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Planowanie przestrzenne

Ważne zmiany 
i terminy wynikające 
z uchwały antysmogowej

Korpus Wsparcia Seniorów 
– skorzystaj z pomocy!

W Urzędzie Gminy Tarnów trwa-
ją kolejne wyłożenia projektów 

miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego w części miejsco-
wości Koszyce Wielkie, Łękawka oraz 
Błonie.

Projekty planów są udostępnione 
na stronie internetowej Gminy Tarnów 
pod adresem: www.gmina.tarnow.pl 

w obwieszczeniach Wójta Gminy Tar-
nów (po prawej stronie) czy na tablicach 
ogłoszeń w danych miejscowościach. 
Informują o nich również sołtysi, radni 
oraz księża podczas ogłoszeń duszpa-
sterskich. Ponadto wszelkie informacje 
na temat procedur planistycznych moż-
na uzyskać pod nr telefonu: 14 688 01 38 
lub 14 688 01 17, a związane z nimi ogło-
szenia i ważne terminy publikowane są 

w aktualnościach na stronie interneto-
wej urzędu, w mediach społecznościo-
wych oraz w tygodniku TEMI. 

W najbliższych miesiącach planuje 
się ponowne wyłożenie projektu planu 
miejscowego w miejscowości Jodłówka 
Wałki, w związku z tym prosimy na bie-
żąco śledzić ogłoszenia ukazujące się 
na stronie internetowej urzędu.

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 
roku na terenie województwa ma-

łopolskiego obowiązuje uchwała anty-
smogowa. Zgodnie z decyzją radnych 
Sejmiku Województwa Małopolskiego 
wszyscy mieszkańcy naszego woje-
wództwa są zobowiązani do stosowa-
nia postanowień uchwały.

Wynika z niej, że od 1 stycznia 2023 roku 
nielegalne będzie użytkowanie kotłów 
i pieców na węgiel lub drewno, które 
nie spełniają wymagań klasy 3 lub wyż-
szej. Dotyczy to również urządzeń, dla 
których nie da się określić klasy emisji 
(np. brak dokumentacji, brak tabliczki 
znamionowej). Do końca 2026 roku na-
leży wymienić kotły 3 lub 4 klasy. Użyt-
kowane kominki i inne ogrzewacze od 1 
stycznia 2023 roku muszą spełniać wy-
magania ekoprojektu, mieć sprawność 
cieplną co najmniej 80% lub być dopo-
sażone w urządzenia redukujące emisję 
do poziomu ekoprojektu np. elektrofiltr.

Gdy instalujemy nowy kocioł na wę-
giel i drewno, musi on spełniać wymaga-

nie ekoprojektu, posiadać auto-
matyczny podajnik paliwa (nie 
dotyczy tylko kotłów zgazowu-
jących) i nie może 
być wyposażony 
w ruszt awaryjny. 
Zakazane jest spa-
lanie drewna i bio-
masy o wilgotności 
powyżej 20%, a przy zakupie 
węgla koniecznie należy za-
dbać o jego świadectwo jakości.

Uchwała antysmogowa jest aktem 
prawa miejscowego i dotyczy osób fi-
zycznych, jak również przedsiębiorców 
na obszarze województwa małopolskie-
go – dotyczy więc budynków mieszkal-
nych oraz budynków gospodarczych, 

szklarni i tuneli foliowych, lokali usługo-
wych, zakładów przemysłowych. Szcze-
gółowe informacje na stronie interne-
towej: www.powietrze.malopolska.pl/
antysmogowa/przedsiebiorcy/ oraz 
w Urzędzie Gminy Tarnów u ekodoradcy 
pod numerem tel. 14 688 01 24. 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej przystąpił do programu 

o nazwie Korpus Wsparcia Seniorów 
na rok 2022. Jest on przeznaczony dla 
osób od 65. roku życia i polega na za-
pewnieniu dostępu do tzw. „opasek 
bezpieczeństwa”, które będą połą-
czone z usługą operatora pomocy. 
W przypadku trudnej sytuacji lub 
nagłego zagrożenia, wciśnięcie gu-
zika alarmowego, znajdującego się 
na opasce, umożliwi połączenie się 
z gotową do interwencji centralą. 

Do udziału w programie będą 
kwalifikowane w pierwszej kolejności 

osoby samotne i samotnie gospoda-
rujące. Udział w programie jest cał-
kowicie bezpłatny. W gminie Tarnów 
może z niego skorzystać 50 osób. 

Celem programu jest poprawa 
poczucia bezpieczeństwa oraz moż-
liwość samodzielnego funkcjono-
wania w miejscu zamieszkania osób 
starszych przez dostęp do tzw. opieki 
na odległość. Koszty programu w ca-
łości pokryte zostaną przez Minister-
stwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji pod nr telefonu  
14 688 01 54.
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Jak wygląda i układa się współpra-
ca PSP w Tarnowie z jednostkami OSP 
w gminie Tarnów?

Bardzo dobrze. Dotyczy to wszystkich 
jednostek z terenu podtarnowskiej gminy. 
Jest ich dziewięć, a trzy – w Woli Rzędziń-
skiej, Koszycach Małych i Zgłobicach należą 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Są to jednostki prężne, dobrze funk-
cjonujące, posiadające odpowiednią ilość 
sprzętu oraz druhów przeszkolonych i przy-
gotowanych do działań ratowniczych przez 
funkcjonariuszy PSP w Tarnowie.

W jakich akcjach zazwyczaj pomocni 
są strażacy ochotnicy z podtarnowskiej 
gminy?

Tak naprawdę dysponowani są do 
wszystkich zdarzeń, do jakich dochodzi 
na terenie gminy. Zadania te realizują sa-
modzielnie lub z zastępami Państwowej 
Straży Pożarnej. Wynika to z obowiązują-
cych procedur. Na przykład mogą samo-
dzielnie uczestniczyć w akcjach gaszenia 
palących się traw, tam gdzie nie ma bezpo-
średniego zagrożenia dla życia i zdrowia. 
A inne akcje? W gminie jest duża sieć dróg 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 
więc często strażacy ochotnicy wzywani są 
do zdarzeń drogowych, bo czas tutaj odgry-
wa decydującą rolę. Niejednokrotnie do-
cierając jako pierwsi na miejsca zdarzenia, 
muszą właściwe ocenić poziom zagrożenia, 
pamiętając o zabezpieczeniu terenu, by 
następnie wykonać wszystkie czynności ra-
townicze, łącznie z kwalifikowaną pierwszą 
pomocą przedlekarską. Warto tu podkre-
ślić, że druhowie posiadają przeszkolenia 
w zakresie pierwszej pomocy. Czynności 
medyczne realizują do momentu przybycia 
zastępów PSP bądź oczywiście zespołu ra-
townictwa medycznego. Strażacy ochotni-
cy wysyłani są także do likwidacji pożarów 
i ich skutków, ale najbardziej nieoceniona 
jest ich pomoc nie w przypadku pojedyn-
czych akcji, lecz podczas likwidacji skut-
ków zdarzeń, które przychodzą w najmniej 
oczekiwanym momencie i w sposób mało 
przewidywalny. Chodzi o zdarzenia zwią-
zane z anomaliami pogodowymi, takimi 
jak silne wiatry czy obfite opady deszczu. 
Wtedy zasoby osobowe i sprzętowe PSP są 
niewystarczające, a potencjał ratowniczy 
OSP jest przecież bardzo duży i szczególnie 
wówczas potrzebny.

Wspomniał Pan, że jednostki OSP 
w gminie prężnie działają i mają odpo-
wiednią ilość sprzętu. Jaki jest poziom 
profesjonalizmu strażaków i jakim dys-
ponują wyposażeniem?

Mają stosunkowo nowe samochody ra-
towniczo-gaśnicze. Głównie te jednostki, 
które są w krajowym systemie. Inne w więk-
szości posiadają samochody ratowniczo-
gaśnicze bardziej zaawansowane wiekowo, 
które jednak nadal są sprawne technicznie 
i w pełni spełniają swoją funkcję podczas 
realizacji różnych czynności. Można powie-
dzieć, że druhowie z jednostek OSP z gmi-
ny Tarnów mają narzędzia, aby skutecznie 
realizować zadania związane z gaszeniem 
pożarów, ratownictwem drogowym, działa-
niami przeciwpowodziowymi oraz pierwszą 
pomocą. 

Pan wójt Grzegorz Kozioł jest bardzo 
dobrze zorientowany w tym zakresie. Zna 
potrzeby jednostek OSP i działa w kierun-
ku systematycznej wymiany sprzętu wy-
eksploatowanego, dążąc do wyposażenia 
spełniającego najwyższe standardy. Gmi-
na, przeznaczając znaczne środki finanso-
we na OSP, chce zapewnić mieszkańcom 
najwyższy poziom bezpieczeństwa. Należy 
ponadto wspomnieć o dobrej bazie loka-
lowej jednostek OSP i kolejnych planach 
poprawy tej bazy. Bardzo istotne jest rów-
nież to, że jednostki OSP w gminie Tarnów 
posiadają odpowiedni potencjał osobo-
wy, druhowie chcą się szkolić, uczestniczą 
w ćwiczeniach, doskonalą własne umie-
jętności oraz przede wszystkim zachowują 
pełną gotowość operacyjną, mimo iż są tyl-
ko ochotnikami.

Obecny rok charakteryzuje się dość małą 
ilością opadów deszczu. Sucho jest zwłasz-
cza w lasach. Co trzeba robić, na co zwra-
cać szczególną uwagę, aby unikać niebez-
pieczeństwa powstawania pożarów?

Bardzo częstą przyczyną pożarów lasów 
jest nieostrożność ludzka bądź mała odpo-
wiedzialność. Należy apelować i dążyć do 
tego, aby świadomość ludzi w tym temacie 
była jak największa. Trzeba unikać rozpala-
nia ognia w lesie w bezpośrednim sąsiedz-
twie lub wypalania traw i nieużytków, co 
jest niedozwolone. Ogień może się rozprze-
strzenić w szybki i niekontrolowany sposób 
i spowodować duże zagrożenie dla życia, 
zdrowia i mienia oraz na pewno duże straty.

Przed nami lato i wakacje – czas wy-
poczynku nad wodą. Co mamy robić, 
gdy widzimy topiącego się człowieka 
lub mamy podejrzenie, że ktoś zniknął 
pod wodą?

Należy zadzwonić na ogólnopolski numer 
alarmowy 112 i przekazać szczegółową in-
formację co do zdarzenia, a także miejsca 
gdzie do niego doszło. Następnie Woje-
wódzkie Centrum Powiadamiania Ratunko-

wego przekaże informacje do właściwych 
służb, po czym zadysponowane zostaną siły 
i środki PSP oraz innych jednostek ochrony 
przeciwpożarowej celem podjęcia czynno-
ści ratowniczych. A jak pomóc bezpośred-
nio? Jeżeli osoba utrzymuje się na wodzie, 
to najlepiej rzucić jakiś element, przed-
miot, aby mogła go złapać. Jeśli ktoś umie 
pływać, a nie ma innego dodatkowego za-
grożenia, to może podjąć akcję ratowniczą 
samemu, pamiętając o swoim bezpieczeń-
stwie poprzez właściwe zabezpieczenie się 
np. asekuracją przez drugą osobę. Trzeba 
jednak mieć świadomość, że osoba topiąca 
się na pewno stwarza bardzo duże zagroże-
nie dla osoby ratującej.

Jakie są możliwości PSP w zakresie ra-
townictwa wodnego? Jak szybko jesteście 
w stanie zadziałać po otrzymaniu zgłosze-
nia, że doszło do wypadku nad wodą?

