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Co nowego w projektach 
zagospodarowania przestrzennego?

W październiku Rada Gminy uchwa-
liła  miejscowy  plan  zagospoda-

rowania  przestrzennego  dla  miejsco-
wości  Koszyce  Małe.  Spowoduje  to  
znaczne  przyspieszenie  procesu  inwe-
stycyjnego  w  tej  miejscowości,  ponie-
waż dla terenów objętych ustaleniami 
planu  nie  wydaje  się  decyzji  o  warun-
kach  zabudowy.  Uchwała  wraz  z  za-
łącznikiem  graficznym  jest  dostępna  
na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Tarnów.

W  najbliższym  czasie  rozpocznie  się  
tzw.  drugie  wyłożenie  projektu  miej-
scowego  planu  zagospodarowania  
przestrzennego  w  części  miejscowości   

Radlna.  Będzie  on  udostępniony  na  
stronie internetowej Urzędu: www.gmi-
na.tarnow.pl  w  obwieszczeniach  Wójta  
Gminy Tarnów (po prawej stronie).

Na  końcowym  etapie  jest  już  plan  
w części  miejscowości  Zbylitowska Góra  
(od  drogi  powiatowej  w  kierunku  rzeki  
Dunajec), dla którego, ze względu na ko-
nieczność wprowadzenia zakazu zabudo-
wy w strefach od gazociągu, trzeba było 
powtórzyć  procedurę  w  zakresie  udo-
stępnienia go do publicznego wglądu.

Rozpoczęły  się  również  prace  pro-
jektowe  nad  zmianą  miejscowego  pla-
nu  zagospodarowania  przestrzennego  
w części miejscowości Zbylitowska Góra 
pomiędzy ul. Zbylitowskich, Krakowską 

i  Spacerową.  Projekt  tego planu w naj-
bliższym  czasie  zostanie  udostępniony  
do  zaopiniowania  i  uzgodnienia  odpo-
wiednim instytucjom.

W  najbliższych  miesiącach  planuje  
się  ponowne  wyłożenie  projektów  pla-
nów  w  miejscowości  Łękawka,  Błonie  
i Jodłówka Wałki oraz Koszyce Wielkie.

Wszelkie  informacje  dotyczące  pro-
cedur  planistycznych  można  uzyskać  
pod  numerem  telefonu  14  688–01–38  
lub  14  688–01–17  w  godzinach  pracy  
Urzędu  Gminy  Tarnów,  natomiast  pro-
jekty  miejscowych  planów  udostępnio-
nych  do  publicznego  wglądu  znajdują  
się na stronie gminy pod adresem www.
gmina.tarnow.pl (po prawej stronie).

Kosztowna zima 
– to oni odśnieżają nasze drogi

Jesteśmy  gotowi  do  zimy  –  kilka  firm  
będzie  odśnieżać  drogi  na  terenie  

gminy Tarnów w sezonie 2021/2022. Kon-
takty do poszczególnych firm, do których 
można  zgłaszać  swoje  sugestie  i  uwagi,  
podane są w tabelce poniżej. W tej spra-
wie  można  się  także  kontaktować  z  Re-
feratem Gospodarki  Komunalnej  pod nr  
tel. 14 688–01–42 i 14 688–01–43. 

Warto  dodać,  że  za  zimowe  utrzy-
manie  dróg  wojewódzkich  odpowiada  
Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Krakowie  

Rejon  Tarnów:  14  621–98–46,  dróg  po-
wiatowych  natomiast  –  Powiatowy  Za-
rząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgło-
bicach.  Całodobowy  telefon  dyżurny  do  
tej ostatniej jednostki to: 501–799–432.

Przypomnijmy,  zeszłoroczna  zima  
-  intensywne  opady  śniegu  i  niskie  tem-
peratury  spowodowały  znacznie  wyższe  
koszty  utrzymania  dróg  i  chodników  niż  
w latach poprzednich, gdy wydatkowano 
na  ten  cel  ok.  400  tys.  zł,  natomiast  cał-
kowity koszt tego zadania wyniósł blisko 
milion złotych.
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AVR S.A.
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W Nowinach 
Tarnowskiej Gminy 

– kalendarz 
w prezencie

Świąteczna atmosfera unosi się w po-
wietrzu, to czas, gdy obdarowujemy 

się  niespodziankami.  Doświadczenie  
podpowiada,  że  najlepsze  prezenty  to  
te praktyczne i te, które dotarły na czas, 
więc  już  dziś  dostarczamy  Państwu  
wyjątkowy  kalendarz  Gminy  Tarnów  
z  datami  najpopularniejszych  imienin.  
Znajduje się on w samym środku pisma, 
dlatego starannie wyrwany będzie słu-
żył cały rok.
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Czy  w  dzisiejszych  czasach  jeszcze  
ktoś naprawia buty?

Naprawiają,  są  klienci.  Teraz  jest  dużo  
butów złej jakości i szybko się psują. A po 
drugie,  jeśli  ktoś  kupuje  droższe  buty,  to  
nie będzie od razu ich wyrzucał.

Kto korzysta z Pana usług? Jak w pro-
stych  słowach  można  byłoby  scharak-
teryzować klientów przychodzących do 
szewca?

Przychodzą  ludzie  w  różnym  wieku.  
Owszem,  sporo  jest  osób  starszych,  ma-
jących już nietypowe i schorowane stopy, 
którym ciężko jest dopasować nowe buty, 
ale zjawiają się również młodzi. Przynoszą 
zwłaszcza markowe buty z Zachodu, które 
uległy uszkodzeniu, a dali za nie dużo pie-
niędzy.  Można  więc  powiedzieć,  że  przy-
chodzą  do  mnie  naprawiać  buty  ludzie  
w  różnym  wieku  i  trudniący  się  różnymi  
zajęciami  –  uczniowie  ze  szkół  średnich,  
gospodynie  domowe,  przedsiębiorcy,  ale  
też na przykład parlamentarzyści.

Powszechna  jest  opinia,  że  dawniej  
buty  były  solidniejsze.  Kiedyś  jedną  
parę używało nawet kilka pokoleń. Dziś 
robi  się  masówkę,  buty  zazwyczaj  są  
sezonowe. Co w takim razie może teraz 
z nimi zrobić szewc?

Dawniej  były  inne  technologie  wyko-
nywania obuwia, a teraz są inne. Dawniej 
chodziło się pokoleniami,  bo but był  fak-
tycznie  ze  skóry.  Dziś  do  środka  daje  się  
tekturkę, papierek i but nie jest tak trwały. 
Często  są  licho  posklejane  z  beznadziej-
nych  materiałów,  byleby  tylko  jakoś  wi-
zualnie  wyglądały.  Ich  jakość  jest  jednak  
fatalna. Z takimi butami często nie da się 
nic zrobić, ale jak tylko jest możliwość, to 
się naprawia.

Z  jakimi  najczęściej  uszkodzeniami  
butów przychodzą do Pana ludzie?

Najczęściej  jest  to  wymiana  fleków,  
które  są  szczególnie  narażone  na  uszko-
dzenia i ścieranie się. Oprócz tego często 
mam do czynienia z  rozklejeniem się  bu-
tów, koniecznością ich zszycia, wykonuję 
usługi  zelowania  zabezpieczające  spo-
dy  przed  ich  przedwczesnym  zużyciem.  
Mniej jest teraz zleceń na wymianę obca-
sów lub stalek, zdarzają się natomiast na 
rozciągnięcie butów.

Czy  dzisiaj  szewc  potrafi  jeszcze  od-
tworzyć  lubiane  buty  klienta  od  pod-
staw,  na  specjalne  zamówienie?  Czy  
można  zwiększyć  lub  zmniejszyć  roz-
miar buta?

Nie wszyscy obecnie to potrafią,  bo do 
tego  potrzeba  wiele  wytrwałości,  cierpli-
wości i umiejętności. Mój ojciec był szew-
cem, ja razem z nim prowadziłem zakład 
w Tarnowie od 1984 roku,  wówczas jesz-
cze odtwarzało i wykonywało się buty. Dla 
mnie to nie stanowi większego problemu. 
Z  tym,  że  jest  to  czynność  pracochłonna  
i kosztowna, raczej się to obecnie nie kal-
kuluje. 

Jakie  cechy  i  predyspozycje  musi  
posiadać  szewc?  Mówi  się,  że  w  pew-
nym sensie powinien mieć wręcz duszę  
artysty…

Oczywiście musi mieć jakąś wizję, żeby 
but przez niego zrobiony czy naprawiony 
miał jakiś wygląd. Kiedyś klient przyniósł 
do mnie buty żony z innego zakładu szew-
skiego,  bo  małżonka  powiedziała  mu,  że  
w  tak  brzydkich  butach  nie  będzie  cho-
dzić.  Faktycznie,  w  pewnym  sensie  musi  
być  artystą,  ale  też  fachowcem  z  praw-
dziwego  zdarzenia.  Ważna  jest  bowiem  
również trwałość obuwia, aby po paru ty-
godniach but się nie rozleciał i nie trzeba 
było go znów naprawiać.

Czy  szewc  musi  się  interesować  naj-
nowszymi trendami ze świata obuwia? 
Skąd  Pan  czerpie  specjalistyczną  wie-
dzę na ten temat?

Oczywiście, że musi. Technika się zmie-
nia  i  trzeba  być  na  bieżąco.  Niektórzy  
starsi  szewcy stosują  metody tradycyjne,  
staroświeckie,  a  one  nijak  się  mają  do  
eleganckich  butów  renomowanych  firm.  
Do  takich  nie  przyklei  się  grubej  gumy,  
jak do przysłowiowych babcinych butów. 
Zelowanie musi być cienkie, miniaturowe, 
ale jednocześnie materiał  musi  być moc-
ny i estetyczny. A skąd czerpię wiedzę na 
temat  zmieniającego  się  świata  obuwia?  
Przede wszystkim z Internetu. Jeżdżę też 
po  znajomych  hurtowniach  i  zapoznaję  
się z nowinkami.

Czy  wszystkie  naprawy  wykonuje  
Pan ręcznie, czy też korzysta ze specja-
listycznych urządzeń?

Mam  trochę  urządzeń,  które  ułatwiają  
pracę,  ale  większość  czynności  związa-
nych z naprawą butów wykonuję ręcznie. 
To typowo rzemieślnicza robota.

Szewc  to  ginący  zawód,  ale  ma  swo-
ją  specyfikę  i  niepowtarzalny  charak-
ter.  Stwarza  możliwość  bezpośredniej  
rozmowy  z  klientem.  Czy  zdarza  się,  
że  ktoś  przy  okazji  załatwienia  swojej  
sprawy  z  butami,  porusza  też  inne  te-
maty?

Oczywiście.  Bardzo  cenię  sobie  takie  
rozmowy.  Mam  możliwość  dowiedzenia  
się,  co  ludzie  sądzą  na  taki  czy  inny  te-
mat,  poznać  ich  opinie.  Zatrzymać  się  
i  porozmawiać  w  moim  zakładzie  rze-
mieślniczym  lubią  zwłaszcza  osoby  star-
sze, ale i nie tylko.

Wykonując  zawód  szewca,  obserwu-
je  Pan,  jak  zmienia  się  świat  obuwia,  
ale  jest  również  mieszkańcem  gminy  
Tarnów,  miejscowości  Zawada.  Mógł-
by  Pan  spróbować  porównać,  jak  gmi-
na Tarnów i Zawada wyglądały kiedyś, 
a jak dziś?

Jeżdżąc  po  gminie,  widzę  kolosalną  
różnicę.  Dynamiczne  zmiany  występują  
zwłaszcza  w  ostatnich  latach.  Wszędzie  
wszystko  jest  pięknie  porobione  –  drogi,  
chodniki,  parkingi,  szkoły,  remizy  stra-
żackie  czy  miejsca  rekreacji.  Zagospoda-
rowane są centra miejscowości, wybudo-
wane  obiekty  sportowe  oraz  utworzone  
miejsca rekreacji.  Ktoś, kto by tutaj przy-
jechał  po  trzydziestu  latach  nieobecno-
ści, byłby ogromnie zaskoczony, a po pół 
wieku to by nie poznał. Widać też, że gmi-
na  lepiej  dba  o  mieszkańców  niż  miasto  
Tarnów. Przyszła do mnie kiedyś kobieta 
z Krzyża, z tej części przyłączonej do mia-
sta,  żaląc się,  że  przez fatalne i  dziurawe 
drogi ciągle niszczą się buty. U nas w gmi-
nie  takiego  problemu  nie  ma.  Nigdy  nie  
zmieniłbym  miejsca  zamieszkania  z  Za-
wady na Tarnów.

