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Planowanie przestrzenne – co nowego?

Nie złożyłeś 
deklaracji 
CEEB? 
Zrób to 
niezwłocznie

Wypełnij wniosek i skorzystaj 
z dodatku węglowego

Prace geologiczno-poszukiwawcze 
na obszarze gminy Tarnów

W Urzędzie Gminy Tarnów przy-
gotowywane są kolejne wyłoże-

nia projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowościach: Błonie, Koszyce 
Wielkie oraz Zbylitowska Góra (po-
między ul. Zbylitowskich, Krakowską 
i Spacerową). Po uzyskaniu pozytyw-
nych uzgodnień będą one udostęp-
nione na stronie internetowej Urzędu 
(pod adresem: www.gmina.tarnow.pl)  

w obwieszczeniach Wójta Gminy Tar-
nów (po prawej stronie), czy na ta-
blicach ogłoszeń w danych miejsco-
wościach. Informacje tego rodzaju 
przekazują również sołtysi, radni oraz 
księża podczas ogłoszeń duszpaster-
skich.

Ponadto wszelkie informacje doty-
czące procedur planistycznych można 
uzyskać pod numerem telefonu 14 688 

01 38 lub 14 688 01 17, a związane z nimi 
ogłoszenia i ważne terminy publikowa-
ne są w aktualnościach na stronie inter-
netowej urzędu, w mediach społeczno-
ściowych oraz w tygodniku TEMI.

Pod koniec roku planowane jest 
ponowne wyłożenie projektu planu 
miejscowego w miejscowości Jodłówka
-Wałki, dlatego warto na bieżąco śledzić 
ogłoszenia ukazujące się na stronie in-
ternetowej urzędu.

30 czerwca 2022 r. minął usta-
wowy termin, do którego 

właściciele i zarządcy budynków 
powinni złożyć deklaracje o źró-
dłach ciepła Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Dla tych, 
którzy nie dopełnili tego obowiąz-
ku, może skutkować nałożeniem 
kary. Przypomnijmy, że deklarację 
CEEB trzeba złożyć także w przy-
padku nowych źródeł ciepła w ter-
minie 14 dni od ich uruchomienia.

Deklaracje można składać na dwa 
sposoby. Po pierwsze w formie elek-
tronicznej poprzez bardzo prostą 
aplikację dostępną na stronie: ceeb.
gov.pl. Po drugie - w formie papiero-
wej - wypełniony dokument można 
wysłać za pośrednictwem poczty 
albo złożyć osobiście w Urzędzie 
Gminy Tarnów.

Dodatek węglowy to jednorazowe 
świadczenie rządowe w wyso-

kości 3 tys. zł, które przysługuje go-
spodarstwu domowemu, w którym 
głównym źródłem ogrzewania jest 
węgiel kamienny, brykiet lub pelet 
zawierający co najmniej 85 proc. 
węgla kamiennego. Tego rodzaju 
źródłem ogrzewania musi być ko-
cioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe. 
Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej (Tarnów, ul. Kra-
kowska 19 lub telefonicznie: 14 688 
01 54). Punkt obsługi mieszkańców 
i przyjmowania wniosków zlokalizo-
wano w niższej kondygnacji budynku  

głównego Urzędu Gminy Tarnów. 

Warunki:
- wpis do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków dokonany do 
11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu 
w przypadku głównych źródeł ogrze-
wania wpisanych lub zgłoszonych 
po raz pierwszy do CEEB,

- wniosek zgłoszony do 30 listo-
pada br.,

- brak progów dochodowych,
- obowiązuje zasada: jeden adres 

– jeden dodatek (gdy pod jednym ad-
resem zamieszkuje więcej niż jedna 
rodzina, pomoc otrzyma ten wnio-
skodawca, który złożył wniosek jako 
pierwszy - pod uwagę będzie brane 
źródło ciepła wpisane lub zgłoszone 
do CEEB).

Na terenie gminy Tarnów rozpo-
częły się prace geologiczno

-poszukiwawcze prowadzone metodą 
sejsmiczną. Ich wykonawcą na zlece-
nie Państwowego Gazownictwa Naf-
towego i Gazownictwa S.A. jest Grupa 
Sejsmiczna Geofizyka Toruń S.A.

Celem badań sejsmicznych jest 
rozpoznanie struktur geologicznych 
terenu w zakresie ewentualnego wy-
stępowania złóż gazu ziemnego i ropy 
naftowej na obszarze gminy Tarnów. 
Te same działania będą miały miejsce 
również na obszarze miasta Tarnów 
oraz miasta i gminy Wojnicz, a także 

gmin Pleśna, Skrzyszów i Wierzcho-
sławice.

Mieszkańcy zostaną powiadomieni 
przez pracowników Geofizyki Toruń 
o opisanych wyżej badaniach. Należy 
podkreślić, że prace te są bezinwazyj-
ne i stosowane powszechnie na całym 
świecie. Geofizyka Toruń S.A. realizuje 
je w oparciu o ustawę Prawo geolo-
giczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 
r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072).

Więcej informacji można uzyskać 
w siedzibie firmy mieszczącej się przy 
ul. Fabrycznej 20 w Tarnowie lub po-
przez kontakt telefoniczny pod nr tel. 
603 107 307.
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Dlaczego postanowiłeś trenować pły-
wanie, wybrałeś właśnie tę dyscyplinę 
sportu?

Gdy miałem siedem lat trenowałem ka-
rate, tam mnie rodzice wysłali, gdyż moje 
rodzeństwo trenowało tę dyscyplinę, ale 
nie polubiłem tego sportu. Rodzice stwier-
dzili więc, że bez sensu, abym siedział 
w domu, bo byłem dość energicznym dzie-
ciakiem i zapisali mnie na pływanie. I tak 
już zostało.

Pamiętasz swoje pierwsze zajęcia 
na pływalni? Gdzie to było?

Chyba w Mościcach, o ile dobrze pamię-
tam. Było to u trenera Henryka Iwańca. 
Tam zasmakowałem już takiego pływania 
troszkę bardziej profesjonalnego, a nie 
szkółkowego, jednak to jeszcze nie było to, 
co teraz.

Ile razy brałeś udział w Gminnych 
Zawodach Pływackich o Puchar Wójta 
Gminy Tarnów, które organizuje Szkoła 
Podstawowa w Zawadzie? Jak je wspo-
minasz?

Bardzo fajnie. Startowałem w nich kilka 
razy i wygrywałem te puchary. Raz była 
taka sytuacja, że nauczycielka od wycho-
wania fizycznego myślała, iż chyba uto-
nąłem po skoku, bo jak pływak skacze, 
to z dwanaście metrów pod wodą płynie, 
a normalny człowiek to zrobi z dwa czy 
trzy metry i tyle. Przeraziła się, że coś tam 
w wodzie się stało.

Dlaczego kolejnym etapem w Twojej 
sportowej przygodzie było Brzesko?

Zaczął się remont basenu w Mościcach 
i mój klub Start Tarnów przestał funkcjo-
nować. Wtedy najbliżej dobry klub z pły-
walnią i dobrym trenerem był w Brzesku. 
Tam pojechaliśmy i trenowałem u trenera 
Marcina Kacera, który jest wyśmienitym 
szkoleniowcem. Ma doświadczenie w pro-
wadzeniu czołówki polskich pływaków, 
bo u niego trenował na przykład Woj-
ciech Wojdak. W tamtym czasie Wojtek był 
bardzo dobrze prosperującym juniorem 
i wielką nadzieją polskiego pływania, więc 
stwierdziliśmy, że jest to dobry kierunek 
dla mnie i – jak widać – był to dobry kie-
runek.

Jak to się stało, że trafiłeś do stolicy – 
do UKS G-8 Bielany Warszawa?

W wieku 13 lat miałem już drobny kryzys, 
lekko się wypalałem i potrzebne były mi 
zmiany. Początkowo miałem iść do Mościc, 
ale dyrektor szkoły powiedział mi, że musiał-
bym jeszcze zmienić szkołę, a ja nie chcia-
łem zmieniać mojej szkoły w Tarnowcu  

dla pływania w Mościcach, bo za bardzo  
ją lubiłem. Podjęliśmy więc decyzję, że je-
śli mam już zmieniać szkołę, to musi to być 
zmiana drastyczna i ten klub ma być dobry 
w stu procentach. Wybór padł na Warsza-
wę. Przy tej zmianie pomógł burmistrz 
Bielan, który zadzwonił do mojego taty 
i powiedział, że zaprasza mnie do tego 
klubu. Na tę decyzję duży wpływ miał rów-
nież brat mojego kolegi z Brzeska, który 
uświadomił nam, że jak się coś kocha, to 
warto dla tego zaryzykować. Zaryzykowa-
łem i przynosi to efekty.

Łatwo jest pogodzić sport z nauką? 
W przyszłym roku matura…

Zależy. Jeśli chodzi o poprzednie lata, 
to było to bardzo proste. W tych ostatnich 
latach, mówię o liceum, jest to coraz trud-
niejsze. Dość często nie ma mnie w szko-
le. W tamtym roku nie było mnie prawie 
na połowie lekcji. Na pewno to nie ułatwia 
sprawy, ale jakoś daję radę. Myślę, że z ma-
turą też sobie poradzę.

Kiedy pierwszy raz powołany zostałeś 
do reprezentacji Polski? Jakie to uczucie 
reprezentować biało-czerwone barwy?

Takie pierwsze zawody jako reprezen-
tant Polski miałem podczas pandemii 
w 2020 roku. Pojechaliśmy na Słowenię, 
ale to był jeszcze przedsionek, to jeszcze 
nie było to. Pierwsze takie duże zawody 
to były rok później mistrzostwa Europy se-
niorów w Budapeszcie. Byłem bardzo pod-
ekscytowany. To było spełnienie moich 
marzeń. Pamiętam jak wcześniej szukałem 
na necie czepka Polski i koszulki polskiej, 
czy ktoś nie ma, a teraz sam dostałem swo-
je. Było to niesamowite uczucie.

Sześć złotych medali mistrzostw Euro-
py juniorów, brązowy medal na mistrzo-
stwach świata na 50 metrów stylem 
grzbietowym w gronie seniorów w Bu-
dapeszcie, a teraz jeszcze mistrzostwo 
świata juniorów, wywalczone w stolicy 
Peru - Limie. O medalach innego kolo-
ru i kolejnych rekordach Polski już nie 
wspominam. Co teraz bierzesz na ce-
lownik? Jakie stawiasz sobie nowe cele? 
Myślisz już o Igrzyskach Olimpijskich 
w Paryżu?

Aktualnie chcę odpocząć. Troszkę chcę 
też przestać myśleć o tym pływaniu, przy-
da mi się taka przerwa, bo to wszystko tro-
chę już mnie wykańcza. A następne cele? 
W grudniu mam mistrzostwa świata w Au-
stralii. Nie nastawiam się na nie za bardzo, 
bo ja na krótkim basenie zbytnio nie pły-
wam. Natomiast w przyszłym roku mam mi-
strzostwa świata w Japonii, tam chciałbym  

pokazać się z bardzo dobrej strony jak 
w Budapeszcie. A igrzyska? Owszem, my-
ślę o nich. Mam swój plan, aby osiągnąć 
na olimpiadę najwyższą formę w życiu, ale 
nie chcę nakładać na siebie zbyt dużej pre-
sji. Ponadto, aby myśleć o Paryżu, to mu-
szę się najpierw zakwalifikować do igrzysk.

