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Planowanie przestrzenne
W najbliższym  czasie  rozpocz-

ną  się  kolejne  tzw.  wyłoże-
nia  projektów  miejscowych  planów  
zagospodarowania  przestrzennego  
w części miejscowości Koszyce Wiel-
kie, Łękawka, Zbylitowska Góra, Bło-
nie,  Jodłówka-Wałki,  Zawada  oraz  
Radlna.  Plany  zagospodarowania  
przestrzennego  mają  duże  znacze-
nie  dla  mieszkańców,  tym  bardziej  
że  do  czasu  uchwalenia  mają  oni  
realny  wpływ  na  ich  kształt,  mogą  
zgłaszać wszelkie swoje sugestie.

Projekty  planów  udostępniane  
są  na  bieżąco  na  stronie  interneto-
wej  Urzędu  Gminy  Tarnów  pod  ad-
resem:  www.gmina.tarnow.pl  w  ob-
wieszczeniach  Wójta  Gminy  Tarnów  
(po  prawej  stronie)  czy  na  tablicach  
ogłoszeń w danych miejscowościach.  
O  wyłożeniach  planów  na  bieżąco  
informować  będą  również  sołtysi,  
radni  oraz  księża  podczas  ogłoszeń  
duszpasterskich.  Ponadto  wszel-
kie  informacje  dotyczące  procedur  
planistycznych  można  uzyskać  pod  

numerem  telefonu  14  688  01  38  lub   
14 688 01 17,  a  ogłoszenia w sprawie 
udostępnienia  do  publicznego  wglą-
du  projektów  miejscowych  planów  
zagospodarowania  przestrzennego,  
w  których  określone  są  wszelkie  ter-
miny  dotyczące  tych  dokumentów  
i kierowania do nich uwag publikowa-
ne są w aktualnościach na stronie in-
ternetowej Gminy Tarnów, w mediach 
społecznościowych  oraz  w  tygodniku  
TEMI.

Pamiętaj o terminach 
uchwały antysmogowej

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
przypomina

Przypominamy, że zgodnie z uchwa-
łą antysmogową  dla  Małopolski  

przyjętą  przez  Sejmik  Wojewódz-
twa  Małopolskiego  (Uchwała  nr  
XXXII/452/17  Sejmiku  Wojewódz-
twa Małopolskiego z dnia 23 stycz-
nia 2017 r.) należy do końca 2022 r.:

• wymienić kocioł pozaklasowy, 
klasy 1 i klasy 2,

• wymienić kominek, który nie 
spełnia  wymagań  tzw.  ekoprojektu  
lub  nie  posiada  sprawności  cieplnej  
co  najmniej  80%  albo  doposażyć  
w elektrofiltr, redukujący emisję pyłu.

Z kotła węglowego 3 lub 4 klasy 
można  korzystać  do  końca  2026  r.  
Dotychczas  eksploatowane  kotły  5  
klasy mogą być nadal użytkowane.

Budując  dom  lub  wymienia-
jąc  stary  piec,  można  montować  
wyłącznie  kocioł  grzewczy  speł-
niający  normy  ekoprojektu.  Li-
sta  kotłów  i  ogrzewaczy  na  pali-
wa  stałe  jest  dostępna  na  stronie   
https://powietrze.malopolska.pl/
ekoprojekt/.

W  całej  Małopolsce  obowiązuje  
zakaz  stosowania  mułów,  flotów  
węglowych  i  drobnego  miału  oraz  
mokrego  drewna  o  wilgotności  
przekraczającej 20%.

Przypominamy, że każdy właści-
ciel  lub  zarządca  budynku  czy  lo-
kalu  jest  zobowiązany  do  złożenia  
w Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) deklaracji o użyt-
kowanych  źródłach  ciepła  i  spala-
nia  paliw.  Dotyczy  to  zarówno  do-
mów mieszkalnych, jak i budynków 
użyteczności  publicznej  oraz  lokali  
usługowych.  Termin  upływa  30  
czerwca 2022 roku w przypadku bu-
dynków już istniejących, a dla nowo 
powstałych obiektów 14 dni od uru-
chomienia  nowego  źródła  ciepła  
lub  spalania  paliw.  W  przypadku  
zmiany źródła  ciepła  właściciel  lub 
zarządca  budynku  czy  lokalu  ma  
na to  14 dni  od dnia,  w którym za-
istniała  zmiana  na  złożenie  nowej  
deklaracji.

Do maja  br.  wypłacaniem  świad-
czenia  wychowawczego  500+  

zajmuje  się  Gminny  Ośrodek  Pomocy  
Społecznej,  wnioski  na  nowy  okres  
zasiłkowy  należy  składać  od  1  lutego  
już  do  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecz-
nych. Przypominamy, iż jeżeli złożymy 
wniosek:

-  do 30 kwietnia - zachowamy cią-
głość wypłaty 500+;

-  złożone  po  30  kwietnia,  ale  nie  
później niż do 30 czerwca 2022 - uzy-
skają  wypłatę  świadczenia  do  3  mie-
sięcy z wyrównaniem;

-  wnioski  złożone  po  30  czerwca  -  
zostaną  wypłacone  od  miesiąca  zło-
żenia wniosku, osoby te nie otrzymają 
wyrównania za poprzednie miesiące. 

Ponadto GOPS wypłacił  już pierw-
sze  raty  dodatków  osłonowych  –  
wniosków,  które  były  złożone  do  31  
stycznia.  Natomiast  wnioski  złożone  
po  tej  dacie  będą  wypłacane  cyklicz-
nie. Przypominamy, iż do 31 paździer-
nika  2022  r.  nadal  można  składać  
wnioski o dodatki osłonowe. 
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Księże  Biskupie,  jaka  powinna  być  
postawa  nas  chrześcijan  wobec  woj-
ny na Ukrainie i związanego z nią kry-
zysu humanitarnego?

Jesteśmy  przekonani,  że  wojna  wy-
wołana  przez  Federację  Rosyjską  na  
Ukrainie  niesie  ze  sobą  ogrom  krzywd,  
cierpienia i niesprawiedliwości. Dlatego 
jako  chrześcijanie  musimy  nazywać  to  
zło  po  imieniu  i  przeciwstawiać  mu  się  
na różnych płaszczyznach. Bardzo waż-
ne są oczywiście wszelkie podejmowane 
działania  polityczne  i  dyplomatyczne,  
mające  doprowadzić  do  zakończenia  
tej  wojny.  Są  to  jednak  wysiłki  w  wy-
miarze  horyzontalnym.  Jako  chrześci-
janie  głęboko  wierzymy  w  znaczenie  
działań  w  wymiarze  wertykalnym,  czyli  
duchowym.  Stąd  też  ogromna  modli-
tewna  mobilizacja  wspólnoty  Kościoła,  
podejmowany  post  i  umartwienia,  aby  
wyjednywać  dar  pokoju  i  pokonywać  
zło  przede  wszystkim  w  taki  sposób,  
jak  nas  tego  uczył  Chrystus.  Trwająca  
wojna  wywołała  również  poważny  kry-
zys  humanitarny.  Jako  wspólnota  Ko-
ścioła,  także  w  wymiarze  tarnowskiej  
diecezji,  staramy  się  wspólnymi  siłami  
w konkretny sposób zaradzać temu kry-
zysowi,  niosąc  konieczną  pomoc.  Taka  
postawa wynika wprost z realizacji przy-
kazania miłości bliźniego i jest wyrazem 
chrześcijańskiego humanizmu i humani-
taryzmu.

Czy  mieszkańcy  regionu  tarnow-
skiego,  w  tym  gminy  Tarnów,  zdają  
egzamin  z  człowieczeństwa  w  tym  
trudnym czasie?

Olbrzymia  liczba  obywateli  Ukrainy  
stojących chociażby w kolejkach w celu 
otrzymania  peselu  wskazuje  na  to,  że  
mieszkańcy  regionu  tarnowskiego  bar-
dzo  mocno  zaangażowali  się  w  przyję-
cie  i  pomoc  naszym  bliźnim  z  Ukrainy.  
Do  tego  dochodzi  jeszcze  organizowa-
nie naprawdę na szeroką skalę pomocy, 
zwłaszcza w postaci zbiórek darów, któ-
re są wysyłane do Ukrainy. Te wszystkie 
podejmowane  działania  wyraźnie  ob-
razują  postawę  mieszkańców  naszego  
regionu w tym trudnym czasie.

Uchodźcom  z  Ukrainy  pomagają  
również parafie,  katolickie organiza-
cje  charytatywne  i  diecezja  tarnow-
ska. Na czym ta pomoc polega?

Powołałem  w  naszej  diecezji  specjal-
ny Zespół Kryzysowy do spraw Pomocy 
Uchodźcom z Ukrainy oraz Osobom Cy-
wilnym w Ukrainie.  Jego zadaniem jest  
koordynowanie  wszelkich  podejmowa-
nych  działań  pomocowych  we  współ-
pracy  z  organami  cywilnymi.  Ponadto  
setki  uchodźców  wojennych  z  Ukrainy  
znalazły  już  schronienie  i  opiekę  w  do-
mach parafialnych, w domach pielgrzy-
ma  oraz  ośrodkach  rekolekcyjnych  
i  formacyjnych,  również  w  budynkach  

administrowanych przez kurię diecezjal-
ną i  w obiektach udostępnionych przez 
zgromadzenia  zakonne.  W  niesienie  
pomocy  włączają  się  różne  stowarzy-
szenia i wspólnoty działające w diecezji, 
zwłaszcza  Caritas  diecezjalna.  Staramy  
się  również  nieść  pomoc  materialną  
na samą Ukrainę.  Łącznikami w tym są 
zwłaszcza  pracujący  tam  nasi  księża  
i siostry zakonne. Trzeba też podkreślić 
znaczenie  wsparcia  duchowego,  czyli  
tego  ogromu  modlitwy  zanoszonej  do  
Boga  o  umocnienie  i  pokrzepienie  dla  
wszystkich  cierpiących  z  powodu  tej  
wojny.  O  potrzebie  tego  duchowego  
wsparcia mówi wprost tak wielu przyby-
wających do nas uchodźców wojennych 
a także ci, którzy pozostali na Ukrainie. 

Księże  Biskupie,  czy  to  co  ostatnio  
dotyka ludzkość – wciąż jeszcze groź-
na  pandemia  koronawirusa,  a  teraz  
ta  tragedia,  która  rozgrywa  się  na  
Ukrainie  i  zagrożenie  dla  pokoju  
światowego, powinno nas czegoś na-
uczyć?  Czy  przez  te  trudne  doświad-
czenia  Bóg  nam  chce  coś  przekazać,  
coś powiedzieć?