Zmienia się świat obuwia 
i zmienia się nasza gmina

Rozmowa z Ryszardem Kieciem, 
mieszkańcem Zawady wykonującym usługi szewskie



Sukces Aleksandry Za-
uchy na mistrzostwach 
lekkoatletycznych

Mieszkanka  Jodłówki-Wałek  zajęła  7.  miej-
sce w lekkoatletycznych  Mistrzostwach  
Polski!  Zawodniczka  tarnowskiego  klu-
bu  MLUKS  i wychowanka  Ryszarda  Jasi-
cza z sukcesem  wzięła  udział  rozegranych  
w Karpaczu  Lekkoatletycznych  Mistrzo-
stwach Polski do lat 16. Aleksandra Zaucha 
ustaliła  swój  nowy rekord życiowy w biegu 
na  80  m  przez  płotki,  a podczas  zawodów  
dokonała  tego  dwukrotnie.  Mistrzostwa  
Polski  U16  w Lekkiej  Atletyce  rozgrywane  
są  na  Stadionie  Lekkoatletycznym  im.  Ire-
ny Szewińskiej w Karpaczu. Startują w nich 
młodzicy z całej  Polski.  Aleksandra Zaucha 
została także Mistrzynią Województwa Mło-
dzików w Lekkiej Atletyce.

Udany Piknik Rodzinny 
w Porębie Radlnej

Przy  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w tej 
miejscowości gminy Tarnów odbył się piknik 
rodzinny w ramach akcji #SzczepimySię. Or-
ganizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich 
przy  współudziale  Zespołu  Szkolno-Przed-
szkolnego w Porębie  Radlnej  oraz  Centrum 
Kultury i Bibliotek  Gminy  Tarnów.  Podczas  
pikniku wręczono nagrody m.in. za konkurs 
plastyczny,  rozgrywki  sportowe,  konkurs  
wiedzy.  Wśród  osób,  które  zostały  zaszcze-
pione  również  rozlosowano  cenne  nagro-
dy.  Była  lekcja  pierwszej  pomocy  wykona-
na  przez  druhów  z miejscowej  OSP.  Można  
było  skorzystać  ze  szczepionek  przeciwko   
COVID-19.

Koszyce Wielkie 
wyróżnione w konkursie 
Małopolska Wieś 2021
Nagroda  Województwa  Małopolskiego  –  
wyróżnienie w kategorii  Małopolska  Wieś  

przypadła  Koszycom  Wielkim.  Sołectwo  
otrzymało  dotację  w wysokości  10  tysięcy  
złotych z przeznaczeniem  na  realizację  za-
dań  własnych  gminy,  służących  podniesie-
niu jej atrakcyjności i poprawie jakości życia 
mieszkańców.  Uroczyste  podsumowanie  
konkursu odbyło się w Muzeum – Nadwiślań-
skim  Parku  Etnograficznym  w Wygiełzowie 
i Zamku Lipowiec. W wydarzeniu wziął udział 
wójt  Grzegorz  Kozioł.  Nagrody  wręczał  wi-
cemarszałek  Łukasz  Smółka.  Rada  Sołecka  
zdecydowała, że pieniądze z nagrody zosta-
ną  przeznaczone  na  zakup  i montaż  dodat-
kowej  atrakcji  dla  najmłodszych.  To  zestaw  
wspinaczkowy, który stanął tuż przy Bramie 
Seklerskiej.

Obchody Gminnego 
Dnia Edukacji Narodowej 
w Jodłówce – Wałkach

Uroczystości odbyły się jak co roku w Niepu-
blicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym. 
Gośćmi  byli  przedstawiciele  samorządu,  
dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy gmin-
nych  placówek  oświatowych,  radni,  sołtysi  
oraz  proboszcz  miejscowej  parafii  ks.  Hen-
ryk  Słąba.  Podczas  spotkania  nagrodzono  
wyróżniających  się  nauczycieli  z terenu 
gminy  Tarnów.  W tym  roku  łącznie  zostało  
nagrodzonych  blisko  50  pedagogów.  Spe-
cjalne,  muzyczne  podziękowania,  w imie-
niu uczniów złożyły dzieci ze szkolnego chó-
ru  „Kantata”  oraz  przedszkolnego  zespołu  
„Półnutki” z Jodłówki – Wałek.

Gala Przedsiębiorczości 
Mecenasów Dożynek 
Gminy Tarnów
Gala  Przedsiębiorczości  Mecenasów  Doży-
nek  Gminy  Tarnów  to  coroczne  spotkanie   

przedsiębiorców z całego regionu tarnowskie-
go i okolic,  władz  samorządowych,  radnych  
i sołtysów, lokalnych mediów oraz wszystkich 
tych,  którzy  włączyli  się  w organizację  tego  
przedsięwzięcia. Gala jest okazją do podzięko-
wania zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom 
prywatnym, którzy wsparli w sposób finanso-
wy,  rzeczowy  czy  osobowy  organizację  Doży-
nek Gminy Tarnów, a tym samym pozwolili na 
wspólne kultywowanie tradycji, jak i występy 
topowych  zespołów.  Przypomnijmy  również,  
że w tym  roku  Święto  Plonów  było  tym  bar-
dziej wyjątkowe, iż gmina Tarnów gościła Parę 
Prezydencką – Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
wraz z Małżonką  –  Agatą  Kornhauser-Dudą.  
Zarówno  dzięki  wsparciu  sponsorów,  jak  
i ogromnemu nakładowi pracy przedstawicieli 
poszczególnych sołectw gmina Tarnów zapre-
zentowała  się  w skali  kraju  jako  gmina  pręż-
nie  działająca,  posiadająca  swoje  zwyczaje,  
tradycje i miejscowości  okrzyknięte  mianem  
najpiękniejszych.

Piotr Rybski 
nowym radnym

Dotychczasowy  sołtys  tej  miejscowości  
gminy  Tarnów  złożył  uroczyste  ślubowanie  
na  radnego  gminy  Tarnów.  Wszedł  w skład 
tego  gremium  po  śmierci  Józefa  Jamroga.  
Piotr Rybski pracuje w Komisji Budownictwa 
i Rodziny. Jak sam mówi, ma sporo planów 
na rozwój swojej miejscowości. Piotr Rybski 
urodził  się  w Zbylitowskiej  Górze,  mieszka  
tam  całe  życie.  Ma  wieloletnie  doświadcze-
nie samorządowe. W latach 1998 – 2018 był 
radnym  gminnym,  natomiast  od  2019  roku  
sprawuje funkcję sołtysa.

XXVI sesja Rady Gminy 
Tarnów za nami – radni 
podjęli wiele ważnych 
uchwał

Radni  uchwalili  m.in.  roczny  Program  
współpracy z organizacjami  pozarządowymi  
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oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność  pożytku  publicznego  na  przyszły  rok.  
Ulicom w Zbylitowskiej  Górze  nadano  nowe  
nazwy. Na wniosek mieszkańców tej miejsco-
wości,  dwie  spośród  nich  będą  nosić  nazwy:  
Brzozowa i Orzechowa.

Zmiana w zakresie  Gminnego  Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Al-
koholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkoma-
nii na 2021 rok spowoduje zwiększenie liczby 
godzin  na  pomoc  psychologiczną  i logope-
dyczną w szkołach  podstawowych  z terenu 
naszej  gminy,  jak  również  zwiększenie  liczby  
szkoleń i warsztatów dla uczniów, nauczycieli 
i rodziców prowadzonych w szkołach z zakre-
su uświadomienia szkodliwości picia alkoholu 
i zażywania narkotyków oraz innych środków 
odurzających.  Dochody  gminy  zostały  zwięk-
szone  do  blisko  130  milionów  złotych.  Stało  
się  tak  dzięki  m.in.  zwiększeniu  wpływów  
z podatków od czynności cywilno – prawnych, 
opłacanych w formie karty podatkowej, wpły-
wie z dywidendy z Tarnowskich Wodociągów, 
rezerwie subwencji ogólnej oraz dodatkowym 
środkom od Ministra Edukacji i Nauki na reali-
zację  programu wycieczek dla  szkół  –  Poznaj  
Polskę.

Upamiętnienie postaci 
ks. kpt. Walentego Mro-
za – uroczystości patrio-
tyczne w Łękawce 

W Niepublicznym  Zespole  Szkolno-Przed-
szkolnym w Łękawce odbyły się patriotycz-
ne  uroczystości  poświęcone  ks.  kpt.  Wa-
lentemu  Mrozowi  związane  z Narodowym 
Dniem  Pamięci  Duchownych  Niezłomnych.  
Warto  przypomnieć,  iż  patronem  szkoły  
jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko i to jemu oraz 
wszystkim  kapłanom  w tym  dniu  składany 
jest  hołd  pamięci.  Szczególnie  wspomina-
ny  był  ks.  Walenty  Mróz,  kapłan  z gminy 
Tarnów,  którego  postać  dołączyła  do  Mu-
ralu  Kapłanów  Niezłomnych  stworzonego  
w szkole w Łękawce.

Wydarzenie  rozpoczęło  się  Mszą  św.  
w parafii  p.w.  Matki  Bożej  Częstochowskiej  
koncelebrowaną  pod  przewodnictwem  ks.  
biskupa  Stanisława  Salaterskiego.  Główne  
uroczystości odbywały się zaś w szkole pod-
stawowej w Łękawce,  które  poprowadziła  
dyrektor Elżbieta Chrząszcz.

Ćwiczenia ratowniczo-
gaśnicze wszystkich 
jednostek gminnych 
OSP

Ćwiczenia  rozpoczęła  tradycyjna  odpra-
wa  służb.  Następnie  omówiono  zdarzenia,  
w jakich  jednostki  prowadziły  działania:  
wypadek  samochodu  osobowego  z ciągni-
kiem rolniczym, pożar  w Zakładzie  Produk-
cyjno-Handlowym,  wypadek  samochodu  
osobowego z motorem. Ćwiczenia  obejmo-
wały także udzielenie pierwszej pomocy na 
podstawie  założeń,  jakie  na  bieżąco  prze-
kazywali  przedstawiciele  PSP  w Tarnowie 
pełniący  rolę  rozjemców.  Po  zakończonych  
ćwiczeniach  druhowie  udali  się  do  remizy  
w Koszycach  Wielkich,  gdzie  miało  miejsce  
podsumowanie i omówienie przebiegu ćwi-
czeń  przez  obecnych  przedstawicieli  PSP  
JRG 1 w Tarnowie. Ćwiczenia ratowniczo-ga-
śnicze są niezbędne do podejmowania wła-
ściwych, natychmiastowych działań w przy-
padku zagrożenia. Są one doskonałą okazją 
do sprawdzenia umiejętności druhów, a tak-
że  stanowią  informację  zwrotną,  nad  czym  
należy jeszcze pracować.

Wybitny lekarz, 
mieszkaniec gminy Tar-
nów, z medalem Gloria 
Medicinae 

Prof.  Andrzej  Maciejczak  został  laureatem  od-
znaczenia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.  

Jest  ono  przyznawane  najwybitniejszym  po-
staciom  świata  medycznego.  Neurochirurg  
znalazł się w gronie 10 wyróżnionych lekarzy, 
tak z Polski,  jak  i ze  świata.  Uroczysta  Gala  
Polskiego  Towarzystwa  Lekarskiego  odby-
ła  się  w Sali  Wielkiej  na  Zamku  Królewskim  
w Warszawie.  Andrzej  Maciejczak  pracuje  
w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie, kieru-
je oddziałem neurochirurgii. Za swoje zasługi 
otrzymał także Złoty Krzyż Zasługi przyznawa-
ny przez Prezydenta RP oraz Medal KEN. Jest 
również związany z tarnowską PWSZ.

Wojciech Kozioł nowym 
sołtysem Zgłobic

Taki  jest  efekt  wyborów,  które  odbyły  się  
w miejscowej  Szkole  Podstawowej.  Miesz-
kańcy  Zgłobic  uznali,  że  to  dotychczasowy  
pełniący  obowiązki  sołtysa  Wojciech  Kozioł  
powinien  nim  zostać.  Dla  nowego  sołtysa  
priorytetem jest planowana rozbudowa cen-
trum  wsi.  -  Chciałbym,  aby  jak  najszybciej  
doszedł  do  skutku  projekt  rozbudowy  szkoły  
o salę  gimnastyczną  wraz  z salami  lekcyjny-
mi, budowa obiektu klubowego dla sportow-
ców  LKS  Zgłobice  oraz  zagospodarowanie  
centrum  Zgłobic.  Jesteśmy  miejscowością  ze  
sporym potencjałem i chcemy to innym poka-
zać – mówi.  Wybory na sołtysa Zgłobic były 
konieczne w związku z wygaśnięciem  man-
datu poprzedniego sołtysa Józefa Jamroga.  
Wojciech  Kozioł  był  jedynym  kandydatem  
zgłoszonym przez mieszkańców.