Co pływanie daje młodemu człowie-
kowi? W jaki sposób zachęciłbyś dzieci 
i młodzież z gminy Tarnów do nauki i re-
gularnego pływania?

Na pewno satysfakcję. Ale wskazana jest 
każda aktywność fizyczna, bo poprawia 
samopoczucie i korzystnie wpływa na stan 
zdrowia. Pływanie jest o tyle fajne, że nie 
jest to sport kontaktowy. Rzadko są kon-
tuzje, które przekreślają resztę kariery. Nie 
ma też takiego natłoku ludzi na pływal-
niach, jak na przykład w piłce nożnej, jest 
o wiele swobodniej. Sądzę też, że łatwiej 
młodemu człowiekowi coś osiągnąć w pły-
waniu, bo mniej osób się zna na tym i nie 
ma takich kanapowych „ekspertów” jak 
w innych dyscyplinach. A pływanie rów-
nież otwiera wiele furtek w życiu. Można 
zwiedzić kawał świata, poznać super ludzi, 
można dostać się do dobrej szkoły w Pol-
sce i na studia zagraniczne.

Czy oprócz pływania interesujesz się 
jeszcze jakimś sportem? Masz swoją ulu-
bioną drużynę, kto jest Twoim sporto-
wym idolem?

Interesuję się także piłką nożną, a moją 
ulubioną drużyną jest Real Madryt. Jeśli 
chodzi o sportowych idoli, to mam kilku. 
Największym, jeśli chodzi o krajowe po-
dwórko, jest Radek Kawęcki, grzbiecista, 
jest gwiazdą odkąd byłem mały i cały czas 
utrzymuje się na tym poziomie. A ponadto 
Cristiano Ronaldo, który pokazuje, że cięż-
ką pracą można osiągnąć wszystko. Jest 
jeszcze Japończyk Ryosuke Irie, również 
specjalizujący się w stylu grzbietowym. Od 
małego za nim przepadam, ma wspaniałą 
technikę.

Od pucharu wójta do mistrzostwa świata
Rozmowa z reprezentantem Polski w pływaniu Ksawerym Masiukiem



Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze

Na stadionie sportowym w Jodłówce-Wał-
kach odbyły się Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiły 2 
drużyny MDP dziewcząt z OSP Koszyce Małe 
i Zgłobice, 3 drużyny MDP chłopców z OSP 
Koszyce Małe, Wola Rzędzińska i Zgłobice 
oraz 7 drużyn seniorów z OSP Biała, Jodłów-
ka-Wałki, Koszyce Małe, Łękawka, Poręba 
Radlna, Zbylitowska Góra i Zgłobice. Jako 
jedyna drużyna kobieca we współzawodnic-
twie wzięły udział strażaczki z OSP Biała.

Zawody stanowiły przygotowanie do 
przyszłorocznych eliminacji powiatowych. 
Jednak głównym celem była integracja stra-
żaków działających na terenie gminy Tar-
nów. Choć nie walczono o miejsca, to uczest-
nicy dali z siebie wszystko, aby uzyskać jak 
najlepsze czasy w dwóch konkurencjach: 
sztafecie pożarniczej 7x 50 m z przeszkodami 
oraz ćwiczeniach bojowych.

Po ukończeniu zmagań strażacy otrzyma-
li pamiątkowe medale i dyplomy.

Festyn rodzinny 
„Powitanie lata” 
w Jodłówce-Wałkach

Na terenie obok remizy OSP w Jodłówce
-Wałkach odbył się festyn rodzinny „Powi-
tanie lata”. Wydarzenie rozpoczął koncert 
folkowego zespołu i kapeli ludowej „Gwoź-
dziec”. Były quiz wiedzy o kominiarstwie 
z nagrodami, gry i zabawy rodzinne. Na naj-
młodszych czekało miasteczko strażackie 
i dmuchany plac zabaw. Każdy mógł skosz-
tować tradycyjnego bigosu od samorządu 
czy przysmaków przygotowanych przez 
KGW „Baba Jaga”. Panie z miejscowego Koła 
Gospodyń zapraszały także na kiermasz rę-
kodzieł. Nie zabrakło loterii fantowej z cen-
nymi nagrodami. Festyn zakończyła zabawa 
taneczna z zespołem „Alfa”.

Festyn rodzinny 
z Turniejem siatkówki 
plażowej służb 
mundurowych

IX Turniej siatkówki plażowej służb mun-
durowych oraz festyn rodzinny odbył się 
na boisku LKS Zgłobice. W rozgrywkach 
wzięły udział: OSP Niedomice, OSP Zala-
sowa, OSP Zgłobice, OSP Biała, OSP Zbyli-
towska Góra, OSP Chojnik, OSP Łękawka, 
OSP Wielka Wieś, KM PSP Tarnów. I miejsce 
w Turnieju zajęła grupa OSP Chojnik, srebro 
- KM PSP Tarnów, brąz zaś OSP Niedomice. 
Natomiast Puchar Wójta Gminy Tarnów wy-
walczyła OSP Łękawka.

Festyn rodzinny był zaś okazją zarówno 
do wspólnej zabawy w gronie rodziny i są-
siadów, jak i do zaprezentowania się grup 
lokalnych. Stoiska z przysmakami przygo-
towali m.in. miejscowy Klub Seniora, szkoła 
podstawowa w Zgłobicach, Niepubliczne 
Przedszkole „Kraina Marzeń”, KGW w Zgłobi-
cach. Nie mogło zabraknąć także poczęstun-
ku tradycyjnym bigosem od samorządu czy 
smakołyków z grilla od strażaków.

Na placu atrakcje czekały także na naj-
młodszych – dmuchany plac zabaw oraz mia-
steczko strażackie. Na scenie natomiast go-
ścili głównie młodzi artyści z miejscowego 
przedszkola oraz szkoły podstawowej, którzy 
zaprezentowali się zarówno w odsłonie wo-
kalnej, jak i tanecznej. Następnie odbywały 
się pokazy wielu stylów tanecznych w wyko-
naniu podopiecznych szkoły tańca „Create 
Yourself”. Folkową nutą i ludową piosenką 
występy zakończyła Muzyka spod Bucyny 
z Łękawki wraz z grupą śpiewaczą „Kalina” – 
pań z Koła Gospodyń Wiejskich.

Kolejno odbyło się losowanie wielu cen-
nych nagród. Festyn zakończyła zabawa ta-
neczna z zespołem Happy Day.

Festyn parafialny 
w Tarnowcu

Festyn parafialny „Tarnowieckie powitanie 
lata” wokalnie i tanecznie otworzyły dzieci 
z miejscowego przedszkola oraz szkoły pod-
stawowej. Duże zainteresowanie wzbudził 
także pokaz szermierczy. Był koncert Or-
kiestry Dętej z Siedlisk Tuchowskich oraz 
występ Klubu Seniora „Wrzos”. Nie zabra-
kło tradycyjnego bigosu od samorządu, 
przysmaków przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich czy loterii z licznymi 
nagrodami.

KGW „Baba Jaga”  
z I miejscem w powiato-
wej Bitwie Regionów

Koło Gospodyń Wiejskich „Baba Jaga” 
z Jodłówki-Wałek zajęło I miejsce w „Bitwie 
Regionów” - konkursie organizowanym 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
który w Powiecie Tarnowskim został prze-
prowadzony podczas XIX Święta Owoców 
i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna – 
w Łowczówku.

Panie zaprezentowały danie, jak same 
zaznaczają – babcine, znane u nich od po-
koleń, które dostało drugie życie i zostało 
podrasowane przez Baby Jagi – zające, 
inaczej zawijasy ziemniaczano-grzybowe, 
polane sosem kurkowym w towarzystwie 
glazurowanych na maśle i miodzie buracz-
ków, podane z barszczykiem na wędzonce. 

W imieniu organizatorów nagrodę finan-
sową za zajęcie I miejsca wręczyła Babom 
Jagom poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, 
która też była inicjatorką wydarzenia w po-
wiecie tarnowskim. 

Uroczystości 
patriotyczne w Białej 
W Białej odbyły się uroczystości upamięt-
niające harcerzy z mościckiego hufca „Sza-
rych Szeregów”, którzy 78 lat temu stoczyli 
nierówną walkę z Niemcami, a trzech z nich 
poniosło śmierć. W czasie spotkania historyk 
i znana działaczka harcerska Maria Żychow-
ska pokazała publicznie odszukane w archi-
wach rodzinnych fotografie poległych w tym 
miejscu harcerzy. Fotografie w przyszłości 
zostaną zamocowane na pomniku.

W wydarzeniu w Białej wzięli udział poseł 
na Sejm RP Anna Pieczarka, wójt Grzegorz 
Kozioł, zastępca wójta Sławomir Wojtasik, 
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przewodnicząca rady Wiesława Mitera, 
przedstawiciele organizacji kombatanckich 
i niepodległościowych, mieszkańcy miejsco-
wości z sołtysem Stefanem Kolakiem i Koło 
Gospodyń Wiejskich z Białej. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
odprawioną w kaplicy w Białej. Po Mszy 
nastąpił uroczysty przemarsz uczestników 
pod pomnik, gdzie miały miejsce oficjalne 
wystąpienia, złożenie kwiatów i krótki wy-
stęp orkiestry OSP z Woli Rzędzińskiej. Wartę 
honorową w przedwojennych mundurach 
przy pomniku wystawili członkowie Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „Zefir”.

Podążając za tradycją 
przodków, czyli plecenie 
wieńców dożynkowych

W gminnych miejscowościach odbywały się 
warsztaty plecenia wieńców dożynkowych 
prowadzone przez rodzinę Państwa Skór-
ków z Poręby Radlnej, dwukrotnych laure-
atów w Konkursie na najładniejszy wieniec 
dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Białej oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
„Baba Jaga” w Jodłówce-Wałkach.

Uczestnikami warsztatów byli mieszkań-
cy gminy Tarnów, dzieci, młodzież, osoby do-
rosłe i liczni seniorzy. Spotkania były okazją 
zarówno do zgłębienia wiedzy teoretycznej, 
jak i praktycznej – począwszy od poznania 
genezy dożynek, rodzajów, wymiarów, bu-
dowy i materiałów, z jakich powinien być 
zbudowany wieniec, skończywszy na wspól-
nym pleceniu wieńców czy śpiewaniu pieśni, 
które wykonywane są podczas tradycyjnego 
obrzędu dożynkowego. 