Jesteśmy w pełnej gotowości 24 godzi-
ny przez siedem dni w tygodniu. Posia-
damy specjalistyczną grupę ratownictwa 
wodno-nurkowego. Realizuje tę specjali-
zację jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 2 
mieszcząca się przy ul. Błonie w Tarnowie. 
Po otrzymaniu zgłoszenia wyjeżdżamy na-
tychmiast, jednak czas dojazdu może być 
różny, w zależności od tego, w jakiej odle-
głości od miejsca lokalizacji naszej jednost-
ki doszło do niebezpiecznego zdarzenia 
nad wodą. Mamy łącznie 14 funkcjonariu-
szy, którzy posiadają specjalistyczne szko-
lenia w tym zakresie i odpowiedni sprzęt. 
Chciałbym tutaj zaznaczyć, że do dwóch 
godzin po zniknięciu osoby pod wodą są 
to działania ratownicze, natomiast później 
są to już niestety tylko czynności poszuki-
wawcze. Woda jest bardzo niebezpieczna. 
Proszę pamiętać o podstawowych zasa-
dach, że najbezpieczniejsza jest kąpiel 
w miejscach odpowiednio zorganizowa-
nych i oznakowanych, będących pod nad-
zorem ratowników WOPR lub funkcjonariu-
szy Policji Wodnej. Nie korzystajmy z kąpieli 
w gliniankach, stawach, na żwirowiskach 
czy w rzekach, które mogą być bardzo głę-
bokie i niebezpieczne.

Strażacy zawsze w pełnej gotowości
Rozmowa z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie 
st. bryg. Krzysztofem Gładyszem



Pielgrzymka seniorów  
z gminy Tarnów  
w Bieszczady

Pod koniec kwietnia najstarsi mieszkańcy 
gminy zwiedzali najciekawsze bieszczadz-
kie muzea i sanktuaria. Wyjazd rozpoczęli 
od modlitwy w Sanktuarium św. Jana z Du-
kli - klasztor oo. Bernardynów. Następnie 
na ich trasie były Muzeum Historyczne – Pa-
łac w Dukli, w Komańczy – Klasztor Sióstr 
Nazaretanek. Program pierwszego dnia wy-
cieczki kończył przejazd Wielką Pętlą Biesz-
czadzką. Drugi dzień wyjazdu to m.in. zwie-
dzanie Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku. Kolejno w Strachocinie, w Sank-
tuarium św. Andrzeja Boboli, seniorzy po-
znali historię kultu patrona naszej Ojczyzny. 
Ostatnim punktem wycieczki był Rymanów
-Zdrój. Wycieczkę od strony organizacyjnej 
wsparło gminne Centrum Kultury i Bibliotek, 
zapewniło także transport, natomiast pozo-
stałe koszty wyjazdu finansowane były przez 
uczestników.

Gmina Tarnów zaopie-
kuje się zabytkowym 
drzewostanem wokół 
kościółka w Zawadzie
Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Zawadzie 
przygotowała dokumentację techniczną 
opinii dendrologicznej wraz z programem 
prac pielęgnacyjnych drzewostanu wokół 
zabytkowego obiektu. Realizacją tego za-
dania zajmie się Gmina Tarnów, a zakres ro-
bót obejmie m.in. pielęgnację zabytkowych 
drzew. Prace zostaną wykonane do końca 
października br.

Gminny Przegląd 
Teatrzyków Szkolnych
W Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Gó-
rze odbyła się XVIII edycja Gminnego Przeglą-
du Teatrzyków Szkolnych „Spotkanie z Mel-
pomeną”. W tym roku zostały wyróżnione 
grupy teatralne z następujących szkół: z Po-
ręby Radlnej ze spektaklem „Życzenie”, która 
została doceniona za najlepszą grę aktorską 
całego zespołu, z Błonia z przedstawieniem 
„Lokomotywa” – zwycięzcy w kategorii  

walory wychowawcze i edukacyjne sztuki, 
ze Zbylitowskiej Góry, której przyznano na-
grodę za oprawę sceniczną spektaklu „Bal 
na Olimpie”. Tytuł najlepszego aktora otrzy-
mał Aleksander Baran odgrywający rolę 
kronikarza w spektaklu „Baśń o panowaniu 
Zdrówka” z grupy teatralnej ze szkoły w Ko-
szycach Wielkich. Następnie na scenie za-
prezentowały się zespoły z: Tarnowca – „Lew 
i mysz”, Woli Rzędzińskiej I – „Pani Twardow-
ska”, Woli Rzędzińskiej II – „Bolączki współ-
czesności”. Każda ze szkół została wyróżnio-
na dyplomem oraz statuetką.

Lekcje historii 
prowadzone przez 
wójta gminy Tarnów

Po przerwie spowodowanej pandemią do 
szkół podstawowych z terenu gminy Tarnów 
powróciły lekcje historii prowadzone dla naj-
starszych uczniów – klas VII i VIII przez wójta 
Grzegorza Kozioła oraz historyka i znawcę re-
gionu Adama Rybę. W tym roku uczestniczyły 
w nich: Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzę-
dzińskiej, Szkoła Podstawowa w Tarnowcu, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach 
Wielkich oraz Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Zgłobicach. Chociaż hasłem przewodnim 
lekcji była „Sprawa polska w czasie II wojny 
światowej”, prelegenci nawiązali także do 
wojny na Ukrainie.

Spotkania patriotyczne 
we wszystkich przed-
szkolach i klasach I-III

We wszystkich przedszkolach i klasach I-III 
szkół podstawowych gminy Tarnów odby-
ły się spotkania patriotyczne z okazji Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej i Święta Narodowe-
go 3 Maja połączone z rozdawaniem bia-
ło-czerwonych chorągiewek. O symbolach  

narodowych, o znaczeniu flagi państwo-
wej, godła, Mazurka Dąbrowskiego i o Kon-
stytucji 3 Maja opowiedzieli najmłodszym 
mieszkańcom gminy poseł na Sejm RP Anna 
Pieczarka, wójt Grzegorz Kozioł, zastępca 
wójta Sławomir Wojtasik oraz przewodni-
cząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera. 
Dzieci nie tylko z dużym zaangażowaniem 
i aktywnością uczestniczyły w prowadzo-
nych lekcjach, odpowiadały na pytania, 
lecz także śpiewały patriotyczne piosenki, 
deklamowały wiersze czy prezentowały 
krótkie patriotyczne apele. 

Gminny Konkurs Poezji 
Józefy Frysztakowej
Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jó-
zefy Frysztakowej tradycyjnie odbył się 
w Szkole Podstawowej w Tarnowcu. Blisko 
60 uczniów ze szkół podstawowych z terenu 
gminy Tarnów zaprezentowało jeden utwór 
Józefy Frysztakowej, lokalnej poetki, oraz 
drugi wiersz wybranego przez siebie autora. 
Jury zadecydowało o przyznaniu następują-
cych miejsc: klasy I–III: Oliwia Bołoz, Anna 
Radwan, Nikodem Tendera; klasy IV–VI: Ma-
ria Siedlęczka, Aleksandra Rudnik, Hanna 
Jachym; klasy VII–VIII: Julia Piska, Kordian 
Bober, Kornelia Zaucha.

Natomiast w kategorii plastycznej wyróż-
nieni zostali: klasy I–III: Pola Sobarnia, Patry-
cja Kurczab, Aleksandra Ussarz; klasy IV–VI: 
Jakub Solak, Karolina Marek, Milena Wajda; 
klasy VII–VIII: Jagoda Grochola, Magdalena 
Maksuś, Aleksander Sobarnia.

Ogólnopolskie 
zmagania szermiercze 
w Koszycach Wielkich

Ponad 200 zawodników z całej Polski wal-
czyło w trakcie zawodów szermierczych 
- Pucharu Żubrów, który odbył się w hali 
widowiskowo-sportowej w Koszycach Wiel-
kich. Organizatorem wydarzenia była m.in. 
Tarnowska Akademia Fechtunku oraz Gmi-
na Tarnów. „Puchar Żubrów” jest cyklem 
turniejów szermierczych, w których startują 
dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Zawody mają 
charakter międzynarodowy. Cykl obejmuje 4 
turnieje. Wydarzenie otworzyli Renata Kna-
pik-Miazga – pochodząca z gminy Tarnów 
szpadzistka, indywidualna mistrzyni Polski, 
medalistka mistrzostw Europy i mistrzostw 
świata - oraz wójt Grzegorz Kozioł.
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Laptopy dla uczniów 
i szkół rozdane
W Urzędzie Gminy Tarnów miało miejsce prze-
kazanie 70 laptopów, których koszt zakupu to 
ponad 130 tys. zł. Projekt ten był możliwy dzię-
ki złożonemu przez gminę wnioskowi w Kon-
kursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wspar-
cie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – „Granty PPGR” – finansowanego 
ze środków europejskich. To w ramach reali-
zowanego zadania wnukom oraz prawnukom 
byłych pracowników PGR, zamieszkałych 
na terenie gminy Tarnów, przekazano całkowi-
cie sfinansowane dla nich komputery. Ponad-
to dyrektorzy szkół publicznych z terenu gminy 
Tarnów otrzymali sprzęt komputerowy, który 
w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” gmina 
Tarnów zakupiła na wniosek dyrektorów.

Strażacy ochotnicy i pa-
nie z KGW połączyli siły 

Wspólnymi siłami strażacy OSP i panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Kalina” z Łękawki pięk-
nie zagospodarowali teren przy nowo po-
wstającym Domu Kultury i remizie, zadbali 
o to, by ozdobić skarpę kwiatami i krzewami. 
Koszt zakupu roślin pokryła gmina Tarnów. 
Mieszkańcy zasadzili m. in. azalie, berberysy, 
jałowce, floksy czy tuje. Codziennie też an-
gażują się w podlewanie roślin czy wszelkie 
prace pielęgnacyjne.

Otwarcie odnowionych 
pomieszczeń w remizie 
OSP w Białej

Odnowione pomieszczenia w remizie OSP 
w Białej zostały oddane do użytku miesz-
kańców. W otwarciu udział wzięli m.in. poseł 
na Sejm RP Anna Pieczarka, proboszcz para-
fii Łęg Tarnowski ks. Andrzej Bakalarz, pre-
zesi Klubów Seniora z Zofią Radzik na czele 
oraz Kół Gospodyń Wiejskich z Eleonorą Sak. 
Wszystkich zgromadzonych powitał gospo-
darz miejscowości – sołtys Stefan Kolak.  

O znaczeniu tego miejsca dla społeczności 
lokalnej mówił wójt gminy Tarnów. Następ-
nie pod przewodnictwem ks. proboszcza od-
mówiono modlitwę oraz poświęcono zmo-
dernizowane pomieszczenia Domu Kultury. 
Natomiast o samym sołectwie, o każdym 
z jego przedstawicieli piosenki i wierszyki 
zaprezentowali najmłodsi mieszkańcy Bia-
łej – przedszkolaki pod opieką dyrektor Kingi 
Nowak. 

Spotkania z Komendan-
tem Wojewódzkim PSP 
i wojewodą 
małopolskim 
W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kra-
kowie odbyło się spotkanie wójta Grzego-
rza Kozioła z nadbryg. Piotrem Filipkiem, 
Małopolskim Komendantem Wojewódz-
kim PSP. Rozmawiano o zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym gminy Tarnów, współ-
pracy gminnych OSP z Państwową Strażą 
Pożarną. W trakcie spotkania wójt zwrócił 
się również z prośbą do komendanta o dal-
sze wsparcie gminnych jednostek, w tym 
o przekazanie sprzętu dla kolejnej z nich.