Ogólnie  słabnie  wrażliwość  współ-
czesnej  cywilizacji  na  odczytywanie  
„znaków  czasu”.  Wstrząsające  wyda-
rzenia,  jakie  dotykają  ludzkość,  usiłuje  
się  analizować  jedynie  w  perspektywie  
horyzontalnej, czyli w oparciu o kryteria 
polityczne, socjologiczne, ekonomiczne, 
psychologiczne. Często natomiast pomi-
ja  się  kryteria  teologiczne,  które  wska-
zują na ustawiczną walkę pomiędzy do-
brem a złem, jaka dokonuje się najpierw 
w  każdym  człowieku,  a  następnie  jej  
skutki  są  też  odczuwalne  w  otoczeniu.  
Historia zbawienia to droga wyzwalania 
człowieka przez Boga z uścisku zła, a tak-
że ukazywanie konsekwencji dokonywa-
nych  przez  człowieka  wyborów,  w  tym  
odrzucenia Boga i poddania się złu. Na-
sza  cywilizacja  popada  w  coraz  głębszy  
analfabetyzm, który nie pozwala właści-
wie  odczytać  z  perspektywy  duchowej  
owych  znaków  przebijających  się  przez  
złożoną  i  burzliwą  rzeczywistość,  która  
nas otacza i którą sami współtworzymy. 

Powracajmy 
do naszych tradycji wielkanocnych

Rozmowa z Biskupem Tarnowskim Andrzejem Jeżem

...ciąg dalszy wywiadu na stronie 4
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Dla  chrześcijan  w  każdym  czasie  
i  w każdym położeniu zawsze aktualne 
pozostaje wezwanie Chrystusa: Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest 
skuteczna  i  ponadczasowa  droga  ku  
ocaleniu.

Niektórzy  wysuwają  takie  przy-
puszczenia, że to kara Boża za gorszą-
ce wydarzenia w wielu krajach, w tym 
niestety  również  w  Polsce,  gdzie  do-
chodziło do profanacji Najświętszego 
Sakramentu.  Czy  tak  też  można  to  
wszystko odczytywać?

Miłosierdzie  i  sprawiedliwość  to  nie-
rozdzielne  przymioty  Boga.  Stanowią  
one  także  podstawowy  element  życia  
człowieka  i  całych  społeczności.  Dzia-
łanie Boga w dziejach ludzkich możemy 
lepiej zrozumieć, gdy nawiążemy do re-
lacji  jaka  istnieje  pomiędzy  np.  ojcem  
rodziny a dziećmi. System nagród i  kar 
jest  warunkiem  koniecznym  w  proce-
sie  wychowawczym dzieci.  Wypływa to 
z miłości i  odpowiedzialności.  W relacji 
Bóg  –  człowiek  funkcjonuje  podobny  
mechanizm. Bóg wychowuje z miłością 
ludzi,  czyli  swoje  dzieci,  dopuszczając  
niekiedy takie kary, które mają charak-
ter  nie  opresyjny,  lecz  leczący.  Wszyst-
ko  zależy  od  tego,  czy  dzieci  wyciągną  
właściwe  wnioski  i  chcą  zrozumieć  ten  
proces wychowawczy. Tę zależność do-
skonale obrazuje cała Biblia.

Wielki Post to dobry czas na nawró-
cenie. Co radziłby Ksiądz Biskup tym, 
którzy oddalili się od Kościoła, a chcie-
liby  zmienić  swoje  życie?  W  jaki  spo-
sób mogą to zrobić, od czego zacząć?

Więcej  medytacji,  wchodzenia  
w  swoje  wnętrze,  także  odkrywania  
niekiedy bolesnej prawdy o sobie i sta-
wienie  jej  czoła.  Stanięcie  w  prawdzie  
zawsze jest początkiem wewnętrznego 
wyzwolenia, a także źródłem głębokich 
pozytywnych  przemian  w  człowieku.  
Powinniśmy  pamiętać,  że  Bóg  zawsze  
nas  kocha,  jak  prawdziwy  rodzic.  Po-
szukuje  nas  i  oczekuje  na  spotkanie  
z nami. Czasami może to przypominać 
oczekiwanie  staruszka  ojca  i  staruszki  
matki,  którzy  z  utęsknieniem  wycze-
kują na spotkanie ze swoim dzieckiem, 
którego  już  tak  bardzo  dawno  nie  wi-
dzieli.  Powrót  do  Boga  jest  w  jakimś  
sensie powrotem do rodzinnego domu, 
bowiem z Boga się wywodzimy i w Nim 
jest nasze ostateczne spełnienie.

Czy  właśnie  w  Zmartwychwstaniu  
Chrystusa należy upatrywać nadziei,  
że  ten  zmrok,  który  ogarnął  ziemię,  
niedługo się skończy i wszystko wróci 
do normalności?

Zmartwychwstanie Chrystusa uobec-
niane  w  liturgii  Kościoła  jest  zawsze  
ośrodkiem  wszystkich  nadziei  ludzko-
ści,  gdyż  w  każdym  człowieku  istnieje  
to  podstawowe  pragnienie  trwałego  
szczęścia.  Mesjanizm  narodowy  wiązał  
przenikniętą  cierpieniem  i  umieraniem  
tajemnicę  narodu  polskiego  z  osobą  
Chrystusa pogrążonego w kenozie cier-
pienia  i  śmierci,  a  także  z  tajemnicą  
Jego  zmartwychwstania,  zapowiada-
jącą  również  wyzwolenie  i  odzyskanie  
niepodległości  przez  Polskę.  W  per-
spektywie chrześcijańskiej wszelkie for-
my  cierpienia  i  śmierci  wypływające  

ze  skutków  pierwszego  uczynionego  
przez  człowieka  zła,  czyli  z  grzechu  
pierworodnego,  zostaną  ostatecznie  
pokonane  w  czasie  powtórnego  przyj-
ścia  Chrystusa  na  ziemię  i  powszech-
nego  zmartwychwstania.  Natomiast  
w obecnym czasie,  w blasku tajemnicy 
zmartwychwstania  Chrystusa  może-
my  zawsze  wychodzić  z  kręgu  ciemno-
ści,  bezsensu  i  lęku,  ażeby  podążać  ku  
światłu nadziei. Bo w nadziei – jak mówi 
apostoł  Paweł  –  już  jesteśmy  zbawieni. 
Nasza otwartość na uchodźców wojen-
nych z Ukrainy jest również przejawem 
kroczenia  w  świetle  Chrystusa  Zmar-
twychwstałego. 

Jak jako katolicy powinniśmy prze-
żyć zbliżające się Święta Zmartwych-
wstania Pańskiego?

Przede  wszystkim  pomocą  jest  do-
bra,  dogłębna  spowiedź  święta,  któ-
ra  przywraca  wolność  i  radość  dzieci  
Bożych.  Mocne  zakorzenienie  w  Bogu  
przez  rozmowę  z  Nim  na  modlitwie,  
słuchanie  Go  poprzez  słowo  zawarte  
w  Piśmie  Świętym  oraz  zjednoczenie  
z  Nim w Komunii  Świętej.  To wszystko 
pomaga  nam  dokonywać  właściwych  
wyborów  moralnych,  prowadzić  pra-
we i uczciwe życie, a także zło dobrem 
zwyciężać.  Zachęcam  też  do  powraca-
nia do naszych tradycji  wielkanocnych 
i przeżywania razem z rodziną i bliskimi 
podniosłej  liturgii  w  kościołach  para-
fialnych. Niezwykle ważna jest również 
ustawiczna  troska  o  ten  najbliższy  na-
szemu sercu skarb, jakim jest miłująca 
się rodzina.

#Solidarni z Ukrainą

Od 24 lutego br. trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Do Polski 
napłyneły już miliony obywateli z Ukrainy.

Co, gdzie i jak?
• Najważniejszą stroną internetową w kontekście wsparcia 

obywateli  Ukrainy  –  również  w  znalezieniu  pracy  –  jest  www.
pomagamukrainie.gov.pl  (strona  funkcjonuje  w  języku  polskim  
i ukraińskim). 

• Małopolski Urząd Wojewódzki koordynuje działania na rzecz 
uchodźców w naszym województwie, działa tam specjalna, cało-
dobowa infolinia w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców pod 
nr tel. 12 210 20 02 

• W Urzędzie Gminy Tarnów zostali powołani gminni koordy-
natorzy ds. uchodźców – nr tel. 663 911 070, 796 003 393. 

Rząd przygotował specustawę – co oznacza?
Ustawa  o  pomocy  obywatelom  Ukrainy  przewiduje  szereg  

udogodnień  w  zakresie  ich  funkcjonowania  w  Polsce.  Jednost-
ki  samorządowe  w  Polsce  nadają  Ukraińcom  numery  PESEL   
i mobilne dokumenty tożsamości, co pozwala obywatelom Ukra-
iny na przykład na podjęcie pracy, skorzystanie z opieki zdrowot-
nej  czy  pomocy  społecznej.  Osoby  prywatne,  jak  i  firmy,  które  
przyjęły uchodźców do swoich domów mogą się starać o tzw. fi-
nansowanie przejściowe ich pobytu. 

Uchodźcy na terenie gminy Tarnów 
Na  terenie  całej  gminy  liczba  uchodźców  przekroczyła  500  

osób, to głównie matki z dziećmi. Znaleźli oni schronienie przede 
wszystkim  w  prywatnych  domach,  grupowo  zaś  w  Seminarium  
w Błoniu i Domu Kultury w Radlnej, gdzie do końca marca prze-
winęło się już ok. 150 obywateli  Ukrainy. Kilkudziesięcioro dzie-
ci  uczęszcza  do  gminnych  szkół  podstawowych,  w  placówkach  
przedszkolnych znalazły opiekę także maluchy. W Urzędzie Gmi-
ny Tarnów zostały stworzone zaś specjalne stanowiska do obsłu-
gi wyłącznie obywateli Ukrainy, tak aby praca Urzędu dla miesz-
kańców pozostała bez zmian. Odbywa się tam m.in.  nadawanie 
numerów PESEL czy udzielane są wszelkie niezbędne informacje.
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Sesje – tym zajmowali się radni

Sołtysi naszych 
miejscowości

W pierwszym  kwartale  bieżącego  
roku  odbyły  się  dwie  sesje  Rady  

Gminy  Tarnów.  Radni  gminnego  samo-
rządu zdecydowali w ich trakcie o kształ-
cie  tegorocznego  budżetu,  podnosili  
kwestie  dotyczące  inwestycji,  oświaty  
czy opieki społecznej.

W czasie XXVIII  sesji  radni  przyjęli  sze-
reg uchwał. Decyzją radnych przystąpiono 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  za-
gospodarowania  przestrzennego  w  Zby-
litowskiej  Górze.  Radni  obradowali  nad  
kwestiami  opieki  społecznej,  przyjmując  
Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwią-
zywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

czy ustalenia zasad ponoszenia odpłatno-
ści  za  pobyt  w  Dziennym  Domu  Senior+  
w Nowodworzu. 