Każde sołectwo gminy Tarnów przygotowy-
wało się także do reprezentacji swojej miejsco-
wości, aby pokazać nie tylko owoc pracy ostat-
nich miesięcy – wieniec dożynkowy, lecz także 
spuściznę, rękodzieło i tradycję kulinarną miej-
scowości podczas Dożynek Gminy Tarnów. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

Będzie publikacja 
o żołnierzu AK 
– Tadeuszu Podolskim
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów 
pracuje nad wydaniem publikacji dr Agniesz-
ki Przewłoki pt. „Zniknąć, żeby nie zdradzić. 
Tadeusz Podolski (1919-1954). Strategia 
przetrwania w ostatnich latach życia”. Książ-
ka ta jest pierwszym pełnym opracowaniem 
biografii Tadeusza Podolskiego, żołnierza 
Armii Krajowej. Autorka koncentruje się 
na krótkim, ale ważnym, dramatycznym 
okresie jego życia zamykającym się cezurą 
lat 1950-1954. Wtedy to Tadeusz Podolski 
ukrywał się z obawy przed prześladowaniem 
za nieujawnienie faktu swojej działalności 
w AK przed lokalnymi strukturami UB. Książ-
ka zawiera także wiele istotnych szczegółów 
z jego życia rodzinnego, zawodowego oraz 
traktuje o służbie w Armii Krajowej. Znaczny 
wątek poświęcony jest kwestii rozpracowa-
nia operacyjnego Tadeusza Podolskiego oraz 
jego towarzyszy – Aleksandra Furmańskiego 
i Franciszka Kuty – przez organy Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego.

Publikację dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Festyn rodzinny 
w Koszycach Wielkich 

Festyn rodzinny w Koszycach Wielkich roz-
poczęły gry i konkursy rodzinne, w tym m.in. 
konkurs strażacki, pokazy tańca towarzyskie-
go połączone z nauką kroków podstawowych.

Następnie koszycką scenę opanowała 
muzyka discofolk z hitem „Passerati”, czyli 
dla wszystkich zagrał Rompey. Z folkowym 
graniem, w ludowych strojach wystąpił 
zespół „W kuźni u Kowala”. Był dmuchany 
park zabaw dla dzieci, loteria z nagrodami, 
miasteczko strażackie organizowane przez 
OSP Koszyce Wielkie, domowe wypieki  

od miejscowej szkoły, od samorządu zaś 
chleb ze smalcem i tradycyjnie już – bigos, 
którym częstował wójt Grzegorz Kozioł.

Przed losowaniem nagród głównych quiz 
o kominiarstwie z nagrodami przeprowadził 
Wiesław Zabawa, prezes Międzywojewódz-
kiego Cechu Kominiarzy. W godzinach wie-
czornych, do wspólnej zabawy tanecznej 
zaprosił wszystkich zespół Feniks.

Rozgrywki o Puchar 
Wójta Gminy Tarnów

Na stadionie sportowym w Woli Rzędziń-
skiej odbył się Turniej o Puchar Wójta Gmi-
ny Tarnów w piłce nożnej młodzików. W roz-
grywkach zmierzyły się grupy: MKS Tarnovia 
Tarnów, Wolania Wola Rzędzińska, English 
Football, Unia Tarnów, Luks Skrzyszów, Błę-
kitni Metal Tarnów, łącznie 74 zawodników 
w wieku 11-12 lat.

W pierwszym etapie zawodów były me-
cze grupowe, po czym po dwie najlepsze 
drużyny grały w fazie pucharowej. Pierwsze 
miejsce, tym samym Puchar Wójta Gminy 
Tarnów, wywalczyła MKS Tarnovia Tarnów, 
srebrny medal przyznano Unii Tarnów, brą-
zowy zaś grupie English Football. Ponadto 
to właśnie ze zwycięskiej grupy wybrano 
Najlepszego Strzelca – Jakuba Szumigraja, 
jak i Najlepszego Bramkarza – Filipa Ślu-
sarczyka. Grupy otrzymały pamiątkowe  
dyplomy. 

Wróciły dyżury 
specjalisty 
Nadleśnictwa Gromnik
Informujemy, iż od września zostaje przy-
wrócony dyżur specjalisty Nadleśnictwa 
Gromnik do spraw Lasów Państwowych. 
W Urzędzie Gminy Tarnów mieszkańcy 
mogą skorzystać z porad pracownika Nad-
leśnictwa lub załatwić sprawy związane 
z lasami prywatnymi w każdy drugi pią-
tek miesiąca, w godz. 8.00-10.00. Specja-
lista, w wyznaczonych terminach będzie 
dyżurował w p. 107, w referacie Geode-
zji i Obrotu Nieruchomościami, lub pod  
nr tel. 660 720 246.
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Rok szkolny 2022/2023 
rozpoczęty 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
2022/2023 odbyło się w Szkole Podsta-
wowej w Koszycach Małych. Uczniom, 
nauczycielom i rodzicom życzono przede 
wszystkim pomyślnego, bezpiecznego i ob-
fitującego w sukcesy zarówno naukowe, 
jak i prywatne rozpoczynającego się roku 
szkolnego. Uroczystość uświetnił uczniow-
ski montaż słowno-muzyczny, nawiązujący 
do 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
oraz ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę. Do 
tych tragicznych wydarzeń w swoim prze-
mówieniu nawiązywał także wójt Grzegorz 
Kozioł. Obecne były poczty sztandarowe ze 
wszystkich szkół na terenie gminy Tarnów. 
Gośćmi uroczystości byli poseł RP Anna 
Pieczarka, Tomasz Stelmach – członek za-
rządu powiatu tarnowskiego, dyrektorzy 
szkół gminnych wraz z uczniami, nauczy-
cielami i pracownikami; dyrektorzy przed-
szkoli i żłobka, radni na czele z przewodni-
czącą Rady Gminy Tarnów Wiesławą Miterą, 
sołtysi oraz księża. 

Wojsko Polskie wraca 
do regionu tarnowskiego

113 Batalion Lekkiej Piechoty oficjalnie 
rozpoczął działalność. W tej historycznej 
dla Tarnowa uroczystości, kiedy to wojsko 
po 30 latach wróciło do miasta, uczest-
niczył także wójt gminy Tarnów Grzegorz  
Kozioł.

Dowódcą 113 Batalionu Lekkiej Pie-
choty w Tarnowie, wchodzącego w skład 
11 Małopolskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej, został ppłk Piotr Wójcik. Obecnie 
Batalion liczy 105 terytorialsów i ok. 20 
żołnierzy zawodowych. 113 Batalion Lek-
kiej Piechoty swoim zasięgiem obejmować 
będzie m.in. teren gminy Tarnów, co ozna-
cza, że także w gminnych miejscowościach 

mogą być prowadzone ćwiczenia i szkole-
nia żołnierzy. O tym, jak pomocni są żołnie-
rze, świadczą choćby czasy pandemii czy 
klęsk żywiołowych, kiedy to zgodnie z woj-
skowym hasłem „zawsze gotowi, zawsze 
blisko” działają na rzecz mieszkańców. 

Festyn parafialny 
w Zbylitowskiej Górze

„Parafia z sercem” – pod takim hasłem 
połączono modlitwę, koncerty i integrację 
lokalnej społeczności podczas festynu pa-
rafialnego w Zbylitowskiej Górze.

Wydarzenie rozpoczęła wspólna Koronka 
do Bożego Miłosierdzia. Następnie odbyły 
się koncerty miejscowych wykonawców 
– koncert Scholii Parafialnej oraz zespołu 
parafialnego Napełnieni Duchem Świętym. 
Kolejno z discopolowym graniem i „Dziew-
czyną z gór” wystąpił dla wszystkich Kor-
dian. Na scenie zaprezentowała się także 
Orkiestra Dęta z Siedlisk.

Nie zabrakło atrakcji towarzyszących 
– był grill, dmuchane zamki dla najmłod-
szych, kawiarenka, gry i zabawy rodzinne. 
W godzinach wieczornych odbyło się loso-
wanie nagród w loterii fantowej, a wyda-
rzenie zakończył koncert pn. Młodzi pełni 
muzyki oraz Apel Jasnogórski.

Festyn od strony organizacyjnej wsparło 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, 
natomiast jego organizatorem była parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego z probosz-
czem ks. Józefem Kaczmarskim w Zbyli-
towskiej Górze. 

Spotkanie Prezesów 
Klubów Seniora 
W sali narad urzędu gminy Tarnów odbyło 
się spotkanie Prezesów Klubów Seniora. 
Uczestniczyli w nim poseł na Sejm RP Anna 
Pieczarka, wójt gminy Tarnów Grzegorz 
Kozioł oraz zastępca dyrektora Centrum 
Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów Ewa  
Kubisztal. 

Podczas spotkania omówiono naj-
ważniejsze kwestie związane z bieżącą 
działalnością Klubów Seniora na terenie 
gminy Tarnów. Poruszono kwestię polityki 
senioralnej, podsumowano ostatnie wy-
jazdy senioralne oraz omówiono program 
nadchodzącego Dnia Seniora, podczas któ-
rego planowany jest także panel z udziałem 
Prezesów Klubu Seniora.

Wycieczka Seniorów 
w Karkonosze

Seniorzy z gminy Tarnów zwiedzili jesienne 
Karkonosze. Wycieczkę rozpoczęli od spa-
ceru zabytkowymi uliczkami Jeleniej Góry, 
po których oprowadzali ich przewodnicy. 
Kościół Łaski, Bazylika Mniejsza, cerkiew 
prawosławna, Rynek Starego Miasta czy 
panorama Kotliny Jeleniogórskiej z Wieży 
Zamkowej to część tego, co mogli zobaczyć 
w pierwszym dniu wyjazdu. Program dru-
giego dnia obejmował zwiedzanie Karpacza 
i Zamku Książ w Wałbrzychu. Przewodnicy 
prowadzili wycieczkowiczów m.in. traktem 
spacerowym w centrum Karpacza, opo-
wiedzieli i pokazali świątynię Wang, Dziki 
Wodospad i Zaporę przeciwpowodziową 
na Łomnicy czy Hotel Gołębiewski. Ostatnim 
punktem programu było zwiedzanie jedne-
go z największych co do wielkości zamków 
w Polsce, będącego częścią Książańskie-
go Parku Krajobrazowego – Zamku Książ  
w Wałbrzychu.

Średni samochód 
gaśniczy dla OSP 
Wola Rzędzińska

Jednostka OSP Wola Rzędzińska może 
cieszyć się już średnim samochodem ga-
śniczym, który z pewnością ułatwi pracę 
strażaków ochotników i korzystnie wpłynie 
na bezpieczeństwo nas wszystkich. Decyzją 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kra-
kowie Komenda Miejska PSP w Tarnowie 
przekazała wóz dla jednostki OSP Wola 
Rzędzińska reprezentowanej przez Prezesa 
Krzysztofa Płanetę. Symboliczne wręczenie 
kluczyków przez Komendanta Miejskiego 
PSP Krzysztofa Gładysza oraz wójta Grzego-
rza Kozioła odbyło się podczas obchodów 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 
w Woli Rzędzińskiej. Samochód poświęcił 
ks. proboszcz parafii Woli Rzędzińska Sta-
nisław Morańda.
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Wola Rzędzińska I wśród 
najpiękniejszych sołectw w Małopolsce

Prezydenckie wyróżnienie 
dla wieńca dożynkowego z Poręby Radlnej

Wola Rzędzińska I w tym roku znala-
zła się w gronie najpiękniejszych 

sołectw w Małopolsce. Przyznane wyróż-
nienie otrzymała po tym, jak pomyślnie 
przeszła dwa etapy konkursu pn. „Mało-
polska Wieś 2022” organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego. Przypomnijmy, iż zaszczyt-
ny tytuł Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi 
w 2019 r. przypadł Zawadzie, natomiast 
w 2021 r. w gronie wyróżnionych znalazły 
się Koszyce Wielkie. 