Podczas wizyty w Urzędzie Wojewódz-
kim w Krakowie u wojewody małopolskie-
go Łukasza Kmity rozmawiano o współ-
pracy samorządu gminy z administracją 
rządową. – Tak szeroki rozwój naszej gminy 
jest możliwy m. in. dzięki środkom rządo-
wym, przekazywanym za pośrednictwem 
wojewody. To lepsze drogi dzięki Fundu-
szowi Dróg Samorządowych czy kolejne 
wyremontowane obiekty z Programu In-
westycji Strategicznych. Dziękuję wojewo-
dzie za dotychczasową dobrą współpracę  
– mówi wójt. 

XV Gminne Zawody 
Pływackie o Puchar 
Wójta Gminy Tarnów

W XV Gminnych Zawodach Pływackich 
o Puchar Wójta Gminy Tarnów rywalizo-
wało ponad 100 młodych zawodników. 
Wydarzenie odbyło się w Centrum Rekre-
acji Wodnej w Woli Rzędzińskiej, a jego 
organizatorami byli Szkoła Podstawowa 
w Zawadzie oraz Centrum Kultury i Biblio-
tek Gminy Tarnów. Uczestnicy to uczniowie 
szkół podstawowych z terenu gminy Tar-
nów, podzieleni na 3 kategorie wiekowe: 

„Skrzaty” - uczniowie klas I-III, „Młodziki” 
- klasy IV-VI oraz „Juniorzy” - klasy VII-VIII. 
Po rozegraniu poszczególnych konkurencji 
zawodnicy przystąpili do rywalizacji finało-
wych o Puchar Wójta Gminy Tarnów, który 
w poszczególnych kategoriach wiekowych 
zdobyli: Maria Kacer, Patryk Kuta, Masza 
Turenko, Kacper Gdowski, Julia Dychtoń, 
Kordian Bober.

Tydzień z biblioteką

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek we 
wszystkich filiach bibliotecznych trwał Ty-
dzień z biblioteką. W ramach Dnia Biblio-
tekarza zastępca wójta Sławomir Wojtasik 
oraz kierownik ds. bibliotek Łukasz Pro-
kop z upominkami odwiedzili biblioteka-
rzy gminnych filii oraz bibliotek szkolnych 
na terenie gminy Tarnów. Spotkania te, 
podobnie jak wspólny wyjazd biblioteka-
rzy na koncert do Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego w Krakowie, były podzię-
kowaniem za ich codzienną pracę na rzecz 
rozwoju czytelnictwa oraz kształtowania 
w młodym pokoleniu zamiłowania do lite-
ratury.

Natomiast mali czytelnicy z gminy Tar-
nów we wszystkich filiach bibliotecznych 
gościli Wacława Kozdroja – z wykształcenia 
bibliotekarza, z zamiłowania bajkopisarza, 
autora książek dla dzieci. Opowiedział on 
małym słuchaczom o tym, jak wygląda 
jego praca, przeprowadził z najmłodszymi 
warsztaty tworzenia bajek. Przez cały maj 
trwały również lekcje biblioteczne prowa-
dzone przez gminnych bibliotekarzy dla 
uczniów szkół podstawowych. 

Majówka seniorów 
w Pogórzu Rożnowskim
Ponad 300 seniorów z gminy Tarnów wzięło 
udział w majówce w Pogórzu Rożnowskim. 
Wspólne zwiedzanie rozpoczęło się w Tro-
piu - Sanktuarium św. pustelników Świera-
da i Benedykta. Następnie seniorzy poznali 
historię zapory w Gródku nad Dunajcem. 
Największe wrażenie zrobiły na zwiedzają-
cych Europejskie Centrum Muzyki Krzyszto-
fa Pendereckiego w Lusławicach oraz Dwór 
Krzysztofa Pendereckiego z magicznymi 
ogrodami. Seniorzy zwiedzali także wy-
remontowany rynek w Zakliczynie, gdzie 
burmistrz Dawid Chrobak opowiedział 
o gminie, historii i zabytkach. Wycieczkę 
zakończyła biesiada nad Dunajcem. 
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Paraolimpiada 
Pływacka „Bez Granic”

W Centrum Rekreacji Wodnej w Woli Rzędziń-
skiej odbyła się III edycja Paraolimpiady Pły-
wackiej „Bez Granic”. Dzieci, młodzież oraz 
dorośli – osoby niepełnosprawne z regionu 
tarnowskiego spotkali się, by spróbować 
swoich sił w pływaniu. Ich zadaniem było 
przepłynięcie basenu dowolnym stylem, 
najlepsi z każdej kategorii wiekowej walczy-
li o puchar. Sportowe emocje towarzyszyły 
wszystkim. Na koniec przyszedł czas na po-
częstunek, pamiątkowe medale, dyplomy 
oraz nagrody dla uczestników, a zwycięzcy 
poszczególnych kategorii otrzymali także 
puchary wręczane przez Annę Pieczarkę, po-
seł na Sejm RP, która wydarzenie objęła pa-
tronatem honorowym. Należy dodać, iż pro-
jekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego.

„Mali ekolodzy” 
– wręczenie nagród 
laureatom konkursu 

„Mali ekolodzy” – pod takim hasłem 
uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
z terenu gminy Tarnów wykonywali prace 
plastyczne nawiązujące swą tematyką do 
Dnia Ziemi i wartości ekologicznych. Celem 
konkursu było promowanie i upowszech-
nianie wiedzy na temat ekologii, przyrody 
oraz ochrony środowiska. Wśród „Małych 
ekologów” laureatami zostali: I miejsce – 
Liliana Żychowska, II miejsce – Katarzyna 
Bober, III miejsce – Filip Bednarz, wyróżnie-
nia otrzymali: Maja Łazowska oraz Kamila 
Turlej. Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego.

Warsztaty pod hasłem 
„Wspólnie zadbajmy 
o czyste powietrze”

W szkołach i przedszkolach z gminy Tarnów 
odbyły się zajęcia ekologiczne zorganizo-
wane przez pracowników urzędu w ramach 
Zielonego Tygodnia pod hasłem „Wspólnie 
zadbajmy o czyste powietrze”. Dotyczyły 
one ochrony powietrza, programu „Czyste 
Powietrze” oraz segregacji odpadów. Pod-
czas warsztatów wyświetlona była prezen-
tacja związana z problematyką ochrony 
powietrza. W trakcie lekcji uczono młodych 
ekologów, jak dbać o otoczenie.

Turniej Akrobatyki 
w Koszycach Wielkich

W hali widowiskowo-sportowej w Ko-
szycach Wielkich odbył się Ogólnopolski 
Turniej Akrobatyki w Skokach na Ścieżce 
o Puchar Wójta Gminy Tarnów. Wydarze-
nie zgromadziło przeszło 100 uczestników, 
rywalizujących w siedmiu kategoriach wie-
kowych. W turnieju udział wzięła również 
drużyna z Koszyc Wielkich, z której to III 
miejsce wśród juniorek młodszych wywal-
czyła Wiktoria Bajorek, natomiast w kate-
gorii juniorek starszych II pozycję zdobyła 
Liliana Bochenek, a zaraz za nią uplasowa-
ła się jej koleżanka Wiktoria Pietras. Ponad-
to wśród uczestniczek w wieku 12-13 lat 
wyróżnienie otrzymała Ludwika Odbierzy-
chleb.

W zależności od kategorii wiekowej spor-
towcy musieli wykonać określoną ilość ele-
mentów akrobatycznych, do których należa-
ły np. salta, śruby czy przewroty. 

Należy nadmienić, że Ogólnopolski Tur-
niej Akrobatyki w Skokach na Ścieżce mógł 
odbyć się dzięki zaangażowaniu Fundacji 
„I Can Fly” oraz pomocy finansowej woje-
wództwa małopolskiego, patronatowi Wójta 
Gminy Tarnów, a także wsparciu sponsorów.

Otwarcie 
wyremontowanych 
pomieszczeń w OSP 
w Woli Rzędzińskiej II
W Woli Rzędzińskiej II miejscowy Klub Se-
niora „Serduszko” zorganizował uroczyste 
otwarcie wyremontowanych pomieszczeń 
w remizie OSP. W spotkaniu oprócz gospo-
darzy, czyli Klubu Seniora z prezes Geno-
wefą Kuś, udział wzięli zaproszeni goście 
oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. 
Członkowie Klubu Seniora podczas spotka-
nia nie tylko rozmawiali o planach, o tym, co 
jeszcze można zmienić w wyremontowanych 
pomieszczeniach, lecz także wspominali 
ostatnie lata aktywnej i pełnej zaangażowa-
nia działalności, o czym najlepiej świadczy 
pamiątkowa kronika, prowadzona od 2013 r. 
przez prezes Klubu Genowefę Kuś.

XIX Memoriał 
bł. o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego

Memoriał bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego 
został zorganizowany 19 lat temu z inicjaty-
wy Szkoły Podstawowej w Zawadzie na cze-
le z jej dyrektorem Krzysztofem Nowakiem 
i cieszy się niesłabnącą popularnością.

Obchody ku pamięci misjonarza pocho-
dzącego z Zawady rozpoczęły się Mszą Św. 
w intencji jego kanonizacji w miejscowym 
kościele. Przewodniczył jej o. Dariusz Ga-
czyński. Po zakończeniu Eucharystii odbyło 
się uroczyste złożenie kwiatów.

W biegach memoriałowych wzięli udział 
zawodnicy z różnych części południowej 
Polski, a nawet dzieci w wieku przedszkol-
nym. Na trasie pojawili się również zawodni-
cy rywalizujący w kategorii nordic walking. 
Każdy z uczestników na mecie otrzymał pa-
miątkowy medal. 

Występy dzieci z miejscowej szkoły za-
inaugurowały festyn rodzinny, stanowią-
cy drugą część niedzielnego wydarzenia. 
Na scenie oprócz dalszych pokazów wokal-
no-tanecznych odbył się również quiz wie-
dzy o kominiarstwie przeprowadzony przez 
Wiesława Zabawę – prezesa Międzywoje-
wódzkiego Cechu Kominiarzy i konkurs zna-
jomości Zawady zorganizowany przez miej-
scowy Klub Seniora. Dla osób przybyłych do 
Zawady czekał poczęstunek przygotowany 
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przez lokalne Koło Gospodyń Wiejskich i Go-
spodarzy czy tradycyjny bigos od samorządu 
gminy. Odbyło się także losowanie cennych 
nagród, w tym m.in. rowerów, hulajnogi 
oraz bonu podarunkowego. Na zakończenie 
dnia miała miejsce biesiada muzyczna.

Remiza w Woli 
Rzędzińskiej II 
będzie remontowana
Dzięki pozyskanym środkom finansowym zo-
stanie wyremontowana remiza OSP w Woli 
Rzędzińskiej II. Inwestycja będzie możliwa 
dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego w kwocie 42 tys. zł. 

Środki te zostaną wykorzystane na mo-
dernizację instalacji elektrycznej w pomiesz-
czeniach garażowych remizy i dostosowanie 
jej do współczesnych standardów. 

Dofinansowanie 
Erasmus+ dla szkoły 
w Porębie Radlnej
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej otrzy-
mała dofinansowanie z Narodowej Agencji 
Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpu-
su Solidarności w kwocie blisko 36 tys. euro.
Program Erasmus+ umożliwia wymianę mię-
dzynarodową uczniów, studentów i nauczy-
cieli przede wszystkim w obrębie państw 
Unii Europejskiej. 