Teren pod park w Tar-
nowcu uporządkowany
Uczniowie  Zespołu  Szkół  Ekonomiczno–
Ogrodniczych w Tarnowie w ramach praktyk 
szkolnych wraz z pracownikami Urzędu Gmi-
ny  Tarnów  uporządkowali  teren  w Tarnow-
cu i przygotowali  pod  nasadzenia.  To  teren  
przyszłego  parku  rekreacyjnego.  Na  wiosnę  
pojawi  się  tam  jeszcze  więcej  drzew,  będą  
także wytyczone alejki. W Tarnowcu wykona-
no głównie prace porządkowe polegające na 
przygotowaniu terenu dla  drzew i krzewów. 
Uczniowie  popularnego  Ogrodnika  działa-
ją tam nie po raz pierwszy – placówka wraz 
z kilkoma innymi tarnowskimi  szkołami po-
nadpodstawowymi współpracuje z Urzędem 
Gminy Tarnów. Dzięki niej młodzi ludzie zdo-
bywają praktyczną naukę zawodu w różnych 
dziedzinach.
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O inwestycjach drogo-
wych w Ministerstwie 
Infrastruktury
Na  temat  planów  inwestycyjnych  i kolej-
nych  możliwości  skorzystania  ze  środków  
zewnętrznych  na  poszczególne  zadania  
drogowe, w siedzibie resortu w Warszawie, 
z Szefem  Gabinetu  Ministra  Infrastruktury  
Tomaszem  Tomalą,  rozmawiali  wójt  Grze-
gorz  Kozioł  wraz  z zastępcą  Sławomirem  
Wojtasikiem. -  Zaprezentowaliśmy  pro-
pozycje i sugestie  radnych  oraz  sołtysów  
w zakresie budowy, remontów i modernizacji 
gminnej  infrastruktury  drogowej  w każdej 
miejscowości – mówi zastępca wójta Sławo-
mir Wojtasik. W gminie Tarnów z Funduszu 
Dróg  Samorządowych  resortu  infrastruktu-
ry  wyremontowano  dotychczas  m.in.  ulicę  
Szklarniową w Koszycach  Wielkich,  Miłą  
i tzw. Przeczną Drogę w Zbylitowskiej Górze 
oraz ulicę Sportową w Tarnowcu. Regional-
ny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w Krakowie 
prowadzi ponadto rozbudowę wałów prze-
ciwpowodziowych  rzeki  Biała  w Tarnowie. 
To  kolejny  etap  realizacji  kompleksowej  
ochrony  przeciwpowodziowej  w Małopol-
sce,  dzięki  której,  na  wypadek  powodzi,  
które  pamiętamy  sprzed  lat,  mieszkańcy  
miasta i gminy Tarnów będą bezpieczni.

Strażacy uratowali 
życie kobiecie
W ramach  koordynowanej  przez  Urząd  
Gminy  Tarnów  „Akcji  zima”  Straż  Gminna  
wraz z pracownikami  socjalnymi  Gminne-
go  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i Policją 
odwiedzają  osoby  starsze,  chore  i samot-
ne. Podczas jednej z takich kontroli w Woli 
Rzędzińskiej, gdy nie można się było skon-
taktować z zamieszkałą  tam,  starszą  ko-
bietą,  po  wyważeniu  drzwi  okazało  się,  że  
leży  ona  na  podłodze  od  4  dni.  W działa-
niach ratowniczych udział brały: JRG 2 Tar-
nów,  OSP  Wola  Rzędzińska,  ZRM  i Policja. 
-Dziękujemy  służbom  za  ich  szybką  akcję.  
Nie  zapominajmy  o starszych i samotnych 
z naszego otoczenia, szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym - mówi wójt gminy Tar-
nów, Grzegorz Kozioł.

Rocznica powstania li-
stopadowego – złożenie 
kwiatów na grobie kapi-
tana Wiktoryna Tretera

Z okazji  rocznicy  wybuchu  powstania  li-
stopadowego  oraz  Dnia  Podchorążego  
przedstawiciele  władz  parlamentarnych  
i samorządu  gminy  Tarnów  złożyli  kwiaty  
na grobie kapitana Wiktoryna Tretera, któ-
ry  znajduje  się  na  cmentarzu  parafialnym  
w Zbylitowskiej Górze. Ten wyjątkowy grób 
bohatera powstania listopadowego,  a pry-
watnie dziadka legendarnego generała Jó-
zefa  Hallera,  został  odnaleziony  całkiem  
niedawno.  Natomiast  kilka  tygodni  temu,  
na wniosek wójta gminy Tarnów Grzegorza 
Kozioła, prezes IPN wpisał grób do Ewiden-
cji grobów weteranów walk o Wolność i Nie-
podległość  Polski.  Symboliczny  wieniec  
złożyli:  poseł  na  Sejm  RP  Anna  Pieczarka,  
wójt  gminy  Tarnów  Grzegorz  Kozioł,  radni  
Dariusz  Żurek  i Piotr  Rybski.  Nad  grobem  
odmówiono  również  modlitwę  za  zmarłe-
go  oraz  wszystkich  poległych  Bohaterów,  
której przewodniczył proboszcz miejscowej 
parafii – ks. Józef Kaczmarski.

Zabytkowa kapliczka 
Matki Boskiej w Zawa-
dzie po renowacji

Jeden z piękniejszych  pomników  dzięk-
czynnych w Zawadzie  jest  już  po  konser-
wacji.  Została ona w całości  sfinansowana 
z budżetu  samorządu.  Zabytkowy  obiekt  
z 1918  roku,  umiejscowiony  przy  ostatnim  
przystanku autobusowym w Zawadzie, pre-
zentuje się okazale. Figura w Zawadzie jest 
przez  mieszkańców  nazywana  „kapliczką  
Michała  Łabno”,  ma  ona  bogatą  historię.  - 
Została  posadowiona  jako  podziękowanie  
za ocalenie w bitwie pod Łowczówkiem żoł-
nierza, mieszkańca Zawady. Niestety później 
zginął,  ale  w tej  bitwie  ocalał  i chciał  za  to  
oddać  hołd  Bogu  -  mówi  Pan  Bogdan  Cię-
żadło,  który  wraz  z żoną  opiekuje  się  tym  
miejscem.  Zadowolenia  nie  kryją  Państwo  
Teresa i Roman  Stecowie,  którzy  na  co  
dzień  dbają  o zabytek. -  Staramy  się,  aby  
zawsze było tu pięknie. To nasze święte miej-
sce – mówią.

XXVII sesja 
Rady Gminy Tarnów
Radni podczas sesji m.in. wyrazili zgodę na 
udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż 

określona w ustawie o finansowaniu zadań 
oświatowych dla niepublicznych szkół pod-
stawowych. W gminie  Tarnów  wysokość  
dofinansowania  dla  tych  placówek  będzie  
wyższa niż subwencja i wyniesie 103%. 

Ustalone  zostały  ceny  z usługi  przewo-
zowe w publicznym transporcie zbiorowym 
w gminnych  przewozach  pasażerskich,  
a wysokość podatków określono na pozio-
mie wyższym o skalę inflacji (6,5%).

Rajcy  zgodzili  się  na  pokrycie  części  
kosztów gospodarowania odpadami komu-
nalnymi z dochodów  własnych  niepocho-
dzących z pobranej kwoty za gospodarowa-
nie  odpadami  komunalnymi.  Zdecydowali  
ponadto o zwiększeniu  dochodów  budże-
towych o kwotę  ponad  miliona  złotych  
z pozyskanych środków zewnętrznych.

Strażacy z Koszyc 
Małych mają nowy 
samochód
Nowy średni wóz ratowniczo – gaśniczy dla 
Jednostki  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Ko-
szyce Małe został uroczyście powitany i bę-
dzie służył strażakom ochotnikom.

W spotkaniu w Koszycach Małych, prócz 
władz  gminy  Tarnów,  udział  wzięli  m.in.  
poseł  RP  Anna  Pieczarka,  członek  zarządu  
powiatu  tarnowskiego  Tomasz  Stelmach,  
strażacy z wszystkich jednostek OSP z tere-
nu  gminy  Tarnów,  mieszkańcy  oraz  przed-
stawiciele samorządów.

Samochód  kosztował  ok.  900  tys  zł.  
Środki  na jego zakup pochodzą m.in.  z bu-
dżetu  gminy  Tarnów,  Narodowego  Fundu-
szu  Ochrony  Środowiska,  Wojewódzkiego  
Funduszu  Ochrony  Środowiska,  Krajowego  
Systemu  Ratowniczo  –  Gaśniczego  Urzędu  
Marszałkowskiego  Województwa  Małopol-
skiego, powiatu tarnowskiego oraz ze środ-
ków  własnych  OSP  Koszyce  Małe.  Strażacy  
zgromadzili  prawie 32 tys zł,  które uzyskali 
z darowizn od mieszkańców, zbiórek złomu 
oraz w ramach zbiórki internetowej.

Nowości we wszystkich 
filiach bibliotecznych  
z dofinansowaniem
Biblioteki w Woli  Rzędzińskiej,  Zgłobicach  
oraz  Tarnowcu  zapraszają  czytelników  po  
nowości  wydawnicze.  Mnóstwo  nowych  
tytułów, a  w  tym  książki  z literatury  oby-
czajowej, kryminały, literatura faktu i histo-
ryczna,  powieści  dla  młodzieży,  bajki  dla  
najmłodszych – słowem, każdy z pewnością 
znajdzie  coś  dla  siebie.  O wielkości  wzbo-
gacenia  gminnego  księgozbioru  świadczy  
chociażby fakt, iż Centrum Kultury i Biblio-
tek pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z programu Biblioteki 
Narodowej  dotację na „Zakup i zdalny do-
stęp do nowości  wydawniczych” w kwocie 
przeszło 15 tys. zł.
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Wola Rzędzińska 1 - 99

Tarnowiec, Koszyce Wielkie

Halina Pinas

Ewa Gawełczyk

Wiesława Budzik

Aneta Mucek

Klaudia Webert

Jadwiga Szafraniec

Elżbieta Ziaja

Anna Augustyn

Celina Zaranek

Aneta Mucek

Poręba Radlna, Radlna,
Nowodworze

Wola Rzędzińska 200 - 405,
Biała, Błonie

Wola Rzędzińska 100 - 199

Zbylitowska Góra, Łękawka

Wola Rzędzińska 405 A - 611,
Jodłówka-Wałki

Zawada, Koszyce Wielkie

Zgłobice

Koszyce Małe

14 688 01 52

14 688 01 52

14 688 01 53

14 688 01 52

Numer telefonuPracownik socjalnyMiejscowość

14 688 01 51

14 688 01 53

14 688 01 53

14 688 01 53

14 688 01 52

14 688 01 51

Zmiany w 500 plus, ZUS przejmuje świadczenia. 
Co to oznacza dla rodziców?

W Urzędzie Gminy Tarnów można już 
składać  wnioski  o  dowody  oso-

biste  z  drugą  cechą  biometryczną,  czyli  
odciskami  palców.  Co  istotne  -  w  związ-
ku  z  wprowadzeniem  w  Polsce  nowych  
dokumentów,  nie  ma  konieczności  obo-
wiązkowej  wymiany  dotychczasowych,  
które  zachowują  ważność.  Można  z  nich  
korzystać  do  czasu,  aż  minie  ich  waż-
ność.  Nowe  dowody  osobiste  różnią  
się  od  obecnych  –  zarówno  w  warstwie  
elektronicznej,  jak  i  graficznej.  Realiza-
cja nowych dowodów osobistych wynika 
z  konieczności  dostosowania  polskich  
przepisów do rozporządzenia Parlamen-

tu Europejskiego i Rady UE. Chodzi m.in. 
o  ujednolicenie  krajowych  przepisów  
w tym zakresie i zwiększenie bezpieczeń-
stwa dokumentów.