Wola Rzędzińska I to miejscowość, któ-
ra łączy nowoczesność z historią, prężnie 
się rozwija, ale pamięta o tradycji przeka-
zywanej z pokolenia na pokolenie. Tak też 

została zaprezentowana w drugim etapie 
konkursu przez przewodniczącą Rady 
Gminy Tarnów Wiesławę Miterę oraz panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich Wola Rzędziń-
ska, które od ponad 100 lat działa w miej-
scowości, pielęgnuje zwyczaje i kuchnię 
przodków. Po pełnej ocenie przyznano 
sołectwu zaszczytne wyróżnienie, tym sa-
mym zaliczając je do najpiękniejszych ma-
łopolskich wsi.

Uroczyste wręczenie dyplomów laure-
atom konkursu odbyło się w Miasteczku 
Galicyjskim w Nowym Sączu. Sołectwo 
reprezentowali sołtys Mieczysław Nytko 
oraz Wiesława Mitera. Przedstawiciele 
nagrodzonej miejscowości odbierali pa-
miątkowy dyplom od Marszałka Witolda 

Kozłowskiego oraz Wicemarszałka Łuka-
sza Smółki. Dzięki otrzymanemu wyróż-
nieniu wieś została nagrodzona kwotą 
10 tys. zł, które sołectwo przeznaczyło 
na remont chodnika naprzeciwko cen-
trum wsi.

Wieniec dożynkowy z Poręby Radlnej 
po raz kolejny rozsławił gminę Tar-

nów i województwo małopolskie na Do-
żynkach Prezydenckich w Warszawie, któ-
re odbyły się 10-11 września na terenie 
Belwederu. Rodzina Państwa Skórków 
i Frysztaków po sukcesie w Zielonkach, 
gdzie miały miejsce Dożynki Wojewódz-
twa Małopolskiego, i ogłoszeniu wieńca 
z Poręby Radnej najpiękniejszym w wo-
jewództwie, otrzymała honorowe wyróż-
nienie w Konkursie na najładniejszy wie-
niec dożynkowy o nagrodę Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, którego orga-
nizatorem jest Kancelaria Prezydenta RP. 

Tradycyjne arcydzieła zdobiły dziedzi-
niec Belwederu. Poręba Radlna zaprezen-
towała wieniec w kształcie korony, wyko-

nany z żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, 
lnu, prosa i orkiszu – zbóż, które wcześniej 
rodzina sama siała, by następnie wyselek-
cjonować te najdorodniejsze. Zdobiony 
wyplatanymi elementami ze słomy, kwia-
tami i jarzębiną, z krzyżem umieszczonym 
na szczycie – znakiem naszej wiary oraz 
bochnem chleba – symbolem pracy rąk 
ludzkich. Tradycyjny obrzęd dożynkowy 
z XIX w. którego scenariusz zaczerpnięty 
został z Muzeum Etnograficznego w Kra-
kowie, przedstawił Zespół Folklorystyczny 
Bobrowianie. 

Przypomnijmy, iż rodziny Państwa Skór-
ków i Frysztaków już od 2016 r. odnoszą 
sukcesy na Dożynkach Prezydenckich. Ich 
wieniec otrzymał zaszczytny tytuł najpięk-
niejszego w kraju w latach 2018 i 2020. Po-
nadto w 2017 r. zajęli III miejsce, w 2019 r. IV.
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Misjonarka 
Ewa Gawin 
Honorową 
Obywatelką 
Gminy Tarnów

Decyzją Rady Gminy Tarnów świecka 
misjonarka, posługująca od ponad 32 

lat w Kamerunie, otrzymała tytuł Hono-
rowego Obywatela Gminy Tarnów. Stało 
się to podczas uroczystej XXXIII sesji Rady 
Gminy Tarnów w Domu Kultury w Radl-
nej. Projekt uchwały został przygotowa-
ny w związku z wnioskiem kilku radnych 
gminnych. Wcześniej Kapituła Honoro-
wego Obywatelstwa po dokonaniu jego 
analizy wypracowała pozytywną opinię 

w tej sprawie. Tytuł został przyznany 
w uznaniu niepodważalnych zasług dla 
promocji Gminy Tarnów, ofiarnej, peł-
nej poświęcenia pracy na rzecz niepeł-
nosprawnych i potrzebujących pomocy 
dzieci i dorosłych mieszkańców Czarne-
go Lądu oraz kultywowanie najwyższych 
wartości humanistycznych. – Jesteśmy 
dumni, że mamy tak niezwykłą mieszkan-
kę naszej gminy. Dziękujemy, że zechciała 
przyjąć od nas to wyróżnienie. To dowód 
naszej wdzięczności za jej zasługi w pra-
cy misyjnej w dalekiej Afryce – mówi wójt 
Grzegorz Kozioł. 

Pochodząca z Woli Rzędzińskiej Ewa 
Gawin jest niezwykle skromną osobą, 
która całe swoje życie poświęciła dla in-
nych. – Przyznam szczerze, że z jednej stro-
ny nie spodziewałam się tak znakomitego 
tytułu, za który jestem ogromnie wdzięcz-
na, a z drugiej – jest mi bardzo miło z tego 
powodu. W mojej codziennej posłudze 
na Czarnym Lądzie często wracam my-
ślami do mojej tarnowskiej ziemi, do Woli 
Rzędzińskiej, z której pochodzę. Cieszę się, 
że zostałam doceniona właśnie przez ludzi 
stąd – mówiła podczas uroczystej sesji 
laureatka.

Ewa Gawin jest także laureatką Krzyża 
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski 
za wybitne zasługi w działalności na rzecz 

osób potrzebujących pomocy przyznane-
go przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Otrzymała ona także medal Benemerenti 
in Opere Evangelizationis przyznany przez 
Komisję Episkopatu Polski ds. Misji.

Misjonarka od lat pomaga potrzebują-
cym - w Bertoua założyła szkołę dla dzieci 
głuchoniemych. Dzieci, młodzież i doro-
słych zawozi do szpitali na zabiegi opera-
cyjne oraz kupuje dla nich protezy i kule. 
To z jej inicjatywy pracownicy Zakładu 
Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu przy-
wracają słuch dzieciom w Kamerunie.

Przypomnijmy, Honorowymi Obywate-
lami Gminy Tarnów są także zasłużeni dla 
naszego terenu oraz dla społeczeństwa: 
śp. ks. prałat Jan Franczak (2008 rok), ks. 
dr Tadeusz Wolak (2009), Michael Leier 
(2016) i Stanisław Petlic (2017).

Dodajmy, że zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy Tarnów w sprawie regulaminu 
nadawania tytułu Honorowego Obywate-
la Gminy Tarnów może on być przyznany 
na podstawie jednej z pięciu możliwości: 
na pisemny wniosek wójta, co najmniej 
pięciu radnych, Rady Sołeckiej po uzyska-
niu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego, 
uprawnionego organu organizacji poza-
rządowej działającej na terenie gminy lub 
co najmniej pięćdziesięciu stałych, doro-
słych mieszkańców gminy.

Sesje – tym zajmowali się radni
W trzecim kwartale bieżącego roku 

odbyły się dwie sesje Rady Gmi-
ny Tarnów – uroczysta i zwyczajna  
– XXXIV. Radni gminni decydowali o wie-
lu ważnych sprawach z zakresu finan-
sów, oświaty czy opieki społecznej.

Uroczysta sesja Rady Gminy Tarnów 
Związana była z nadaniem zaszczytne-

go tytułu – Honorowego Obywatela Gminy 
Tarnów misjonarce Ewie Gawin w uzna-
niu niepodważalnych zasług dla promocji 
Gminy Tarnów oraz pełnej poświęcenia 
pracy dla potrzebujących mieszkańców 
Kamerunu. Sesja odbyła się w Domu Kul-
tury w Radlnej.

XXXIV sesja Rady Gminy Tarnów
Podczas sierpniowej sesji radni gmin-

ni decydowali m.in. o sprawach oświato-
wych, komunalnych i majątkowych. Se-
sja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy  
Tarnów. 

Podjęto m.in. uchwały w sprawie tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli specjalistów – pedagogów, pe-
dagogów specjalnych, psychologów, logo-
pedów, terapeutów czy doradców zawo-
dowych. W nowym brzmieniu przepisów 

centralnych rozszerzono katalog nauczy-
cieli specjalistów o pedagoga specjalnego.

Radni wyrazili zgodę na zaliczenie ulic 
Ekumenicznej, Zielonej, Pańskiej, Ariań-
skiej oraz Rzemieślników w Zbylitowskiej 
Górze do kategorii dróg gminnych. Daje 
to możliwość rozwoju infrastruktury tech-
nicznej w tych miejscach z udziałem środ-
ków zewnętrznych.

Uchwalono regulamin utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Tarnów. 
Bioodpady gromadzone będą w pojem-
nikach, a nie jak dotychczas w workach 
foliowych. Każda nieruchomość wyposa-
żona zostanie w pojemnik na bioodpady 
w kolorze brązowym. Częstotliwość ich 
odbioru pozostaje bez zmian. Nie będzie 
odbioru odpadów wielkogabarytowych 
spod posesji. Odpady te każdy mieszka-
niec gminy może dostarczyć bezpłatnie do 
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych 
na terenie miasta Tarnowa.

Radni wyrazili zgodę na nabycie nieru-
chomości położonej w miejscowości Radl-
na – zabytkowego dworu z 1880 r., będącej 
przed laty własnością książąt Sanguszków. 
Obiekt będzie w przyszłości przeznaczo-
ny na cele publiczne, a jego modernizacja 

zostanie wykonana dzięki środkom ze-
wnętrznym.

Podjęto uchwałę w sprawie przystą-
pienia gminy Tarnów do Stowarzyszenia 
Związek Samorządów Polskich. Da to moż-
liwość większego wpływu na inicjowanie 
i opiniowanie projektów aktów prawnych 
dotyczących samorządów terytorialnych 
oraz możliwość podejmowania wspólnych 
inicjatyw mających wpływ na rozwój spo-
łeczności gminnych. 

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły 
zmian uchwały budżetowej na 2022 rok 
i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Tarnów na lata 2022-2030. Znacznie 
zwiększone zostały dochody bieżące i ma-
jątkowe. Mają na to wpływ przede wszyst-
kim pozyskane środki w ramach m.in. fun-
duszu pomocy obywatelom Ukrainy, część 
oświatowa subwencji, środki od Marszałka 
Małopolski na budowę parkingu przy szko-
le w Jodłówce-Wałkach i, z tego samego 
źródła, na remont remizy OSP w Woli Rzę-
dzińskiej, a także zwrot środków z fundu-
szu sołeckiego za poprzedni rok. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej dotyczą realizacji wspomnianych 
inwestycji i zadań. Wprowadzono ponadto 
14 nowych przedsięwzięć, które będą re-
alizowane w ramach programu rządowego 
Polski Ład, w latach 2022-2024.

Radni dyskutowali też nad bieżącymi 
sprawami, wysłuchali interpelacji i opinii.

Kwartał w Radzie Gminy
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Dofinansowania nawet na poziomie 98 procent!