Należy nadmienić, że to już kolejna do-
tacja dla szkoły z gminy Tarnów związana 
z programem Erasmus+. Wcześniej podobne 
dofinansowanie otrzymały szkoły podstawo-
we w Tarnowcu oraz w Koszycach Wielkich. 

Dni Pamięci Żydów 
Galicyjskich w Buczynie

Jak co roku w Zbylitowskiej Górze, w lesie 
Buczyna, odbyły się Dni Pamięci Żydów Ga-
licyjskich. Zainaugurowały je wspólne mo-
dlitwy duchownych katolickich i żydowskich 
w intencji tysięcy osób, głównie narodowo-
ści żydowskiej, zamordowanych tam przez 
Niemców w czasie II wojny światowej.

Modlitwy nad zbiorowymi mogiłami po-
mordowanych prowadził Tadeusz Jakubo-
wicz – Przewodniczący Gminy Żydowskiej 
w Krakowie. Na żałobne uroczystości w lesie 
Buczyna przybył także dyrektor Oddziału IPN 

w Krakowie dr hab. Filip Musiał, a samorząd 
gminy Tarnów reprezentował Adam Ryba

Konkurs plastyczny 
„Życie bez alkoholu” 
rozstrzygnięty

Zakończyła się kolejna edycja konkursu pla-
stycznego „Życie bez alkoholu” organizo-
wanego przez Gminy Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Celem projektu było uświadomienie 
młodemu pokoleniu szkodliwego wpływu 
alkoholu na organizm człowieka. W konkur-
sie wzięło udział 55 uczniów z wszystkich 
szkół podstawowych z terenu gminy Tarnów. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Tarnowie pod przewodnic-
twem Jana Nowaka wyróżniła 46 prac oraz 
wybrała 3 najlepsze w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych. Wśród laureatów zna-
leźli się: klasy I-III: Amelia Stec, Lena Klasiń-
ska, Kacper Gryzło; klasy IV-VI: Piotr Ramza, 
Dariusz Zaucha, Antoni Waleriańczyk; klasy 
VII-VIII: Filip Rymanowski, Adrianna Dreli-
charz, Aleksander Baran.

Wycieczka seniorów 
„Węgierskim szlakiem” 

„Węgierskim szlakiem” wyruszyło blisko 100 
seniorów z gminy Tarnów, aby podczas trzy-
dniowej wycieczki zobaczyć najpiękniejsze 
miejsca i zabytki Budapesztu oraz węgier-
skich miasteczek.

Zwiedzanie rozpoczęto od stolicy Wę-
gier – Budapesztu. Tam zobaczyli m.in. Or-
szághaz – Parlament, Kościół Macieja, Plac 
Bohaterów. Kolejny dzień wycieczki to auto-
karowy przejazd Zakolem Dunaju, miastecz-
ko Szentendere, gdzie seniorzy byli m.in. 
w Muzeum Marcepanu, oraz monumentalny 
Esztergom z bazyliką. Ostatni dzień wyjazdu 
wycieczkowicze spędzili w Egerze – zwiedzali 
m.in. Stare Miasto oraz byli w Dolinie Pięknej 
Pani. Wycieczkę seniorów z gminy Tarnów od 
strony organizacyjnej wsparło gminne Cen-
trum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.

Ksawery Masiuk 
z brązowym medalem 
mistrzostw świata!

17-letni Ksawery Masiuk z Tarnowca na mi-
strzostwach świata w Budapeszcie na dystan-
sie 50 m stylem grzbietowym zdobył brązowy 
medal. Polak początkowo zajął II miejsce 
po dyskwalifikacji Justina Ressa, który przy-
płynął jako pierwszy, lecz protest strony ame-
rykańskiej został przyjęty i tym samym Ksawe-
rego przesunięto na III miejsce.

Od początku zawodnik pokazywał, że jest 
w świetnej formie. Mieszkaniec Tarnowca już 
w półfinale pokonał dystans z czasem 24,48 s 
i tym samym pobił rekord Polski.

Medal Ksawerego Masiuka jest pierwszym 
zdobytym przez Polskę na mistrzostwach 
świata w Budapeszcie. Obecnie utalentowa-
ny pływak przygotowuje się również do mi-
strzostw Europy juniorów, które niebawem 
odbędą się w portugalskim Setúbal.

Młody mieszkaniec Tarnowca jest wielo-
krotnym stypendystą wójta gminy Tarnów. 
To kolejny przykład na to, że warto dostrze-
gać młode talenty i w nie inwestować. Renata 
Knapik-Miazga z Koszyc Wielkich z kolei odno-
si sukcesy w szermierce. Jest m.in. medalistką 
mistrzostw Europy.

Najstarsza mieszkanka 
gminy Tarnów

29 czerwca 107. urodziny obchodziła naj-
starsza mieszkanka gminy Tarnów Micha-
lina Tyrka. Solenizantka przyszła na świat 
w 1915 roku, czyli w czasie I wojny świa-
towej. Całe swoje życie związała z Porębą 
Radlną. Jej głównym zajęciem było pro-
wadzenie gospodarstwa rolnego oraz wy-
chowywanie dzieci, których pani Michalina 
ma sześcioro. Z okazji urodzin życzenia ju-
bilatce złożyli wójt gminy Tarnów Grzegorz 
Kozioł, radny Jan Skórka oraz sołtys wsi 
Wojciech Hońdo.
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Trwa sezon 
inwestycyjny

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych, Fundusz Rozwoju Dróg Sa-

morządowych, pierwsza i druga edycja 
„Polskiego Ładu” to programy, z których 
bardzo duże środki finansowe na inwe-
stycje lokalne otrzymała w ostatnim 
czasie nasza gmina. Dzięki temu – mimo 
trudnej sytuacji ekonomicznej spowodo-
wanej pandemią koronawirusa i wojną 
na Ukrainie – rozwój inwestycyjny w na-
szych miejscowościach jest nadal konty-
nuowany. Gmina będzie pozyskiwać ko-
lejne środki finansowe z innych źródeł, 
w tym z województwa małopolskiego.

- Niektóre inwestycje są już bardzo za-
awansowane, a nawet w końcowej fazie 
odbiorów technicznych, przy innych prace 
dopiero się rozpoczęły, a na kolejne ogła-
szamy przetargi i przygotowujemy się do 
ich realizacji. Nasze zadania inwestycyjne 
realizujemy przy minimalnym wkładzie 
własnym, gdyż do niektórych przedsię-
wzięć udaje się nam pozyskać nawet 95% 
dofinansowania. Umożliwiają to przede 
wszystkim rządowe programy – mówi wójt 
Grzegorz Kozioł.

Pierwszy „Polski Ład”
Tak dużego wsparcia finansowego z bu-

dżetu państwa na działania rozwojowe na-
szego gminnego samorządu nie było nigdy 
w historii. W pierwszej edycji Rządowego 
Funduszu Inwestycji Strategicznych „Pol-
ski Ład” otrzymaliśmy 10 mln zł. Inwesty-
cje są w trakcie realizacji.

Pozyskane środki zewnętrzne umożli-
wiły rozpoczęcie długo oczekiwanej przez 
mieszkańców modernizacji zabytkowego 
budynku dworu wraz z zagospodarowa-
niem terenu w Koszycach Małych. Znajdą 
się w nim pomieszczenia przeznaczone 
na cele wystawiennicze i ekspozycyjne - 
Centrum Historii i Sztuki. Wartość inwesty-
cji – 5 mln zł.

W Tarnowcu w sąsiedztwie domu kul-
tury powstaje centrum tej miejscowości. 
Będzie tam wiata ze sceną, plac zabaw 
dla najmłodszych i siłownia plenerowa. 
W ramach projektu wybudowana zostanie  

także tężnia solankowa oraz fontanna 
chodnikowa. Powstaną nowe chodniki 
i miejsca postojowe przy ulicy Nadbrzeż-
nej. Koszt inwestycji – blisko 2 mln zł.

Ponadto rozpoczęły się prace związa-
ne z rozbudową centrum Koszyc Wielkich, 
gdzie również została zaplanowana do 
wykonania tężnia solankowa, fontanna 
i część rekreacyjna. Koszt zadania - prawie 
2,3 mln zł.

Warto przypomnieć, że łączna wartość 
tych trzech inwestycji to przeszło 9,2 mln zł.

Dzięki funduszom z pierwszej edycji 
„Polskiego Ładu” znacząco zostanie po-
prawiony stan gminnej infrastruktury dro-
gowej. Rozpoczęły się już remonty dróg 
gminnych: „Przez Las” w Woli Rzędziń-
skiej, ulicy Bocznej w Zgłobicach, a wkrót-
ce także ul. Ogrodniczej i koło kościoła 
w Tarnowcu, drogi „Ostra Góra” w Łękaw-
ce oraz ul. Stachury w Koszycach Wielkich.

Łącznie zmodernizowanych zostanie 
przeszło 4 km dróg, a wartość tych zadań 
to prawie 1,4 mln zł przy 95% dofinanso-
waniu.

Ponadto powstaną kolejne odcin-
ki chodników przy drodze powiatowej 
w Woli Rzędzińskiej (od kościoła w kierun-
ku ośrodka zdrowia) i przy drodze woje-
wódzkiej nr 977 w Porębie Radlnej. Kwota 
dofinansowania – 1,7 mln zł.

Drugi „Polski Ład”
Z drugiej edycji „Polskiego Ładu” do 

gminy Tarnów trafiło prawie 11 mln zł 

Projekt budynku OSP w Zbylitowskiej Górze

Chodnik w Woli Rzędzińskiej wzdłuż drogi powiatowej
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na budowę oraz modernizację infra-
struktury drogowej, kanalizacyjnej, kul-
turalnej i społecznej.

Za pozyskane środki finansowe wy-
konane zostaną remonty dróg gminnych 
w Woli Rzędzińskiej II, Nowodworzu, ul. 
Krótkiej w Koszycach Małych, ul. Jaśmi-
nowej w Zgłobicach i Koszycach Małych, 
a także dróg w Zawadzie i Białej. Zostanie 
wybudowany pozostały odcinek chod-
nika wraz z kanalizacją burzową przy ul. 
Granicznej w Koszycach Wielkich. 

W Łękawce powstanie odcinek sieci 
kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 
km. Kolejnym zadaniem będzie zakoń-
czenie budowy domu kultury z pomiesz-
czeniami dla OSP.

W sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 
w Zawadzie rozpocznie się budowa długo 
oczekiwanego domu kultury. W ramach 
inwestycji z drugiej edycji „Polskiego 
Ładu” przewidziano generalny remont 
istniejącego budynku OSP w Zbylitow-
skiej Górze.

Inne inwestycje 
z zewnętrznymi dotacjami
Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-

kalnych prowadzona jest przebudowa 
oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 
w Woli Rzędzińskiej o halę sportową oraz 
segment dydaktyczny. Wartość zadania to 
przeszło 10 mln zł. Przewidywane zakoń-
czenie prac już w przyszłym roku.

Zakończyła się budowa budynku szatni 
dla sportowców w Koszycach Małych, która 
również współfinansowana była z rządo-
wych programów. Koszt zadania wyniósł 
1,3 mln zł. Obecnie trwają odbiory końco-
we inwestycji.

Ciąg pieszo-jezdny z nawierzchnią 
z kostki betonowej o szerokości 5 m (wraz 
z odwodnieniem i kanalizacją opado-
wą) wykonywany jest na ulicy Sosnowej 
w Zgłobicach. Wartość zadania (dotacja 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 
613 tys. zł) wynosi przeszło milion złotych.

Trwają końcowe prace przy budowie 
centrum w Woli Rzędzińskiej II, warto  

dodać, że z pierwszą na terenie naszej gmi-
ny tężnią solankową. Wartość całego zada-
nia to 1,7 mln zł. Na budowę tężni gmina 
otrzymała dotację z województwa mało-
polskiego.