W  warstwie  elektronicznej  znajdą  się  
odciski  palców  właściciela,  w  warstwie  
graficznej – m.in. jego odręczny podpis. Za-
równo  odciski  palców,  jak  i  podpis  trzeba  
będzie  zostawić  w  urzędzie.  A  to  oznacza,  
że nie ma możliwości złożenia elektronicz-
nych  wniosków  o  dowód  osobisty  (online  
od 7 listopada można składać tylko wnioski 
o  dowód  dla  osób  poniżej  12.  roku  życia).  
Osobom,  które  ze  względów  zdrowotnych  

nie  mogą pojawić  się  w urzędzie,  pomogą  
stacje mobilne, które trafiły już do poszcze-
gólnych  urzędów.  Sprzęt  tego  rodzaju  po-
siada  Urząd  Miasta  Tarnowa,  który  w  tym  
zakresie  będzie  obsługiwał  mieszkańców  
także  powiatu  tarnowskiego.  Jeśli  więc  
ktoś  ze  względów  zdrowotnych  nie  może  
dotrzeć  do  Urzędu  Gminy  Tarnów,  powi-
nien to zgłosić do placówki mieszczącej się 
przy ul. Nowej 4 w Tarnowie (nr telefonu 14 
688–24–00).

Proces składania wniosku oraz wydawa-
nia nowego dowodu osobistego będzie się 
różnił od tego, jak wyglądało to do tej pory. 
Główna  różnica  to  konieczność  pobrania  
odcisków palców i odwzorowania podpisu 
osoby  ubiegającej  się  o  wydanie  dowodu  
osobistego.

Nowe dowody osobiste

NASZE SPRAWY

Dbamy o sport 
w gminie Tarnów

Samorząd  wspiera  finansowo  dzia-
łające na naszym terenie kluby i or-

ganizacje  sportowe.  W  kończącym  się  
roku z budżetu gminy Tarnów dotacja 
na ten cel wyniosła 540 tys zł. 

A  oto  wyniki  rundy  jesiennej  sezo-
nu 2021/2022 w piłce nożnej:

IV Liga Małopolska
4m. LKS „Wolania” Wola Rzędzińska

Klasa Okręgowa
11 m. LKS „Dunajec” Zbylitowska Góra

„A” Klasa IV Grupa
1m. KS Koszyce Wielkie
3m. LKS Zgłobice
12m. LKS „Victoria” Koszyce Małe

„B” Klasa IV Grupa
6m. KS Tarnowiec
7m. KS Radlna
8m. KS „Sokół” Wałki

Od Nowego  Roku  Zakład  Ubez-
pieczeń  Społecznych  zacznie  

przejmować  od  gmin  realizację  tego  
rządowego  programu.  Na  początek  bę-
dzie przyjmował jedynie wnioski o nowe 
świadczenia. Zasiłki wypłacane obecnie 
przez  samorządy  będą  kontynuowane  
do  końca  okresu,  na  jaki  zostały  przy-
znane,  czyli  do  końca  maja  przyszłego,  
2022 r. Dopiero po tym czasie przejmie je 
ZUS. W tych sprawach nadal należy kon-
taktować się z pracownikami Gminnego 

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Tarno-
wie, który wypłaca świadczenie. Do ZUS 
należy  się  kierować  od  Nowego  Roku,  
czyli  od 1 stycznia 2022 r.  tylko w przy-
padku  wniosków  o  nowe  świadczenia,  
czyli  w  przypadku  nowo  urodzonych  
dzieci. Co jeszcze się zmieni?

Dla  rodziców  zmiana  oznacza  ko-
niec  możliwości  składania  papierowych  
wniosków  i  wypłaty  500  plus  wyłącznie  
w  formie  bezgotówkowej  na  wskazany  

przez  wnioskodawcę  numer  rachunku  
bankowego. Rodzice będą mogli składać 
wnioski  wyłącznie  drogą  elektroniczną.  
Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  od  1  
lutego  2022r.  będzie  przyjmować  wnio-
ski  na  kolejny  okres  zasiłkowy,  począw-
szy od czerwca 2022r.

Pozostały zakres zadań GOPS-u pozo-
staje  bez  zmian.  Poniżej  podajemy  nu-
mery  kontaktowe  do  poszczególnych  
pracowników  socjalnych  obsługujących  
dany obszar gminy Tarnów.
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Więcej za śmieci od Nowego Roku
Od stycznia  2022  r.  za  odbiór  odpa-

dów komunalnych płacić będzie-
my 35 zł. Rada Gminy w drodze uchwały 
zwolniła  z  części  opłaty  właścicieli  nie-
ruchomości  kompostujących  bioodpa-
dy  z  przydomowych  kompostownikach  
w wysokości  6 zł  od osoby – mieszkańcy 
zapłacą  więc  29  zł.  Nie  ma  konieczności  
składania  nowych  deklaracji  z  powodu  
zmiany wysokości stawek, jednak w celu 
skorzystania ze zwolnienia za komposto-
wanie  bioodpadów  na  danej  nierucho-
mości, właściciel lub użytkownik (jeśli do 
tej pory jeszcze nie zgłosił), powinien zło-
żyć nową deklarację, w której oświadczy 
o  posiadaniu  własnego  kompostownika  
i kompostowaniu odpadów.

Skąd  zmiany  w  opłatach?  Przeprowa-
dzona  analiza  kosztów  związanych  z  od-
biorem  i  zagospodarowaniem  odpadów  
komunalnych  od  mieszkańców  gminy  za  
okres  ostatnich  8  miesięcy  wykazała,  że  
obowiązujące od stycznia br.  stawki opłat 
za  śmieci  nie  równoważą  rzeczywistych  
kosztów realizacji tego zadania. Wysokość 
płatności,  dokonywanych  przez  gminę  
miesięcznie z tytułu realizacji tej usługi za-
leży  od  ilości  zebranych  od  mieszkańców  
ton  odpadów  poszczególnych  frakcji,  a  te  
znacząco  rosną.  Produkujemy  po  prostu  
coraz więcej śmieci. Stąd Rada Gminy Tar-
nów podjęła uchwałę o zmianie stawki za 
odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  ko-
munalnych. 

Samorząd  pokrywa  miesięcznie  koszty  
obsługi na podstawie złożonych do urzędu 
faktur  za  faktycznie  odebrane  od  miesz-
kańców  ilości  ton  odpadów  komunal-
nych.  Dane  dotyczące  wielkości  i  rodzaju   

odbieranych  z  terenu  gminy  odpadów  
komunalnych  jednoznacznie  potwierdza-
ją  w  każdym  roku  tendencje  wzrostowe.  
Wpływa to bezpośrednio na coraz większe 
koszty usługi.

Wzrosły  również  wydatki  ponoszone  
przez gminę za odbiór od mieszkańców od-
padów  segregowanych,  w  tym  zwłaszcza  
wielkogabarytowych  i  zielonych.  Trzeba  
też  pamiętać,  że  warunkiem  niezbędnym  
prawidłowo  funkcjonującego  systemu  go-
spodarowania  odpadami  jest  nadal  zasa-
da  bilansowania  się  kosztów  i  dochodów  
z opłat wnoszonych przez mieszkańców na 
podstawie złożonych deklaracji, a problem 
polega na tym, że pomimo telefonicznych 
ponagleń,  pisemnych  upomnień,  wysta-
wionych tytułów wykonawczych, nie wszy-
scy  płacą  za  śmieci.  To  w  sumie  kilkaset  
osób, a zaległości z tego tytułu wynoszą ok. 
600 tys zł. Do całego systemu, z budżetu 
gminy, trzeba było dopłacić ok. 2 milio-
nów 550 tys. zł! To skutek stale rosnących 
ilości produkowanych odpadów. 

Skutkuje to tym, że wpływy do budżetu 
gminy  z  tytułu  opłat  za  śmieci  nie  pokry-
wają  obecnie  wydatków,  tworząc  coraz  
większy  deficyt.  -Dalsze  utrzymywanie  tej  
sytuacji  spowoduje  pogorszenie  sytuacji  
finansowej  w  innych  sferach  działalności  
gminy  i  ograniczy  możliwości  inwestycyjne  
stanowiące  istotny  warunek  rozwoju  gmi-
ny  –  mówi  skarbnik  Łukasz  Woskowicz.  
-Dziękujemy  tym,  którzy  rzetelnie  wypeł-
niają  ten  obowiązek.  Rozumiemy  też,  że  
niektórzy mogli po prostu o nim zapomnieć. 
Jednak  wobec  osób,  które,  mimo  próśb  
z  naszej  strony,  nie  płacą  za  śmieci,  mamy  
obowiązek  egzekwowania  należności.  Dla-
tego  mieszkańcy  naszej  gminy,  którzy  na   

bieżąco nie uiszczają opłaty za gospodaro-
wanie  odpadami  komunalnymi,  mogą  się  
wkrótce  spodziewać  zajęcia  wierzytelności  
przez  Urząd  Skarbowy.  Jesteśmy  zmuszeni  
do  zastosowania  rozwiązania,  w  którym  
uprawiona  do  tego,  zewnętrzna  instytucja,  
egzekwuje należności. Mamy obowiązek re-
kompensaty straty, przez którą finanse gmi-
ny się nie bilansują – dodaje. 

Właściciele  nieruchomości  mają  obo-
wiązek  terminowego  uiszczania  zadekla-
rowanych  opłat  za  śmieci.  Obowiązujący  
termin płatności  to ostatni  dzień każdego 
miesiąca. W Urzędzie Gminy Tarnów moż-
na to zrobić bezpośrednio w kasach (parter 
Urzędu)  lub  przelewem  na  indywidualne  
konto bankowe. Jego numer widnieje w in-
formacji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 

Trzeba też pamiętać, że z chwilą sprze-
daży  nieruchomości  należy  złożyć  tzw.  
deklarację  „O”,  a  następni  właściciele  zo-
bowiązani są do zgłoszenia liczby domow-
ników, złożenia deklaracji śmieciowej i roz-
poczęcia płacenia na nowych zasadach. To 
także jeden z powodów odnotowywanych 
zaległości w opłatach.

Z  kolei  niezależny  od  samorządów  
wzrost  kosztów  składowania  odpadów,  
ich przetwarzania, wzrost cen paliw i ener-
gii  czy  wzrost  stawki  minimalnego  wyna-
grodzenia  również  generuje  coraz  wyższe  
koszty  funkcjonowania  całego  systemu,  
który  w  konsekwencji  musi  być  w  całości  
pokryty wzrostem stawek za odbiór śmieci.

Dodajmy,  że  informacje  o  wysokości  
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  ko-
munalnymi  za  rok  2022  r.,  będą  dostar-
czane  do  wszystkich  mieszkańców  gminy  
Tarnów.

Oczekiwania finansowe miasta nadal zbyt wygórowane
Komunikacja prywatna, czyli po staremu

Gmina Tarnów zawarła umowę z firmą 
„Michalus”  na  obsługę  gminnych  li-

nii komunikacji publicznej. Oczekiwania 
finansowe miasta Tarnowa są nadal zde-
cydowanie  zbyt  wygórowane,  by  możli-
we  było  korzystanie  z  usług  miejskiego  
przewoźnika.

Od  stycznia  tego  roku  usługi  komuni-
kacyjne  na  naszym  terenie  realizuje  pry-
watna  firma  przewozowa,  ze  względu  na  
wysokie kosztowo wymagania miasta Tar-
nowa w zakresie wysokości dopłat do kur-
sów  MPK  w  gminie  Tarnów.  Zachowano  
darmowe przejazdy dla seniorów powyżej 
70. roku życia, ulgowe bilety dla uczniów 
szkół  ponadpodstawowych,  bezpłatnie  
po  terenie  gminy  mogą  też  jeździć  dzieci  

ze szkół podstawowych.
Pandemia  koronawirusa  sprawiła,  że  

początkowo  stosunkowo  mało  osób  jeź-
dziło  autobusami  gminnej  komunikacji.  
Wpływy z biletów były znacznie mniejsze 
od zakładanych. Dlatego firma „Michalus” 
w  zakresie  dalszego  świadczenia  usług  
komunikacyjnych  na  terenie  gminy  Tar-
nów  za  konieczny  uznała  wzrost  rocznej  
dopłaty  przez  samorząd  o  około  milion  
złotych – z 2,9 mln zł na 3,9 mln zł. To i tak 
znacznie mniej niż oczekiwało miasto Tar-
nów, bo w tym przypadku chodziło o kwo-
tę przeszło 6 mln zł.