Dużo pieniędzy – dużo inwestycji
Systematycznie pozyskiwane środki 

zewnętrzne, głównie rządowe, po-
zwalają na kontynuację, rozpoczynanie 
nowych i planowanie kolejnych zadań 
inwestycyjnych. Zwraca uwagę wyso-
kość dofinansowań, gdyż w niektórych 
przypadkach wynosi nawet 98 procent. 
Oprócz pieniędzy, które spływają z ko-
lejnych edycji Rządowego Funduszu In-
westycji Strategicznych „Polski Ład”, 
otrzymaliśmy w ostatnim czasie także 
rządowe pieniądze na przedsięwzięcia 
w miejscowościach, gdzie dawniej funk-
cjonowały PGR-y. Co jest i będzie reali-
zowane w poszczególnych miejscowo-
ściach naszej gminy? O tym poniżej.

Z pierwszej edycji „Polskiego Ładu” 
wykonywane są m.in. chodniki i nowe 
nakładki asfaltowe. Łącznie do końca 
czerwca 2023 roku zostanie wybudowa-
nych przeszło pół kilometra chodników 
wraz z odwodnieniem w Woli Rzędzińskiej 
I (odcinek od Kościoła do Ośrodka Zdro-
wia) i Porębie Radlnej (wzdłuż drogi woje-
wódzkiej przed Szkołą Podstawową).

Wykonane zostały już nowe nakładki 
asfaltowe na drogach gminnych „Przez 
Las” w Woli Rzędzińskiej, koło Kościo-
ła w Tarnowcu, „Ostra Góra” w Łękawce 
i przyległej do ul. Zgłobickiej w Zgłobi-
cach. Trwa remont ulicy Stachury w Ko-
szycach Wielkich oraz budowa chodnika 
przy drodze powiatowej nr 1371K w Woli 
Rzędzińskiej. Jeszcze w tym roku rozpocz-
nie się remont ul. Bocznej z Zgłobicach, 
a w przyszłym roku ul. Ogrodniczej w Tar-
nowcu. Budowa chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 977 w Porębie Radlnej 
planowana jest w pierwszej połowie przy-
szłego roku.

Łączna wartość inwestycji to 4,4 mln zł, 
z czego dofinansowanie wynosi 4,1 mln zł 
(95 procent).

Dwie nowe 
tężnie solankowe
W ramach funduszy pozyskanych 

przez samorząd z pierwszej edycji „Pol-
skiego Ładu” trwają prace przy budowie 
oraz modernizacji infrastruktury kultu-
ralnej i turystycznej. Pierwszą inwestycją 
w tym zakresie jest przebudowa i ada-
ptacja zabytkowego dworu w Koszycach 
Małych (wraz z zagospodarowaniem te-
renu) z przeznaczeniem na obiekt dla po-
trzeb lokalnej społeczności oraz Centrum  

Historii i Sztuki. Dwór w Koszycach Małych, 
który powstał na przełomie XIX i XX wieku, 
od dłuższego czasu stał pusty i niszczał. 
Na początku września 2020 roku w bu-
dynku wybuchł pożar – zniszczeniu uległo 
wtedy całe poddasze wraz z konstrukcją 
dachu. Zakres obecnie wykonywanych ro-
bót obejmuje m.in. utworzenie multime-
dialnej sali wystawowej, pomieszczenia 
ekspozycyjno–wystawowego, kawiarnia-
nego z aneksem kuchennym, szatniowe-
go, magazynowego (na eksponaty) oraz 
zaplecza dla młodzieży na warsztaty edu-
kacyjne. W podziemiach planowana jest 
piwnica regionalna.

Trwają intensywne prace przy zago-
spodarowaniu centrum wsi wraz z bu-
dową tężni solankowej w Tarnowcu przy 
ul. Nadbrzeżnej. Przy inhalatorium będą 
mogli wypoczywać mieszkańcy i turyści, 
a jej prozdrowotna funkcja dostosowana 
zostanie do potrzeb osób starszych oraz 
z niepełnosprawnościami. Ponadto posta-
wiona zostanie wiata grillowa ze sceną, po-
wstaną elementy małej architektury (fon-
tanna, plac zabaw, siłownia plenerowa). 
Teren zostanie ogrodzony i oświetlony.

Rozbudowywane jest także centrum 
wsi w Koszycach Wielkich, gdzie również 
wybudowana zostanie tężnia solanko-
wa oraz przybędzie elementów małej  
architektury.

Wszystkie trzy zadania kosztują łącznie 
przeszło 9 mln zł, a dofinansowanie wynosi 
5,2 mln zł. Gmina stara się jeszcze o uzy-
skanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego do utworzenia Cen-
trum Historii i Sztuki w kwocie 1,5 mln zł.

Wyłaniani są wykonawcy 
drugiego „Polskiego Ładu”
Wybrano wykonawcę inwestycji do-

finansowanej w ramach drugiej edycji 
„Polskiego Ładu”. Chodzi o rozbudowę, 
przebudowę i nadbudowę istniejącego 
budynku OSP w Zbylitowskiej Górze. War-
tość zadania to przeszło 2 mln zł, a dofi-
nansowanie wynosi prawie 1,8 mln zł (85 
procent). Termin zakończenia inwestycji 
przewidziany jest na marzec 2024 roku, 
a w zakres prac wchodzą roboty ogólnobu-
dowlane wraz z wewnętrznymi instalacja-
mi wodno-kanalizacyjnymi, co i gazową, 
a także przebudowa przyłącza wodocią-
gowego i wyniesienie nowej kondygnacji 
budynku OSP.

Ogłoszono przetarg na budowę nowo-
czesnego budynku Domu Kultury w Za-
wadzie oraz dokończenie budowy Domu 
Kultury z pomieszczeniami dla OSP w Łę-
kawce. Mieszkańcy Zawady od wielu lat 
zabiegali o wzniesienie obiektu, w którym 
będzie można zorganizować zebranie 
wiejskie, imprezę kulturalną, spotkania 
Koła Gospodyń Wiejskich, seniorów, dzie-
ci i młodzieży oraz innych wydarzeń oko-
licznościowych. Budynek Domu Kultury 
wraz z pomieszczeniami dla strażaków 
w Łękawce obecnie jest w stanie suro-
wym zamkniętym. Teraz przeprowadzo-
ne zostaną roboty budowlano-monta-
żowe w zakresie instalacji, wykończenia 
wnętrz oraz zagospodarowania terenu. 
Planowana wartość obu przedsięwzięć to 
5 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 
4,5 mln zł (90 procent). Planowany termin  

Projekt Domu Kultury w Zawadzie



zakończenia obu inwestycji to marzec 
2024 roku.

Na początku października ogłoszony 
zostanie przetarg na ostatnie zadanie 
dofinansowane w ramach drugiej edycji 
„Polskiego Ładu” - budowę i moderniza-
cję infrastruktury drogowej i kanalizacyj-
nej, a także budowę chodników i ścieżki 
rowerowej. W zakres wchodzi: 

1) Remont i modernizacja drogi gmin-
nej na działkach w Woli Rzędzińskiej II.

2) Remont i modernizacja drogi gmin-
nej w Nowodworzu – działka nr 234/3.

3) Remont i modernizacja ulicy Krót-
kiej w Zgłobicach.

4) Remont i modernizacja ulicy Jaśmi-
nowej w Zgłobicach i Koszycach Małych.

5) Remont i modernizacja drogi 
gminnej w miejscowości Zawada, tzw.  
„Zdebówki”.

6) Remont i modernizacja drogi gmin-
nej w miejscowości Biała – tzw. „Pasieka”.

7) Budowa chodnika wraz z kanaliza-
cją burzową przy ul. Granicznej w Koszy-
cach Wielkich.

8) Remont i modernizacja chodnika 
przy drodze powiatowej nr 1376K w Woli 
Rzędzińskiej I (odcinek od centrum wsi do 
wiaduktu - kierunek Ładna).

9) Przebudowa pasa drogowego 
w ramach budowy ścieżki rowerowej 
(ciąg pieszo-jezdny) przy drodze powiato-
wej relacji Tarnów-Zgłobice w Zbylitow-
skiej Górze (na odcinku od ul. Sportowej 
do DK 94).

10) Budowa około 3 km sieci kanaliza-
cji sanitarnej w Łękawce.

Łącznie przyznano gminie Tarnów 
z drugiego rozdania „Polskiego Ładu” 
10,8 mln zł dofinansowania. Całkowity 
planowany koszt tych wszystkich inwe-
stycji wynosi prawie 11,8 mln zł.

Inwestycje 
większe i mniejsze
Dobiegła końca przebudowa ul. So-

snowej w Zgłobicach, gdzie nawierzchnia 
wykonana została z kostki betonowej. 

Długość zmodernizowanego odcinka to 
około 520 metrów, a koszt to 1,1 mln zł. 
Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg wyniosła 583 tys. zł.

Wyremontowano 6 dróg w ramach po-
zyskanych środków z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych za łączną kwotę 300 
tys. zł – w Jodłówce Wałkach (tzw. „Obok 
cmentarza”, „Banachówka”, „Przy pętli” 
i „Bocznik”), Porębie Radlnej (tzw. „Na Gra-
nicach”) i Radlnej (na działce nr 152).

Wykonano oświetlenie przy ul. Brzo-
zowej w Zgłobicach (koszt – prawie 100 
tys. zł) oraz tzw. drogi „Na Granicach”  
w miejscowościach Zawada, Łękawica 
i Poręba Radlna za kwotę 85 tys. zł. Poło-
wę kosztów – w ramach zawartego poro-
zumienia – pokryła gmina Skrzyszów. 

Trwają końcowe prace przy przebu-
dowie i rozbudowie Szkoły Podstawo-
wej w Woli Rzędzińskiej o halę sportową 
i segment dydaktyczny. W ostatnim czasie 
wykonane zostały wylewki na parterze 
budynku oraz elewacja całego budynku - 
części istniejącej oraz nowej. Przypomnij-
my, że rząd premiera Mateusza Morawiec-
kiego przekazał na to zadanie 5 mln zł.

Trwają czynności przy odbiorze placu 
sportowo-rekreacyjnego wybudowanego 

przy Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej 
Górze. Plac został wyposażony w urzą-
dzenia sprawnościowe, wiatę do gier 
stołowych wraz z dwoma ławostołami, 
utwardzono nawierzchnię i odnowiono 
ogrodzenie. Zadanie wykonano przy po-
mocy finansowej z budżetu Województwa 
Małopolskiego w ramach projektu „Mało-
polska infrastruktura rekreacyjno – spor-
towa - MIRS”. Wartość projektu to 310 tys. 
zł, a dotacja wyniosła przeszło 155 tys. zł.

Zakończone i odebrane przez Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Krakowie zostały prace konserwatorskie 
przy Pomniku Moszczeńskich w Zbylitow-
skiej Górze, który znajdował się w bardzo 
złym stanie. Obejmowały stopnie, cokół, 
postument i bazę wykonaną z piaskow-
ca, kolumny i kartusz herbowy, metalowy 
krzyż wieńczący pomnik, płyty inskrypcyj-
ne z wapienia zbitego tzw. „dębnika” oraz 
fundament z cegły. Przedsięwzięcie w stu 
procentach sfinansowane zostało ze środ-
ków zewnętrznych.

