grzegorza Kozio-
ła oraz zastępcy Sławomira Wojtasika, wręczał wicewojewoda 
Małopolski Ryszard Pagacz. Jubilatom towarzyszyły ich rodzi-
ny. – Jesteście przykładem jak pięknie żyć. Dla młodych wzorem 
do naśladowania – mówił wójt Grzegorz Kozioł. We wrześniu br. 
odznaczeni zostaną tegoroczni jubilaci. 

 Gośćmi uroczystości byli ponadto poseł Anna Pieczarka, 
władze powiatu tarnowskiego – starosta Roman Łucarz oraz 
członek zarządu Tomasz Stelmach, jak również prezydium Rady 
Gminy Tarnów – wiceprzewodniczący Katarzyna Biel i Stanisław 
Sarad.

- Wszystkim Drogim Jubilatom serdecznie gratuluję, życząc 
wielu kolejnych lat przeżytych wspólnie w zdrowiu, szczęściu i oto-
czeniu najbliższych – mówiła poseł Anna Pieczarka.

Muzycznie uroczystość uświetnili artyści – Piotr Piękoś 
oraz Eliza Gąsiorowska. Był też poczęstunek i długie rozmowy.  
A i wzruszeń nie brakowało. 

 
Pary małżeńskie, które otrzymały medale: 
Wanda I Zygmunt Ablewicz - Nowodworze
Genowefa I Antoni Banaś - Wola Rzędzińska
Helena I Eugeniusz Boryczko - Koszyce Wielkie
Helena I Stanisław Chochołowicz - Błonie
Czesława I Stanisław Ciesielczyk - Błonie

Barbara I Kazimierz Ciurej - Tarnowiec
Irena I Wiesław Cięciwa - Zbylitowska Góra
Elżbieta I Józef Ciężadło - Jodłówka-Wałki
Danuta I Andrzej Dychtoń - Zbylitowska Góra
Zofia I Lesław Garbowski - Zbylitowska Góra 
Jadwiga I Ignacy Gomółka - Zbylitowska Góra
Barbara I Jan Gołąbek - Koszyce Małe
Elżbieta I Józef Górski - Wola Rzędzińska
Wiesława I Józef Gębski - Poręba Radlna
Krystyna I Kazimierz Idzior - Zgłobice
Teresa I Andrzej Jaglarz - Wola Rzędzińska
Maria I Stanisław Jakliński - Wola Rzędzińska 
Jolanta I Jerzy Jeleń - Łękawka
Barbara I Czesław Kluza - Wola Rzędzińska
Halina I Józef Kozioł - Zawada
Halina I Ryszard Kozioł - Wola Rzędzińska 
Genowefa I Emil Kołodziej - Wola Rzędzińska 
Jadwiga I Józef Kukuś - Wola Rzędzińska
Zofia I Andrzej Nalepa - Poręba Radlna
Jadwiga I Mieczysław Nawojczyk - Zbylitowska Góra 
Anna I Stanisław Nytko - Koszyce Małe
Józefa I Zbigniew Okoński - Nowodworze
Maria I Andrzej Paździoch - Zgłobice
Eugenia I Leonid Renkas - Zawada
Zofia I Kazimierz Skubisz - Koszyce Wielkie
Barbara I Jan Sobarnia - Koszyce Małe
Elżbieta I Zbigniew Strojny - Zbylitowska Góra
Genowefa I Zdzisław Strzesak - Zbylitowska Góra
Zofia I Stanisław Sysło - Wola Rzędzińska
Zofia I Henryk Słowik - Koszyce Wielkie
Halina I Zygmunt Trybulec - Nowodworze
Zofia I Zbigniew Tutaj - Zbylitowska Góra
Barbara I Kazimierz Witusik - Zbylitowska Góra
Krystyna I Władysław Wroński - Wola Rzędzińska
Henryka I Mieczysław Wróblewski - Koszyce Małe
Maria I Stanisław Wzorek - Poręba Radlna
Zofia I Ryszard Wzorek - Łękawka
Janina I Marian Ćwiok - Tarnowiec
Krystyna I Tadeusz Łabno - Zawada
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Szeroka i konkretna oferta 
pomocy dla seniorów 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej pomagają osobom star-
szym na różne sposoby. Jednym z nich jest 
realizacja rządowego programu Wspieraj 
Seniora, zapoczątkowanego w okresie 
epidemii COVID-19. 

Rządowy program pod takim hasłem 
jest odpowiedzią na potrzeby osób w wie-
ku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed 
zakażeniem Covid-19. Jego celem jest 
wszechstronna pomoc tym, którzy zdecy-
dują się na pozostanie w domach. Dotyczy 
ona przede wszystkim na dostarczaniu za-
kupów obejmujących artykuły podstawo-
wej potrzeby, w tym artykuły spożywcze 
i środki higieny osobistej.

 Celem programu jest zapewnienie 
usługi wsparcia:

1. Seniorom w wieku 70 lat i więcej, któ-
rzy w obowiązującym stanie epidemii zde-
cydują się na pozostanie w domu.

2. Osobom poniżej 70. roku życia, któ-
rzy pozostaną w domu w związku z zagro-
żeniem zakażenia Covid-19, w przypadku 
braku możliwości realizacji we własnym za-
kresie niezbędnych potrzeb wynikających 
ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej 
i społecznej.