Przy Szkole Podstawowej w Zbylitow-
skiej Górze rozpoczęła się budowa placu 
sportowo-rekreacyjnego. Wartość inwe-
stycji po przetargu to 270 tys. zł. Gmina 
pozyskała na ten cel 50 % dofinansowa-
nia z programu Małopolska Infrastruktura 
Sportowo-Rekreacyjna na 2022 rok.

Drogi, oświetlenia 
i zabytki
W ramach pozyskanego dofinansowa-

nia z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego zostaną w najbliższych 
miesiącach zmodernizowane drogi dojaz-
dowe do pól w Jodłówce-Wałkach (obok 
cmentarza oraz tzw. Banuchówka, „Przy 
pętli” i „Bocznik”), Porębie Radlnej (tzw. 
Na Granicach) i w Radlnej (tzw. za KMK). 
Otrzymana dotacja wynosi 130 tys. zł.

W maju zakończyły się prace przy budo-
wie przejścia dla pieszych z tzw. dedykowa-
nym oświetleniem w ciągu drogi powiato-
wej przy domu kultury z pomieszczeniami 

dla OSP w Zgłobicach. Wykonany został 
spocznik dla pieszych oraz nowe oznako-
wanie poziome i pionowe. 

W bieżącym roku gmina otrzymała do-
finansowanie od powiatu tarnowskiego 
na budowę chodników, ścieżek rowero-
wych i realizację innych zadań w wysoko-
ści prawie 150 tys. zł. Będą one wykony-
wane przy drogach powiatowych w gminie 
Tarnów. 

W ramach środków z funduszu sołeckie-
go wytypowano do realizacji w bieżącym 
roku nakładki asfaltowe m.in. na drogach 
w Białej (tzw. Piekło), Błoniu (tzw. Kopali-
ny i Kamionki) i Radlnej. W ramach współ-
pracy z Tauron Dystrybucja S.A. planowa-
ne są do wykonania oświetlenia drogowe 
w Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej, 
Zawadzie, Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej I. 
Zaplanowana została budowa oświetlenia 
przy ul. Brzozowej w Zgłobicach. Na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Topolową do 
ul. Pracy w Koszycach Małych zostanie 
zamontowanych 10 nowoczesnych opraw 
ledowych.

Rozpoczął się remont konserwatorski 
cmentarza wojennego nr 196 z okresu I woj-
ny światowej w Koszycach Małych. Gmina 
pozyskała na ten cel dofinansowanie w łącz-
nej kwocie przeszło 132 tys. zł z aż czterech 
źródeł – od wojewody małopolskiego, mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego, 
z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dofinansowania do prowa-
dzonej działalności pozyskuje też Centrum 
Kultury i Bibliotek. Dzięki temu udało się 
w ostatnim czasie uzyskać dotacje na ta-
kie programy, jak „Promocja czytelnictwa 
2022”- 30 tys. zł, „Literatura” – 30 tys. zł, 
„Kultura dostępna” – 60 tys. zł czy „Kultura 
ludowa i tradycyjna” – 45 tys. zł.

Prace budowlane przy budynku Centrum Histori i Sztuki 
w Koszycach Małych

Przejście dla pieszych z tzw. dedykowanym oświetleniem w Zgłobicach



Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łękawce

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

Szkoła Podstawowa im. hetmana 
Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Błoniu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Jodłówce-Wałkach

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Porębie Radlnej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Koszycach Małych

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

Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

Szkoła Podstawowa im. o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego w Zawadzie

Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Koszycach Wielkich

Szkoła Podstawowa im. KEN 
w Zbylitowskiej Górze
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Uczniowskie perełki 
w poszczególnych szkołach

Rok ciężkiej pracy z pewnością wymagał od nich wielu wyrzeczeń i godzin spędzonych przy nauce – jednak było warto. Teraz należą 
do grona najlepszych, a ich trud i obowiązkowość z pewnością zaowocuje w przyszłości. Poniżej uczniowie ze wszystkich szkół  

z terenu gminy Tarnów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali najwyższe średnie w nauce:
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Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego 
w Tarnowcu:
1. Maja Orczyk – kl. 8A – 5,83
2. Emilia Tryba – kl. 8B – 5,78
3. Dominika Szczerba – kl. 6A – 5,67
4. Magdalena Sondej – kl. 8a – 5,61
5. Martyna Kurek – kl. 4B – 5,55
6. Zuzanna Drabek – kl. 8A – 5,44
7. Alicja Malinowska – kl. 4B - 5,36
7. Szymon Surmacz – kl. 7A - 5,36
8. Pola Kosiba – kl. 8A - 5,33
8. Jagoda Rejkowicz - kl. 5B - 5,33
9. Zuzanna Łabno – kl. 4A - 5,3

Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Koszycach Wielkich:
1. Amelia Kaczmarczyk - kl. 8b - 5,79
2. Szymon Pieczarka - kl. 7a - 5,50
3. Filip Rymanowski - kl. 7b - 5,43
4. Maja Śliwa - kl. 7b - 5,36
4. Zuzanna Tadel - kl. 8b - 5,36
5. Igor Kamirski - kl. 8a - 5,33
6. Hubert Olszówka - kl. 6 - 5,31

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych:
1. Maria Kędzior – kl. 7 - 5,79
2. Zuzanna Bałaszowiec – kl. 8 - 5,78
3. Maja Gieracka – kl. 7 - 5,50
3. Oliwier Schabowski – kl. 8 - 5,50
4. Kacper Cebula – kl. 4 - 5,36
5. Jakub Ordowski – kl. 8 - 5,33
6. Karol Gieracki – kl. 8 - 5,22

Szkoła Podstawowa im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego 
w Zawadzie:
1. Aleksandra Włodek – kl. 4 - 5,73
2. Xymena Raputa – kl. 8 - 5,56
2. Jakub Pilaszek – kl. 6 - 5,50
3. Maja Kryczka – kl. 4 - 5,45
4. Amelia Łabno – kl. 5 - 5,33

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego 
w Zgłobicach:
1. Zuzanna Sus – kl. 8b - 5,67
2. Klaudia Rąpała – kl. 8b - 5,61
3. Kaya Gajko – kl. 8b - 5,56
4. Weronika Niedźwiecka – kl. 6a - 5,46
5. Michał Mulka – kl. 8a - 5,39
6. Aleksandra Sarad – kl. 4b - 5,36
6. Maja Twarowska – kl. 7b - 5,36
7. Kalina Jaźwiec – kl. 8b - 5,33
8. Emilia Łaśko – kl. 5a - 5,31
9. Natalia Musiał – kl. 8a - 5,28
10. Michał Wojtasik – kl. 4b - 5,27
10. Piotr Jacak – kl. 4b - 5,27
10. Pola Król – kl. 4a - 5,27

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Błoniu:
1. Wiktor Stelmach – kl. 6 - 5,75
2. Julia Ostrowska – kl. 5 - 5,58
3. Lena Latawska – kl. 7 - 5,43
4. Gabriela Chamera – kl. 8 - 5,39
4. Aleksandra Wielgus – kl. 8 - 5,39
5. Emilia Chochorowska – kl. 5 - 5,33
5. Patryk Korman – kl. 5 - 5,33

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łękawce:

1. Oliwia Lech – kl. 4 - 5,92
2. Faustyna Jędrzejewska – kl. 5 - 5,54

3. Anna Odbierzychleb – kl. 4 - 5,50
3. Karolina Skruch – kl. 7 - 5,50
3. Katarzyna Filar – kl. 7 - 5,50
4. Sandra Koryga – kl. 5 - 5,46

5. Małgorzata Nowak – kl. 4 - 5,42
5. Aleksandra Gryzło – kl. 4 - 5,42

5. Oliwia Bednarz – kl. 4 - 5,42

Szkoła Podstawowa im. KEN w Zbylitowskiej Górze:
1. Xsavier Piska – kl. 5 - 6,00

1. Emilia Węglińska – kl. 5 - 6,00
2. Aleksandra Gomółka – kl. 6 - 5,92

3. Kacper Czochara – kl. 8 - 5,67
3. Jadwiga Jachym – kl. 5 - 5,67

3. Michał Król – kl. 5 - 5,67
3. Kacper Gdowski – kl. 6 - 5,67

3. Tomasz Wrona – kl. 6 - 5,67
4. Gabriel Miłkowski – kl. 8 - 5,56

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 
w Porębie Radlnej:

1. Jakub Brudziński- kl. 4 - 5,55
2. Alicja Ząbkowska - kl. 5 - 5,33

3. Milena Piekarz - kl. 7 - 5,28
4. Zuzanna Seruś - kl. 4 - 5,27

5. Patryk Tyrka - kl. 5 - 5,25
5. Rafał Kozyra - kl. 6 - 5,25

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

1. Monika Radwan - kl. 5a - 5,92
2. Jan Konopacki - kl. 6a - 5,83

3. Julia Kuciel - kl. 8b - 5,78
4. Kornelia Grzegórzek - kl. 5a - 5,75

4. Maria Siedlęczka - kl. 5a - 5,75
5. Blanka Ciężadło - kl. 4b - 5,73

6. Zuzanna Drwal - kl. 7a - 5,71
6. Łucja Paw - kl. 7a - 5,71

7. Maja Dziura - kl. 6a - 5,67
7. Aleksandra Piątek - kl. 5b - 5,67

8. Lena Dalczyńska - kl. 8b - 5,61
8. Aurelia Drwal - kl. 8a - 5,61

8. Karolina Pasek - kl. 8a - 5,61

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

1. Dominik Kołton - kl. 5a - 5,83
1. Mateusz Kołton - kl. 5a - 5,83

2. Małgorzata Karasińska - kl. 5a - 5,75
2. Kalina Jagiełło - kl.5b - 5,75

2. Zuzanna Pobiegło - kl.5b - 5,75 
3. Kordian Bober - kl. 8 - 5,72

4. Adrian Kloch - kl.8 - 5,67
5. Emilia Kozioł - kl. 7b - 5,57
6. Lena Prendota - kl.4 - 5,55

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach:
1. Natalia Szmigielska – kl.4 - 5,82 

2. Hanna Jachym – kl. 4 - 5,73 
2. Nikodem Turaj – kl. 4 - 5,73 
3. Patrycja Drwal – kl. 8 - 5,53 
4. Arkadiusz Łos – kl. 5 - 5,42

5. Martyna Kozioł – kl. 8 - 5,39 
6. Julia Boruch – kl. 6 - 5,33
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Stypendyści 
Wójta Gminy Tarnów 
- 112 uczniów nagrodzonych

W Koszycach Wielkich, po dwuletniej przerwie spowodowa-
nej pandemią, odbyło się uroczyste gminne zakończenie 

roku szkolnego, które tradycyjnie jest także czasem wyróżnie-
nia najlepszych uczniów zamieszkujących poszczególne so-
łectwa. Ponad 100 młodych ludzi, uzdolnionych artystycznie, 
naukowo lub sportowo, odebrało finansowe Stypendia Wójta 
Gminy Tarnów. Poniżej znajduje się lista tych, którzy na swój 
sukces niejednokrotnie pracowali latami: 

Stypendia Wójta Gminy Tarnów z tytułu osiągnięć 
artystycznych:

Szkoła w Tarnowcu: 
Julia Budzik, Nina Filipowicz, Ignacy Golec, Zuzanna Kowalska, 
Milena Łątka, Zofia Łabędź, Oliwia Nicieja, Ewa Stosur, Michał 
Stosur, Laura Strojny, Gabriel Turaj, Milena Wzorek