Znaczny wzrost cen paliwa (o około 40 
procent w ciągu ostatniego roku) spowo-
dował  też  konieczność  podniesienia  od  
1  stycznia  2022  roku  cen  biletów.  Cena   

biletu  normalnego  wzrośnie  z  3,2  zł  do  
3,6 zł, ulgowy z 1,6 zł na 1,8 zł, a bilet do 4 
przystanków z 2 zł do 2,4 zł i z 1 zł do 1,2 zł. 
Bilet  miesięczny  na  jedną  linię  wzrośnie  
z 60 zł do 80 zł,  a ulgowy z 30 zł na 45 zł, 
natomiast na wszystkie linie z 80 zł na 100 
zł i z 40 zł na 50 zł.

Podpisana  po  zakończeniu  rozmów  
negocjacyjnych  nowa  umowa  z  przewoź-
nikiem  obowiązywać  będzie  przez  dwa  
lata.  Wykonawca  zadeklarował  sukce-
sywną  modernizację  taboru  i  standardu  
świadczonych usług.

Warto  podkreślić,  że  w  ciągu  ostat-
niego  roku  kilkukrotnie  zmieniany  był  
rozkład  jazdy.  Był  on  w  miarę  możliwo-
ści dostosowywany do zgłaszanych przez 
mieszkańców wniosków.
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Te kwoty robią wrażenie!
Tak dużych pieniędzy na inwestycje, jak w tym roku, gmina 

Tarnów już dawno nie pozyskała.  Rekordowe są zwłaszcza 
środki  rządowe.  Przede  wszystkim  z  programu  przeciwdzia-
łania  negatywnym  skutkom  gospodarczym  spowodowanym  
przez  pandemię  koronawirusa,  ale  także  z  pierwszej  edycji  
„Polskiego Ładu”. Kwota 10 mln zł na drogi oraz infrastrukturę 
kulturalną i rekreacyjną robi wrażenie!

-  Dobiega końca unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020,  
a nowych naborów jeszcze nie ogłoszono, dlatego w tym roku mieli-
śmy mniej przedsięwzięć z udziałem Funduszy Europejskich, ale zre-
kompensowaliśmy to sobie pozyskaniem środków rządowych i z in-
nych  źródeł.  A  inwestycji  nie  ograniczaliśmy,  gdyż  ważne  jest,  aby  
w  okresie  różnych  perturbacji  związanych  z  pandemią  firmy  miały  
pracę i zagwarantowane dochody – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

5 mln zł na halę i rozbudowę szkoły
Jakie  w  2021  roku  w  gminie  Tarnów  realizowane  były  przed-

sięwzięcia inwestycyjne i na co oraz w jakiej wielkości pozyskane 
zostały zewnętrzne środki finansowe? Zaawansowana jest przebu-
dowa  i  rozbudowa  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w  Woli  Rzędzińskiej  
o  halę  sportową  i  segment  dydaktyczny.  Wartość  robót  to  prze-
szło 8 mln zł. Pozyskano dofinansowania z dwóch źródeł – 4 mln zł 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i prawie milion 
złotych z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Dobiega końca wykonanie stanu surowego zamkniętego Domu 
Kultury z pomieszczeniami dla OSP w Łękawce. Koszt to prawie 
800 tys. zł, a pozyskane dofinansowanie z RFIL wynosi około 550 
tys. zł. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawadzie korzystają już 
z nowej stołówki. Rozbudowa obiektu szkolnego kosztowała oko-
ło 950 tys. zł. W tym roku inwestycja została wsparta kolejną do-
tacją z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie przeszło 200 
tys.  zł.  Za  100  tys.  zł  zaś  wymalowano  dach  na  budynku  Szkoły  
Podstawowej w Łękawce.

Trwają prace przy zagospodarowaniu centrum wsi w Woli Rzę-
dzińskiej II wraz z budową tężni solankowej, elementami architek-
tury  parkowej,  oświetleniem  i  zielenią  parkową,  a  także  budową  
chodnika przy drodze powiatowej. Całość inwestycji wynosi ponad 
1,7 mln zł.  Dofinansowanie z  RFIL to 1,4 mln zł  oraz 250 tys zł  ze  
środków  Województwa  Małopolskiego.  Na  remont  budynku  wie-
lofunkcyjnego w Radlnej samorząd pozyskał blisko 90 tys. zł dofi-
nansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trwa budowa szatni dla sportowców LKS Victoria Koszyce Małe. 
Umowa  została  podpisana  na  kwotę  1,3  mln  zł.  Dofinansowanie  
do  tego  zadania  to  blisko  550  tys  zł  ze  środków  Ministra  Sportu.  
Złożony został wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu.  

Wykonano ponadto trybuny dla publiczności  przy boisku w Ko-
szycach Małych za blisko 80 tys. zł. Zrobione zostało również ogro-
dzenie nowego boiska w Jodłówce-Wałkach (160 tys. zł).  Boisko 
z  bezpieczną  nawierzchnią  powstało  przy  Szkole  Podstawowej  
w Zgłobicach. W tym przypadku dofinansowanie z Programu Ma-
łopolskiej  Infrastruktury  Rekreacyjno-Sportowej  Województwa  
Małopolskiego  wyniosło  blisko  100  tys.  zł.  Wyremontowano  po-
mieszczenia w budynku komunalnym w Białej. Koszt – blisko 200 
tys. zł, a dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go to 120 tys. zł.

Drogi i parkingi
Funkcjonuje już nowy parking przy kościele w Koszycach Wiel-

kich.  Jego  urządzenie  kosztowało  około  milion  złotych.  Parking  
też wykonany został obok Domu Kultury z pomieszczeniami dla 
OSP w Zgłobicach.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwo-
liło na gruntową przebudowę i modernizację dwóch dróg – tzw. 
Krzyskiej  w Woli  Rzędzińskiej  (koszt  426 tys.  zł,  dofinansowanie  
–  226  tys.  zł)  i  ul.  Skotnik  w  Zbylitowskiej  Górze  (wartość  –  615  
tys. zł, dofinansowanie 428 tys. zł). Wcześniej - pomimo niesprzy-
jających warunków pogodowych - pomyślnie został zakończony 
remont drogi gminnej w miejscowości Jodłówka-Wałki. Wartość 
zadania wynosiła 550 tys. zł z czego dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło ponad 362 tys. zł.

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zakończyły się 
budowy nakładek asfaltowych na łączną kwotę ponad 520 tys zł 
oraz nakładek asfaltowych w większości miejscowości gminy Tar-
nów za blisko pół mln zł.

Wykonany  został  chodnik  w  Błoniu  za  kwotę  155  tys.  zł.  Na-
tomiast na remont konserwatorski cmentarza wojennego nr 198 
w Błoniu samorząd pozyskał  dotację aż z  trzech źródeł  -  z  Mini-
sterstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w wysokości ponad 
54 tys. zł, Urzędu Marszałkowskiego - 13 tys. zł oraz od Wojewody 
- 36 tys. zł.

Gmina Tarnów pozyskała rekordowe pieniądze na inwestycje

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 
w Woli Rzędzińskiej 

Budowa tężni solankowej w Woli Rzędzińskiej II

Budowa szatni LKS w Koszycach Małych
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Zakończyła  się  budowa  chodnika  wzdłuż  drogi  powiatowej  
relacji  Tarnów – Wałki -  Stare Żukowice na odcinku od stadionu 
Wolania do Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej.  Koszt 
tego przedsięwzięcia wyniósł ok. 830 tys. zł.

Warto  wspomnieć  o  dodatkowych  pracach  oświetleniowych  
wykonanych m.in. przy ul. Lipowej w Radlnej, Mikołąjczyka w Ko-
szycach Wielkich,  bocznej  od ul.  Skotnik  w Zbylitowskiej  Górze,  
drogi  bocznej  od ul.  Ogrodniczej  w Tarnowcu czy tzw. Gajkówki 
w Łękawce.

10 milionów z Polskiego Ładu!
informacja  najistotniejsza:  z  pierwszej  edycji  Rządowego  

Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” gmina Tar-
nów otrzymała prawie 10 mln zł.

Zdecydowano, że częściowo te pieniądze zostaną wykorzysta-
ne  na  najpilniejsze  potrzeby  w  zakresie  budowy  i  modernizacji  
infrastruktury drogowej:
1. Remont i modernizacja drogi gminnej „Przez Las” w Woli Rzę-
dzińskiej.
2. Przebudowa ul. Bocznej w Zgłobicach.
3. Remont i modernizacja drogi bocznej od Zgłobickiej w Zgłobi-
cach.
4. Remont i modernizacja ul. Ogrodniczej w Tarnowcu.
5. Remont i modernizacja drogi gminnej koło Kościoła w Tarnowcu.
6. Remont i modernizacja drogi gminnej „Ostra Góra” w Łękawce.
7.  Remont  i  modernizacja  ul.  Stachury  i  Kędronia  w  Koszycach  
Wielkich.

Ponadto  wybudowane  będą  chodniki  przy  drodze  powiato-
wej w Woli  Rzędzińskiej  – odcinek od Kościoła aż po mostek na 
granicy sołectw oraz przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Porębie 
Radlnej - prowadzący do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Dofi-
nansowanie wyniesie 95% wartości tych zadań.

Drugą  część  pieniędzy  z  „Polskiego  Ładu”  gmina  wykorzysta  
na budowę i modernizację infrastruktury kulturalnej i  turystycz-
nej. W zakres tego zadania wejdą:
1. Modernizacja zabytkowego budynku dworu wraz z zagospoda-
rowaniem  terenu  z  przeznaczeniem  na  Centrum  Historii  Sztuki  
w Koszycach Małych.
2. Zagospodarowanie centrum wsi wraz z budową tężni solanko-
wej przy ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Tarnowiec.
3. Zagospodarowanie centrum wsi wraz z budową tężni solanko-
wej przy ul. Pocztowej w miejscowości Koszyce Wielkie.

Tutaj dofinansowanie jest na poziomie 90%.

Kolejny nabór już wkrótce
Trwają przygotowania do drugiego naboru w ramach „Polskie-

go  Ładu”.  Gmina  Tarnów  planuje  ponowne  złożenie  wniosków  
o dofinansowanie modernizacji infrastruktury drogowej.

Nowością ma być specjalna ścieżka dla jednostek samorządu 
terytorialnego,  w  których  funkcjonowały  Państwowe  Przedsię-
biorstwa  Gospodarki  Rolnej.  Te  gminy  będą  mogły  złożyć  dwa   

dodatkowe wnioski na dofinansowanie inwestycji. Dofinansowa-
nie  wyniesie  do 98% przy  2% wkładu własnego.  Przypomnijmy,  
że na terenie gminy Tarnów funkcjonowały zlikwidowane PGR-y 
w miejscowościach Tarnowiec, Koszyce Małe i Radlna.

Tarnowiec ma nową kaplicę cmentarną
Zakres prac był spory. Powstał nowy obiekt wraz z zagospoda-

rowaniem terenu. 
Wartość  zadania,  które  realizowane  było  etapami  to  ponad  

720  tys.  zł.  W  ramach  inwestycji  wyburzona  została  stara  kapli-
ca  i  powstała  nowa  wraz  z  wyposażeniem.  Przebudowano  słup  
energetyczny  oraz  zamontowano  nowe  obiekty  oświetleniowe  
przy parkingu.

Inwestycje, na które w 2021 roku pozyskano 
zewnętrzne dofinansowania:

·  Modernizacja  infrastruktury  drogowej  oraz  kulturalnej  i  tury-
stycznej. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Stra-
tegicznych „Polski Ład” – blisko 10 mln zł.
· Remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Białej. Dotacja 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 120 tys. zł.
· Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzę-
dzińskiej o halę sportową i segment dydaktyczny. Dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 mln zł, dofinan-
sowanie z Programu Sportowa Polska - 905 tys. 300 zł (lata 2022-
2023).
· Dom Kultury z pomieszczeniami dla OSP w Łękawce. Dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przeszło 523 
tys. zł.
· Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadzie o stołówkę. Dota-
cja celowa z rezerwy państwa – 202 tys. zł.
· Remont drogi tzw. Krzyskiej w Woli Rzędzińskiej. Dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – blisko 250 tys. zł.
· Zagospodarowanie centrum wsi w Woli Rzędzińskiej II. Dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1,4 mln zł 
oraz samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 250 tys. zł.
· Przebudowa ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze. Dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – prawie 428 tys. zł.
·  Remont  dróg  transportu  rolniczego.  Dofinansowanie  z  Funduszu  
Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Małopolskiego – 250 tys. zł.
·  Boisko  z  bezpieczną  nawierzchnią  przy  Szkole  Podstawowej  
w  Zgłobicach.  Dofinansowanie  z  Programu  Małopolskiej  Infra-
struktury  Rekreacyjno-Sportowej  Województwa  Małopolskiego  -  
blisko 100 tys. zł.
·  Remont  budynku  wielofunkcyjnego  w  Radlnej.  Dofinansowanie  
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – blisko 90 tys. zł.
·  Remont cmentarza wojennego nr 198 w Błoniu. Dotacja z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 54 tys. zł, Wojewody 
– 36 tys. zł, Urzędu Marszałkowskiego – 13 tys. zł.