W  kwestiach  związanych  z  oświa-
tą  ustalono  wysokości  opłat  za  pobyt  
w  gminnym  żłobku,  przyjęto  ponadto  
uchwały  dotyczące  wynagrodzenia  wójta  
i wysokości diet radnych.

W  czasie  tej  sesji  podjęto  również  
najważniejszą  uchwałę  w  ciągu  roku  –  
budżetową.  W  budżecie  na  bieżący  rok  
dochody  wynoszą  blisko  110  mln  zł.  Naj-
większą  część  wydatków  stanowi  utrzy-
manie  szkół  i  przedszkoli  –  40%.  Opieka  
społeczna  pochłonie  blisko  30%.  Budżet  
jest  mocno  inwestycyjny,  wydatki  na  in-
westycje  są większe niż  w roku ubiegłym 

i wyniosą co najmniej 16 mln złotych, czyli 
ponad 14% całości. Co ważne, zadłużenie 
w  porównaniu  do  roku  ubiegłego  spadło  
o blisko 4,3 mln zł.

W  trakcie  lutowej  sesji  radni  przyjęli  
plan  pracy  komisji  stałych  Rady  Gminy  
Tarnów.  Ustalili  wysokość  ekwiwalentu  
pieniężnego  dla  strażaków  ratowników  
OSP  z  naszej  gminy,  uczestniczących  
w  działaniach  i  akcjach  ratowniczych.  
Wyrażono  też  zgodę  na  zawarcie  umo-
wy  z  powiatem  tarnowskim  na  realizację  
wspólnych  zadań,  w  tym  budowę  przej-
ścia dla pieszych w Zgłobicach czy budo-
wę chodników, a także z  Województwem 
Małopolskim na budowę fragmentu chod-
nika  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  977  
w Porębie Radlnej.

Radni  zdecydowali  o  zaliczeniu  dróg  
w  Tarnowcu  oraz  w  Zgłobicach  do  ka-
tegorii  dróg  gminnych.  Kolejne  podjęte  
uchwały  dotyczyły  przyjęcia  programu  
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania  ich  bezdomności  na  bieżą-
cy  rok.  W  ramach  przyjętego  programu  
opieką  nad  zwierzętami  będzie  się  nadal  
zajmował lekarz weterynarii Łukasz Kuta.

Radni wyrazili też zgodę na przystąpie-
nie  do  realizacji  programu  zdrowotnego  
dotyczącego profilaktyki zakażeń menigo-
kokowych w Małopolsce, ustalili też wyso-
kość diet sołtysów.

Na  zakończenie  każdej  sesji,  w  wol-
nych  wnioskach  radni  poruszali  najważ-
niejsze sprawy dotyczące poszczególnych 
sołectw.

W  marcu  przypadał  Dzień  Sołtysa.  
Z  tej  okazji  wszystkim  sołtysom   

z terenu gminy Tarnów składamy podzię-
kowania za zaangażowanie w codzienne 
sprawy swoich miejscowości  oraz życze-
nia wszelkiej pomyślności.

Dodajmy, że sołtysi nie mają wyznaczo-
nych godzin pracy, mimo to są blisko ludz-
kich spraw i wiedzą, co dzieje się w ich miej-
scowościach. Sołtys, to nie tylko gospodarz 
wsi,  reprezentant  mieszkańców,  ale  też  
pomocny  sąsiad.  Obecni  sołtysi  naszych  
gminnych  miejscowości  zostali  wybrani   
w bezpośrednich wyborach w 2019 r. głosa-
mi mieszkańców poszczególnych wsi.

Poniżej  przypominamy  numery  kon-
taktowe i adresy e-mail pod którymi moż-
na  skontaktować  się  z  sołtysami  naszych  
gminnych miejscowości miejscowości.

Kwartał w Radzie Gminy

Wykaz sołtysów Gminy Tarnów 

Nazwisko i imię Sołectwo Numer telefonu/mail

Kolak Stefan

Batko Antoni

Olszówka Lucjan

Gniewek Zbigniew

Ptak Stanisław

Pyzdek Konrad

Głąb Andrzej

Hońdo Wojciech

Tadel Janusz

Nowak Jan

Nytko Mieczysław 

Stach Tadeusz

Partyński Zbigniew

Rybski Piotr

Kozioł Wojciech

Biała 

Błonie 

Jodłówka-Wałki 

Koszyce Małe 

Koszyce Wielkie

Łękawka 

Nowodworze 

Poręba Radlna 

Radlna 

Tarnowiec

Wola Rzędzińska I

Wola Rzędzińska II

Zawada 

Zbylitowska Góra

Zgłobice

790 585 090 | stefan.kolak@onet.pl

784 768 636 | antoni.batko@interia.pl

505 280 323 | lucjan47@vp.pl

515 496 861 | gniewekzbigniew@gmail.com

510 090 318 | ptak.stanislaw@interia.pl

518 613 649 | geoland.geodezja@gmail.com

502 105 546 | tag.nowodworze@gmail.com

784 903 287 | wojciech.hondoo@onet.pl

511 382 060 | janusz.tadel@interia.pl 

502 465 515 | najkawon17@interia.pl

781 150 253 | mnytko@op.pl

605 888 286 | tadeusz.stach@interia.eu

608 671 789 | zbigniewpartynski@interia.pl

600 023 692 | piotrrybski63@gmail.com

796 122 353 | koziolwojtek13@gmail.com



Grób bohatera Bitwy 
Warszawskiej wpisany 
do specjalnej ewidencji
Na  wniosek  wójta  Grzegorza  Kozioła,  grób  
ks. kpt. Walentego Mroza, pochowanego na 
cmentarzu parafialnym w Woli Rzędzińskiej, 
decyzją  prezesa Instytutu Pamięci  Narodo-
wej, został uznany za mogiłę weterana walk 
o wolność i niepodległość  Polski.  Oznacza  
to  między  innymi,  że  opiekę  nad  grobem  
będzie  sprawować  Instytut  Pamięci  Naro-
dowej.

Ksiądz Walenty Mróz urodził  się w 1889 
roku w Woli  Rzędzińskiej.  W czasie  wojny  
polsko-bolszewickiej  został  zmobilizowany  
i przydzielony  od  1  sierpnia  1920  r.  do  201  
pułku  kawalerii,  był  tam  kapelanem.  Brał  
także  udział  w Bitwie  Warszawskiej.  Po  za-
kończeniu wojny w 1921 r.  został zdemobi-
lizowany i wpisany do ewidencji kapelanów 
rezerwy. W czasie okupacji hitlerowskiej był 
proboszczem w Porębie Radlnej. 

Bezpłatna pomoc 
prawna także 
w Koszycach Wielkich
Od stycznia na terenie gminy Tarnów działa-
ją  dwa  Punkty  Nieodpłatnego  Poradnictwa  
Obywatelskiego – tak jak w latach ubiegłych 
w Domu Kultury w Tarnowcu oraz – od tego 
roku  -  w Domu  Kultury  w Koszycach  Wiel-
kich.  To  wyjście  naprzeciw  oczekiwaniom  
mieszkańców i ułatwienie  im  korzystania  
z tego rodzaju wsparcia.

Bezpłatna pomoc prawna jest udzielana 
w Domu Kultury w Koszycach Wielkich przy 
ul.  Pocztowej  13,  w każdy wtorek,  w godzi-
nach od 14.00 do 18.00, natomiast w Domu 
Kultury w Tarnowcu – w każdą środę w tych 
samych  godzinach  (14.00  –  18.00).  Nieod-
płatne  Poradnictwo  Obywatelskie  świad-
czone jest przez adwokatów i radców praw-
nych. Przysługuje ono każdemu, kto nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej. Aby skorzystać z darmowej pomo-
cy  prawnej,  należy  umówić  się  telefonicz-
nie pod nr tel. 14 688 33 27 lub 571 35 69 13 
(w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 
w Tarnowie). Istnieje również możliwość re-
jestracji  internetowej  pod  adresem  https://
np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.

Dodatkowe środki na 
wyposażenie szkolnej 
biblioteki w Tarnowcu
W ramach  Narodowego  Programu  Rozwoju  
Czytelnictwa biblioteka w Szkole Podstawo-
wej w Tarnowcu  otrzymała  dofinansowanie  
na  zakup  książek,  elementów  wyposażenia  
oraz  sprzętu  elektronicznego.  W krótkim 
czasie  zakupiono  760  książek,  a wnętrze  

biblioteki  uzyskało  nowe  regały  oraz  wy-
godne, kolorowe pufy. Nową propozycją dla 
czytelników będzie możliwość wypożyczenia 
czytnika e-booków. 

Ponadto  gmina  Tarnów  otrzymała  
wsparcie  finansowe  z Narodowego  Progra-
mu  Rozwoju  Czytelnictwa  dla  Szkoły  Pod-
stawowej w Zgłobicach, w Woli Rzędzińskiej 
I oraz przedszkola w tej samej miejscowości. 
Środki w wysokości po 12 tys. na jedną pla-
cówkę,  przedszkole  –  3  tys.  mogą  być  prze-
znaczone na zakup nowości  wydawniczych,  
w przypadku  szkół  również  na  nabycie  no-
wych elementów wyposażenia bibliotek.

Biblioteka w Woli 
Rzędzińskiej czynna 
w pierwszą sobotę mie-
siąca i akcja „Mała książ-
ka – wielki człowiek”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców,  biblioteka  w Woli  Rzędzińskiej  
otwarta  jest  również  w każdą  pierwszą  so-
botę miesiąca w godzinach 8.00-13.00.

Gminne  filie  biblioteczne  przypominają  
także o kolejnej  edycji  akcji  „Mała  książka  
–  wielki  człowiek”.  Projekt  realizowany  jest  
przez Instytut Książki  w ramach ogólnopol-
skiej  kampanii  promującej  czytelnictwo.  
Każde  dziecko  w wieku  przedszkolnym,  
które  po  raz  pierwszy  odwiedzi  bibliote-
kę  biorącą  udział  w projekcie,  otrzyma  
w prezencie  specjalną  Wyprawkę  Czytelni-
czą  oraz  Kartę  Małego  Czytelnika.  Zgodnie   
z projektem  za  każdą  wizytę  w bibliotece 
zakończoną  wypożyczeniem  min.  jednej  
książki z księgozbioru  dziecięcego,  dziecko  
otrzymuje  naklejkę.  Po  zebraniu  10  nakle-
jek  zostanie  uhonorowane  imiennym  dy-
plomem  potwierdzającym  jego  czytelnicze  
pasje. 

Bez nudy 
w zimowe ferie
Pod  hasłem  -  „Z nami  nuda  się  nie  uda”  –  
dzieci z terenu gminy Tarnów mogły uczest-
niczyć w bogatej i niezwykle ciekawej ofercie 
zajęć  oraz  warsztatów  przygotowanej  przez  
Centrum  Kultury  i Bibliotek  na  czas  ferii  zi-
mowych. A to  wszystko  przy  zachowaniu  
reżimu  sanitarnego  i obowiązkowych  limi-
tów osób. 