Szkoła w Zgłobicach: 
Julian Kołodziej, Oskar Kołodziej, Jerzy Krupa, Alicja Musiał, 
Klaudia Rąpała, Maja Twarowska

Szkoła w Woli Rzędzińskiej I: 
Aleksandra Leus, Maja Reising 

Szkoła w Woli Rzędzińskiej II: 
Emilia Masło, Karolina Marek 

Szkoła w Zbylitowskiej Górze: 
Katarzyna Bober, Karolina Pater, Julita Ptak, Karol Sacha, 
Tatiana Smoleń, Maja Włodarz

Szkoła w Porębie Radlnej: 
Karina Kos, Aleksandra Gdowska, Oskar Górski, 
Zofia Marszałkiewicz

Szkoła a w Łękawce: 
Kamila Gut, Martyna Górska, Oliwia Onik, Julia Piska, Maciej Tyński 

Szkoła w Koszycach Małych: 
Kamil Kurczab

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tarnowie: 
Szymon Siedlik

Stypendia Wójta Gminy Tarnów z tytułu osiągnięć
naukowych:

Szkoła w Tarnowcu: 
Maja Orczyk 

Szkoła w Woli Rzędzińskiej I: 
Julia Kuciel, Karolina Pasek 

Szkoła w Zbylitowskiej Górze: 
Aleksandra Gomółka, Maksymilian Kaczak, Xavier Piska, Zuzanna 
Słomska, Michał Tutaj, Tomasz Wrona, Antoni Żywczak 

Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej: 
Milena Piekarz, Aleksandra Gładysz, Nikola Szerla, Rafał Kozyra

Szkoła w Łękawce: 
Iga Jabłońska, Oliwia Lech, Arkadiusz Łabędź, Jakub Łabędź, 
Laura Łabno, Michał Odbierzychleb, Amelia Onak, Julia Onak, 
Mateusz Zymuła 

Szkoła w Błoniu: 
Emilia Chochorowska, Miłosz Grzywa, Julia Ostrowska, Wiktor 
Stelmach, Adam Stolarz, Marcel Więcław, Filip Wrona 

Stypendia Wójta Gminy Tarnów z tytułu osiągnięć 
sportowych:

Szkoła w Tarnowcu: 
Piotr Buzowski, Oliwia Świerczek, Lena Wilowski

Szkoła w Zgłobicach: 
Adrian Damian, Kaya Gajko, Klaudia Haba, Oliwia Haba, Kalina 
Jaźwiec, Maria Kacer, Emilia Łaśko, Wiktoria Woskowicz

Szkoła w Woli Rzędzińskiej II: 
Paulina Pawłowska, Aleksandra Zaucha

Szkoła w Koszycach Wielkich: 
Artur Bajorek, Dominik Banach, Przemysław Czabański, Zygmunt 
Gzyl, Ksawery Kołacz, Marek Kudroń, Dominik Moryl, Hubert 
Olszówka, Maksymilian Sutkowski, Aleksandra Sznajder, Dominik 
Sznajder, Bartosz Witkowski

Szkoła w Zbylitowskiej Górze: 
Julia Dychtoń, Milena Kawula, Lena Koterba, Julia Lis, Maciej 
Mikrut

Szkoła w Porębie Radlnej: 
Filip Burzawa, Karol Burzawa

Szkoła w Błoniu: 
Fabian Abram, Wiktor Łabędź, Maja Stanczykiewicz

Szkoła w Koszycach Małych: 
Zuzanna Dudek

Szkoła w Zawadzie: 
Aleksandra Włodek

Szkoła Podstawowa Społeczna nr 2 STO w Tarnowie: 
Michalina Chrapusta

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie: 
Anna Dereń

Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie: 
Wojciech Foltak, Maja Oleksy

Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów: 
Jakub Łabno

Szkoła Podstawowa nr 24 w Tarnowie: 
Weronika Woskowicz

- Bardzo się cieszę, że w gminie Tarnów mamy tak wielu młodych, 
zdolnych ludzi, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie, nauce 
czy dziedzinie artystycznej, reprezentują gminę zarówno w wo-
jewództwie, jak i w kraju. Co więcej są oni przykładem tego, jak 
wykorzystywać posiadane talenty i zdolności. Wszystkim Stypen-
dystom serdecznie gratuluję! - mówi wójt Grzegorz Kozioł
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Sesje – tym 
zajmowali się radni
W drugim kwartale bieżącego roku odbyły się dwie sesje 

Rady Gminy Tarnów. Radni gminni obradowali nad wielo-
ma ważnymi sprawami z zakresu finansów, inwestycji, oświaty 
czy opieki społecznej. 

XXX sesja 
Rady Gminy Tarnów
W czasie XXX sesji Rady Gminy Tarnów radni m.in. wyrazili 

zgodę na zaliczenie dróg w Zgłobicach, w Koszycach Wielkich 
oraz w Woli Rzędzińskiej do kategorii dróg gminnych. Da to 
możliwość rozwoju infrastruktury technicznej w tych miej-
scach z udziałem środków zewnętrznych. Zgodzili się także 
na zawarcie porozumienia pomiędzy samorządem gminnym 
a gminą Skrzyszów na wykonanie oświetlenia drogowego dro-
gi tzw. „Na granicach” w miejscowości Zawada, Łękawica i Po-
ręba Radlna. Zdecydowano ponadto o zawarciu porozumienia 
gminy Tarnów z Powiatem Tarnowskim na wspólne wykona-
nie projektu i budowy zatoki autobusowej przy drodze powia-
towej w Woli Rzędzińskiej. 

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły zmian uchwały budże-
towej na 2022 rok i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Tarnów na lata 2022 – 2030. Znacznie zwiększone zo-
stały dochody bieżące. Mają na to wpływ przede wszystkim 
pozyskane środki na tzw. dodatki osłonowe, z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg, ministerialne środki na program „Korpus 
Wsparcia Seniorów”, wsparcie finansowe na remont cmen-
tarza wojennego w Koszycach Małych, dotacja z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na utrzymanie stanowiska tzw. ekodoradcy, otrzymane środki 
z rezerwy części oświatowej subwencji oraz wsparcie z Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie na budowę placu sportowo – 
rekreacyjnego w Zbylitowskiej Górze. Zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej dotyczą natomiast realizacji wspo-
mnianych inwestycji i zadań.

Sesja absolutoryjna 
Podczas czerwcowej sesji gminnego samorządu radni jed-

nogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Grzegorzowi Ko-
ziołowi. To uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2021 rok. „Za” głosowało dwudziestu radnych. To kolejny 

rok z rzędu, gdy absolutorium gospodarzowi gminy za wyko-
nanie ubiegłorocznego budżetu udzielają wszyscy radni. Co 
bardzo ważne – przychody do budżetu w ciągu roku wzrosły 
(w stosunku do planu wyjściowego) o ponad 11 milionów  
złotych. To przede wszystkim skutek pozyskiwania środków 
zewnętrznych na inwestycje i oszczędnego gospodarowania 
pieniędzmi z budżetu. 

Wotum zaufania gospodarzowi gminy udzieliło 19 rad-
nych, a 1 wstrzymał się od głosu. Z analizy finansowej wynika, 
że na około 100 prowadzonych w gminie Tarnów inwestycji, 
zdecydowana większość posiada dofinansowanie zewnętrz-
ne. Ogółem w roku ubiegłym inwestycje pochłonęły ponad 11 
milionów złotych. Zadłużenie gminy jest natomiast o 4,5 mln 
zł mniejsze od pierwotnie planowanego. Dodajmy, że pozy-
tywnie politykę finansową gminy za ubiegły rok oceniła także 
Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje bran-
żowe Rady Gminy Tarnów.

Radni podczas sesji zdecydowali także o wielu innych 
ważnych sprawach, m.in. o zmianie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Kwota przeznaczo-
na na wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych została 
zwiększona z 50 tys. zł do przeszło 73 tys. zł. Podjęto uchwałę 
w sprawie przyjęcia przez gminę Tarnów zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej dotyczącego remontu konserwatorskie-
go cmentarza wojennego nr 175 z okresu I wojny światowej 
w Porębie Radlnej. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dro-
gi gminnej w miejscowości Poręba Radlna - Wieś. Pozwoli to 
na stworzenie jednego ciągu drogowego, gdyż obecnie zlokali-
zowana droga jest pomiędzy istniejącą gminną a wojewódzką 
i stanowi bezpośrednie połączenie tych dróg. Zmiana ta upo-
rządkuje stan prawny i umożliwi lepszy nadzór nad wspomnia-
nym odcinkiem. 

Podczas każdej z sesji dyskutowano nad sprawami bieżący-
mi, radni prezentowali swoje interpelacje i wnioski. 

Kwartał w Radzie Gminy 

GOPS przypomina o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy 

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać 
do 31 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomo-

cy Społecznej w Tarnowie. Więcej informacji pod nr telefonu  
14 688 01 54.

To częściowa rekompensata wzrostu kosztów energii elek-
trycznej i gazu ziemnego, związana z wysokim poziomem inflacji, 
a co za tym idzie wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Do otrzymania Dodatku Osłonowego należy spełnić poniższe 
kryterium dochodowe:

- w gospodarstwie jednoosobowym - dochód miesięczny 2100 
zł netto,

- w gospodarstwie wieloosobowym - dochód miesięczny 
na osobę 1500 zł netto.

Obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, 
że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kry-
terium dochodowego, a jego kwota będzie pomniejszona o kwo-
tę tego przekroczenia. 

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu go-
spodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

- w 2020 roku – w przypadku wniosku złożonego do dnia  
31 lipca 2022 r.,

- w 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego od dnia  
1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.
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Przed nami największe wydarzenia kulturalne

Patriotyczny maj

Gmina Tarnów organizuje jedne z największych 
wydarzeń kulturalnych w regionie, łączących 

tradycję i nowoczesność, występy zespołów fol-
kowych i koncerty gwiazd polskiej sceny mu-
zycznej, słowem moc atrakcji dla całych rodzin! 
Za nami już część tego, co przygotowało Centrum 
Kultury i Bibliotek, m.in. Gminne Obchody Świę-
ta Narodowego 3 Maja z biało-czerwonym rajdem 
rowerowym, Gminny Dzień Dziecka z Sarą James, 
Gminny Dzień Strażaka, Memoriał bł. o. Zbignie-
wa Strzałkowskiego oraz festyny rodzinne, zawo-
dy i konkursy, a przed nami jeszcze więcej!

Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 
- 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej 
Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 tradycyjnie odbędą się w Woli 

Rzędzińskiej 15 sierpnia. Ulicami miejscowości przemaszerują grupy re-
konstrukcji historycznej. Następnie odbędzie się piknik wojskowy z liczny-
mi atrakcjami, poczęstunek wojskową grochówką oraz wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych z muzykami z Filharmonii Krakowskiej. Tegoroczne 
świętowanie zakończy koncert Piotra Cugowskiego. Ze sceny popłyną utwo-
ry grane przez czołowe stacje radiowe, m.in. „Kto nie kochał”, „Daj mi żyć”, 
„Zostań ze mną” czy „Takich jak my nie znał świat”. 

Patriotyczny maj rozpoczęliśmy Gminnymi Obchodami Świę-
ta Narodowego 3 Maja w Woli Rzędzińskiej połączonymi 

z rajdem rowerowym, następnie w Koszycach Małych odbyły się 
eliminacje wojewódzkie VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosen-
ki Niezłomnej i Niepodległej im. H. Rasiewicza „KIMA”. Oba wy-
darzenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem, o czym 
świadczą rekordowe liczby uczestników.