Boisko przy Szkole Podstawowej w Zgłobicach

Chodnik w Błoniu
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Szkoły  podstawowe  z  terenu  gminy  
Tarnów  uzyskały  dofinansowanie  

z Ministerstwa Edukacji i Nauki na reali-
zację  wycieczek  edukacyjnych,  których  
celem jest poznawanie Polski, jej trady-
cji, zabytków kultury i historii. W sumie 
zostało  dofinansowanych  aż  15  wycie-
czek  –  jedno,  dwu,  a  nawet  trzydnio-
wych.  Łączna  kwota  dotacji  to  ponad  
100 tys. zł przy 80% dofinansowaniu. 

W  ramach  programu  uczniowie  mie-
li  okazję  zobaczyć  najpiękniejsze  pol-
skie  miasta,  zwiedzić  największe  muzea,   

wystawy  oraz  uczestniczyć  w  nowocze-
snych centrach nauki. W programach wy-
cieczek  było  aż  10  różnych  miast,  które  
mogą poszczycić się najciekawszymi i naj-
bardziej  znaczącymi  dla  polskiej  historii  
i  kultury  obiektami.  Uczniowie  zwiedzili  
m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Muzeum  Łazienki  Królewskie  w  Warsza-
wie,  Centrum Nauki  Kopernik,  Panoramę 
Racławicką  we  Wrocławiu,  Ogród  Do-
świadczeń czy Zamek Królewski zarówno 
na  Wawelu,  jak  i  w  Warszawie  oraz  wie-
le  innych  obiektów  i  miast.  Z  wycieczek  
łącznie  skorzystało  ponad  1000  uczniów  

z niemal wszystkich szkół podstawowych 
z  terenu  gminy  Tarnów.  Natomiast  mło-
dzież  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Tarnow-
cu  oraz  Niepublicznego  Zespołu  Szkolno
-Przedszkolnego  z  Łękawki  miała  okazję  
zwiedzać  gmach  Sejmu  Rzeczypospolitej  
Polskiej.  Uczniowie  tej  drugiej  placówki  
uczestniczyli w wyjeździe na specjalne za-
proszenie  poseł  Anny Pieczarki.  Młodzież 
wysłuchała  historii  polskiego  parlamen-
taryzmu,  zobaczyła  salę  plenarną  i  naj-
ważniejsze  miejsca  w  budynku  Sejmu.  
Uzupełnieniem wizyty był spacer po war-
szawskiej starówce.

Wycieczki szkolne dzięki dużemu wsparciu 
z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Przypominamy,  że  zarządzenie  o  rekru-
tacjach  do  przedszkoli  i  klas  pierwszych  
szkół  podstawowych  zostanie  wydane  
wraz  z  początkiem  roku,  co  oznacza,  że  
około  miesiąca  marca  ruszą  zapisy  do  
publicznych  placówek  przedszkolnych  
i  szkolnych.  Natomiast  niepubliczne  od-
działy  przedszkolne  w  zdecydowanej  
większości  otwierają  rekrutację  już  w  lu-
tym, z wyjątkiem Koszyc Małych, gdzie za-
pisy  prowadzone  są  od  marca.  Należy  
zaznaczyć,  iż  rekrutacje  prowadzone  są  
również  w  sposób  ciągły,  gdyż  dyrekto-
rzy  zapisują  dzieci  na  tzw.  listy  rezerwo-
we.  Ponadto  Gminny  Żłobek  „Maluszek”  
w Woli Rzędzińskiej także cały czas realizuje 

rekrutację  do  placówki.  Obecnie  nie  ma  
wolnych miejsc,  ale na bieżąco tworzona 
jest  lista  rezerwowa,  która  automatycz-
nie  uruchamiana  jest  w  czasie  rekrutacji  
– planowanej na kwiecień 2022 r.  Jak za-
znacza  dyrektor  żłobka,  Katarzyna  Duda,  
po rekrutacjach marcowych w przedszko-
lach,  najwięcej  miejsc  jest  w  kwietniu,  
ponieważ  właśnie  wtedy  dzieci  zapisane  
są  już  do  placówek  przedszkolnych.  Na-
tomiast w Przedszkolu „Słoneczko” w Ra-
dlnej nabór do żłobka na wrzesień 2022 r. 
rozpocznie się 1 lutego. W tym przypadku 
również  decyduje  kolejność  zgłoszeń,  15  
pierwszych zgłoszeń to dzieci, które będą 
przyjęte do placówki. 

Wkrótce ruszą rekrutacje do żłobków i przedszkoli

reklama
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Narodowe  Święto  Niepodległości  
w tym roku miało podwójny wymiar 

–  dziękowaliśmy  za  wolność  i  niepodle-
głość, oddawaliśmy hołd Bohaterom, ale 
jednocześnie  łączyliśmy  się  ze  służbami  
mundurowymi, które obecnie bronią pol-
skiej granicy. 

Zanim  jednak  cała  Polska  rozpoczę-
ła  biało-czerwone  świętowanie  gmina  
Tarnów  już  w  październiku  zamieniła  się  
w patriotyczną stolicę województwa mało-
polskiego, gdyż w Centrum Kultury i  Spor-
tu  w  Koszycach  Małych,  21  października,  
odbyły  się  eliminacje  wojewódzkie  do  VI  
Ogólnopolskiego  Festiwalu  Piosenki  Nie-
złomnej  i  Niepodległej  im.  Henryka  Rasie-
wicza  „Kima”.  W  tym  roku  Festiwal  cieszył  
się  ogromnym  zainteresowaniem,  w  prze-
słuchaniach  wzięła  udział  rekordowa  licz-
ba  uczestników  –  prawie  50  podmiotów  
z całego województwa małopolskiego. So-
liści, zespoły, chóry – reprezentanci każdej 
z  czterech  kategorii  wiekowej  –  maluchy,  
dzieci, młodzież i dorośli zaśpiewali na sce-
nie po dwie piosenki o charakterze patrio-
tycznym,  partyzanckim  i  obozowym  zwią-
zanym z historią Polski. 

Spośród  wszystkich  uczestników,  jury  
wybrało  najlepszych,  wyłoniło  wyko-
nawców,  którzy  zaśpiewali  na  Koncercie  
Galowym  w  Filharmonii  im.  Karola  Szy-
manowskiego. W komisji zasiedli przedsta-
wiciele najbardziej prestiżowych ośrodków 
muzycznych,  m.in.  Filharmonii  Krakow-

skiej, Akademii Muzycznej w Krakowie, Sto-
warzyszenia  Passionart.  W  gminie  Tarnów  
blisko  20  wykonawców  mogło  poszczycić  
się zajętym miejscem lub wyróżnieniem. 

W  Szkole  Podstawowej  w  Tarnowcu  
również  rozpoczęto  patriotyczne  obchody  
już  w  październiku.  Mowa  o  uroczystości  
podniesienia flagi RP na nowy maszt połą-
czonej  z  widowiskiem  patriotycznym  oraz  
rozstrzygnięciem  konkursu  pieśni  i  wiedzy  
patriotycznej.  Jak  mówiła  dyrektor  pla-
cówki, Anna Filar: - Dzisiejszym dniem zapi-
sujemy się  na kartach historii  jako patrioci.  
Budujemy  trwały  pomnik,  który  przetrwa  
na zawsze, nigdy nie ulegając zapomnieniu. 
Nowa  flaga  dumnie  powiewa  przy  Szkole  
Podstawowej w Tarnowcu. 

I  przyszedł  listopad.  W  tym  roku  Naro-
dowe Święto Niepodległości nabierało po-
dwójnego znaczenia – w całej Polsce obcho-
dzono je nie tylko przez wzgląd na historię, 
lecz także odwołując się do teraźniejszości, 
do  obrony  polskiej  granicy.  W  gminie  Tar-
nów Gminne Obchody 11 Listopada odbyły 
się  na  odnowionym  cmentarzu  wojennym  
w Błoniu. Uczestniczyli w nich przedstawi-
ciele władz parlamentarnych – poseł Anna 
Pieczarka, delegatury w Tarnowie Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego – Bogusław 
Kania,  zarządu  Powiatu  Tarnowskiego  –  
Tomasz  Stelmach,  władze  gminy  Tarnów  
– wójt Grzegorz Kozioł wraz z zastępcą Sła-
womirem Wojtasikiem, radni i sołtysi miej-
scowości  z  przewodniczącą  Rady  Gminy  
Tarnów  Wiesławą  Miterą,  przedstawiciele  

oświaty,  gminne  jednostki  OSP  oraz  –  co  
najważniejsze – licznie zgromadzeni miesz-
kańcy  Błonia  i  okolic.  Całość  wydarzenia  
transmitowało na żywo radio RDN Małopol-
ska. 

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą 
św.  w  intencji  Ojczyzny  oraz  tych,  którzy  
w  obecnych  czasach  bronią  polskich  gra-
nic.  Następnie  miało  miejsce  poświęcenie  
odnowionego  cmentarza  wojennego  oraz  
symboliczne złożenie kwiatów przy pomni-
ku poległych. Warto wspomnieć, iż uroczy-
stości  patriotyczne  w  miejscowości  od  lat  
organizują  mieszkańcy  przy  współudziale  
Barbary  Kałdan-Molczyk,  dyrektor  Niepu-
blicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Błoniu, sołtysa i rady sołeckiej.

Uczniowie  miejscowej  szkoły  podsta-
wowej zaprezentowali montaż słowno-mu-
zyczny pod hasłem - „Dla Ciebie, Ojczyzno”. 
Natomiast  kiedy  wybiła  godzina  12.00  
–  godzina,  która  11  listopada  zjednoczyła  
całą  Polskę  wspólnym  śpiewem  Mazur-
ka  Dąbrowskiego,  również  społeczność  
Błonia  i  okolic  oddała  cześć  Bohaterom  
słowami  Hymnu  Polskiego.  Następnie  po  
uroczystej,  wzruszającej  w  swej  symbolice  
chwili,  uczestnicy  wypuścili  do  nieba  bia-
ło-czerwone balony.  Obchody zakończono 
wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych, 
któremu  przewodziła  mieszkanka  Błonia,  
utalentowana  Eliza  Gąsiorowska.  Doro-
śli  powiewali  chorągiewkami,  najmłodsi  
biało-czerwonymi  wiatraczkami,  każdy  ze  
śpiewnikiem w dłoni.

Patriotycznie 
– Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej 
oraz obchody 11 Listopada
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Tradycją  jest,  że  w  gminie  Tarnów  uroczyście  
obchodzone  są  Złote  Gody,  czyli  piękne  

jubileusze 50-lecia małżeństwa mieszkańców. Są to 
spotkania wypełnione ciepłem, radością i nierzadko 
łzą wzruszenia.

 Z  tej  okazji  w  Domu  Kultury  w  Radlnej,  10  
października, kolejne pary odebrały Medale Prezydenta 
RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale wręczali 
jubilatom  wicewojewoda  Małopolski  Ryszard  Pagacz,  
wójt  gminy  Tarnów  Grzegorz  Kozioł  wraz  z  zastępcą  
Sławomirem  Wojtasikiem,  przewodnicząca  Rady  
Gminy  Tarnów  Wiesława  Mitera  oraz  kierownik  
referatu  Administracji  Urzędu  Gminy  Tarnów  Maria  
Golonka.  Pary  otrzymały  również  listy  gratulacyjne,  
legitymacje,  upominki  i  kwiaty.  Wśród  gości  była  
także  Anna  Pieczarka,  poseł  na  Sejm  RP  oraz  członek  
Zarządu  Powiatu  Tarnowskiego  Tomasz  Stelmach  
i  wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  Tarnów  Stanisław  
Sarad. Dla jubilatów najpiękniejsze muzyczne życzenia 
w imieniu wszystkich zgromadzonych wyśpiewała Eliza 
Gąsiorowska, a następnie w tle rozmów i długoletnich 
wspomnień przygrywał świętującym Krzysztof Judasz. 