Ci,  którzy  lubią  spędzać  czas  aktywnie,  
uczestniczyli w zimowej  nauce  pływania  
czy  Akademii  Piłkarskiej.  Nie  brakowało  
także  chętnych  do  główkowania  –  zajęcia  
z podstaw  robotyki,  warsztaty  komputero-
we, podstawy gry w szachy, dzień gier plan-
szowych czy konkursy i zabawy z książką – to 
propozycje,  które  cieszyły  dużym  powodze-
niem. W harmonogramie  znalazły  się  rów-
nież warsztaty artystyczne – dzieci rozwijały 
umiejętności  wokalne,  taneczne  –  zarówno  
te związane z tańcem towarzyskim, jak i che-
erleadingiem.  Natomiast  dla  tych,  którzy  
myślą o dziennikarskiej przyszłości, odbywa-
ły  się  warsztaty  dziennikarsko-recytatorskie  
czy artystyczno-kreatywne. 

Podsumowaniem  ferii  była  przygotowa-
na  przez  Centrum  Kultury  i Bibliotek  oraz  
Centrum  Sztuki  Mościce  kinowa  niespo-
dzianka dla dzieci wraz z opiekunami – seans 
filmowy „Wiki i jej sekret”.

Gminne Halowe 
Zawody Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych
Gminne  Halowe  Zawody  Pożarnicze  Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyły się 
w Centrum  Kultury  i Sportu w Koszycach 
Małych. Zawody rozpoczęły się od złożenia 
meldunku  przez  Komendanta  Gminnego  
ZOSRP  dha  Daniela  Gniewka,  meldunek  
przyjęła zaś Prezes Gminna ZOSPRP dh Ka-
tarzyna Biel.

Po  blisko  dwóch  godzinach  zmagań,  
i  dwukrotnym  pokonaniu  toru  przeszkód  
przez  każdego  uczestnika,  wyłoniono  zwy-
cięzców,  którzy  reprezentowali  gminę  Tar-
nów  podczas  zawodów  powiatowych.  Na  
podium  kolejno  stanęli:  I miejsce  -  Anna  
Czuba,  II  –  Gabriela  Gniewek,  III  –  Katarzy-
na Krzemień,  IV  -  Oliwia Stańczyk;  drużyna 
męska: I miejsce – Marek Kudroń, II – Dawid 
Kołton, III – Piotr Dziubak, IV – Michał Sarad. 
Dyplomy,  medale  oraz  upominki  otrzymali  
wszyscy  uczestnicy.  Organizatorem  zawo-
dów był Zarząd Gminny ZOSPRP, natomiast 
całe przedsięwzięcie wsparło Centrum Kul-
tury i Bibliotek Gminy Tarnów.
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Pieniądze na wsparcie 
wnuków i prawnuków 
byłych pracowników 
PGR w rozwoju  
cyfrowym
Dzięki  wnioskowi  w Konkursie  Grantowym  
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pe-
geerowskich w rozwoju  cyfrowym  –„Granty  
PPGR” - finansowanego ze środków europej-
skich  wnukowie  oraz  prawnukowie  byłych  
pracowników PGR, zamieszkałych na terenie 
gminy Tarnów otrzymają sprzęt komputero-
wy, w 100 % dla nich sfinansowany. 

Projekt pozwolił na zakup 30 szt. laptopów, 
a dzięki pozyskanym oszczędnościom poprze-
targowym  będzie  możliwość  sfinansowania  
kolejnych, dodatkowych ok. 7 laptopów. 

Osoby,  które  chcą  dołączyć  do  projektu  
i ubiegać się o zakup sprzętu komputerowe-
go oraz uzyskać wszelkie informacje, powin-
ny telefonować do Referatu Inwestycji i Roz-
woju  Urzędu  Gminy  Tarnów  pod  numer  14  
688 01 60 lub 14 688 01 16.

 

Urząd Gminy Tarnów 
stawia na młodych 
W porozumieniu z Powiatowym  Urzędem  
Pracy w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów, po 
raz  kolejny,  proponuje  absolwentom  miej-
sca  stażowe.  Osoby  zainteresowane  mogą  
składać  podania  wraz  z uzasadnieniem  na  
Dzienniku Podawczym,  na parterze  budyn-
ku, przy ul. Krakowskiej 19. Propozycja jest 
adresowana  głównie  do  młodych  miesz-
kańców  gminy  Tarnów.  To  dla  młodzieży  
możliwość  ukierunkowania  i rozeznania 
zawodowego, a dla urzędu – realna pomoc 
zwłaszcza w drobnych  czynnościach  ad-
ministracyjnych.  Należy  zaznaczyć,  iż  wie-
lu  młodych,  po  odbytych  stażach,  zostaje   
później pracownikami urzędu.

Ponadto w Urzędzie  Gminy  Tarnów  ist-
nieje możliwość zorganizowania nieodpłat-
nych  praktyk  studenckich  i uczniowskich. 
Dotychczas z tej formy współpracy i zdoby-
wania  pierwszych  szlifów  zawodowych  ko-
rzystali studenci i uczniowie z wielu uczelni 
wyższych  oraz  tarnowskich  szkół  ponad-
podstawowych. 

Kolejne nowości 
wydawnicze w 
gminnych bibliotekach
Na  regałach  wszystkich  gminnych  biblio-
tek  znalazły  się  kolejne  nowości  wydawni-
cze.  Zgodnie  z upodobaniami  czytelników  
bibliotekarze  zakupili  m.in.  pozycje  z lite-
ratury  obyczajowej:  Katarzyna  Michalak  –  
„Najpiękniejszy  sen”  czy  długo  wyczekiwa-
ny  finał  sagi  mazurskiej  Nicholas  Sparks  
–  „Jedno  życzenie”,  Agnieszka  Lingas-Ło-
niewska  –  „Śniadanie  z Arsenem”,  Maja  
Drożdż  „Przekonanie”  oraz  Edyta  Świętek  
–  saga  „Niepołomice”  –  powieść  obyczajo-
wa z wątkiem historycznym. Wśród nowości 
znajdziemy  także  m.in.  książki  z gatunku 
kryminał/thriller: Remigiusz Mróz – „Projekt 
Riese”,  Hanna Greń –  „Sam w dolinie”,  T.  R.  
Regan – „Gniew matki”. Na liście tytułów nie 
zabrakło literatury  faktu,  w tym:  Lidia  Mak-
symowicz  „Dziewczynka,  która  nie  potrafi-
ła  nienawidzić”  –  opowieść  o dziewczynce, 
która  przeżyła  piekło  obozu  Auschwitz-Bir-
kenau.

Spotkanie Prezesów  
Klubów Seniora  
i plany na 2022 rok

Pod koniec  lutego odbyło  się  pierwsze spo-
tkanie  prezesów  gminnych  Klubów  Seniora  
poświęcone  głównie  planom  na  rok  2022.  
Udział w nim wzięli  poseł  na Sejm RP Anna 
Pieczarka,  wójt  Grzegorz  Kozioł,  zastępca  
wójta Sławomir Wojtasik, gminny koordyna-
tor ds. seniorów Eugeniusz Wojtarowicz oraz 
zastępca dyrektora Centrum Kultury i Biblio-
tek  Ewa  Kubisztal.  Wśród  poruszanych  te-
matów znalazły się m.in. metody aktywizacji 

środowiska  seniorów,  plany  na  pielgrzym-
ki i wycieczki  krajoznawcze,  włączenie  się  
w wydarzenia  kulturalne  na  terenie  gminy  
czy też organizacja zajęć i warsztatów dedy-
kowanych właśnie osobom starszym, w tym 
zajęć rehabilitacyjnych-pocovidowych. 

Kolejna szkoła w gminie 
Tarnów ma nowoczesną 
salę integracji 
sensorycznej 
Szkoła  Podstawowa  w Tarnowcu  może  
cieszyć  się  już  salą  do  terapii  sensorycz-
nej,  dzięki  której  możliwa  jest  prawdzi-
wa  terapia  dla  dzieci  nieradzących  sobie  
z nadmiarem  bodźców.  Podobne  miejsce  
funkcjonuje także w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Porębie  Radlnej,  gdzie  środki   
na uruchomienie sali gmina Tarnów pozyska-
ła z funduszy unijnych. Placówka w Tarnowcu  
zyskała wsparcie sponsorskie.

Nowoczesne sale integracji sensorycznej 
pełnią  bardzo  ważną  rolę  –  dają  optymal-
ne  warunki  do  pracy  z dziećmi i korzystnie 
wpływają na ich rozwój polisensoryczny oraz 
codzienne  funkcjonowanie.  Umożliwiają  
ponadto  prowadzenie  specjalnych  ćwiczeń  
usprawniających. 

Mieszkańcy modlili się 
o Pokój

W  odpowiedzi  na  apel  Papieża  Franciszka  
i  Przewodniczącego  Episkopatu  Polski,  z  
inicjatywy  samorządu,  mieszkańcy  gmi-
ny  Tarnów  wzięli  udział  we  Mszy  św.  oraz  
spotkaniu  modlitewnym  w  Kościele  Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej 
Górze transmitowanym w radiu RDN Mało-
polska. Msza św. o Pokój odbyła się w Śro-
dę  Popielcową,  która  została  ustanowiona 
dniem  modlitwy  i  postu  w  intencji  pokoju  
na Ukrainie. Światło Pokoju oraz trzymane 
w  rękach  mieszkańców  polskie  flagi  były  
wyrazem  solidarności  ze  wszystkimi  do-
tkniętymi działaniami wojennymi.

We  Mszy  św.  oraz  w  spotkaniu  na  pla-
cu  przykościelnym  w  Zbylitowskiej  Górze  
wzięli  udział  mieszkańcy  tej  oraz  innych  
miejscowości gminy Tarnów, władze samo-
rządowe  i  parlamentarne.  Nie  brakowało  
łez  wzruszenia  oraz  wzajemnych  gestów  
życzliwości i solidarności. 
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-  Dziękujemy  za  Państwa  symbolicz-
ną  obecność,  jesteśmy  złączonymi  historią  
narodami,  atak  Rosji  na  Ukrainę  dotyczy  
każdego  z  nas.  Wyrażamy  sprzeciw  wobec  
działań  rosyjskiego  najeźdźcy  –  mówi  wójt  
Grzegorz Kozioł.

Za  zakończenie  wspólnie  odśpiewano  
„Boże, coś Polskę”. 

Uczniowie Koszyc  
Wielkich zwiedzili 
gmach Sejmu

Uczniowie  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  
w Koszycach  Wielkich  w ramach  lekcji  pa-
triotyzmu  pojechali  do  stolicy,  by  zwiedzić  
gmach Sejmu na zaproszenie poseł RP Anny 
Pieczarki. W programie wycieczki  było  zwie-
dzanie  kompleksu  budynków  sejmowych,  
wizyta  na  galerii  Sali  Posiedzeń  Sejmu  oraz  
krótka  prelekcja  dotycząca  historii  i współ-
czesności polskiego parlamentaryzmu. 