Senior może również zgłosić potrzebę 
udzielenia wsparcia w zakresie np. zała-
twiania drobnych spraw urzędowych (jeżeli 
ich zakres nie wymaga wydania upoważ-
nień od seniora lub udostępniania danych 
wrażliwych). W ramach programu może 
być również udzielana pomoc w zakresie 
dostarczania ciepłych posiłków, o ile usługa 
tego rodzaju nie jest już finansowana z in-
nych źródeł. Koszt realizowanych zakupów 
oraz dostarczanych ciepłych posiłków po-
noszony jest przez seniora.

Realizacja usługi wsparcia w ramach 
programu nie przysługuje osobie, która ma 
przyznane decyzją administracyjną usługi 
opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi 
opiekuńcze.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
 Wariant I:
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
• Infolinia działa od poniedziałku do nie-

dzieli w godzinach 08.00-21.00
• Osoba przyjmująca zgłoszenie prze-

każe Twoją prośbę o pomoc do gminnego 
ośrodka pomocy społecznej w Twojej gmi-
nie przez system Centralnej Aplikacji Staty-
stycznej

• po zrobieniu zgłoszenia skontaktuje 
się z Tobą pracownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Tarnowie.

 Wariant II:
Zadzwoń bezpośrednio do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie 
pod numer: 14 688 01 52 lub 14 688 01 53 
lub 14 688 01 50

• GOPS wyznacza osobę do pomocy. 
W celu bezpieczeństwa podane zostanie 
imię i nazwisko tej osoby (które warto sobie 
zapisać). W przypadku pomocy w formie 
zrobienia zakupów zasady i sposób rozli-
czenia ustala się indywidualnie podczas 
pierwszego kontaktu z Tobą.

• Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpie-
czeństwa: noś maseczkę, zachowuj dy-
stans, w miarę możliwości używaj rękawi-
czek jednorazowych.

• Odbierasz zakupy od osoby, która Ci 
pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, 
w miarę możliwości używaj rękawiczek jed-
norazowych.

 PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywi-
sty koszt zakupów. Pozostałe usługi są 
nieodpłatne!

W związku z poprawiającymi się sta-
tystykami zakażeń I stopniowym znosze-
niem obostrzeń, Dzienny Dom “Senior+” 
w Nowodowrzu wznowił swoją działa-
ność. 

Oferowane są zajęcia: artystyczne, wy-
cieczki po okolicy, gry zespołowe, różnego 
radzaju uroczystości takie jak: dzień babci, 
dzień dziadka, dzień kobiet, dzień matki, 
dzień ojca. – Pamiętamy także o urodzinach 
Seniorów biorących udział w DDS+. Orga-
nizujemy zajęcia sportowe, ćwiczenia na 
miarę możliwości seniorów. Zatrudniamy 

rehabilitantkę, która prowadzi indywidual-
ne konsultacje i zajęcia rehabilitacyjne. Se-
niorzy mają także możliwość z korzystania 
z ćwiczeń na przyżądach, np. rowerkach – 
mówi dyrektor GOPS Beata Witkowska. 

Dzienny Dom “Senior+” działa pięć dni 
w tygodniu, od poniedziałku do piątku od 
godziny 7.00 do 15.00. Osoby starsze mogą 
liczyć na śniadanie, podwieczorek, kawę, 
herbatę i obiad. Działalność jest kierowana 
do osób nieaktywnych zawodowo, powyżej 
60 roku życia. – Takie spotkania działają po-
zytywnie przede wszystkim na zdrowie psy-
chiczne seniorów, którzy są zaopiekowani, 
nie są samotni. Aktywność umysłowa i fizycz-
na wpływa pozytywnie na samopoczucie, 
opóźnia proces starzenia, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia schorzeń związanych z wiekiem 
i demencją – dodaje dyrektor GOPS.

reklama
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Od e-kultury do wydarzeń na żywo
Nareszcie! Możemy znów się spotykać, 

a pandemia koronawirusa już tak nie 
ogranicza naszego życia i naszej aktyw-
ności. Wracamy do normalności, ale cały 
czas musimy pamiętać, że zagrożenie 
epidemiczne jeszcze nie minęło i trzeba 
zachowywać pewne środki ostrożności. 
Tak też jest w gminnej kulturze – mieli-
śmy jeszcze e-dzień dziecka. Obchody 
trzeciomajowe były jeszcze skromne, ale 
gminne święto strażackie odbyło się już 
w szerszym gronie.

Biało-czerwona 
gmina Tarnów 
– obchody trzeciomajowe

Majowe uroczystości związane z Dniem 
Flagi Rzeczypospolitej i 230. rocznicą 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się 
w gminie Tarnów jeszcze w reżimie sani-
tarnym, stąd np. nie doszło do tradycyjne-
go w tym czasie biało-czerwonego rajdu 
rowerowego. Ale niektóre elementy świę-
towania – choć z pewnymi ograniczeniami 
– udało się zorganizować.

W przeddzień majowych świąt przed-
stawiciele samorządu odwiedzili wszystkie 
gminne placówki przedszkolne. Podczas 
krótkich spotkań patriotycznych dziecia-
ki otrzymały chorągiewki w narodowych 
barwach i słodycze, pokazywano też filmi-
ki o symbolach i hymnie Polski. 3 maja po 
uroczystej Mszy św. w Kościele pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy na Placu 
Armii Krajowej w Woli Rzędzińskiej miało 
miejsce spotkanie patriotyczne. Grała Or-
kiestra OSP z Woli Rzędzińskiej, wystąpiła 
też finalistka programu The Voice Kids Eli-
za Gąsiorowska z Błonia.