Pary małżeńskie, które w październiku otrzymały 
odznaczenie Medalem Prezydenta RP:
Irena i Adam Banach – Koszyce Wielkie
Lidia i Józef Batko – Koszyce Małe
Barbara i Edward Bazuła – Koszyce Małe
Maria i Józef Broda - Łękawka
Irena i Zbigniew Brończyk – Koszyce Wielkie
Genowefa i Franciszek Bąk - Zgłobice
Wanda i Franciszek Cichy - Błonie
Bogumiła i Stanisław Cichy – Koszyce Wielkie
Halina i Wiesław Cyza – Jodłówka-Wałki
Alfreda i Zbigniew Czapkowicz - Tarnowiec
Halina i Krzysztof Dąbrowski - Tarnowiec
Emilia i Władysław Fita - Zgłobice
Irena i Stanisław Gajek - Łękawka
Janina i Kazimierz Gawron – Zbylitowska Góra
Anna i Sylwester Grędys – Koszyce Wielkie
Henryka i Kazimierz Jaje – Wola Rzędzińska
Stanisława i Włodzimierz Kawula - Błonie
Maria i Jan Kazibudzki - Radlna
Czesława i Stanisław Kozioł – Koszyce Wielkie
Bożena i Stanisław Kubat – Koszyce Wielkie
Cecylia i Kazimierz Kubisztal – Koszyce Wielkie
Elżbieta i Wiesław Lis – Wola Rzędzińska
Barbara i Tadeusz Lizak - Zgłobice
Anna i Tadeusz Malazdra - Tarnowiec
Teresa i Ryszard Małek – Koszyce Małe
Czesława i Stanisław Mordyl – Wola Rzędzińska
Maria i Henryk Mróz – Wola Rzędzińska
Grażyna i Jan Mróz – Wola Rzędzińska
Wanda i Stanisław Nowak - Tarnowiec 
Bronisława i Józef Olszówka – Wola Rzędzińska
Zofia i Marian Osika – Zbylitowska Góra
Janina i Robert Piekarz - Zgłobice
Barbara i Tadeusz Pierzchała – Wola Rzędzińska 
Wiesława i Kazimierz Piznal – Jodłówka-Wałki
Franciszka i Julian Pyjor – Zbylitowska Góra 
Krystyna i Jacek Ramian – Koszyce Małe
Krystyna i Kazimierz Rybak - Błonie 
Maria i Marian Sienkowski - Zgłobice
Janina i Stanisław Sikora – Koszyce Wielkie
Bronisława i Eugeniusz Skoczek – Wola Rzędzińska
Zofia i Władysław Sobol – Wola Rzędzińska 

Złote Gody 
– piękne jubileusze 
50-lecia pożycia 
małżeńskiego
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Grażyna i Stanisław Stec – Tarnowiec 
Danuta i Ryszard Sternal – Wola Rzędzińska
Lidia i Władysław Szydłowski – Koszyce Małe
Maria i Kazimierz Tokarz – Zbylitowska Góra
Romana i Kazimierz Tyrka – Poręba Radlna 
Danuta i Stanisław Tyński - Łękawka
Maria i Józef Wielgus – Zbylitowska Góra 
Krystyna i Zbigniew Wodziński – Wola Rzędzińska
Janina i Tadeusz Włodarz - Nowodworze
Zofia i Józef Zima – Zbylitowska Góra

Październik jest miesiącem Seniorów, dlatego też w gminie 
Tarnów  –  zgodnie  z  tradycją  –  Centrum  Kultury  i  Biblio-

tek  z  myślą  o  najstarszych  mieszkańcach  organizuje  Gminny 
Dzień Seniora. W tym roku wyjątkowo, bo po rocznej przerwie 
spowodowanej  pandemią  i  w  nieco  innych  okolicznościach,  
gdyż nie jak zazwyczaj w Koszycach Wielkich, a w przepięknej 
Sali  Koncertowej –  Stodole w Centrum Paderewskiego w Ką-
śnej  Dolnej.  Jednak  zawsze  w  atmosferze  wzajemnego  sza-
cunku  i  przyjaźni,  a  w  obecnych  czasach  –  także  w  poczuciu  
bezpieczeństwa,  gdyż zdecydowana większość seniorów jest 
zaszczepiona. 

20 października grupy seniorów z każdego sołectwa rozpoczę-
ły świętowanie od zwiedzania Parku Zdrojowego w Ciężkowicach. 
Jednak głównym punktem wyjazdu był koncert muzyki poważnej 

„Paderewskiemu hołd muzyką”, który odbył się w Centrum Pade-
rewskiego w Kąśnej Dolnej. Nie mogło zabraknąć również życzeń, 
słów podziękowań i podziwu dla pracy oraz niegasnącej energii, 
które wyraził wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Życzenia zgro-
madzonym złożyła także uczestnicząca w wydarzeniu Anna Pie-
czarka, poseł na Sejm RP. 

Następnie  o  tym,  co  działo  się  w  ostatnich  dwóch  latach,  
o zrealizowanych inicjatywach i tych, które przerwała pandemia, 
o  projektach  i  planach  opowiedziały  reprezentantki  każdego  
Klubu Seniora w gminie Tarnów. Po koncercie muzyki poważnej 
przyszedł czas na wspólne śpiewy z uwielbianym przez seniorów 
Krzysztofem  Judaszem.  Natomiast  Centrum  Kultury  i  Bibliotek  
przygotowało  upominki  dla  wszystkich  świętujących  –  ręcznie  
szyte torby oraz – piękny w swej symbolice – ostatni tomik poezji 
śp. Zofii Łach.

Każde sołectwo w gminie Tarnów może poszczycić się prężnie 
działającym Klubem Seniora, który skupia wokół siebie ludzi 

z  pasją,  głową  pełną  pomysłów  i  ogromnym  zaangażowaniem  
w akcje społeczne i charytatywne. W ostatnim czasie dwa Klu-
by – z Białej oraz Zbylitowskiej Góry obchodziły piękny jubileusz 
powstania – 10-lecie działalności, Zawada zaś świętowała swoje 
5-lecie.  Centrum Kultury i  Bibliotek Gminy Tarnów tradycyjnie  
zakupiło  okolicznościowe  torty  jubileuszowe  dla  wszystkich  
świętujących. 

Klub Seniora w Zawadzie zorganizował uroczystość w miejsco-
wej  Szkole  Podstawowej,  30  września,  natomiast  dziesięciolecie  

Klubu Seniora „Ostoja” w Zbylitowskiej Górze odbyło się 20 listo-
pada w Domu Kultury w Zbylitowskiej Górze. Warto przypomnieć, 
iż  Klub  Seniora  w  Białej  również  niedawno  obchodził  swoje  10.  
urodziny.

Okolicznościowe życzenia, piosenki i przedstawienia, mnóstwo 
wspomnień i ciepłych rozmów – tak można podsumować spotka-
nia,  w których oprócz świętujących udział  wzięli  przedstawiciele 
samorządu, reprezentanci miejscowości i zaprzyjaźnieni goście. 

– Prężnie funkcjonujące Kluby Seniora w gminie Tarnów są zna-
ne w całym regionie. Gratuluję pięknych jubileuszy, pomysłów i re-
alizowanych cennych inicjatyw  –  mówi koordynator ds.  seniorów 
Eugeniusz Wojtarowicz.

Październik miesiącem Seniorów

Piękne jubileusze w Klubach Seniora
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Młodzi i utalentowani 
– kolejni mieszkańcy gminy nagrodzeni Stypendium Wójta Gminy Tarnów

Zdolni, z pasją i wieloma sukcesami na koncie – mowa o Stypendystach Wójta Gminy Tarnów, czyli młodych mieszkań-
cach gminy, którzy w ostatnim roku mogą poszczycić się osiągnięciami w dziedzinie zarówno sportowej, jak i arty-

stycznej. Reprezentują oni gminę Tarnów nie tylko na szczeblu wojewódzkim, lecz także ogólnopolskim i europejskim. 
Wręczenie stypendiów finansowych odbyło się 29 listopada w Urzędzie Gminy Tarnów.

Oliwia Brożek
Mieszkanka  Zgłobic.  Uczennica  
IV  Liceum  Ogólnokształcącego  
w  Tarnowie,  zawodniczka  sekcji  
lekkoatletycznej  w  Klubie  AZS  
PWSZ  w  Tarnowie.  W  ostatnich  
latach reprezentowała gminę Tar-
nów  na  arenach  sportowych  za-
równo w Polsce,  jak i  za granicą.  
Pięciokrotnie  reprezentowała  re-
gion tarnowski na Mistrzostwach 
Polski,  z  powodzeniem  rywalizo-
wała z najlepszymi lekkoatletami 
w kraju. W 2021 r., mimo sytuacji 
pandemicznej,  cały  czas  praco-
wała na kolejne sukcesy, w tym VI 
Miejsce  na  Mistrzostwach  Polski  
w Sztafetach i Wielobojach w Ło-
dzi w sztafecie szwedzkiej.

Bartłomiej Maziarz 
Mieszkaniec  Zbylitowskiej  Góry.  
Uczeń  Zespołu  Szkół  Technicz-
nych  w  Mościcach  o  profilu  
elektronik,  perkusista,  który  
wraz  z  zespołem  Armia  Zbawi-
ciela  realizuje  się  w  swojej  pasji  
i  odnosi  sukcesy.  W  roku  2021  
za przygotowany przez  nich film 
i autorską piosenkę „Green Chal-
lenge  Song”  wraz  z  UKS  „Orzeł”  
Zbylitowska Góra zdobyli  I  miej-
sce  w  Ogólnopolskim  Konkursie  
„Zielone wyzwania” organizowa-
nym  przez  Polski  Związek  Piłki  
Nożnej.  Utwór  stał  się  hymnem  
Zielonych  Wyzwań,  a  stypendy-
sta  wykonał  autorski  aranż  mu-
zyczny. 

Fabian Abram 
Mieszkaniec  Błonia.  Jego  pasją  
jest boks,  trenuje go już od dru-
giej  klasy  szkoły  podstawowej  
w Klubie Bokserskim „Tiger  Tar-
nów”.  Wytrwały  i  ambitny,  tak  
można określić stypendystę, któ-
ry  w  roku  2021  został  powołany  
do kadry narodowej młodzików. 
Ponadto  w  roku  2021  może  po-
szczycić się również III miejscem 
w  Mistrzostwach  Polski  Młodzi-
czek i Młodzików Jedwabno 2021 
w kategorii 66 kg oraz I miejscem 
w tej samej kategorii w II Między-
narodowym Pucharze Karpat im. 
Lucjana Treli. 

Mikołaj Wróbel 
Mieszkaniec  Koszyc  Wielkich.  
Uczeń  IV  Liceum  Ogólnokształ-
cącego  w  Tarnowie,  zawodnik  
Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „1811” w Tar-
nowie,  koszykarz.  W  roku  2021  
wraz  z  drużyną  zajął  III  miejsce  
w  lidze  małopolsko-świętokrzy-
skiej,  reprezentował  również  
region  w  ćwierćfinałach  Mi-
strzostw Polski w Zielonej Górze, 
gdzie  wraz  z  zespołem  zdobyli  
IV  miejsce.  Mikołaj  uczestniczył  
także  w  II  Mistrzostwach  Mało-
polski w koszykówce 3x3.

Urodzenia:

2019 r. - 280

2020 r. - 205

2021 r. - 197
(na koniec listopada)

Zgony:

2019 r. - 263

2020 r. - 247

2021 r. - 218
(na koniec listopada)

Zameldowani na pobyt stały:

2019 r. - 926

2020 r. - 763

2021 r. - 739
(na koniec listopada)

Liczba ludności 
gminy Tarnów:

2019 r. - 25 655

2020 r. - 25 664

2021 r. - 25 748 
(na koniec listopada)

Nasza demografia
O tym, że gmina Tarnów jest dobrym miejscem do życia, świadczą dane. Z roku na rok osiedla się tu coraz więcej osób. Rośnie 

ilość tzw. warunków zabudowy oraz decyzji celu publicznego, bo za indywidualnymi budowami idzie przecież cała infra-
struktura (sieć wodociągowa, kanalizacyjna czy budowa chodników i dróg). Pełne dane za cały 2021 r. będą znane na początku 
stycznia 2022 r. i być może znów padnie rekord.