Spotkanie z wicemar-
szałkiem Województwa 
Małopolskiego  
Józefem Gawronem
Odbyło  się  spotkanie  władz  gminy  Tarnów  
z wicemarszałkiem  Województwa  Małopol-
skiego Józefem Gawronem. Rozmowa doty-
czyła m.in. współpracy samorządów, możli-
wości  aplikowania  o środki  zewnętrzne  na  
rozwój oraz realizacji ustawy antysmogowej 
w zakresie dostosowania do tzw. wymogów 
emisyjnych. W trosce o możliwości finanso-
we  mieszkańców  oraz  w imieniu  radnych,  
wójt  Grzegorz  Kozioł  zwrócił  się  do  wice-
marszałka z prośbą o rozważenie możliwo-
ści  odroczenia  terminu  wymiany  kotłów,  
gdyż zgodnie z ustawą – od 1 stycznia 2023 
r. będzie można użytkować wyłącznie kotły 
spełniające  wymogi  emisyjne  klasy  3.,  4.  
i 5.  normy  PN-EN  303-5:2012  oraz  kominki  
o określonej sprawności. Większość wójtów 
z terenu powiatu tarnowskiego podziela po-
trzebę opóźnienia tego terminu. 

Upamiętnienie Naro-
dowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych
Jak co roku, z okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci  Żołnierzy  Wyklętych,  wiązanki  kwia-
tów  walczącym  w tzw.  drugiej  konspiracji,  

złożyli  przedstawiciele  władz  samorządo-
wych gminy Tarnów. Na cmentarzu w Woli 
Rzędzińskiej  przy  grobach  bohaterów  -  ks.  
Walentego  Mroza,  Bronisława  Cielochy  
i Aleksandra  Furmańskiego  hołd  żołnie-
rzom  wyklętym  oddali:  wójt  Grzegorz  Ko-
zioł,  przewodnicząca  Rady  Gminy  Tarnów  
Wiesława Mitera oraz historyk i znawca re-
gionu, Adam Ryba.

Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej 
w Zgłobicach 
– etap gminny

W Szkole Podstawowej w Zgłobicach odbył 
się  Ogólnopolski  Turniej  Wiedzy  Pożarni-
czej  -  etap  gminny.  Uczestnicy  –  członko-
wie  Młodzieżowych  Drużyn  Pożarniczych  
rozwiązywali  test,  który  następnie  ocenia-
ła  komisja  w składzie:  przewodniczący  dh  
Daniel  Gniewek,  sekretarz  dh  Katarzyna  
Biel,  członek  dh  Katarzyna  Molek  i czło-
nek dh Mariusz Grzywa. Wśród zwycięzców 
w grupie  I-IV  klasa  znaleźli  się:  I miejsce  -  
Antonina Ordowska, II  -  Maja Skrzelowska, 
III  -  Kacper  Sobol,  IV  -  Fabian  Kwieciński,  
w grupie  V-VIII  klasa:  I miejsce  –  Dawid  
Kołton,  II  -  Patrycja  Mirek,  III  -  Arkadiusz  
Zaucha, w grupie III:  I miejsce -  Hubert Ol-
szówka,  II  -  Mikołaj  Madeja,  III  -  Aleksan-
dra  Kowal.  Zdobywcy  dwóch  pierwszych  
miejsc będą reprezentowały gminę Tarnów 
w etapie powiatowym.

IV Powiatowe Zawody 
Halowe Sportowo 
-Pożarnicze drużyn MDP
W Hali  Widowiskowo-Sportowej  w Koszy-
cach  Wielkich  odbyły  się  IV  Zawody  Halo-
we  Sportowo-Pożarnicze  Młodzieżowych   

Drużyn  Pożarniczych  z terenu  powiatu  tar-
nowskiego.  Organizatorem  był  Oddział  Po-
wiatowy  Związku  Ochotniczych  Straży  Po-
żarnych.  Patronat  nad  wydarzeniem  objął  
starosta  powiatu  tarnowskiego.  Otwarcia  
i powitania  zgromadzonych  drużyn  oraz  
gości  dokonali  prezes  powiatowy  ZOSPRP  
dh  Łukasz  Łach,  poseł  RP  Anna  Pieczarka,  
p.o komendanta PSP w Tarnowie Maciej Wo-
lański oraz prezes gminny ZOSPRP dh Kata-
rzyna  Biel.  Nad  prawidłowym  przebiegiem  
zawodów  czuwał  zespół  sędziów  powiato-
wych  kolegium  sędziowskiego.  Po  blisko  
trzech godzinach udało się wyłonić zwycięz-
ców w kategorii indywidualnej żeńskiej, mę-
skiej oraz drużynowej żeńskiej i męskiej. 

Każdy uczestnik  zawodów otrzymał  dy-
plom za udział oraz medal z rąk wójta gmi-
ny Tarnów Grzegorza Kozioła, wicestarosty 
powiatu tarnowskiego Jacka Hudymy, p.o. 
Komendanta  PSP  Macieja  Wolańskiego,  
prezesa zarządu powiatowego ZOSPRP dha 
Łukasza  Łacha  oraz  wiceprezesa  powiato-
wego ZOSPRP dha Andrzeja Jarochy.

 
Gminny Konkurs 
„Życie bez alkoholu”

Zmagania  plastyczne  w ramach  Gminnego  
Konkursu  „Życie  bez  alkoholu”  odbyły  się  
przed  rokiem,  jednak  ze  względu  na  pan-
demię  koronawirusa,  nagrody  wręczono  
w marcu. W konkursie łącznie wzięło udział 
aż  61  uczniów  z wszystkich  szkół  z terenu 
gminy  Tarnów.  Prace  oceniane  były  przez  
Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Proble-
mów  Alkoholowych  w Tarnowie.  Nagrody  
wręczali  zastępca  wójta,  Sławomir  Wojta-
sik i dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  
Społecznej  Beata  Witkowska.  Wśród  zwy-
cięzców z klas  I-III  znaleźli  się:  I miejsce  -  
Ksawery  Trzop,  II  -  Lena  Turaj,  III  -  Ada  Je-
dynak, klas IV-VI: I miejsce - Karolina Marek, 
II - Kacper Jurczyński, III - Jakub Solak, klas 
VII-VIII: I miejsce - Kacper Lasko, II - Natalia 
Smagacz, III - Kornelia Zaucha.
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Na wniosek  poseł  Anny  Pieczarki,  
rolnicy z terenu naszej gminy zo-

stali odznaczeni przez Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju  Wsi,  odznakami  honorowymi  
„Zasłużony  dla  rolnictwa”.  Wręczenie  
medali  przez  wicepremiera  Henryka  Ko-
walczyka  odbyło  się  w  Wierzchosławi-
cach  w  trakcie  ogólnopolskich  uroczy-
stości  148.  rocznicy  urodzin  Wincentego  
Witosa.

Odznaki honorowe „Zasłużony dla rol-
nictwa” trafiły do właścicieli gospodarstw 
rolnych,  którzy prócz promowania warto-
ści związanych z pracą na roli, są zaanga-
żowani  w  życie  lokalnych  społeczności.  
Wśród mieszkańców gminy Tarnów aż pię-
ciu rolników zostało uhonorowanych tym 
jednym z najwyższych wyróżnień MRiRW.

Mateusz  Budzik  z  Radlnej  jest  wła-
ścicielem  kilkuhektarowego  gospodar-
stwa. Uprawia m.in. pszenicę i rzepak, jest  
hodowcą  krów.  W  swoim  gospodarstwie  
stosuje najnowsze osiągnięcia nauki rolni-

czej, głównie w zakresie nasiennictwa zbóż. 
Piotr  Wrona  z  Woli  Rzędzińskiej  jest  

właścicielem dużego gospodarstwa rolne-
go, zajmuje się hodowlą krów opasowych 
oraz sprzedażą części i maszyn rolniczych. 

Agnieszka  Śręba  z  Jodłówki-Wałek  
prowadzi  wraz  z  małżonkiem  gospodar-
stwo  rolne,  w  którym  produkuje  zboża  
oraz  prowadzi  hodowlę  krów  i  trzody  
chlewnej.  Jest  osobą  w  pełni  zaangażo-
waną  w  życie  sołectwa,  aktywnie  uczest-
niczy  w  działalności  miejscowego  Koła  
Gospodyń Wiejskich. 

Andrzej Drwal  z Woli Rzędzińskiej jest 
producentem  zbóż,  hodowcą  gęsi  oraz  

dzierżawcą pól. Stale dba o poprawę jako-
ści sprzętu. Jest członkiem Rady Sołeckiej, 
zaangażowany w sprawy wsi.

Marcin  Gałuszka  z  Woli  Rzędzińskiej  
zajmuje  się  produkcją  trzody  chlewnej.  
Dba  o  rozwój,  modernizację  i  powiększe-
nie  bazy  maszyn  rolniczych  swojego  go-
spodarstwa, aktywny społecznik.

-  Odznaczenie  „Zasłużony  Dla  Rolnic-
twa”  jest  szczególnym  wyróżnieniem,  for-
mą  podziękowania  za  zaangażowanie  
i  odniesione  sukcesy  w  rozwoju  rolnictwa  
i  wsi.  Serdecznie  gratuluję  wszystkim  uho-
norowanym  rolnikom  –  mówi  wójt  Grze-
gorz Kozioł.

Nasza  gmina  może  pochwalić  się  bo-
gatą  historią,  tradycją  i  kulturą  oraz  

niezwykłymi  zabytkami  sakralnymi.  Już  
niebawem,  dzięki  pozyskanym  fundu-
szom, kilka z nich zostanie odnowionych 
i  zabezpieczonych  przed  nieuchronnym  
upływem czasu. 

Parafia w Zbylitowskiej Górze pw. Pod-
wyższenia  Krzyża  Świętego  pozyskała  
środki na remont Pomnika Moszczeńskich, 
który  znajduje  się  na  jej  terenie.  Obiekt  

jest wpisany do rejestru małopolskich za-
bytków.  Dofinansowanie  w  kwocie  60  ty-
sięcy  złotych  pochodzi  od  Małopolskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Dzięki  środkom  w  łącznej  kwocie  15  
tysięcy  złotych pozyskanym przez  parafię  
pw. św. Marcina Biskupa z Zawady od Ma-
łopolskiego  Wojewódzkiego  Konserwato-
ra Zabytków oraz przez gminę Tarnów od 
Wojewody  Małopolskiego,  zostanie  opra-
cowana  dokumentacja  techniczna  zago-
spodarowania  i  pielęgnacji  drzewostanu  

wokół zabytkowego kościoła w Zawadzie.
Parafia  pw.  Apostołów  Piotra  i  Pawła  

w  Porębie  Radlnej  pozyskała  dotację  w  
kwocie  50  tysięcy  złotych  z  Samorządu  
Województwa  Małopolskiego  w  ramach  
konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”. 
Środki  zostaną  przeznaczone  na  konser-
wację  estetyczną  stropu  transeptu  wraz  
z  konserwacją  techniczną  stropu  nawy  w  
kościele parafialnym.