Neciaki-Dzieciaki, 
czyli Dzień Dziecka on-line

Takiego Dnia Dziecka jeszcze nie było! 
Wydarzenie pod hasłem „Neciaki Dziecia-
ki” w Koszycach Wielkich zorganizowane 
zostało z największym w Polsce parkiem 
rozrywki – Energylandią w Zatorze. Były 
występy gwiazd, pokazy artystyczne, 
sportowe, udzielania pierwszej pomocy 
oraz z zakresu bezpieczeństwa, losowanie 
wejściówek do Energylandii, jak również 
innych, cennych nagród rzeczowych. Za-
grała i zaśpiewała Łucja Kania ze Studia 
Rocka Pawła Mazura, finalistka popular-
nego programu The Voice Kids. Na temat 
bezpieczeństwa, także podczas wakacji, 
mówił przedstawiciel tarnowskiej Policji – 
Łukasz Bień z Wydziału Ruchu Drogowego. 
Gośćmi byli ponadto wielokrotny mistrz 
Polski w kolarstwie górskim i przełajowym 
Mirosław Bieniasz, mistrzyni świata we 
wspinaczce sportowej Edyta Ropek, re-
prezentantki kadry narodowej Shiva Che-
erleaders z trenerką Jowitą Wilowski oraz 
instruktor pływania i ratownik z Centrum 
Rekreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej Ra-
fał Karabinowski.

Przez dwie godziny transmisję na żywo 
realizowaną przez telewizję tarnowska.
tv w swoich klasach oglądali uczniowie 
z wszystkich szkół gminnych. Na widowni 
w Koszycach Wielkich zasiedli zaś przed-
stawiciele najmłodszych klas.

Pirat Tapero w odwiedzinach
u przedszkolaków

Natomiast wszystkie przedszkolaki 
z gminy Tarnów w ramach prezentu z oka-
zji Dnia Dziecka obejrzały wesoły występ 
„Pirata Tapero z papugą Niki”. Były za-
gadki, konkursy, różne sztuczki, zdjęcia 
i prezenty – słodkości od samorządu. Pirat 
Tapero z papugą Niki dotarł do wszyst-
kich gminnych placówek przedszkolnych 
– publicznych i niepublicznych, samo-
dzielnych oraz tych w zespołach szkolno 
– przedszkolnych.

Memoriał im. Ojca Zbigniewa
Strzałkowskiego 
Memoriał im. Ojca Zbigniewa Strzał-

kowskiego w Zawadzie to już tradycja! 

Najpierw modlono się o kanonizację mę-
czennika, a Mszy św. w kościele w Zawa-
dzie przewodniczył o. Marek Dubanik, mi-
sjonarz z Boliwii i Paragwaju. Potem były 
biegi zawadzkimi ścieżkami, w których 
brali udział dzieci, młodzież i dorośli z ca-
łej Małopolski. Celem przedsięwzięcia było 
upowszechnienie biegania jako aktywne-
go stylu życia oraz uczczenie pamięci bł. 
Zbigniewa Strzałkowskiego.

Ku pamęci Jana Pawła II

W Szkole Podstawowej w Błoniu roz-
strzygnięty został XV Gminny Konkurs 
o Świętym Janie Pawle II. Podczas uroczy-
stej gali, w której udział wzięła również po-
seł Anna Pieczarka, nagrodzono 20 osób 
biorących udział w zmaganiach muzycz-
nych i plastycznych.

Zrealizowany został również wspólny 
projekt gminy Tarnów i RDN Małopolska 
pt. „Poznaj Małopolskę Jana Pawła II”. Był 
on adresowany do przedszkolaków i zwią-
zany był z faktem, że Święty Jan Paweł II 
w październiku 2020 roku został przez 
Watykan ogłoszony Patronem Małopolski. 
Celem tej wyjątkowej inicjatywy było za-
poznanie dzieci z życiem, miejscami i oso-
bami związanymi z jednym z największych 
Polaków współczesnej historii. Dziesięcio-
minutowe audycje emitowane były w RDN 
Małopolska.

Za nami już XXIV edycja 
konkursu Poezji 
Józefy Frysztakowej
Ponad 200 osób wzięło udział w XXIV 

edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego  
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Poezji Józefy Frysztakowej i Gminnego 
Konkursu Plastycznego – Poezja Józefy 
Frysztakowej. Gala wręczenia nagród odby-
ła się w Tarnowcu w 100. rocznicę urodzin 
tej niezwykłej poetki. Uczestniczyli w niej 
m.in. członkowie rodziny pani Józefy – cór-
ka Danuta i syn Janusz.