Zakończył się remont konserwator-
ski cmentarza wojennego nr 196 z okre-
su I wojny światowej w Koszycach Ma-
łych. Odnowiono pomnik centralny, mur  
ogrodzeniowy i słupki, nagrobki i krzyże 
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Ulica Sosnowa w Zgłobicach

Plac sportowo-rekreacyjny w Zbylitowskiej Górze



INWESTYCJE

WRZESIEŃ 2022 | NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY 11

metalowe oraz przeprowadzono pielęgna-
cję zieleni. Całkowity koszt wyniósł 144 
tys. zł. Gmina pozyskała dofinansowa-
nie w łącznej kwocie przeszło 132 tys. zł 
z aż czterech źródeł - od Wojewody Mało-
polskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Rozpoczęły się prace przy pielęgnacji 
lip – pomników przyrody wokół drewnia-
nego Kościoła pw. św. Marcina Biskupa 
w Zawadzie. W tym roku objęto pracami 
9 drzew najbardziej potrzebujących prac 
pielęgnacyjnych. Wykonuje je na zlece-
nie gminy specjalistyczna firma pod nad-
zorem dendrologa. Koszt prac w 2022 
roku wyniesie przeszło 15 tys. zł, z czego 
wojewoda dał blisko 10 tys. zł. Pielęgna-
cja pozostałych 7 sztuk drzew zostanie 
przeprowadzona w przyszłym roku. Prace 
podzielono na dwa lata, aby uzyskać jak 
najwyższe dofinansowanie od wojewody.

Gmina Tarnów zawarła porozumienie 
z Wojewodą Małopolskim na opracowanie 
dokumentacji odnośnie remontu konser-
watorskiego cmentarza wojennego nr 175 
w Porębie Radlnej. Zostanie wykonany 
program prac konserwatorskich oraz har-
monogram prac pielęgnacyjnych drzew 
rosnących na terenie zabytkowego cmen-
tarza wraz z kosztorysami inwestorskimi. 
Koszt prac dokumentacyjnych w pełnej 
wysokości zostanie sfinansowany ze środ-
ków wojewody.

Ogłoszony został przetarg na budowę 
parkingu przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Jodłówce-Wałkach. Na par-
kingu będzie zlokalizowana stacja łado-
wania pojazdów elektrycznych. Zadanie 
obejmie również wykonanie utwardzenia 
terenu z przeznaczeniem na parking dla 

samochodów osobowych – 9 stanowisk. 
Nawierzchnia parkingu będzie betonowa. 
Teren przyległy zostanie uporządkowany 
i obsiany trawą. Przewidywany koszt to 
około 180 tys. zł. Pozyskano już dofinan-
sowanie w kwocie 144 tys. zł.

Rewitalizacja terenów 
popegeerowskich
Gmina Tarnów otrzymała także pro-

mesy w ramach trzeciej edycji Funduszu 
„Polski Ład” – na inwestycje na dawnych 
obszarach popegeerowskich, tj. w Tar-
nowcu, Koszycach Małych i Radlnej.

Pierwsze przedsięwzięcie inwesty-
cyjne nosi nazwę „Modernizacja infra-
struktury sportowej, rewitalizacja ob-
szaru zdegradowanego i montaż OZE 
w miejscowościach popegeerowskich”.  

Zadanie to obejmuje:
1) Remont i modernizację ogrodzenia 

boiska i obiektów sportowych w Koszy-
cach Małych.

2) Rozbudowę trybun na boisku w Ko-
szycach Małych.

3) Remont i modernizację oświetlenia 
boiska sportowego w Koszycach Małych.

4) Budowę trybun na boisku sporto-
wym w Radlnej.

5) Remont i modernizację oświetlenia 
boiska w Radlnej.

6) Zabezpieczenie i zagospodarowanie 
skarpy w centrum wsi przy terenie rekre-
acyjno-kulturalnym w Tarnowcu.

7) Montaż odnawialnych źródeł energii 
na budynku szatni sportowej i Szkole Pod-
stawowej w Koszycach Małych.

8) Montaż odnawialnych źródeł energii 
na budynku Przedszkola w Tarnowcu.

Przewidywana wartość inwestycji  
– 1,25 mln zł. Kwota przyznanego dofinan-
sowania - przeszło 1,22 mln zł (98 procent).

 Drugie zadanie inwestycyjne nosi na-
zwę „Budowa i modernizacja infrastruktu-
ry drogowej w miejscowościach popege-
erowskich”. Obejmuje:

1) Remont i modernizację ulicy Zgody 
i Pogodnej w Tarnowcu.

2) Remont i modernizację ulicy Rado-
snej w Koszycach Małych.

3) Remont i modernizację ulicy Space-
rowej w Koszycach Małych (na odcinku od 
ulicy Uroczej do ulicy Głównej).

4) Remont i modernizację drogi gmin-
nej w Radlnej.

5) Budowę chodnika przy drodze po-
wiatowej w Koszycach Małych.

6) Budowę oświetlenia drogowego 
w Koszycach Małych.

Przewidywana wartość inwestycji – 1,3 
mln zł. Kwota przyznanego dofinansowa-
nia to przeszło 1,27 mln zł (98 procent).

Droga „Przez Las” w Woli Rzędzińskiej

Wyremontowany cmentarz wojenny w Koszycach Małych
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Dożynki Gminy Tarnów pod Patronatem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Dożynki Gminy Tarnów, które odbyły się 20 sierpnia w Zbyli-
towskiej Górze, w tym roku zostały objęte Patronatem Na-

rodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Podczas tegoroczne-
go Święta Plonów mieszkańcy dziękowali za płody ziemi, brali 
udział w tradycyjnych obrzędach dożynkowych, konkursie 
wieńca, prezentacji sołectw czy koncertach zespołu Bayer Full 
oraz Mateusza Ziółko. Gospodarzami wydarzenia byli staro-
stowie dożynek – Stanisław Budzik z Radlnej – przedstawiciel 
rolników oraz Elżbieta Zięba z Tarnowca – przedstawicielka 
przedsiębiorców. 

Podziękowanie za plony 
i tradycje dożynkowe

Wydarzenie rozpoczęto od uroczystej plenerowej Mszy św. 
w intencji rolników z gminy Tarnów. Eucharystii przewodniczył 
proboszcz parafii w Zbylitowskiej Górze, ks. Józef Kaczmarski, 
uczestniczyło w niej także wielu księży z gminy Tarnów. Oprawę 
muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Woli Rzędzińskiej. 

W podziękowaniu za bochen chleba i tegoroczne zbiory roz-
poczęła się oficjalna część Dożynek Gminy Tarnów. – Dożynki to 
docenienie ciężkiej, rolniczej pracy. Kultywujemy piękną tradycję 
w realiach nowoczesności. Dziękujemy za trud tym, którzy zabez-
pieczają byt naszego narodu. Zmienia się nasz kraj, lecz tradycja 
dożynkowa jest silna i pozostaje. To element naszej kultury, na-
szej tożsamości – mówił wójt gminy Grzegorz Kozioł. Wydarzenie 
poprowadzili poseł na Sejm RP Anna Pieczarka oraz Maciej Alek-
sander. Uczestniczyli w nim przedstawiciele województwa – wi-
cewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz i wicemarszałek Józef 
Gawron, powiatu, gminy, duchowieństwa, służb mundurowych, 
dyrektorów jednostek oświatowych i kulturalnych oraz – co 
najważniejsze – lokalni rolnicy i przedsiębiorcy. Podczas uro-
czystości przeczytano także Patronat Honorowy Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy oraz list od Premiera Mateusza Morawieckiego.

Tradycyjny obrzęd dożynkowy wykonał Zespół Pieśni i Tań-
ca Świerczkowiacy. Starostowie tegorocznego Święta Plonów 
przekazali bochen chleba gospodarzowi – wójtowi gminy Tar-
nów, którym następnie ze wszystkimi zgromadzonymi dzieli się 
poseł Anna Pieczarka, wójt wraz z zastępcą Sławomirem Wojta-
sikiem, przewodnicząca Rady Wiesława Mitera oraz starostowie. 

Odbył się także Konkurs Wieńca Dożynkowego. Udział w nim 
wzięły niemal wszystkie sołectwa z gminy Tarnów. Jury w skła-
dzie: przewodniczący Kazimierz Kurczab – dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie, Anita Ruszel – malarka, Wojciech  

Ruszel – rzeźbiarz i malarz wybrali te, które ich zdaniem zasłuży-
ły na miano najpiękniejszych. I miejsce przyznano Porębie Radl-
nej, II – Łękawce, III – Zbylitowskiej Górze. Na scenie odbyło się 
uroczyste wręczenie dyplomów wszystkim przedstawicielom 
grup wieńcowych. 

Opowieść o tym, 
co w gminie najpiękniejsze

Piętnaście sołectw, piętnaście gminnych społeczności, każda 
z tym, co ma w sobie najpiękniejszego i unikalnego, z nakładem 
pracy sołtysów, radnych, Kół Gospodyń Wiejskich i środowisk lo-
kalnych łącznie stworzyły coś, co stało się dumą gminy Tarnów 
– prezentację stoisk wraz z degustacją przygotowanych potraw. 

W Białej ucztę smakową przygotowało wielopokoleniowe Koło 
Gospodyń Wiejskich. Panie wraz z sołtysem Stefanem Kolakiem, 
radą sołecką, Klubem Seniora i przedstawicielami rolników czę-
stowały tradycyjnymi potrawami, m.in. leczem, medalionami czy 
starodawnym blokiem czekoladowym. 

Błonie z ekologicznym straganem sołtysa Antoniego Batko 
oraz lokalnymi kiełbasami od proboszcza ks. Piotra Barczyka re-
prezentowali także radny Stanisław Sarad, grupa wieńcowa, Pre-
zes Klubu Ewa Uryga, dyrektor szkoły Barbara Kałdan-Molczyk 
i rolnicy. 

Jodłówka-Wałki ze starą babciną kuchnią i gospodyniami 
z KGW „Baba Jaga” ubijającymi masło wraz z sołtysem Lucjanem 
Olszówką i radnym Mieczysławem Kłóskiem zapraszali m.in. do 
degustacji zupy grzybowej i słynnych zająców. 
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Koszyce Małe – sołtys, radny i Prezes OSP Zbigniew Gniewek, 
Klub Seniora oraz rada sołecka zaprezentowali się na słodko – 
wypiekami i ekologicznymi owocami z lokalnego sadu. 

Koszyce Wielkie i ich koszyckie specjały, w tym placki i prze-
twory domowej roboty to jedno, ale to także gadżety sejmowe od 
poseł Anny Pieczarki. Sołectwo reprezentowali sołtys Stanisław 
Ptak, radny i prezes OSP Andrzej Sępek, dyrektor szkoły Mariusz 
Parcianko i rada sołecka. 

Łękawka przywitała wszystkich akordeonowym brzmieniem, 
a sołtys Konrad Pyzdek, KGW „Kalina”, przedstawiciele OSP i rol-
nicy zapraszali na poczęstunek m.in. łazankami z kapustą, szny-
celkami i wafelkami wg starodawnej receptury. 

Nowodworze, reprezentowane przez sołtysa Andrzeja Głą-
ba, Klub Seniora i lokalną społeczność, częstowało i na słodko, 
i na wytrawnie. 

Poręba Radlna – sołtys Wojciech Hońdo, grupa wieńcowa 
Państwa Skórków, dyrektor szkoły Krystyna Olszówka-Łępa, Koło 
Gospodyń Wiejskich – w nawiązaniu do herbu miejscowości czę-
stowała m.in. gulaszem drwala. 