Gminne Obchody Święta Narodowego 3 Maja rozpoczęła uro-
czysta Msza Św. w intencji Ojczyzny w miejscowym kościele cele-
browaną przez ks. proboszcza Stanisława Morańdę. Następnie 
na Placu Bohaterów Armii Krajowej miały miejsce główne obchody 
trzeciomajowe, w których wzięli udział m.in. Anna Pieczarka – po-
seł na Sejm RP, członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego – Tomasz 
Stelmach, radni powiatu tarnowskiego – Alina Barbachen i Kry-
styna Dudoń, radni gminy Tarnów, naczelnicy i prezesi gminnych 
jednostek OSP, sołtysi oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także 
przedstawiciele lokalnych organizacji oraz społeczność całego re-
gionu tarnowskiego. Podczas uroczystości wartę honorową przy 
Pomniku Poległych pełnili harcerze z 5 Tarnowskiej Drużyny Har-
cerskiej im. Janusza Korczaka z Żabna z drużynową podharcmistrz 
Renatą Kawulą na czele. 

Orkiestra Dęta przy OSP w Woli Rzędzińskiej odegrała Mazur-
ka Dąbrowskiego. Wójt Grzegorz Kozioł w swoim przemówieniu 
zaznaczał - 231 lat temu nasi myśliciele, Polacy, chcąc ratować Rze-
czypospolitą przed upadkiem, stworzyli dokument, który był wzor-
cowym, był dokumentem, który był jednym z najlepszych w tamtym 
czasie – tzw. Konstytucja 3 Maja - pierwsza w Europie, druga na świe-
cie. Dzisiaj na oczach świata dzieje się to, co kiedyś doprowadziło do 
upadku Rzeczypospolitej. Wojna, która ma na celu zdławienie de-
mokracji i wolności, wojna na Ukrainie. To, jak jesteśmy dumni z na-
szych przodków, że byli myślicielami, że chronili w czasach ciemnych, 

w czasach trudnych prześladowanych, tak teraz myślę, że my zdaje-
my egzamin z obecnej sytuacji. Ze sceny zaś wybrzmiały „Dźwięki 
nadziei”, czyli koncert Polsko-Ukraińskiej Orkiestry Kameralnej, 
złożonej z uchodźców wojennych – muzyków pochodzących z wie-
lu ukraińskich miast. 

Następnie rozpoczął się rajd rowerowy. Biało-czerwona społecz-
ność wyruszyła szlakiem Armii Krajowej, by wspólnie świętować. 
Nie liczył się czas, a rodzinna atmosfera, duch patriotyzmu łączył 
się z duchem sportowca, dlatego też wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Na zgromadzonych czekał także poczęstu-
nek tradycyjnym bigosem od samorządu gminy. Warto zaznaczyć, 
iż zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego w ramach programu „Małopolska na sportowo”.

Natomiast 18 maja w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach 
Małych odbyły się eliminacje wojewódzkie do VII Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej. Soliści, zespoły, 
chóry zaprezentowali na scenie po dwie piosenki o charakterze pa-
triotycznym, partyzanckim i obozowym związanym z historią Pol-
ski. Uczestników oceniało jury w składzie: Mateusz Prendota – Fil-
harmonia Krakowska, prof. Klaudia Romek – Akademia Muzyczna 
w Krakowie, Magdalena Kiwior – Stowarzyszenie Passionart i Adam 
Ryba – historyk, znawca regionu. W listopadzie na Koncercie Galo-
wym w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie wy-
stąpią najlepsi, z gminy Tarnów: Chór Kantata ze szkoły w Jodłów-
ce-Wałkach, Zespół Nutki ze szkoły w Porębie Radlnej, VIOLINKI ze 
szkoły w Koszycach Wielkich, Maja i Martyna Sobol, Matylda Ścień-
ska, Emilia Masło, Alicja Musiał. Natomiast wyróżnieni zostali: KGW 
z Łękawki KALINA oraz Ireneusz Słowiński.
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Gminny Dzień Dziecka 
z Sarą James, Dzień Mamyi Taty 
z Kordianem

Przed nami największe wydarzenia kulturalne

Dzieci i młodzież z całego regionu tar-
nowskiego przybyły z rodzicami 

na Muzyczny Art Plener - czyli Gminny 
Dzień Dziecka połączony z Dniem Mamy 
i Taty – Dzień Rodziny w Koszycach Małych. 

Na scenie powitał wszystkich gospo-
darz miejsca wójt gminy Tarnów Grze-
gorz Kozioł, najlepsze życzenia złożyła 
także poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, 
a o przygotowanych atrakcjach opowie-
działa zastępca dyrektora Centrum Kultu-
ry i Bibliotek Gminy Tarnów Ewa Kubisztal. 
A zabaw i rozrywek w programie było na-
prawdę dużo! Pokazy rowerowej jazdy bez 
trzymanki - trial show oraz akrobatyki RH 
Tricks. Występy artystyczne - cheerleader-
ki z Shiva Dance Studio oraz Mali Świercz-
kowiacy w ludowych strojach. Oprócz tego 
tematyczne strefy - plenerowa pasieka 
z darmową degustacją miodu, miasteczko 
strażackie, kominiarz na szczęście z kon-
kursami, przejażdżki na kucykach, dmu-
chany plac zabaw oraz wiele innych. Nie 
mogło także zabraknąć darmowych przy-
smaków, które dzięki specjalnym kupo-
nom dawały szansę na wygranie cennych 
nagród. Atrakcje czekały także na rodzi-
ców - strefa urody dla mam, a w niej m.in. 
porady kosmetyczne, dietetyczne, pokazy 
fryzjerskie, dla taty - zawody o Puchar Su-
per Taty, mechaniczny koń - rodeo.

W godzinach popołudniowo-wieczor-
nych koszycka scena zamieniła się w praw-
dziwy wulkan energii, a to za sprawą Elizy 
Gąsiorowskiej - uczestniczki The Voice 
Kids. Następnie dla wszystkich, z eurowi-
zyjnym hitem „Somebody”, zwycięskim 
przebojem The Voice Kids i przedpremie-
rową piosenką wystąpiła Sara James!

Warto wspomnieć, iż Muzyczny Art 
Plener dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji  
Kultury. 

Po koncercie odbyło się również loso-
wanie nagród ufundowanych przez licz-
nych sponsorów. Następnie - dla nieco 
starszej publiczności, z myślą o mamie 
i tacie, z „Dziewczyną z gór” wystąpił  
Kordian!

- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
wsparli nas w organizacji wydarzenia, w tym 
służbom mundurowym – policji oraz gmin-
nym jednostkom OSP. Wyrazy podzięko-
wania kieruję w stronę naszych sponsorów 
i partnerów, którymi byli: Powiat Tarnowski, 
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, Cen-
trum Sztuki Mościce oraz firmy prywatne – 
podsumowuje wójt Grzegorz Kozioł.

Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęli RDN Małopolska i Tarnowska.tv

Dożynki Gminy Tarnów 
– 20 sierpnia w Zbylitowskiej Górze
W sobotę 20 sierpnia w Zbylitowskiej Górze odbędzie 

się tradycyjne Święto Plonów, czyli Dożynki Gminy Tarnów. 
Wydarzenie rozpocznie plenerowa Msza Św. Następnie 
mieszkańcy poszczególnych miejscowości zaprezentu-
ją swoje małe ojczyzny. Odbędą się obrzędy dożynkowe 
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy oraz 
konkurs wieńca. Swoje przysmaki zaprezentują Koła Go-
spodyń Wiejskich, na scenie zagrają zespoły folkowe. W go-
dzinach wieczornych, w myśl hasła „Bo wszyscy Polacy to 
jedna rodzina” , wystąpią m.in. legenda disco polo – Bayer 
Full oraz znany wokalista – Mateusz Ziółko.

 Pożegnanie Lata w Łękawce – 10 września
 Lato pożegnamy w Łękawce na rodzinnym pikniku, który odbędzie 

się w sobotę 10 września przy szkole podstawowej. Wrześniowe popołu-
dnie mieszkańcy spędzą na prawdziwej góralskiej uczcie muzycznej, a to 
za sprawą zespołu TerazMy, który folkową nutą porwie do tańca. 

A poza tym...
Oprócz wspomnianych wydarzeń w wakacyjnym programie przewi-

dziano wiele festynów i pikników odbywających się w poszczególnych 
sołectwach. Dlatego już teraz zapraszamy mieszkańców do dalszego śle-
dzenia kalendarza kulturalnego, uczestnictwa w przedsięwzięciach reali-
zowanych przez Centrum Kultury i Bibliotek oraz wspólnego, rodzinnego 
świętowania z gminą Tarnów!
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100-lecia powstania 
OSP Poręba Radlna i OSP Biała

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek 
– hasło strażaków w tym roku brzmi 

jeszcze wymowniej, gdyż dwie jednostki 
OSP z terenu gminy Tarnów – w Porębie 
Radlnej oraz Białej obchodziły 100-lecie 
powstania. W Białej świętowano rów-
nież Gminny Dzień Strażaka.

Wydarzenia rozpoczynały uroczyste 
Msze Św. w intencji strażaków oraz ich ro-
dzin, w Porębie celebrowana przez Jego 
Ekscelencję bpa Artura Ważnego, nato-
miast w Białej przez ks. proboszcza An-
drzeja Bakalarza i ks. Łukasza Niepsuja. 
Główne obchody odbywały się zaś przy 
remizach OSP, gdzie zgromadzeni prze-
szli w uroczystych przemarszach, którym 
akompaniowała Orkiestra Dęta przy OSP 
w Woli Rzędzińskiej. 

W uroczystościach zarówno w Po-
rębie Radlnej, jak i Białej uczestniczyli 
przedstawiciele władz parlamentarnych 
– poseł na Sejm RP Anna Pieczarka oraz 
w Białej poseł na sejm RP Urszula Augu-
styn i wiceprezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP Województwa Ma-
łopolskiego dh Andrzej Jarocha, prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
dh Łukasz Łach, wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita, członek Zarządu Powiatu 
Tarnowskiego Tomasz Stelmach, wła-
dze samorządowe – wójt Grzegorz Kozioł 
z zastępcą Sławomirem Wojtasikiem oraz 
przewodniczącą Rady Wiesławą Miterą, 
Komendant Miejski PSP w Tarnowie st. 
bryg. Krzysztof Gładysz, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowie 
dh Katarzyna Biel, Komendant Gminny 
dh Daniel Gniewek oraz radni, sołtysi, dy-
rektorzy szkół, Koła Gospodyń Wiejskich 
i Kluby Seniora, a przede wszystkim licz-
nie zgromadzeni mieszkańcy. 

W Porębie Radlnej powitał wszystkich 
Prezes OSP Poręba Radlna – Jacek Gór-
ski, natomiast historię oraz zasługi stra-
żaków ochotników z jednostki na prze-
strzeni dziejów przedstawił Naczelnik 

OSP Poręba Radlna – Wojciech Hońdo. 
Wójt Grzegorz Kozioł zaś w swoim prze-
mówieniu nie tylko dziękował za stra-
żacką służbę, lecz również deklarował, 
iż władze samorządowe dołożą wszelkich 
starań, by w przyszłym roku jednostka 
OSP Poręba Radlna mogła się cieszyć 
nowym samochodem, który ułatwi im 
codzienną pracę na rzecz społeczności. 
Następnie przyszedł czas na odznacze-
nia. Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa odznaczony został dh Jacek 
Górski, Brązowym Medalem za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa – dh Marian Gębski,  
Brązowym Medalem za Zasługi dla Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego - dh Woj-
ciech Hońdo. Odznaką „Wzorowy Stra-
żak” odznaczeni zostali dh Paweł Nawój 
i dh Jacek Smalarz, odznakę „Za wysługę 
lat otrzymali”: dh Henryk Górski, dh Woj-
ciech Hońdo, dh Jacek Górski, dh Paweł 
Nawój, dh Paweł Górski, dh Marian Gęb-
ski, dh Adrian Halski, dh Paweł Podstaw-
ski, dh Piotr Podstawski, dh Mateusz Zie-
liński, dh Jacek Smalarz.