A w planach…
Choć ostatnie miesiące upływały głów-

nie pod hasłem e-kultury, różne inicjatywy 
czy przedsięwzięcia kulturalne musiały od-
bywać się w przestrzeni internetowej, Cen-
trum Kultury bardzo mocno pracuje nad 

tym, by już w najbliższym czasie mieszkań-
cy mogli wspólnie bawić się podczas długo 
wyczekiwanych wydarzeń kulturalnych. 
Planowo w wakacyjny kalendarz kulturalny 
wpiszą się etno-festyny z mocnym regio-
nalnym akcentem oraz wydarzenia, które 
niejako stały się już symbolem kulturalnym 
gminy Tarnów – mowa o obchodach roczni-
cy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej 
i tradycyjnych Dożynkach Gminy Tarnów 
w Zbylitowskiej Górze. Tymczasem Domy 
Kultury już zaczęły tętnić życiem, bezpłatna 
oferta zajęć aerobiku dostępna jest niemal 
dla każdej gminnej miejscowości, z której 

chętnie korzystają kolejni mieszkańcy. Cen-
trum Rekreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej 
również nie próżnuje, starsi uczestniczą 
w ćwiczeniach aqua-aerobiku, a najmłodsi 
doskonalą umiejętności pływackie podczas 
bezpłatnych zajęć nauki pływania. Jedno 
jest pewne – Centrum Kultury zadba o to, 
by mimo obostrzeń sanitarnych, kultura 
dla mieszkańców była wciąż dostępna, 
nie zabraknie więc różnego rodzaju atrak-
cji, przedsięwzięć i inicjatyw, w które od 
zawsze chętnie angażowali się wszyscy 
mieszkańcy.

Wakacje na start 
– uczniowskie perełki w poszczególnych szkołach

Kolejny, nietypowy, ze względu na 
epidemię koronawirusa, rok szkolny 

dobiegł końca. Uczniowie, którzy przez 
ostatni miesiąc w związku z poprawą 
statystyk epidemicznych uczęszczali do 
szkół, odebrali swoje świadectwa. Wśród 
dzieci i młodzieży szkół gminnych są 
prawdziwe perełki. Poniżej Uczniowie 
wszystkich typów szkół podstawowych, 
którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzy-
skali najwyższe średnie w nauce.

Niepubliczna szkoła Podstawowa 
im. Ks Jerzego Popiełuszki w Łękawce 
z najwyższą średnią:

1. Faustyna Jędrzejewska kl. 4 - 5,64
2. Katarzyna Filar kl. 6 – 5,62
3. Sandra Koryga - 5,5
4. Emilia Piska - 5,5
5. Karolina Skruch kl. 6 - 5,46
6. Laura Łabno - kl. 4 - 5,45
6. Zuzanna Kotul kl. 4 – 5,45
 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Błoniu z najlepszymi średnimi:

1. Adam Stolarz kl. 4 - 5,64
2. Paweł Skowron kl. 8 - 5,61
3. Wiktor Stelmach kl. 5 - 5,58
4. Dominika Kot kl. 5 - 5,58
5. Mateusz Dyrdał kl. 8 - 5,56
6. Aleksandra Wielgus kl. 7 - 5,50
 

Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tar-
nowskiego w Tarnowcu z najwyższą średnią:

1. Dominika Szczerba kl. 5 a - 5,83
2. Milena Lisowska kl. 4 b - 5,82
3. Bogusława Łabno kl. 8 a - 5,72
4. Maja Orczyk kl. 7 b - 5,71
5. Laura Strojny kl. 6 b - 5,58
6. Magdalena Sondej kl. 7 b - 5,43
7. Szymon Surmacz kl. 5 a - 5,42
8. Adrianna Drelicharz kl. 6 b - 5,42
9. Bartosz Małek kl. 6 b - 5,42
10. Anna Markiewicz kl. 8 b - 5,39

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach 
z najwyższą średnią:

1. Adam Hałoń kl. 8 a - 5,61
2. Kaya Gajko kl. 7b - 5,50
3. Weronika Niedźwiecka kl. 5 - 5,46
4. Maja Twarowska kl. 6b - 5,38
5. Zuzanna Sus kl. 7b - 5,36
6. Klaudia Rąpała kl. 7b - 5,36
7. Kalina Jaźwiec kl. 7b - 5,31
8. Jerzy Krupa kl. 7b - 5,29
9. Martyna Bara kl. 8b - 5,28
10. Kacper Twarowski kl. 8a - 5,28

Szkoła Podstawowa im. KEN 
w Zbylitowskiej Górze z najwyższą średnią:

1. Xavier Piska kl. 4 - 6,00
2. Aleksandra Gomółka kl. 5 - 6,00
3. Michał Gomółka kl. 8 - 6,00
4. Emilia Węglińska kl. 4 - 5,97
5. Mateusz Kaczak kl. 8 - 5,78

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Heleny Marusarz nr 1 
w Woli Rzędzińskiej z najwyższą średnią:

1. Jan Konopacki kl. 5 a - 5,83
2. Monika Radwan kl. 4 - 5,73
3. Kornelia Grzegórzek kl. 4 a - 5,64
4. Maria Siedlęczka- kl. 4 a - 5,64
5. Maja Sobol- kl. 4a - 5,64
6. Martyna Sobol kl. 4 a - 5,64
7. Julia Kuciel - kl. 7 b - 5,64
8. Izabela Jakubowska - kl. 8 a - 5,57
9. Martyna Mordyl kl. 4 a - 5,55
10. Anna Pach - kl. 8 b - 5,50

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Jodłówce-Wałkach z najwyższą średnią:

1. Gabriela Lis - 5,55
2. Aleksandra Marć - 5,36
3. Izabela Malec - 5,36
4. Martyna Kozioł - 5,36
5. Patrycja Drwal - 5,29

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego 
w Woli Rzędzińskiej z najwyższą średnią:

1. Karolina Kołton, kl. 8 - 5,83
2. Zuzanna Pobiegło, kl. 4b - 5,82
3. Kalina Jagiełło, kl. 4b - 5,73
4. Weronika Kuta, kl. 8 - 5,72
5. Mateusz Kuta, kl. 8 - 5,67

Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Koszycach Wielkich 
z najwyższą średnią:

1. Amelia Kaczmarczyk - kl. 7b - 5,64
2. Szymon Pieczarka - kl. 6a - 5,62
3. Maja Śliwa - kl. 6b - 5,62
4. Oliwia Sacha - kl. 6b - 5,46
5. Filip Rymanowski - kl. 6b - 5,46

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Porębie Radlnej 
z najwyższą średnią:

1. Nikola Szerla - kl. 6 - 5,67
2. Milena Piekarz - kl. 6 - 5,58
3. Julia Marszałkiewicz - kl. 4 - 5,36
4. Alicja Ząbkowicz - kl. 4 - 5,36
5. Rafał Kozyra - kl. 5 - 5,25

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Koszycach Małych z najwyższą średnią:

1. Maria Kędzior kl. 6 - 5,92
2. Zuzanna Bałaszowiec kl. 7 a - 5,86
3. Julia Nowak kl. 8 - 5,61
4. Maja Gieracka kl. 6 - 5,50
5. Zuzanna Stus kl. 8 - 5,50

Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa 
Strzałkowskiego w Zawadzie 
z najwyższą średnią:

1. Liwia Markiewicz kl. 5 - 5,58
2. Joanna Pinas kl. 8 - 5,50
3. Amelia Łabno kl. 4 - 5,45
4. Weronika Turaj kl. 8 - 5,33
5. Weronika Gryz kl. 6 - 5,25
6. Jakub Pilaszek kl. 5 - 5,25
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Blisko 70 młodych mieszkańców gminy 
Tarnów, uczniów wszystkich typów 

szkół, odebrało stypendia finansowe, któ-
re w tym roku wyniosły po 600 złotych. To 
nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe. Trafiają do lau-
reatów konkursów, olimpiad, zawodów, 
festiwali, przeglądów ogólnopolskich lub 
międzynarodowych. Stypendia są przy-
znawane nieprzerwalnie od 2007 roku. 
Uroczystość wręczenia stypendiów odby-
ła się w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Koszycach Wielkich.

Poniżej lista Stypendystów Wójta Gminy 
Tarnów 2020/2021:

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Koszycach Wielkich

1. Artur Bajorek – wychowanek klubu MKS 
Tarnovia Tarnów, I miejsce Małopolska Liga 
Młodzików,
2. Bartosz Witkowski – I miejsce Między-
narodowy Turniej Cutline Cup w Szalowej, 
Król Strzelców, wychowanek klubu MKS 
Tarnovia Tarnów,
3. Marcin Płachta – V miejsce Ogólnopolska 
olimpiada z matematyki „OLIMPUS”,
4. Aleksandra Sznajder – II miejsce Ogólno-
polski konkurs plastyczny lasy Amazonii,
5. Wiktoria Bajorek – II, III miejsce Mistrzo-
stwa Polski nowoczesnych sztuk walki,

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

1. Maja Reising – III miejsce Grand Prix Ma-
łopolski w sportowym Tańcu solo on-line,
2. Aurelia Drwal –III miejsce Krajowe Mi-
strzostwa Cheerleaders Psch Kielce 2020,

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach

1. Maja Twarowska – IV miejsce Ogólnopol-
ski Turniej tańca nowoczesnego,
2. Maria Kacer – I miejsce Ogólnopolskie za-
wody pływackie,
3. Julian Kołodziej – II miejsce Ogólnopolski 
Festiwal tańca Latino Cup,
4. Oliwia Haba – II miejsce Indywidualne 
Mistrzostwa Województwa Żaczek w grze 
podwójnej w tenisie stołowym,
5. Klaudia Haba - II miejsce Indywidualne 
Mistrzostwa Województwa Żaczek w grze 
podwójnej w tenisie stołowym,
6. Adrian Damian – II miejsce w Lidze Mło-
dzików, wychowanek Klubu MKS Tarnovia,
7. Kalina Jaźwiec – I miejsce Krajowe Mi-
strzostwa Cheerleaders SSCH,
8. Kaya Gajko - I miejsce Krajowe Mistrzo-
stwa Cheerleaders SSCH,
9. Martyna Bara – II miejsce Mistrzostwa 
Polski w Cheerleadingu Sportowym, 

Niepubliczny Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

1. Julia Piska – III miejsce Ogólnopolski Fe-
stiwal Piosenki Niezłomnej Niepodległej,
2. Oliwia Onik – III miejsce Ogólnopolski Fe-
stiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej,
3. Arkadiusz Łabędź - III miejsce Ogólnopol-
ski Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepod-
ległej,
4. Katarzyna Filar - III miejsce Ogólnopol-
ski Festiwal Piosenki Niezłomnej i Nie-
podległej,