Społeczność Radlnej reprezentowali tegoroczni starostwie 
dożynek, sołtys Janusz Tadel, rada sołecka oraz właściciele lokal-
nej pizzerii, którzy zapraszali m.in. do degustacji tego lokalnego 
przysmaku. 

Tarnowiec z reprezentacją sołtysa i radnego Jana Nowaka, 
radnej powiatowej Aliny Barbachen, KGW i Klubu Seniora, dyrek-
tor Anny Filar przygotowało m.in. żurek i różnego rodzaju ciasta. 

Wola Rzędzińska I z KGW, które może poszczycić się ponad 
stuletnią tradycją i daniami wpisanymi na listę produktów regio-
nalnych, wraz z sołtysem i radnym Mieczysławem Nytko, prze-
wodniczącą rady Wiesławą Miterą oraz dyrektorką szkoły Joanną 
Rogowską-Kutą, zapraszali do degustacji właśnie tych tradycyj-
nych przysmaków. 

Wola Rzędzińska II z sołtysem Tadeuszem Stachem, Klubem 
Seniora z prezes Genowefą Kuś, dyrektorem Mariuszem Widaw-
skim, dyrektorką żłobka Katarzyną Dudą postawili na samą sło-
dycz – przeróżnego rodzaju wypieki. 

Reprezentanci Zawady – KGW, rada sołecka oraz Wiesław Za-
bawa – prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy często-
wali m.in. ciastami, plackami z cukinii i po staropolsku – ziemnia-
kami ze śmietaną. 

Zbylitowska Góra nawiązywała swym stoiskiem do hasła – zie-
lona podtarnowska wieś, dlatego też jej przedstawiciele – sołtys 
i radny Piotr Rybski, Klub Seniora, LKS Dunajec i OSP częstowali 
kolorowymi kanapeczkami. Można było również skosztować na-
lewek od radnego Dariusza Żurka i miejscowego Klubu Seniora. 

Zgłobice, czyli sołtys Wojciech Kozioł, Klub Seniora, dyrek-
tor przedszkola Katarzyna Molek, dyrektor Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP Mariusz Haba, Katarzyna Biel – Prezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowie na czele z nowo po-
wstałym KGW „Babeczki” serwowali tzw. zgłobickie jadło. 

Jednak uczta smakowa nie kończyła się na gminnych so-
łectwach. Podczas wydarzenia każdy mógł skosztować bigosu  
z dodatkiem dziczyzny, kiełbas z dziczyzny, wyrobów wiejskich, 

chleba ze smalcem i drożdżówek z wiejskim mlekiem i twarogiem 
od starosty, a także serników pieczonych przez starościnę, a to 
wszystko bezpłatnie. 

Koncerty i atrakcje 
dla całych rodzin

Muzyczną ucztę hasłem „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina” 
rozpoczął zespół Bayer Full. Następnie z koncertem coverów wy-
stąpiła Eliza Gąsiorowska. Był także lot balonem, liczne atrakcyj-
ne stoiska wystawiennicze z gadżetami i konkursami oraz mała 
gastronomia. Na scenie odbyło się również losowanie nagród 
głównych, ufundowanych przez licznych sponsorów wydarzenia. 
Natomiast w godzinach wieczornych zaśpiewał Mateusz Ziółko.

Warto zaznaczyć, iż – jak co 
roku – Dożynki Gminy Tarnów od-
były się dzięki licznemu wsparciu 
sponsorów – przedsiębiorców, firm 
i osób prywatnych, którzy w prze-
różny sposób pomagają przy or-
ganizacji tego przedsięwzięcia. 
Bez ich pomocy wydarzenie to nie 
mogłoby być realizowane na tak 
wysokim poziomie – z koncertami 
gwiazd polskiej sceny muzycznej 
i całą paletą atrakcji.

Wspólne zaangażowanie 
podczas organizacji 
wydarzeń kulturalnych

Wójt Gminy Tarnów składa więc serdeczne po-
dziękowania wszystkim, którzy włączyli się w or-
ganizację wspomnianych wydarzeń – sołtysom, 
Kołom Gospodyń Wiejskich, służbom porządko-
wym – jednostkom gminnych Ochotniczy Straży 
Pożarnych, Policji wraz z dzielnicowymi, Straży 
Gminnej oraz pracownikom Centrum Kultury 
i Urzędu Gminy Tarnów.

Wydarzenia te są dowodem na to, iż w gmi-
nie Tarnów społeczność potrafi się zjednoczyć, 
wspólnie pracować i wspólnie świętować.

Kończy się sezon wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza tych plenerowych. 
Za nami zarówno przedsięwzięcia gromadzące kilkutysięczne publiczności, 

jak i mniejsze - festyny, wydarzenia sportowe i okolicznościowe. Nie byłyby 
one jednak możliwe, gdyby nie zaangażowanie oraz ogrom pracy wielu osób.
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Prezentacja sołectw podczas Dożynek Gminy Tarnów
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Tegoroczne obchody rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 
z Wojskiem Polskim i sprzętem bojowym

Wola Rzędzińska 15 sierpnia, w 102. 
rocznicę Bitwy Warszawskiej, za-

mieniła się w regionalną stolicę „Cudu 
nad Wisłą”. Ulicami miejscowości ruszy-
ła największa dotychczas defilada grup 
rekonstrukcji historycznych i Wojska 
Polskiego, natomiast podczas pikniku 
historyczno-militarnego gościliśmy m.in. 
Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum 
Okręgowe w Tarnowie, Filharmonię Kra-
kowską. Wieczorową porą dla wszystkich 
zagrał Enej.

Wydarzenie rozpoczęło się piknikiem 
wojskowym z okazji Święta Wojska Pol-
skiego, prowadzonym przez ppłk. An-
drzeja Korytko oraz kpt. Pawła Badonia. 
Żołnierze prezentowali ciężki sprzęt woj-
skowy, którym obecnie dysponują siły 
zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Było kino 
frontowe z filmem „Wyklęty” oraz stoiska 
rekrutacyjne do dobrowolnej zasadniczej 
lub terytorialnej służby wojskowej. Woj-
sko Polskie częstowało także żołnierską 
grochówką.

 „W hołdzie Bohaterom Bitwy War-
szawskiej 1920” ulicami Woli Rzędzińskiej 
ruszyła defilada grup rekonstrukcji histo-
rycznej i Wojska Polskiego. Otwierały ją 
orkiestra OSP Szczepanowice oraz Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Rzędziń-
skiej na wozie drabiniastym, które śpiewa-
ły piosenki żołnierskie. Kolejno, na czele 
defilady, na swej kasztance, podążał Na-
czelny Wódz Józef Piłsudski. Za nim ułani 
z Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5 Puł-
ku Strzelców Konnych, lisowczycy i kozacy 

dońscy na koniach, samochód PZInż 303 
z karabinem NKM wzór 38, zabytkowe mo-
tocykle – Sokół 600 i Wul-Gum. Za pojaz-
dami 16 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej, 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nej 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Ar-
mii Krajowej, rekonstruktorzy pospolite-
go ruszenia w strojach szlachty polskiej. 
Defiladę zamykało Wojsko Polskie z cięż-
kim sprzętem bojowym – ulicami Woli 
Rzędzińskiej przejechały czołg Leopard, 
transporter opancerzony Rosomak, moź-
dzierz samobieżny Rak, wyrzutnia rakiet 
Langusta i przeciwlotniczy zestaw rakie-
towy Poprad. Defiladzie po obu stronach 
jezdni towarzyszyły tłumy mieszkańców, 
starsi i młodsi, rodziny, które w ten spo-
sób chciały oddać hołd zarówno poległym 
za wolność Ojczyzny, jak i współczesnym 
żołnierzom Wojska Polskiego.

Wydarzenie poprowadzili poseł na  
Sejm RP Anna Pieczarka, która odczyta-
ła także list okolicznościowy od Ministra 
Obrony Narodowej, oraz Adam Ryba. 
O historii i jedności narodu tamtych lat, 
o zwycięskiej Bitwie Warszawskiej mówił 
wójt Grzegorz Kozioł. Jako włodarz gminy 
w imieniu mieszkańców skierował tak-
że słowa uznania i podziękowań na ręce 
obecnych podczas wydarzenia żołnierzy 
Wojska Polskiego. Natomiast Starosta 
Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz 
w swej wypowiedzi mówił m.in. o znacze-
niu Cudu nad Wisłą i analogii tamtych lat 
do czasów współczesnych. 

Odbywały się pokazy grup rekonstruk-
cji historycznej i Wojska Polskiego, w tym 

pokazy kawalerii, sokolniczy, łuczniczy czy 
strzelania z CKM-u. Na boisku znajdowały 
się liczne wystawy – militariów, wyposa-
żenia wojskowego, replik broni i sprzętu. 
Do godzin popołudniowych można było 
także oglądać ciężki sprzęt bojowy Wojska 
Polskiego, odwiedzić więźniarkę Zakładu 
Karnego. W związku z 80. rocznicą rozpo-
częcia wędrówki armii gen. Andersa In-
stytut Pamięci Narodowej zapraszał rów-
nież na wystawę „Szlaki Nadziei. Odyseja 
Wolności”, o której opowiedzieli prof. Filip 
Musiał – dyrektor IPN, oddział w Krakowie 
oraz dyrektor Muzeum Okręgowego w Tar-
nowie Kazimierz Kurczab.

Żołnierską grochówką częstowało Woj-
sko Polskie, w godzinach popołudniowych 
wójt i pracownicy Centrum Kultury. KGW 
„Baba Jaga” zapraszało do Kina Polonia, 
wraz z KGW Wola Rzędzińska prowadziło 
degustację przygotowanych potraw. 

Publiczność, ze śpiewnikiem i bia-
ło-czerwoną chorągiewką, wraz z Filhar-
monikami Krakowskimi pod przewod-
nictwem dyrektora Mateusza Prendoty, 
śpiewała najpiękniejsze pieśni żołnierskie 
i patriotyczne. 

Wydarzenie dofinansowano ze środ-
ków Programu Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowe-
go Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Zanim scena wybrzmiała rockowo-fol-
kową nutą, odbyło się losowanie nagród 
w loterii fantowej ufundowanych przez  
licznych sponsorów wydarzenia oraz 
współorganizatorów. Z największymi prze-
bojami wystąpił zespół Enej.

Prezentacja sołectw podczas Dożynek Gminy Tarnów
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630-lecie powstania świętowała Poręba Radlna

Lato pożegnaliśmy w Łękawce

630-lecie powstania Poręby Radlnej świętowali miesz-
kańcy podczas festynu rodzinnego. W organizację 

wydarzenia zaangażowały się wszystkie miejscowe społecz-
ności, a głównymi inicjatorami przedsięwzięcia była Krystyna 
Olszówka-Łępa - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Porębie Radlnej oraz sołtys Wojciech Hońdo. W wydarze-
niu aktywnie uczestniczyli także OSP Poręba Radlna, Koło 
Gospodyń Wiejskich, proboszcz parafii ks. Jerzy Gawle oraz 
radny Jan Skórka, który od 2016 r. wraz z rodzinną grupą 
wieńcową rozsławia Porębę Radlną w województwie i kraju. 
Ich wieniec kilkakrotnie został ogłoszony najpiękniejszym 
w Polsce. 