Na  cmentarzu  wojennym  z  okresu  I  
wojny  światowej  w  Koszycach  Małych  
zostanie  przeprowadzony  remont  kon-
serwatorski.  Na  jego  wykonanie  gmina  
pozyskała  40  tysięcy  złotych  w  ramach  
wspomnianego konkursu „Ochrona zabyt-
ków Małopolski” oraz 30 tysięcy złotych od 
Wojewody Małopolskiego.

Gmina Tarnów sukcesywnie odnawia ka-
pliczki  i  krzyże przydrożne. Również w bie-
żącym roku kolejne obiekty tej małej archi-
tektury sakralnej zostaną odrestaurowane.

-  Ochrona  naszego  dziedzictwa  kultu-
rowego,  zwłaszcza  konserwacja  i  remonty  
obiektów  zabytkowych,  w  tym  sakralnych,  
są  jednym  z  priorytetów  samorządu.  Wy-
nika  to  przede  wszystkim  z  poczucia  od-
powiedzialności  i  troski  o  ich  zachowanie  
i  przekazanie  następnym  pokoleniom  -  
mówi wójt Grzegorz Kozioł. 

Minister 
odznaczył 
rolników

Wypięknieją kolejne zabytki
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Dużo pozyskanych pieniędzy - dużo robót
Mimo  trudnej  sytuacji  gospodarczej  spowodwoanej  pande-

mią koronawirusa i  innymi wydarzeniami, samorząd gmi-
ny Tarnów ani myśli ograniczać rozmachu inwestycyjnego. Na 
różne przedsięwzięcia, mniejsze i większe, przeznacza przeszło 
20  mln  zł,  a  czynione  są  starania  -  podobnie  jak  w  latach  po-
przednich - o pozyskanie dotatkowych pieniędzy z różnych źró-
deł i na pewno wydatki na inwestycje w 2022 roku będą jeszcze 
większe.

- Można śmiało powiedzieć, że tegoroczny budżet to budżet inwesty-
cyjny. Dzięki pozyskanym już wcześniej dodatkowym pieniądzom do 
budżetu,  m.in.  z  programów  rządowych  oraz  z  Urzędu  Marszłkow-
skiego Województwa Małopolskiego, kontynuowane będą duże za-
dania inwestycyjne oraz rozpoczętych zostanie sporo nowych przed-
sięwzięć. Przetargi już są ogłaszane. A cały czas staramy się o nowe 
środki fionansowe dla naszej gminy – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Kontynuowane w 2022 roku są takie inwestycje jak m.in. budowa 
szatni dla sportowców wraz z trybunami dla kibiców przy boisku 
w  Koszycach  Małych,  hali  sportowej  wraz  z  rozbudową  o  część  
dydaktyczną Szkoły  Podstawowej  nr  1  w Woli  Rzędzińskiej  oraz  
rozbudowa centrum wsi w Woli Rzędzińskiej II (m.in. tężnia solan-
kowa i chodnik przy drodze powiatowej). Planowana jest kontynu-
acja budowy domu kultury z pomieszczeniami dla OSP w Łękaw-
ce, zostały sporządzone projekty rozbudowy Szkoły Podstawowej 
w Zgłobicach o salę gimnastyczną i opracowywany jest projekt za-
gospodarowania  terenów  sportowych.  Jest  kontynuowana  roz-
budowa przez Tarnowskie Wodociągi wraz z gminą Tarnów sieci 
kanalizacyjnej  w  Porębie  Radlnej.  Będą  prowadzone  prace  przy  
urządzaniu boiska sportowego w Jodłówce-Wałkach.

Ruszą nowe inwestycje
W  2022  roku  ruszą  nowe  inwestycje.  Jedna  z  największych  

to  rozpoczęcie  modernizacji  zabytkowego  budynku  dworu  wraz  
z zagospodarowaniem terenu w Koszycach Małych dla potrzeb lo-
kalnej społęczności. W części obiektu mieścić się będzie Centrum 
Historii i  Sztuki. W tej miejscowości wyremontowany zostanie też 
cmentarz wojenny z I wojny światowej.

Centra  wsi  w  Tarnowcu  i  Koszycach  Wielkich  rozbudowane  
zostaną m.in.  o tężnie solankowe. W tej  pierwszej  miejscowości  
planowane są również dalsze prace przy urządzaniu parku obok 
Orlika.

W  Woli  Rzędzińskiej  II  remontowana  będzie  remiza  strażacka  
wraz z  częścią dla potrzeb działalności  kulturalnej.  Remont remi-
zy OSP planowany jest także w Zbylitowskiej Górze. W tej miejsco-
wości powstanie ponadto nowoczesny plac sportowo-rekreacyjny 
przy Szkole Podstawowej. W Jodłówce-Wałkach zaplanowano urzą-
dzenie parkingu przy szkole. Ponadto gmina stara się o pozyskanie 
środków finansowych na  budowę domu kultury w Zawadzie.

Dużo prac na drogach i wokół nich
Wykonanych zostanie mnóstwo prac drogowych. Dofinanso-

wania i dotacje na ten cel gmina pozyskała z funduszy rządowych 

Jakie inwestycje w 2022 roku?

Budowa tężni solankowej w Woli Rzędzińskiej II

Budowa szatni w Koszycach Małych

Budowa hali sportowej i segmentu dydaktycznego 
w szkole w Woli Rzędzińskiej I

Projekt przebudowy zabytkowego budynku 
dworu w Koszycach Małych

Projekt tężni solankowej w Tarnowcu
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m.in. „Polskiego Ładu”, z województwa małopolskiego, powiatu 
tarnowskiego. Na ten cel przeznacza również środki własne.

Z większych przedsięwzięć warto wymienić remont i moderni-
zację drogi gminnej „Przez Las” w Woli Rzędzińskiej, przebudowę 
ul.  Bocznej  w  Zgłobicach,  remont  i  modernizację  drogi  bocznej  
od „Zgłobickiej” w Zgłobicach, ul. Ogrodniczej w Tarnowcu, drogi 
gminnej  koło Kościoła  w Tarnowcu,  drogi  gminnej  „Ostra Góra” 
w Łękawce oraz ul. Stachury i ul. Kędronia w Koszycach Wielkich.

Przebudowana  zostanie  ul.  Sosnowa  w  Zgłobicach.  Nowe  
nakładki  asfaltowe  położone  zostaną  na  drogach  gminnych  
m.in.  w Białej,  Błoniu,  Koszycach Małych,  Porębie Radlnej,  Ra-
dlnej, Łękawce, Zawadzie, Nowodworzu, Tarnowcu i w Jodłów-
ce-Wałkach.

Powstanie  kolejny  etap  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej  

w  Porębie  Radlnej  (obok  szkoły),  ciąg  pieszo-rowerowy  przy  ul.  
Zbylitowskich z Zbylitowskiej  Górze i  ścieżka rowerowa przy dro-
dze „Przez  wieś”  w Zawadzie.  Będą projektowane i  wykonywane  
chodniki  przy  drogach  w  innych  miejscowościach  naszej  gminy,  
w tym w Białej, Koszycach Małych, Woli Rzędzińskiej I i II oraz Zgło-
bicach (przejście dla pieszych).

Przewidywana  jest  rozbudowa  oświetleń  ulicznych  m.in.  
w Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich, Łę-
kawce,  Porębie  Radlnej,  Tarnowcu,  Woli  Rzędzińskiej  I,  Zawadzie  
i Zgłobicach.

W  budżecie  2022  są  zagwarantowane  pieniądze  na  szerg  re-
montów w placówkach oświatowych.  Priorytetem jest  dalsza ich  
informatyzacja  i  cyfryzacja,  na  co  gmina  pozyskała  w  ubiegłym  
roku fundusze rządowe - projekt „Cyfrowa Gmina”.

Remonty budynków użyteczności publicznej
W ostatnim czasie zmodernizowano najważniejsze obiekty 

życia społecznego. Mowa o trzech remizach - OSP w Bia-
łej,  OSP w Jodłówce-Wałkach,  OSP w Woli  Rzędzińskiej  II  oraz  
budowie ogrodzenia boiska w Jodłówce-Wałkach. Te ważne dla 
lokalnej społeczności miejsca, wokół których skupiają się Koła 
Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, gdzie organizowane są spo-
tkania, zebrania wiejskie, narady czy – jak w przypadku boiska 
sportowego – treningi i mecze. Obiekty te nie tylko zyskały nowy 
blask, lecz także stały się bardziej funkcjonalne.

Na remont pomieszczeń w remizie OSP w Białej, gmina Tarnów 
uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w kwocie 120 tys. zł, z czego całość inwestycji wyniosła 
ok. 200 tys. zł. Przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym 
obejmowała duży zakres prac modernizacyjnych, w tym m.in. kory-
tarze, schody, sanitariaty i kuchnię. Ponadto wymieniono posadz-
ki,  stolarkę okienną i  ogrzewanie,  przebudowano instalacje  elek-
tryczne i wodno-kanalizacyjne, zamontowano klimatyzator. Obiekt 
dostosowano również do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Kolejną inwestycją, z której cieszy się zwłaszcza prężnie dzia-
łające  Koło  Gospodyń  Wiejskich  „Baba  Jaga”,  ale  też  seniorzy,  
strażacy, młodzież i dzieci to zmodernizowane zaplecze kuchenne 
w remizie OSP w Jodłówce-Wałkach.  Modernizacja pomieszczeń 
i utworzenie nowoczesnego zaplecza kuchennego wraz z wyposa-
żeniem to koszt 100 tys. zł, z czego w kwocie 5 tys. zadanie wsparła 
Rada  Sołecka  oraz  strażacy,  którzy  swoją  pracą  wykonali  szereg  
prac budowlanych.

Jeśli  mowa  o  Jodłówce-Wałkach,  to  należy  wspomnieć  także  
o  zakończonej  budowie  nowoczesnego  ogrodzenia  boiska  spor-
towego  wraz  z  bramą  wjazdową  i  furtkami.  Modernizacja  była  

kontynuacją  większego  zadania,  które  w  pierwszej  kolejności   
polegało  na  odwodnieniu  terenu  i  jego  drenażu  oraz  budowie  
murawy. Ostatnio wykonano ogrodzenie panelami o dł. ok. 370 m 
i wys. 2,20 m na cokole betonowym. Koszt inwestycji wyniósł bli-
sko 160 tys. zł, były to środki w całości z budżetu gminy.