Podczas Gminnego Dnia Strażaka oraz 
100-lecia powstania OSP Biała uroczy-
ście pożegnano dotychczasowy sztandar 
OSP Biała, a następnie miała miejsce 
ceremonia nadania nowego sztandaru 
ufundowanego przez mieszkańców i Gru-
pę Azoty Tarnów oraz jego dekoracja. 
Podczas wydarzenia nadano odznacze-
nie Ochotniczej Straży Pożarnej Złotego 
Znaku Związku. Następnie miało miejsce 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej OSP 
w Białej oraz poświęcenie i symboliczne 
przekazanie kluczyków do samochodu 
pożarniczego.

Podczas uroczystości wręczono tak-
że odznaczenia zasłużonym strażakom. 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa odznaczeni zostali dh Wojciech 

Śledź oraz dh Łukasz Zych, Brązowym 
Medalem – dh Stefan Kolak, dh Mariusz 
Śledź, dh Jerzy Wajda, dh Marcin Cichy. 
Za wysługę lat: dh Wacław Solak, dh Ste-
fan Kolak, dh Marek Cichy, dh Wiesław 
Kieć, dh Zbigniew Poręba, dh Józef Sak, 
dh Wojciech Śledź, dh Stanisława Zych, 
dh Eleonora Sak, dh Izabela Zyguła, dh 
Zofia Chłopek, dh Lidia Gacek, dh Zofia 
Śledź, dh Jerzy Wajda, dh Wojciech Ma-
łochleb, dh Łukasz Zych, dh Ireneusz Kor-
dela, dh Marcin Cichy, dh Mariusz Śledź, 
dh Damian Gałecki, dh Grzegorz Solak, 
dh Michał Webert, dh Paweł Poręba, dh 
Maciej Moneta, dh Matuesz Sak, dh Kamil 
Śledź, dh Krystian Lech, dh Maciej Wajda, 
dh Daniel Sroka, dh Piotr Poręba, dh Ma-
rek Kieć, dh Sebastian Herduś, dh Patryk 
Kordela.

Gminny Dzień Strażaka w Białej za-
kończył festyn rodzinny. Na scenie zapre-
zentowali się przedszkolacy pod kierow-
nictwem dyrektor Kingi Nowak, Zespół 
Pieśni i Tańca Młodzi Świerczkowiacy, 
a folkowym graniem przywitał wszystkich 
Zespół Folklorystyczny „W Kuźni u Kowa-
la”. Były też konkursy i poczęstunek od 
Koła Gospodyń Wiejskich czy tradycyj-
ny bigos od samorządu. Wydarzenie za-
kończyła muzyczna biesiada z zespołem  
Happy Days.
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W okresie wakacyjnym liczba porzucanych zwierząt wzrasta 
nawet o 30%. Nie wszyscy też pamiętają, w jaki sposób nale-

ży zadbać o czworonoga podczas wysokich temperatur. Zdaniem 
weterynarza Łukasza Kuty z Woli Rzędzińskiej informowania 
o tym nigdy dość. 

Niestety zdarza się, że ludzie, którzy mają mniej wrażliwości i za-
planowane wakacje, nie mają żadnych oporów, żeby porzucić psa. 
Niektórzy decydują się na oddanie zwierzaka do schroniska. Warto 
zwrócić uwagę, że w latach 2020-2021 podczas pandemii korona-
wirusa zamknięci w domach Polacy często decydowali się na przy-
garnianie zwierząt. Teraz znów wyjeżdżają na wakacje i w wielu 
domach stały się one prawdziwym problemem. Na szczęście nie 
dotyczy to wszystkich! Zdecydowana większość z nas dba o swoich 
pupili i zapewnia im odpowiednią opiekę. 

Co bardzo ważne - w upalne dni nie wolno zabierać psów na dłu-
gie spacery, w góry, czy na plażę. Wychodźmy wtedy z czworonogiem 
częściej, ale na krócej – głównie rankiem i wieczorami, unikajmy 
betonowych powierzchni. Podczas wysokich temperatur musimy 
pamiętać, by zapewnić naszym pupilom dwie podstawowe rzeczy – 
dostęp do świeżej wody oraz zacienione miejsce. W trakcie gorących 
dni zwierzęta tracą dość szybko wodę z organizmu, dlatego częściej 
ją uzupełniają. Jej brak prowadzi do odwodnienia, który może być 
śmiertelny. - Ważna uwaga – jeżeli, wyjeżdżając na wakacje, zosta-
wiamy czworonoga pod czyjąś opieką, warto wyposażyć go w specjal-
ną opaskę z naszymi numerami telefonu, by w razie zagubienia można 
było odnaleźć właściciela. Zwierzęta będące pod czyjąś opieką często 
uciekają, a gdy są oznakowane, łatwiej dotrzeć do ich posiadaczy. 
Generalnie - spróbujmy traktować czworonogi tak jak siebie, tak jak 
sami chcielibyśmy być traktowani, a wtedy wszystko będzie dobrze. 
No i zanim zdecydujemy się na posiadanie psa czy kota, dokładnie to 
przemyślmy. To odpowiedzialność i obowiązek – mówi Łukasz Kuta. 

Pamiętajmy, że powyższe rady i uwagi dotyczą wszystkich 
zwierząt domowych.

REKLAMA

Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Tarnów

Wakacje to ciężki czas dla zwierząt

Historia Kół Gospodyń Wiejskich w gmi-
nie Tarnów sięga ponad 100 lat, kiedy 

to w Woli Rzędzińskiej powstało pierwsze 
zrzeszone KGW. W ostatnich latach Koła Go-
spodyń Wiejskich na nowo zaczęły skupiać 
wokół siebie społeczność lokalną, obecnie 
prężnie działa aż 7 zarejestrowanych Kół 
– w Woli Rzędzińskiej I, w Jodłówce-Wał-
kach, Zawadzie, Łękawce, Białej, Porębie 
Radlnej, Tarnowcu oraz wkrótce w Zgło-
bicach. Liczą one od kilkunastu do kilku-
dziesięciu osób, w ich skład wchodzą nie 
tylko kobiety, lecz także mężczyźni, osoby 

młode i starsze. To miejsca, gdzie łączą się 
pokolenia. Współpracują m.in. z miejsco-
wymi szkołami, przedszkolami, strażakami 
z OSP, Klubami Seniora czy gminnym Cen-
trum Kultury i Bibliotek. Koła Gospodyń 
to obecnie zarówno sięganie do tradycji 
przodków, jak i nowoczesność – wyciecz-
ki, udział w różnego rodzaju prelekcjach, 
prowadzone przez nie warsztaty zazwyczaj 
z zakresu rękodzieła czy kuchni regional-
nej, spotkania okolicznościowe, angażo-
wanie się w akcje charytatywne i społecz-
ne. W okresie wakacyjnym Koła Gospodyń  

aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kul-
turalnych, festynach, piknikach, obcho-
dach świąt narodowych, gdzie częstują 
mieszkańców swoimi popisowymi wyroba-
mi. To także społeczności pielęgnujące sta-
rodawne zwyczaje, w tym m.in. tworzenie 
palm wielkanocnych, stroików świątecz-
nych czy plecenie wieńców dożynkowych. 

Każdy z mieszkańców, który chce współ-
tworzyć lokalną społeczność, dzielić się 
z innymi swoją energią i pomysłami, może 
dołączyć do Kół Gospodyń. Poniżej znajdu-
je się lista działających gminnych KGW:

Kola Gospodyń Wiejskich w gminie Tarnów

Nazwa Imię i nazwisko Czas i miejsce spotkań

KGW „Baba Jaga” Jodłówka-Wałki 

KGW Wola Rzędzińska I 

KGWiG „Marcinka” Zawada

KGW „Kalina” Łękawka 

KGW Biała 

KGW Poręba Radlna 

KGW Tarnowiec 

Dorota Olszówka 

Wanda Łachut, Jadwiga Tott 

Elżbieta Żydowska 

Maria Skultecka 

Agata Trojanowska 

Lucyna Skórka 

tymczasowa Prezes Helena Włodek

raz w miesiącu w remizie OSP

raz w miesiącu w Parafialnym Domu Kultury

raz w miesiącu w domach poszczególnych członków

ostatni piątek miesiąca w OSP 

III czwartek miesiąca w remizie OSP

raz na dwa miesiące w remizie OSP

I i III poniedziałek miesiąca w Domu Kultury 
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Sukcesy młodych sportowców z gminy Tarnów
Wiosenne miesiące obfitowały w spor-

towe sukcesy młodych zawodników 
pochodzących z gminy Tarnów.

W kwietniu w Nowym Targu w finale 
wojewódzkich Igrzysk Dzieci w indywidu-
alnym tenisie stołowym dwie reprezen-
tantki szkoły w Zgłobicach zajęły wysokie 
miejsca – III - Oliwia Haba, a IV – Klaudia 
Haba.

Znakomite wyniki uzyskali także mło-
dzi pływacy. Uczniowie szkoły w Zgłobi-
cach rywalizowali w Myślenicach podczas 
finału wojewódzkiego w ramach Mało-
polskich Igrzysk Dzieci. W konkurencji 25 
metrów stylem motylkowym dziewcząt 
świetnie zaprezentowała się Maria Kacer, 
która zajęła III lokatę. Natomiast Mariia 
Turenko na dystansie 50 metrów stylem 
grzbietowym wywalczyła IV pozycję. Po-
nadto w konkurencji 50 metrów stylem 
motylkowym dziewcząt VII miejsce zajęła 
Emilia Łaśko, a VIII lokatę w zmaganiach 
na 50 metrów klasykiem chłopców uzy-
skał Kirył Romantsow.

Bogaty w osiągnięcia kwiecień dopeł-
nił występ uczniów ze szkoły podstawo-
wej w Koszycach Wielkich. Podopieczni 

Pawła Michalika rywalizowali w Kamie-
nicy w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci 
w minikoszykówce chłopców z rocznika 
2009. Zawodnicy walczyli z rówieśnika-
mi ze szkół z Suchej Beskidzkiej, Węgrzec 
Wielkich, Limanowej, Wadowic oraz Kra-
kowa. W fazie grupowej młodzi koszyka-
rze zajęli II miejsce. W finałowej części 
zawodów zaś reprezentanci szkoły upla-
sowali się na bardzo dobrej III pozycji 
w województwie.

Na kwietniowym sukcesie jednak 
uczniowie z Koszyc Wielkich nie poprze-
stali. W czerwcu przystąpili do rywalizacji  

w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci 
w minipiłce nożnej w Limanowej. W dro-
dze do występu wśród najlepszych szkół 
w Małopolsce młodzi piłkarze triumfowali 
w zawodach gminnych, półfinale i finale 
powiatowym oraz finale rejonowym, 
w którym rywalizowali z rówieśnikami 
z Tarnowa, Borzęcina oraz Szczucina. 
Na ostatnim etapie rozgrywek uczniowie 
z Koszyc Wielkich udowodnili znakomitą 
dyspozycję, osiągnąwszy III miejsce.

Wszystkim wymienionym sportowcom 
oraz drużynom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Szef kuchni poleca

REKLAMA