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Zbylitowskiej Górze

1. Maciej Mikrut – VIII miejsce Ogólnopolski 
konkurs plastyczny „Plastuś”, I miejsce Ma-
łopolski turniej CANPACK Okocimski Cup, IV 
miejsce Ogólnopolski turniej Cutline Cup,
2. Kacper Czochara – VII miejsce Ogólnopol-
ski konkurs „Orzeł Matematyczny”,
3. Tomasz Czochara – X miejsce Ogólnopol-
ska Olimpiada „Olimpus”,
4. Szymon Rybski – VII miejsce Ogólnopol-
ski konkurs „Orzeł Matematyczny”,
5. Krystian Matyjasik – VIII miejsce Ogólno-
polski konkurs „Orzeł Matematyczny”,
6. Maksymilian Kaczak – IV miejsce Ogólno-
polski konkurs „Orzeł Matematyczny”,
7. Mateusz Kaczak - IV miejsce Ogólnopolski 
konkurs „Orzeł Matematyczny”,
8. Bartosz Gdowski - VII miejsce Ogólnopol-
ski konkurs „Orzeł Matematyczny”,
9. Tomasz Wrona - V miejsce Ogólnopolski 
konkurs „Orzeł Matematyczny”,
10. Aleksandra Sikora – III miejsce Ogólno-
polski Turniej Karate
11. Michał Gomółka – II miejsce Ogólnopol-
ski konkurs „Mistrzostwa Polski Młodych 
Ekonomistów”, VII miejsce Ogólnopolski 
konkurs fizyczno-fotograficzny „Zjawiska 
fizyczne wokół nas”, VIII miejsce Ogólnopol-
ski konkurs „Orzeł Matematyczny”,
12. Aleksandra Gomółka – VII miejsce Ogól-
nopolski konkurs „Orzeł Matematyczny”,
13. Emilia Węglińska – X miejsce Ogólnopol-
ska Olimpiada Mitologiczna,
14. Zuzanna Słomska – VII miejsce Ogólno-
polski „Orzeł Matematyczny”,
15. Michał Król – VII miejsce Ogólnopolska 
Olimpiada Polonistyczna „Olimpus”
16. Xavier Piska – X miejsce Ogólnopolska 
Olimpiada Mitologiczna, VIII miejsce Ogól-
nopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny”,
17. Karol Jachym – IX miejsce Ogólnopolski 
Konkurs „Orzeł Matematyczny”,
18. Sebastian Miłkowski – II miejsce Mało-
polski Konkurs literacki 
19. Michał Niedźwiecki –III miejsce Mistrzo-
stwa Polski w kolarstwie górskim,
20. Dawid Niedźwiecki –III miejsce Mistrzo-
stwa Polski w kolarstwie górskim,
21. Amelia Dusza – II miejsce Mistrzostwa 
Polski Cheerleaders,
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im. bł. Edmun-
da Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

1. Emilia Masło – III Międzynarodowy kon-
kurs online „World Talent Show”’
2. Paulina Pawłowska – I miejsce Mistrzo-
stwa Polski Cheerleaders Psch Kielce,

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Porębie Radlnej

1. Rafał Kozyra – IV miejsce Ogólnopolski 
konkurs Multitest z biologii, 
2. Zuzanna Knapik – V miejsce Ogólnopol-
ska olimpiada z biologii,
3. Nikola Szerla - VI miejsce Ogólnopolski 
konkurs Multitest z biologii,
4. Nikodem Czapkowicz - X miejsce Ogólno-
polski konkurs Multitest z geografii, IX miej-
sce Ogólnopolska olimpiada z geografii,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Koszycach Małych
1. Zuzanna Dudek – II miejsce Mistrzostwa 
Polski w Cheerleadingu sportowym.

Szkoła Podstawowa Tarnów

1. Anna Dereń – I miejsce Krajowe Mistrzo-
stwa Cheerleaders Psc – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa im. Marynarki Handlo-
wej w Tarnowie,
2. Michalina Chrapusta – I miejsce Shiva Kid 
Bit Mistrzostwa Polski w Cheerleaders spor-
towym- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 
STO w Tarnowie,
3. Maja Oleksy – II miejsce Mistrzostwa Pol-
ski we wspinaczce – Szkoła Podstawowa nr 
17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tar-
nowie.

Niepubliczny Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Błoniu

1. Adam Stolarz - III miejsce Ogólnopolski 
konkurs PINGWIN z języka angielskiego,
2. Gabriela Chamera – IX miejsce Ogólno-
polski konkurs PINGWIN z języka angiel-
skiego,
3. Kinga Niedziela – V miejsce Ogólnopolski 
konkurs PINGWIN z języka angielskiego,

4. Artur Stelmach – III miejsce Ogólnopolski 
konkurs Zuch 2021,
5. Julia Ostrowska – I miejsce Ogólnopolski 
konkurs PINGWIN z języka angielskiego,
6. Maja Beściak – VII miejsce Ogólnopolski 
konkurs Zuch 2021,
7. Wiktor Stelmach – V miejsce Ogólnopol-
ski konkurs PINGWIN z języka angielskiego,
8. Marcel Więcław – X miejsce Ogólnopolska 
olimpiada z języka angielskiego OLIMPUS,
9. Paweł Skowron – X miejsce Ogólnopolska 
olimpiada z matematyki OLIMPUS,
10. Maja Stanczykiewicz – VII miejsce Ogól-
nopolski konkurs Zuch 2021. 

Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana 
Tarnowskiego w Tarnowcu

1. Natan Skowron – I miejsce Konkurs lite-
racki w ramach XX edycji Wojewódzkiego 
konkursu Jan Paweł II – Mój Autorytet,
2. Mikołaj Ziewacz – II miejsce Ogólnopol-
skie Dyktando Niepodległościowe „Po pol-
sku o historii”,
3. Szymon Ludwik - II miejsce Ogólnopol-
skie Dyktando Niepodległościowe „Po pol-
sku o historii”,
4. Lena Wilowski – I miejsce Mistrzostwa 
Polski w Cheerleadingu Sportowym,
5. Milena Wajda - I miejsce Mistrzostwa Pol-
ski w Cheerleadingu Sportowym,
6. Oliwia Nicieja - I miejsce Mistrzostwa Pol-
ski w Cheerleadingu Sportowym
7. Klaudia Ratusznik - I miejsce Mistrzostwa 
Polski w Cheerleadingu Sportowym,
8. Milena Wzorek – III miejsce w konkursie li-
terackim w ramach XX edycji Wojewódzkie-
go Konkursu Jan Paweł II – Mój autorytet.

Stypendium 
z języka 
niemieckiego 
LEIER Polska S.A. 
dla uczniów  
z gminy Tarnów

Zgodnie z porozumieniem zawartym 
przed pięcioma laty pomiędzy LEIER 

Polska S.A. a Gminą Tarnów, firma budow-
lana w celu podwyższenia kompetencji 
językowych w zakresie języka niemieckie-
go przeznacza rocznie kwotę 5 tys. euro 
dla uczniów uczęszczających do szkół 
podstawowych na terenie gminy Tarnów.  

W roku szkolnym 2019/2020 ze stypen-
dium językowego im. Michaela Leiera 
skorzystało 8 uczniów, a w roku szkolnym 
2020/2021 – 10 uczniów.

W trakcie jednego roku szkolnego prze-
prowadzono 52 godziny lekcyjne kursu 
z języka niemieckiego. Uczestnicy otrzyma-
li certyfikat ukończenia kursu językowego 
potwierdzający poziom (wg CEFR) znajo-
mości języka niemieckiego. Po zakończeniu 
kursu stypendyści wezmą udział w obozie 
językowym do Białego Dunajca. Odbędzie 
się on w dniach od 12 lipca 2021 r. do 22 lip-
ca 2021 r. W tym roku obóz jest organizowa-
ny dla dwóch grup językowych.

Kursy językowe odbywają się w Szko-
le Językowej Brytania School of English. 
Koszt wyjazdu na obóz językowych dofi-
nansowuje gmina Tarnów.

Poniżej uczniowie zakwalifikowani do sty-
pendium językowego im. Michaela Leiera:

• Adrian Pytel,
• Aurelia Drwal,
• Suzanna Bury,
• Wojciech Jurkiewicz,
• Bogusława Łabno,
• Anna Markiewicz,
• Szymon Wzorek,
• Joanna Pinas,
• Wiktoria Lis,
• Piotr Żydowski,
• Julia Bysiek,
• Aleksandra Derus,
• Nikola Ptak,
• Karol Śledź,
• Patrycja Krężel,
• Miłosz Surmacz,
• Milena Szczupak,
• Lena Salamon-Ćwik.



Kolejni Stypendyści Wójta Gminy Tarnów
Są młodzi, ambitni, mają swoje sukcesy, plany i marzenia. Tym razem, nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia 

w różnych dziedzinach – sportowej, naukowej lub artystycznej otrzymały cztery osoby. Trafiają one do laureatów 
konkursów, olimpiad, zawodów, festiwali, przeglądów ogólnopolskich lub międzynarodowych. W sumie gmina Tarnów ma już 
kilkudziesięciu stypendystów. - Młodzi są naszą dumą. Przyznając nagrody finansowe motywujemy ich do kolejnych wyzwań, 
a niektórzy z nich stają się nawet naszymi pracownikami – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Maciej Sondej 
z Tarnowca, uczeń I klasy tar-
nowskiego liceum i 3 klasy 
Szkoły Muzycznej II stopnia 
w klasie skrzypiec, laureat (zdo-
bywca 2 miejsca) Małopolskie-
go Konkursu Języka Polskiego 
organizowanego przez Kurato-
rium Oświaty w Krakowie,dwu-
krotny laureat Małopolskiego 
Dyktanda Niepodległościowe-
go; uczestnik i laureat Przeglą-
dów Pieśni i Piosenki Patrio-
tycznej - reprezentował wraz 
z zespołem diecezję tarnowską 
na Ogólnopolskim Koncercie 
Pieśni Patriotycznej na Zamku 
Królewskim w Warszawie; dwu-
krotny laureat Ogólnopolskie-
go Konkursu Przyrodniczego 
„Świetlik”.

Gabriela Sutkowska 
z Koszyc Wielkich zawodniczka 
Międzyszkolnego Ludowego 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego w Tarnowie, trenuje pod 
opieką trenera Ryszarda Jasi-
cza, specjalizuje się w biegach 
sprinterskich, została powołana 
do kadry Małopolski. W roku 
2020 osiągnęła następujące wy-
niki: 2 miejsce (srebrny medal) 
w sztafecie 4x100 m w Między-
wojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Lekkiej Atletyce, 3 
miejsce (brązowy medal) w szta-
fecie 4x100 m w Mistrzostwach 
Województwa Małopolskiego 
w Lekkiej Atletyce i 5 miejsce 
w biegu na 100 m w Mistrzo-
stwach Województwa Małopol-
skiego w Lekkiej Atletyce.