Natomiast  społeczność  Woli  Rzędzińskiej  II  może  cieszyć  się  
zmodernizowanymi pomieszczeniami w remizie OSP. Kuchnia, ła-
zienka, sala spotkań, nowe meble i wyposażenie kuchni – to część 
tego, co udało się wykonać. Remont ten ma tym większe znacze-
nie,  iż  z  budynku  korzysta  wiele  grup,  w  tym  członkowie  Klubu  
Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, miejscowa orkiestra dęta oraz 
młodzież podczas różnego rodzaju kółek zainteresowań. Remont 
sfinansowano z budżetu gminy Tarnów, w ramach wydzielonego 
Funduszu  Sołeckiego  –  w  sumie  ok.  40  tys.  zł,  przy  udziale  Cen-
trum Kultury i Bibliotek, które wyposażyło kuchnię. Warto zazna-
czyć, iż większość prac strażacy ochotnicy wykonali we własnym 
zakresie, wyremontowali też m.in. pralnię, suszarnię, wyposażyli  
w  pozyskany  przez  nich  sprzęt,  zmodernizowali  łazienkę,  maga-
zyn i korytarz.

Wyremontowane pomieszczenia w remizie OSP w Białej

Ogrodzenie boiska w Jodłówce-Wałkach

Pomieszczenia dla Klubu Seniora w Woli Rzędzińskiej II
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Gmina  Tarnów  wspiera  wszelką  dzia-
łalność rozwijającą aktywność spor-

tową  wśród  dzieci  i  młodzieży,  o  czym  
świadczy przyznanie kolejnych środków 
finansowych  ponad  dwudziestu  Klu-
bom Sportowym, Uczniowskim Klubom 
Sportowym czy innym sportowym orga-
nizacjom  i  podmiotom  działającym  na  
terenie gminy. W tym roku kwota dotacji 
z gminnego budżetu wynosi 540 tys. zł.

Dofinansowania przeznaczane są na po-
krycie kosztów treningów, organizację zawo-
dów  i  rozgrywek,  obozów,  zakupu  sprzętu,  
strojów, nagród i wielu innych niezbędnych 
opłat  związanych  z  organizowaniem  zajęć  
sportowych dla  dzieci  i  młodzieży z  terenu  
gminy Tarnów. Celem udzielanego wsparcia 
finansowego  jest  przede  wszystkim  popu-
laryzacja sportu wśród młodych mieszkań-
ców  gminy,  propagowanie  zdrowego  stylu  

życia  oraz  aktywnego  sposobu  spędzenia  
wolnego czasu. 

Organizacje,  które  otrzymały  wsparcie:  
KS  TARNOWIEC,  KS  Koszyce  Wielkie,  LKS  
Zgłobice, LKS DUNAJEC Zbylitowska Góra, 
KS  „SOKÓŁ”  –  WAŁKI  Jodłówka-Wałki,  
LKS  Wolania  Wola  Rzędzińska,  KS  BIAŁA,  
KS  Radlna,  LKS  VIKTORIA  Koszyce  Małe,  
Stowarzyszenie  Shiva  Dance  Academy,  
Tarnowska  Akademia  Fechtunku  Tarnów,  
Stowarzyszenie  Zbylitowska.pl,  Stowarzy-
szenie Szachowe „Szach-Mat”,  Fundacja „I  
Can Fly”, UKS Kung Fu Vo Thuat Thank Quy-
en  Tarnów,  UKS  „SPARTAKUS”  Zgłobice,  
UKS  „ORZEŁ”  Zbylitowska  Góra,  UKS  „TY-
GRYSKI” Wola Rzędzińska, UKS „Międzysz-
kolny  Szachowy  Klub  Sportowy  GAMBIT”  
Tarnowiec, UKS Wolania Wola Rzędzińska, 
UKS  Poręba  Radlna,  UKS  „GIGANCI”  w  
Jodłówce-Wałkach, UKS Koszyce Wielkie.

Ponadto  aż  9  szkół  z  terenu  gminy  

Tarnów  otrzymało  dofinansowanie  
z  Programu  „Szkolny  Klub  Sportowy”  or-
ganizowanego  przez  Ministerstwo  Sportu  
i  Turystyki.  Dotacje  przeznaczone  są  na  
prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  spor-
towych  realizowanych  przez  nauczycieli   
wychowania fizycznego. Wniosek o wspar-
cie finansowe dla gminnych szkół publicz-
nych  został  złożony  za  pośrednictwem  
gminy Tarnów. Dofinansowanie otrzymały: 
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny  w  Porębie  Radlnej,  
Szkoła  Podstawowa  nr  1  w  Woli  Rzędziń-
skiej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzę-
dzińskiej,  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  
w  Koszycach  Wielkich,  Szkoła  Podstawo-
wa w Zbylitowskiej Górze, Szkoła Podsta-
wowa  w  Tarnowcu,  Niepubliczny  Zespół  
Szkolno-Przedszkolny  w  Łękawce,  Nie-
publiczny  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  
w Jodłówce-Wałkach.

Wsparcie dla gminnego sportu

Młodzi i zdolni – sportowcy ze stypendiami wójta gminy Tarnów

Pierwsze  stypendia  wójta  gminy  Tarnów  w  roku  2022  -  przyznane.  Wybitnymi  osiągnięciami,  tym  razem  głównie  
w  dyscyplinach  sportowych,  mogą  się  pochwalić  kolejne  osoby.  To  dzięki  codziennym  treningom,  wyrzeczeniom  

i poświęcaniu wolnego czasu na realizowanie pasji ich cele zostają osiągnięte, a marzenia sięgają coraz dalej. Wręczenie 
stypendiów finansowych odbyło się w Urzędzie Gminy Tarnów. 

Miłosz Wróbel
Uczeń  VII  Liceum  Ogól-
nokształcącego  w  Tarno-
wie.  Trenuje  lekkoatletykę  
w  Międzyszkolnym  Ludowym  
Uczniowskim  Klubie  Sporto-
wym Tarnów. Osiąga wysokie 
wyniki  zarówno  w  biegach  
krótkich, jak i długich, o czym 
świadczy  choćby  pierw-
sze  miejsce  w  sztafecie  mix  
4x400m  podczas  Mistrzostw  
Województwa  Juniorów  
w  Lekkiej  Atletyce  w  2021  r.  
oraz  brązowy  medal  w  biegu  
na  800  m  w  Mistrzostwach  
Województwa  Małopolskiego  
w Lekkiej Atletyce. 

Jan Kawula 
Uczeń  Zespołu  Szkół  Technicz-
nych  w  Tarnowie-Mościcach.  
Uprawia jedną z ekstremalnych 
odmian  kolarstwa  górskiego  
polegającego  na  zjeździe  ro-
werem  na  czas  po  stromych  
stokach.  W  2021  zajął  8.  miej-
sce  w  cyklu  National  Downhill  
League,  na  które  składał  się  
cykl  zawodów  w  Ustroniu,  Wi-
śle Stożku, Koninkach Tobołów, 
Górze  Żar.  Za  nim  także  Mi-
strzostwa Polski, gdzie zajął 24. 
miejsce.  Swoją  pasją  dzieli  się  
również  poprzez  prowadzenie  
własnego  kanału  na  Youtube  
czy Instagramie. 

Aleksandra Zaucha 
Uczennica  8  klasy  Szkoły  Podsta-
wowej  nr  2  w  Woli  Rzędzińskiej.  Od  
roku  2018  trenuje  lekkoatletykę  
pod  okiem  trenera  Ryszarda  Jasi-
cza  w  Międzyszkolnym  Ludowym  
Uczniowskim Klubie Sportowym Tar-
nów i  osiąga coraz większe sukcesy.  
W  2021  r.  podczas  Mistrzostw  Mało-
polski  w  biegu  przez  płotki  na  80m  
zajęła  pierwsze  miejsce,  w  sprincie  
na  100m  zdobyła  brąz.  W  Mistrzo-
stwach  Polski  w  Karpaczu  zajęła  7.  
miejsce. Pasją Aleksandry jest nie tyl-
ko sport.  Wytrwale uczy się języków 
obcych,  o  czym  świadczy  choćby  
fakt,  iż  w  ubiegłym  roku  otrzymała  
stypendium  językowe  im.  Michaela  
Leiera. 

Przemysław Kozioł 
Student  Akademii  Nauk  Stoso-
wanych w Tarnowie. Sportowiec 
ma  na  swoim  koncie  całą  listę  
osiągnięć,  zwłaszcza  w  biegach  
przełajowych.  Złoty  medal  zdo-
był m.in.  w Grand Prix Krakowa 
oraz  w  klasyfikacji  generalnej  
Grand  Prix  Krakowa  w  biegach  
przełajowych w kategorii  senio-
rów.  Pierwsze  miejsce  na  po-
dium zajmował również w wielu 
biegach  regionalnych,  w  tym  
w  VII  Urodzinowym  Biegu  Mia-
sta Pilzna, w 26. Biegu Sokołów 
w  Tarnowie,  a  także  regularnie  
w Memoriale bł. ojca Zbigniewa 
Strzałkowskiego w Zawadzie.
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Wiosna w naszej gminie
W gminie  Tarnów  już  od  koń-

ca  lutego  trwają  wiosenne  
porządki. W poszczególnych miej-
scowościach  prace  ruszyły  pełną  
parą, a wszystko po to, by pozbyć 
się  nieczystości  po  zimie.  Usuwa-
ne  są  i  przycinane  konary  drzew  
i  krzewów,  odnawiane  przystanki  
autobusowe,  porządkowane  cen-
tra  wsi  oraz  miejsca  użyteczności  
publicznej.  Z  jezdni  oraz  chodni-
ków zamiatany jest piasek i pył za-
legający po zimowym utrzymaniu 
dróg.  Zadbano  również  o  tereny  
zielone i gminną roślinność. 

W  pracach  uczestniczą  głów-
nie  gminni  pracownicy  gospo-
darczy,  włączyli  się  w  nie  także  
lokalni  przedsiębiorcy  oraz  miesz-
kańcy,  tym  bardziej  że  o  porządek  
na chodnikach położonych wzdłuż 
prywatnej  nieruchomości  powinni  
zadbać właściciele posesji. 