Gmina Tarnów w liczbach
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W mijającym  roku  strażnicy  gminni  
przeprowadzili  przeszło 800 inter-

wencji,  przed  rokiem  było  ich  o  połowę  
mniej.  Powodem  jest  przede  wszystkim  
rosnąca  świadomość  mieszkańców,  któ-
rzy  z  różnymi  sprawami  zwracają  się  do  
Straży  Gminnej.  Na  terenie  gminy  Tar-
nów  działa  czterech  strażników,  w  sa-
mym mieście Tarnowie jest ich pięćdzie-
sięciu.  Co  ciekawe,  w  tym  pierwszym  
przypadku  obsługują  oni  teren  83  km  
kwadratowych,  Tarnów  zaś  ma  ich  73.  
Większość  interwencji  dotyczy  kontroli  
palenisk, działań w zakresie bezpieczeń-
stwa  i  porządku  publicznego,  dzikich  
wysypisk  śmieci,  a  nawet  zabrudzenia  
jezdni. Dane wskazują, że średnio w co 6 

przypadku popełniane jest wykroczenie. 
Ze  Strażą  Gminną  można  się  kontakto-
wać pod nr telefonu 14 688–01–44.

W  okresie  jesienno  –  zimowym  priory-
tetem jest dbanie o osoby samotne i bez-
domne, które w tym trudnym dla nich cza-
sie wymagają wsparcia.  Straż Gminna we 
współpracy  z  pracownikami  socjalnymi  
oraz  z  Policją  sprawdzają  jak  radzą  sobie  
w trakcie trwania sezonu grzewczego.

Ważne  są  także  kontrole  źródeł  cie-
pła.  Jeśli  strażnicy  mają  podejrzenie,  że  
w  danym  piecu  mogły  zostać  termicznie  
przekształcone  odpady,  pobierane  są  
próbki  popiołu  do  badania.  Tego  rodzaju  
działania były już realizowane w przeszło-

ści  z otrzymanych ekspertyz wynikało, że 
na  terenie  trzech  nieruchomości  spalane  
były  odpady.  Skończyło  się  nałożeniem  
mandatów  karnych.  W  przyszłym,  2022  r.  
ma się odbyć ok. 200 tego rodzaju kontroli.

Przypominamy,  że  od  1  lipca  2021  r.  
zgodnie  z  ustawą  z  28  października  

2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  wspieraniu  
termomodernizacji i remontów oraz nie-
których  innych  ustaw  (Dz.  U.  z  2020  r.  
poz. 2127) każdy właściciel lub zarządca 
budynku czy lokalu będzie zobowiązany 
do złożenia w Centralnej  Ewidencji  Emi-
syjności Budynków (CEEB), czyli deklara-
cji o użytkowanych źródłach ciepła i spa-
lania paliw.  Dotyczy to zarówno domów 
mieszkalnych,  jak  i  budynków  użytecz-
ności publicznej oraz lokali usługowych. 
CEEB ma pomóc w identyfikowaniu źró-
deł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Przesłanie  danych  jest  obowiązkowe.  
Za  brak  zgłoszenia  lub  przekroczenie  do-
puszczalnego terminu zgłoszenia, zgodnie 
z prawem, grożą kary grzywny.

Deklarację  można  złożyć  drogą  elek-
troniczną  za  pośrednictwem  systemu  
teleinformatycznego  CEEB,  dostępnego  
pod  adresem:  https://zone.gunb.gov.pl/  
lub w formie papierowej w Urzędzie Gmi-
ny  Tarnów,  ul.  Krakowska  19  w  Tarnowie  
pokój 101 lub pokój 5. Termin na złożenie 
deklaracji  upływa  30  czerwca  2022  roku  
w  przypadku  budynków  już  istniejących,  
a  dla  nowo  powstałych  obiektów  14  dni  
od  uruchomienia  nowego  źródła  ciepła  
lub  spalania  paliw.  W  przypadku  zmiany  
źródła  ciepła  właściciel  lub  zarządca  bu-
dynku czy lokalu ma na to 14 dni od dnia, 
w  którym  zaistniała  zmiana  na  złożenie  
nowej deklaracji.

Rośnie liczba interwencji Straży Gminnej

Pamiętaj  
o deklaracji 
CEEB
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Duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii 
– montaż instalacji fotowoltaicznych na finiszu

Dołącz do walki ze smogiem

Mieszkańcy uczestniczący w projekcie 
EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZ-

NEJ  ENERGII  MAŁOPOLSKI  korzystają  
już  z  odnawialnych  źródeł  energii,  gdyż  
większość instalacji została zamontowa-
na. Docelowo w naszej gminie pojawi się 
70 instalacji fotowoltaicznych i 3 instala-
cje  solarne  o  łącznej  wartości  blisko  1,3  
miliona  złotych.  Program  cieszy  się  bar-
dzo dużym zainteresowaniem.

Projekt  pozwala  na  skorzystanie  z  do-
tacji.  Na  powyższe  instalacje  mieszkańcy  

uzyskali dofinansowanie na poziomie 50% 
brutto.

Zainteresowanie  fotowoltaiką  wśród  
mieszkańców  gminy  Tarnów  jest  spo-
re,  gdyż  powstały  już  listy  rezerwowe  na  
dodatkowy  nabór.  EKOPARTNERZY  NA  
RZECZ  SŁONECZNEJ  ENERGII  MAŁOPOL-
SKI  to  projekt,  który  koordynuje  Stowa-
rzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, jego 
celem jest dostawa i montaż na terenie 31 
gmin – łącznie blisko 6 tys. instalacji odna-
wialnych źródeł energii.

Smog to efekt zanieczyszczenia powie-
trza  wywołany  działalnością  człowie-

ka.  Jedną  z  głównych  przyczyn  jego  po-
wstawania  jest  tzw.  niska  emisja,  która  
w  głównej  mierze  wynika  z  ogrzewania  
domów  jednorodzinnych  przy  pomocy  
pieców i  kotłów na paliwo stałe,  niespeł-
niających standardów emisyjnych. Ma na 
to  wpływ  także  paliwo  gorszej  jakości,  
emisja  spalin  samochodowych  oraz  emi-
sja  zanieczyszczeń  przez  zakłady  prze-
mysłowe.  Program  -  Czyste  Powietrze  
umożliwia skorzystanie z dotacji na zakup 
nowoczesnych  urządzeń  grzewczych.  Od  
1 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Tar-
nów  został  utworzony  punkt  programu  
i  został  zatrudniony  ekodoradca.  Można  
uzyskać  informacje  i  pomoc  w  składaniu  
oraz rozliczeniu wniosku.  Punkt  znajduje  
się na parterze Urzędu Gminy Tanów – po-
kój 5, ul. Krakowska 19 w Tarnowie.

Walkę  ze  smogiem  mają  umożliwić  
odpowiednie  regulacje  prawne.  Zgodnie  
z  uchwałą  antysmogową,  która  dotyczy  
osób fizycznych i przedsiębiorców, przyjętą 
przez Sejmik Województwa Małopolskiego, 
od 1 lipca 2017 roku nie można wykorzysty-
wać  nowego  kotła  na  węgiel,  drewno  lub  
kominka o parametrach emisji gorszych niż 
wyznaczone  w  unijnych  rozporządzeniach  
w  sprawie  tzw.  ekoprojektu.  Jeżeli  zdecy-
dujesz się na urządzenie na pelety, drewno 
lub węgiel, musisz zastosować nowoczesny 
kocioł  lub  kominek,  który  spełnia  te  wy-
magania.  Nie  jest  wystarczające  speł-
nienie wymagań klasy 5! Lista urządzeń, 
które  spełniają  wymagania  ekoprojektu  
znajduje się na stronie: https://powietrze.
malopolska.pl/ekoprojekt/. 

Ponadto  od  1  lipca  2017  roku  w  całej  
Małopolsce  obowiązuje  zakaz  stosowania  
mułów  i  flotów  węglowych.  Te  frakcje  to  

właściwie  odpady  węglowe  –  drobny  pył  
węglowy  o  ziarnach  do  3  mm,  który  za-
wiera  duże  ilości  wilgoci,  popiołu  i  innych  
zanieczyszczeń decydujących o dużej emi-
sji  przy  jego  spalaniu.  Nie  można  również  
spalać węgla oznaczonego jako miał,  gdyż 
zawartość frakcji poniżej 3 mm przekracza 
15%. Sprzedawca ma obowiązek przekazać 
świadectwo jakości węgla.

Obowiązuje także zakaz spalania drew-
na  i  biomasy  o  wilgotności  powyżej  20%.  
Oznacza  to,  że  drewno  przed  spaleniem  
powinno  być  sezonowane  –  jego  suszenie  
powinno  trwać  co  najmniej  dwa  sezony.  
Do końca 2022 roku konieczna jest wymia-
na kotłów na węgiel lub drewno, które nie 
spełniają  żadnych  norm  emisyjnych.  Do  
końca  2026  roku  trzeba  wymienić  kotły,  
które  spełniają  chociaż  podstawowe  wy-
magania  emisyjne,  czyli  posiadają  klasę  
3  lub  klasę  4  według  normy  PN-EN  303-
5:2012. Kotły spełniające wymagania klasy 
5  według  normy  PN-EN  303-5:2012,  które  
były  eksploatowane  przed  1  lipca  2017  
roku, mogą być użytkowane do końca swo-
jej żywotności.

Obecnie  istnieje  możliwość  skorzysta-
nia z programu - Czyste Powietrze, którego 
celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie  emisji  gazów  cieplarnianych  
poprzez  wymianę  źródeł  ciepła  i  poprawę  
efektywności  energetycznej  budynków  
mieszkalnych  jednorodzinnych.  Program  
skierowany  jest  do  osób  fizycznych,  któ-
re  są  właścicielami/współwłaścicielami  

budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  
lub wydzielonego w takim budynku lokalu 
mieszkalnego  z  wyodrębnioną  księgą  wie-
czystą.

Program  obejmuje  dwie  grupy  benefi-
cjentów:

– uprawnionych do podstawowego po-
ziomu  dofinansowania  -  osoby,  których  
roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł.

–  uprawnionych  do  podwyższonego  
poziomu  dofinansowania  -  osoby,  których  
przeciętny  średni  miesięczny  dochód  na  
osobę  w  gospodarstwie  domowym  nie  
przekracza:  1  564  zł  –  w  gospodarstwie  
wieloosobowym lub 2 189 zł – w gospodar-
stwie jednoosobowym.

Od  19  września  2018  r.  do  30  czerwca  
2027  r.  wnioski  o  wsparcie  z  programu  -  
Czyste  Powietrze  przyjmują  wojewódzkie  
fundusze  ochrony  środowiska  i  gospodar-
ki  wodnej  obejmujące  swoim  działaniem  
teren  województwa,  w  którym  jest  zloka-
lizowany  budynek/lokal  mieszkalny  obję-
ty  wnioskiem.  W  wypełnianiu  i  składaniu  
wniosków  pomagają  też  samorządy,  które  
mają  podpisane z  funduszami  porozumie-
nia dotyczące tego programu. Można rów-
nież skorzystać ze ścieżki  internetowej,  na  
rządowym  portalu  gov.pl,  bez  wychodze-
nia z domu. Wniosek możesz złożyć też za 
pośrednictwem banku, który przystąpił do 
programu, o ile chcesz skorzystać z dotacji 
z  przeznaczeniem na częściową spłatę ka-
pitału  kredytu  bankowego  (Kredyt  Czyste  
Powietrze).
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PRZEDSZKOLE - RADLNA - SŁONECZKO

PRZEDSZKOLE - WOLA RZĘDZIŃSKA I

PRZEDSZKOLE - ZBYLIT. G. - POD KASZTANAMI

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - BŁONIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - ŁĘKAWKA

PRZEDSZKOLE - TARNOWIEC

PRZEDSZKOLE - WOLA RZĘDZIŃSKA II

PRZEDSZKOLE - ZGŁOBICE - KRAINA MARZEŃ

PRZEDSZKOLE - JODŁÓWKA-WAŁKI

SZKOŁA PODSTAWOWA - PORĘBA RADLNA

PRZEDSZKOLE - ZBYLITOWSKA GÓRA

PRZEDSZKOLE - ZBYLITOWSKA GÓRASZKOŁA PODSTAWOWA - ZAWADA

ŻŁOBEK - WOLA RZĘDZIŃSKA - MALUSZEK

Do wszystkich przedszkoli i żłobków na terenie gminy Tarnów w dniach 8-10 grudnia na specjalne zaproszenie wójta Grzegorza 
Kozioła zawitali wysłannicy św. Mikołaja wraz z teatralną niespodzianką – spektaklem „Elf Psotek i czarodziejski młotek”. Nie 

zabrakło też drobnych upominków dla każdego przedszkolaka.  Warto dodać,  że projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiemu.

Wysłannicy św. Mikołaja odwiedzili przedszkolaków

PRZEDSZKOLE - KOSZYCE MAŁE

PRZEDSZKOLE - BIAŁA
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