Oliwia Węglarz
z Koszyc Wielkich – w roku szkol-
nym 2019/2020 jako zawod-
niczka Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego Pałac Młodzieży 
w Tarnowie sekcja koszykówki 
została wypożyczona do Klubu 
Sportowa Politechnika z siedzi-
bą w Gdańsku i rozpoczęła naukę 
w tamtejszym liceum. Oliwia ma 
następujące osiągnięcia spor-
towe: 2 miejsce w rozgrywkach 
o mistrzostwo strefy pomorsko 
– warmińsko – mazurskiej w ka-
tegorii juniorek U-18 w Koszy-
kówce Kobiet oraz awans do roz-
grywek ogólnopolskich o tytuł 
Młodzieżowego Mistrza Polski 
w kat. U-18k, brązowy medal 
Mistrzostw Polski Juniorek U-18 
w Koszykówce Kobiet.

Weronika Węglarz
z Koszyc Wielkich. Jako zawod-
niczka Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego Pałac Młodzieży 
w Tarnowie sekcja koszyków-
ki w roku szkolnym 2019/2020, 
została wypożyczona do Klubu 
Sportowa Politechnika z siedzibą 
w Gdańsku i rozpoczęła naukę 
w tamtejszym liceum. Weronika 
może pochwalić się 2. miejscem 
w rozgrywkach o mistrzostwo 
strefy pomorsko–warmińsko–
mazurskiej w kategorii juniorek 
U-18 w Koszykówce Kobiet oraz 
awansem do rozgrywek ogólno-
polskich o tytuł Młodzieżowego 
Mistrza Polski w kat. U-18, gdzie 
wraz z drużyną wywalczyła brą-
zowy medal Mistrzostw Polski Ju-
niorek U-18 w Koszykówce Kobiet.
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Straż Gminna w terenie
Straż Gminna podejmuje różne in-

terwencje – nie tylko pilnuje prawi-
dłowego parkowania samochodów, ale 
zajmuje się szeroko rozumianym bezpie-
czeństwem mieszkańców i porządkiem 
na terenie gminy. Reaguje na zgłoszenia, 
których z roku na rok przybywa. Kontakt 
telefoniczny ze Strażą Gminną odbywa się 
pod numerem telefonu 14 688 – 01 – 44.

Kontenery przy cmentarzach to nie 
miejsce do wyrzucania odpadów komunal-
nych. Strażnicy gminni odnotowali ostatnio 
sporo takich przypadków. Przy cmenta-
rzach na terenie gminy Tarnów wyrzucane 
są odpady remontowo - budowlane czy 
opony samochodowe. Do takiego zdarze-
nia doszło niedawno m.in. w miejscowości 
Jodłówka–Wałki oraz w Błoniu. Sprawca 
został ustalony i ukarany mandatem. Musi 
też usunąć odpady z kontenera.

Niestety śmieci pojawiają się także 
wzdłuż Dunajca czy w lasach. W lokali-
zowaniu sprawców pomaga monitoring  

instalowany w kolejnych miejscach.
To także dzięki monitoringowi udało się 

ustalić sprawcę uszkodzenia blatu granito-
wego na terenie punktu widokowego w Za-
wadzie, gdzie wartość szkody oszacowano 
na ok. 2 tysięcy złotych. Sprawca uszkodze-
nia pokrył koszty naprawy blatu. Nowy stół 
w punkcie widokowym w Zawadzie jest już 
zamontowany.

Znamy wyniki ekspertyzy odpadów pa-
leniskowych - dotarły pierwsze wyniki po-
branych ostatnio przez Straż Gminną pró-
bek. Mamy dobre i złe wieści. Złe są takie 
że w 2 na 5 przebadanych próbek zostały 
ujawnione spalone odpady. Sprawcy wy-
kroczeń zostali ukarani mandatami w wy-
sokości 100 zł. Natomiast dobra jest taka, że 
w tych 2 przebadanych próbkach widniały 
jedynie śladowe ilości odpadów np. takie 
jak fragment kolorowego opakowania, a ża-
den z badanych parametrów popiołu nie 
przekroczył normy. – Dlatego też wysokość 
grzywny nie była dotkliwa – mówi komen-
dant Straży Gminnej Arkadiusz Łucarz.

Próbki pobierane są w przypadku, gdy 
zachodzi podejrzenie, że w danej nierucho-
mości mogą być spalane odpady. - Dzieje 
się tak zwykle na skutek interwencji miesz-
kańców, którzy mają takie przypuszczenia 
względem swoich sąsiadów – dodaje ko-
mendant. Od początku roku, Straż Gmin-
na wykonała ponad 70 kontroli palenisk, 
większość z nich po zgłoszeniu i na wniosek 
mieszkańców. Świadczy to przede wszyst-
kim o znacznym wzroście świadomości 
ekologicznej mieszkańców.

Strażnicy gminni zwracają uwagę - sko-
ro zależy ci na swojej własności, nie niszcz 
też cudzej, ani wspólnej! Przypominamy, 
że miejsca rekreacyjne w gminie Tarnów 
są zwykle objęte monitoringiem, a sprawcy 
nie są bezkarni - tak jak w przypadku wiaty 
turystycznej w Radlnej, na której pojawiły 
się napisy – graffiti. Podobna sytuacja do-
tyczyła przystanków autobusowych na te-
renie gminy Tarnów. Koszty związane z po-
rządkowaniem i naprawą pokryli sprawcy 
zniszczeń.
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