Za  systematyczne,  rokroczne  
porządki  wiosenne,  odwdzięcza  
się  również  sama  przyroda,  gdyż   

gmina  Tarnów  wraz  z  pierwszymi  
promieniami słońca zaczęła mienić 
się  kolorowymi krokusami.  Kwitną 
one  nie  tylko  w  prywatnych  ogro-
dach,  lecz  także  na  terenach  uży-
teczności  publicznej.  Nie  brakuje  
ich  w  żadnej  miejscowości,  ozda-
biają  centra  wsi,  place  przy  Do-
mach  Kultury,  zagospodarowane  
gminne pasy zieleni. A to wszystko 
dzięki jesiennej pracy pracowników 
gospodarczych  oraz  pracowników  
Centrum  Kultury,  którzy  zasadzili  
wtedy  tysiące  cebulek  krokusów,  
obecnie  ozdabiających  gminne  
sołectwa.  Ponadto  trwają  kolejne  
nasadzenia  kwiatów  i  krzewów,  
głównie  na  terenie  powstającego  
przy orliku parku w Tarnowcu. Miej-
sce to jest zagospodarowywane we 
współpracy  z  uczniami  z  Zespołu  
Szkół  Ekonomiczno-Ogrodniczych   
w Tarnowie, którzy w ramach prak-
tyk  szkolnych  nie  tylko  pomagają  
przy  pracach,  lecz  przede  wszyst-
kim zdobywają cenną wiedzę z za-
kresu ogrodnictwa.
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Nie trujmy siebie i przyrody
Straż  Gminna  oraz  strażacy  z  jedno-

stek Ochotniczych Straży Pożarnych 
w  gminie  Tarnów  apelują  o  rozsądek  
i niewypalanie traw na łąkach i nieużyt-
kach rolnych.  Sytuacja z  ogniem często 
wymyka  się  spod  kontroli,  co  stanowi  
zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia  ludzi,  
a także angażuje strażaków do akcji ga-
śniczych, którzy w tym czasie potrzebni 
mogą  być  w  innym  miejscu.  Trwa  rów-
nież  kampania  społeczna  „Stop  Poża-
rom  Traw”,  którą  prowadzi  Państwowa  
Straż Pożarna.

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny 
oraz  przedwiośnie  to  okresy,  w  których  
wyraźnie  wzrasta  liczba  pożarów  łąk  
i  nieużytków.  Wiele  osób  wypala  trawy  
i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postę-
powanie chęcią użyźniania gleby. Od po-
koleń  wśród  wielu  ludzi  panuje  bowiem  
przekonanie,  że  spalenie  trawy  spowo-
duje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym 
samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 
Jest  to  jednak  całkowicie  błędne  myśle-
nie.  Rzeczywistość  wskazuje,  że  wypala-
nie  traw  prowadzi  do  nieodwracalnych,  
niekorzystnych  zmian  w  środowisku  
naturalnym  –  ziemia  wyjaławia  się,  za-
hamowany  zostaje  bardzo  pożyteczny,  
naturalny rozkład resztek roślinnych oraz 
asymilacja azotu z  powietrza.  Do atmos-
fery przedostaje się szereg związków che-
micznych  będących  truciznami  zarówno  
dla  ludzi,  jak  i  zwierząt.  Wypalanie  traw  
jest  również  przyczyną  wielu  pożarów,  
które niejednokrotnie prowadzą niestety 
także  do  wypadków  śmiertelnych.  Rocz-
nie  w  tego  rodzaju  zdarzeniach  śmierć  
ponosi kilkanaście osób.

Można było tego uniknąć
Liczby i statystyki są porażające. W tym 

roku do końca marca strażacy w Małopol-
sce  interweniowali  przeszło  dwa  tysią-
ce  razy  przy  pożarach  łąk  i  nieużytków.  
W ostatnich tygodniach – średnio po 100 
razy dziennie. Niestety, odnotowano tak-
że wypadki śmiertelne oraz osoby ranne. 
A tych zagrożeń można było uniknąć.

Warto  wiedzieć,  że  za  ponad  94  pro-
cent przyczyn powstania takich pożarów 
odpowiedzialny jest człowiek. W rozprze-
strzenianiu  ognia  pomaga  także  wiatr.  
Osoby,  które  wbrew  logice  decydują  się  
na  wypalanie  traw,  przekonane  są  że  
w  pełni  kontrolują  sytuację  i  w  razie  po-
trzeby,  w  porę  zareagują.  Niestety  mylą  
się  i  czasami  kończy  się  to  tragedią.  
W  przypadku  gwałtownej  zmiany  jego  

kierunku, pożary bardzo często wymyka-
ją się spod kontroli i  przenoszą na pobli-
skie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie 
w  takich  pożarach  ludzie  tracą  dobytek  
całego życia.

W  tym  roku  dodatkowo  aura  –  zbyt  
mało opadów, zbyt mało śniegu w zimie – 
powoduje, że zagrożenie pożarami i szyb-
kim  rozprzestrzenianiem  się  ognia  jest  
jeszcze większe.

Warto  też  mieć  na  uwadze  to,  że  po-
żary  nieużytków,  z  uwagi  na  ich  charak-
ter  i  zazwyczaj  duże  rozmiary,  angażują  
znaczną  liczbę  sił  i  środków  straży  po-
żarnych.  Każda  interwencja  to  poważny  
wydatek  finansowy.  Strażacy  zaangażo-
wani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk 
i  nieużytków, w tym samym czasie mogą 
być  potrzebni  do  ratowania  życia  i  mie-
nia ludzkiego w innym miejscu. Może się 
zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie 
dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą 
naprawdę potrzebni.

Nie tylko konsekwencje 
przyrodnicze
Ci,  którzy  mimo  wszystko  chcą  ryzy-

kować,  muszą  również  liczyć  się  z  kon-
sekwencjami.  Nie  tylko  przyrodniczymi.  
O  tym,  że  postępowanie  takie  jest  nie-
dozwolone  mówi  m.in.  ustawa  z  dnia  
16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody,  
art.  124.  „Zabrania  się  wypalania  łąk,  

pastwisk,  nieużytków,  rowów,  pasów  
przydrożnych,  szlaków  kolejowych  oraz  
trzcinowisk  i  szuwarów”.  Art.  131  pkt.  12: 
„Kto (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, 
rowy,  pasy  przydrożne,  szlaki  kolejowe,  
trzcinowiska lub szuwary… – podlega ka-
rze aresztu albo grzywny”.

Art.  30  ust.  3  ustawy  z  dnia  28  wrze-
śnia  1991  r.  o  lasach;  „w  lasach  oraz  na  
terenach śródleśnych, jak również w odle-
głości do 100 m od granicy lasu, zabrania 
się działań i czynności mogących wywołać 
niebezpieczeństwo,  a  w  szczególności  -  
rozniecenia ognia poza miejscami wyzna-
czonymi do tego celu przez właściciela lasu 
lub nadleśniczego,  korzystania z  otwarte-
go płomienia, wypalania wierzchniej war-
stwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą suro-
we sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 
1971  r.  Kodeksu  wykroczeń:  „kara  aresz-
tu,  nagany  lub  grzywny,  której  wysokość  
może wynosić od 20 do 5000 zł”. Art. 163. § 
1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mają-
ce  postać  pożaru,  podlega  karze  pozba-
wienia wolności od roku do lat 10”.

Trwa  również  kampania  Państwowej  
Straży  Pożarnej  „Stop  Pożarom  Traw”.  
Więcej  na  stronie:  http://www.stoppoza-
romtraw.pl.

Wypalanie traw to akt nierozwagi i nieodpowiedzialności
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Gminne Kluby Seniora – działają i zapraszają
Kluby  Seniora  w  gminie  Tarnów  dzia-

łają w każdym sołectwie, liczą od kil-
kunastu do kilkudziesięciu osób. Charak-
teryzuje je to, że są otwarte na każdego, 
łączy  je  pasja,  głowa  pełna  pomysłów,  
ale też otwarte serce i  ogromne zaanga-
żowanie w różne akcje społeczne.

Po trwającej dwa lata epidemii, a co za 
tym  idzie  mniejszej  aktywności,  wracają  
z  nowymi  pomysłami,  z  planami,  które  
czekają już tylko na realizację.  To ludzie, 
którzy spędzają ze sobą swój wolny czas, 
spotykają  się  podczas  organizowanych  
przez siebie zebrań, uczestniczą w warsz-
tatach,  zajęciach,  wspólnie  zwiedzają  
Polskę  czy  biorą  udział  w  wydarzeniach  
kulturalnych.  Zebrania  odbywają  się  
regularnie,  zazwyczaj  raz  lub  dwa  razy  
w miesiącu. Kluby we własnym gronie or-
ganizują  także  spotkania  okolicznościo-
we, zabawy andrzejkowe i  karnawałowe, 
uczestniczą  w  wykładach  o  profilaktyce  
zdrowotnej,  organizują  wyjazdy  do  kin  
czy  teatrów.  W  każdym  sołectwie  mają  
wyznaczone  miejsca  spotkań,  w  których  
mogą  prowadzić  swoją  działalność,  są  
to  zazwyczaj  Domy  Kultury,  remizy  czy   
szkoły. 

Z klubami współpracuje także Centrum 
Kultury i Bibliotek, które co roku również 
z  myślą  o  nich  organizuje  m.in.  Gminny  

Dzień Seniora, zabawy andrzejkowe, zaję-
cia, liczne wycieczki krajoznawcze. 

I  co  najważniejsze  –  każdy  z  seniorów  
z terenu gminy Tarnów może już dziś do-
łączyć do klubu w jego sołectwie, tworzyć 
lokalną  społeczność  i  czerpać  energię  ze  
wspólnych  spotkań  w  gronie  sąsiadów.   

W  celu  zasięgnięcia  szczegółowych  infor-
macji  czy  zapisania  się  do  klubu  wystar-
czy podejść do prezes w danym sołectwie, 
choćby w dniu, kiedy planowane jest spo-
tkanie. Natomiast w Centrum Kultury i Bi-
bliotek informacje udzielane są pod nr tel. 
14 688 01 37. 

Przedstawiamy Panie Prezes poszczególnych Klubów Seniora 
oraz dni i miejsca spotkań:

Przepisy naszych gospodyń

Miejscowość Imię i nazwisko Czas i miejsce spotkań

Biała

Błonie

Jodłówka-Wałki

Koszyce Małe

Łękawka

Poręba Radlna

Radlna

Tarnowiec

Wola Rzędzińska I

Wola Rzędzińska II

Zbylitowska Góra

Zgłobice

Koszyce Wielkie

Zawada

Nowodworze

Zofia Radzik 

Ewa Uryga 

Lucyna Wiatr 

Elżbieta Ślęzak 

Kazimiera Łabędź 

Irena Puzia 

Wiesława Niemczura 

Helena Włodek 

Janina Kozioł 

Genowefa Kuś 

Krystyna Więcław 

Danuta Cicha 

Barbara Kołodziej

Alicja Wiązowska 

Irena Smalarz 

II wtorek miesiąca w remizie OSP

II sobota miesiąca w Domu Kultury

spotkania niecykliczne w remizie OSP

II wtorek miesiąca w CKiS

I czwartek miesiąca w szkole

spotkania niecykliczne

II wtorek miesiąca w Domu Kultury

I poniedziałek miesiąca w Domu Kultury

II i IV poniedziałek miesiąca w Domu Kultury

II wtorek miesiąca w remizie OSP

I wtorek miesiąca w Domu Kultury

II wtorek miesiąca w Domu Kultury

I środa miesiąca w Domu Kultury

spotkania niecykliczne w szkole

II wtorek miesiąca w Domu Kultury
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Przepis na tradycyjną pisankę