Było muzycznie, smacznie i – co najważniejsze – w nawiąza-
niu do historii sołectwa i jego przodków. „Historię Poręby Radl-
nej” zaprezentowali w montażu słowno-muzycznym uczniowie 
miejscowej szkoły, którzy poprzez pokaz mody „Na przestrzeni 
lat” opowiedzieli dzieje miejscowości od średniowiecza aż do 
współczesności. I „Na folkowo”, i z nutą patriotyzmu zaśpiewał 
chór z Poręby Radlnej pod kierownictwem dyrektor Krystyny 
Olszówki-Łępy. Odbył się także koncert zespołu Czeremszyna, 
filharmoników z okupowanej Ukrainy. Nie zabrakło atrakcji 
towarzyszących, zwłaszcza dla najmłodszych – miasteczka 
wojskowego i strażackiego, dmuchanego parku zabaw, biegów 
przełajowych dla dzieci i młodzieży. Był bigos od samorządu, 
degustacje od Koła Gospodyń Wiejskich i domowe ciasta oraz 
kiełbaski od szkoły. Wieczorową porą odbyły się losowanie na-
gród ufundowanych przez sponsorów i zabawa taneczna z ze-
społem Pegaz 2. 

Smacznie, tanecznie i na folkowo – „W łogródecku” i z „Ta-
kim Janickiem” – tak gmina Tarnów „Pożegnała lato” w Łę-

kawce. Organizatorami wydarzenia byli Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Łękawce z dyrektor Elżbietą Chrząszcz oraz Centrum 
Kultury i Bibliotek.

W programie były m.in. występy uczniów ze szkoły w Łękawce, 
kominiarz na szczęście – quiz wiedzy z nagrodami, pokaz formacji 
tanecznej „Czym jest sezam?” – półfinalistek programu Mam Ta-
lent! Nie zabrakło muzyki ludowej w wykonaniu Muzyki spod Bu-
cyny i grupy śpiewaczej KGW „Kalina” czy miasteczka policyjnego 
i strażackiego OSP Łękawka z nauką udzielania pierwszej pomocy. 

Tradycyjnie był poczęstunek bigosem od samorządu, a miej-
scowe Koło Gospodyń Wiejskich „Kalina” zapraszało do degu-
stacji jesiennych przysmaków, szkoła zaś do kawiarenki z cia-
stami. Podczas festynu miało miejsce również rozstrzygnięcie 
konkursu latawca, którego tematyka obejmowała hasło „Woj-
na i pokój”. Nagrody i puchary wręczała laureatom m.in. poseł 
na Sejm RP Anna Pieczarka. 

Wieczorową porą, z „Takim Janickiem”, energetyczną fol-
kową nutą do wspólnej zabawy zaprosił zespół Teraz My. 
Emocji nie brakowało także przy losowaniu nagród w lote-
rii fantowej. Festyn zakończyła zabawa taneczna z zespołem  
Feniks.
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Ekstremalny Tytan Run 
po raz pierwszy w gminie Tarnów

Ekstremalny Tytan Run – pod tym ha-
słem kryje się wydarzenie, którego 

w gminie Tarnów jeszcze nie było. Bie-
gi przełajowe na siedmiokilometrowej 
trasie z przeszkodami, w błocie i wodzie 
– to wyzwanie, z którym zmierzyło się 
blisko 500 uczestników z całego regionu  

tarnowskiego, a nawet Polski. Wydarzenie 
odbyło się w Zbylitowskiej Górze, zarów-
no w lesie Buczyna, jak i na stadionie LKS 
Dunajec. Profesjonalną obsługę przedsię-
wzięcia zapewniło stowarzyszenie Kępa 
Sport, współorganizatorem było Centrum 
Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.

Do startu przystąpiły najpierw dzieci, 
kolejno młodzież, podzieleni na katego-
rie wiekowe. Dla młodych zawodników 
przygotowano specjalnie dostosowany 
tor przeszkód, bez pomiaru czasu, za to 
z medalem za ukończenie. Bieg, choć miał 
formę aktywnej zabawy, wymagał od ma-
łych sportowców dużego wysiłku. Na tra-
sie uczestnicy musieli zmierzyć się m.in. 
z tzw. helikopterem, czyli wspinaczkami 
po drabinkach, przeskokami przez ram-
py czy – jednogłośnie najtrudniejszymi  
– linami. 

Na dorosłych także czekały tytańskie 
wyzwania – ekstremalne biegi przełajowe 
siedmiokilometrową trasą z przeszkoda-
mi. Na trasie mieli do pokonania m.in. 
bieg z oponami, przejście przez kilkume-
trową ściankę, tor z drążków oraz tzw. 
porodówkę, czyli czołganie się pod opo-
nami. Czas najlepszych zawodników nie 
przekraczał 50 min, i to zarówno wśród 
mężczyzn, jak i kobiet. Następnie pod-
czas dekoracji uczestnikom wręczono na-
grody i medale.

Nie zabrakło poczęstunku tradycyj-
nym bigosem od samorządu.

Brąz w Kairze szpadzistki z Koszyc Wielkich

Renata Knapik-Miazga, znana i utytu-
łowana szpadzistka, która mieszka 

w Koszycach Wielkich, wróciła z brą-
zowym medalem z mistrzostw świata 
w Kairze. To drugie jej podium wywal-
czone w drużynie na tego typu między-
narodowej imprezie.

Polskie szpadzistki mecz o trzecie miej-
sce w stolicy Egiptu wygrały z Francją, 
a decydujący okazał się pojedynek Renaty 
Knapik-Miazga z Auriane Mallo. W regula-
minowym czasie był remis, dopiero w do-
grywce nasza szpadzistka rozstrzygnęła 
rywalizację na swoją korzyść.

Przypomnijmy, że Renata Knapik-Mia-
zga raz już wywalczyła brązowy medal z ko-
leżankami z drużyny ma mistrzostwach 
świata. Było to w 2017 roku. Oprócz tego 
jest czterokrotną indywidualną mistrzynią 
Polski (2012, 2013, 2020 i 2022). W 2019 
roku wywalczyła złoty medal mistrzostw 
Europy drużynowo. Startowała także 
na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

Renata Knapik-Miazga to również 
dwukrotna stypendystka gminy Tarnów. 
W hali sportowej w Koszycach Wielkich 

prowadzi zajęcia z szermierki dla mło-
dzieży, które cieszą się bardzo dużą po-
pularnością.
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Nowy rok szkolny 2022/2023 w gminie Tarnów
Nowy rok szkolny 2022/2023 w gminie Tarnów rozpoczęło 

łącznie 1923 uczniów klas I-VIII, 1047 przedszkolaków oraz 
64 maluszków. W gminie Tarnów znajduje się 7 szkół podstawo-
wych, 5 zespołów szkolno-przedszkolnych, 8 przedszkoli oraz 
jeden żłobek. 

Natomiast od 1 września w szkołach i przedszkolach zatrud-
niani są dodatkowi specjaliści, m.in. pedagog, pedagog specjalny, 
logopeda i psycholog. Ma to na celu przede wszystkim zwiększe-
nie dostępności oraz podniesienie jakości wsparcia udzielanego 
dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i opie-
ki. Na tę decyzję wpłynął zwłaszcza stan epidemii i związany z nią 
reżim sanitarny, a raczej konsekwencje, jakie za sobą niosły, 

w tym aspekt izolacji społecznej, który doprowadził do znaczą-
cego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. Zadaniem specja-
listów będzie m.in. podejmowanie działań profilaktycznych, roz-
poznawanie indywidulanych potrzeb rozwojowych czy wstępne 
diagnozowanie dzieci, choćby pod względem logopedycznym. 
W największych placówkach oświatowych, liczących ponad 
200 dzieci, łączna liczba godzin dodatkowych specjalistów nie 
może być mniejsza niż 38 tygodniowo, w mniejszych, poniżej 100 
uczniów specjaliści dostępni będą min. 33 godziny tygodniowo, 
natomiast w przedziale 50-100 podopiecznych – 22 godziny tygo-
dniowo. W gminie Tarnów niemal we wszystkich szkołach i przed-
szkolach – w zależności od ich liczebności - specjaliści są już do 
dyspozycji uczniów.

Liczba uczniów i przedszkolaków rozpoczynających nowy rok szkolny w gminie Tarnów

Szkoła Liczba uczniów Dyrektor

Szkoła Podstawowa w Woli Rzędzińskiej I 

Szkoła Podstawowa w Woli Rzędzińskiej II 

Szkoła Podstawowa w Zgłobicach 

Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze

Szkoła Podstawowa w Tarnowcu

Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych

Szkoła Podstawowa w Zawadzie z oddziałem przedszkolnym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu

Przedszkole w Woli Rzędzińskiej I

Przedszkole w Woli Rzędzińskiej II

Przedszkole w Radlnej

Przedszkole w Zgłobicach

Przedszkole w Białej

Przedszkole w Tarnowcu

Przedszkole w Zbylitowskiej Górze

Przedszkole w Koszycach Małych

Żłobek w Woli Rzędzińskiej

267 uczniów

171 uczniów

227 uczniów

163 uczniów

294 uczniów

95 uczniów

87 uczniów, 36 przedszkolaków

129 uczniów, 81 przedszkolaków

104 uczniów, 59 przedszkolaków

101 uczniów, 38 przedszkolaków

190 uczniów, 50 przedszkolaków

95 uczniów, 47 przedszkolaków

125 przedszkolaków

59 przedszkolaków

89 przedszkolaków, 30 maluszków

126 przedszkolaków

40 przedszkolaków

132 przedszkolaków

119 przedszkolaków

46 przedszkolaków

34 maluszków

Joanna Rogowska-Kuta

Mariusz Widawski

Barbara Międzybrodzka-Parcianko

Rafał Wnęk

Anna Filar

Jadwiga Siembab

Krzysztof Nowak

Krystyna Dudoń

Elżbieta Chrząszcz

Krystyna Olszówka-Łępa

Mariusz Parcianko

Barbara Kałdan-Molczyk

Mariola Nosek

s. Anna Klisiewicz

Monika Michalik

Katarzyna Molek

Kinga Nowak

Kinga Nowak

Małgorzata Simajchel

Jadwiga Siembab

Katarzyna Duda

Wyniki egzaminu ósmoklasisty po raz kolejny najlepsze

Obecnym ósmoklasistom życzymy jeszcze lepszych wyników z egzaminów, trafnych wyborów i osiągnięcia wyznaczonych celów!

W wymienionych zarówno szkołach podstawowych, jak i przedszkolach łącznie pracuje 429 nauczycieli.

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Młodzież, która jeszcze 
dwa miesiące temu żegnała się ze szkołami podstawo-

wymi na terenie gminy Tarnów, obecnie już pracuje na swą 
przyszłość w szkołach średnich. Swoje pierwsze kroki stawia-
ła w placówkach oświatowych znajdujących się w poszcze-
gólnych gminnych miejscowościach, tam zaczynała przygodę 

z edukacją, tam nauczyciele przygotowywali ich do pierwsze-
go ważnego egzaminu. I uczniowie zdali ten egzamin na me-
dal. Świadczą o tym najlepiej wyniki egzaminu ósmoklasisty, 
które po raz kolejny okazały się lepsze niż średnia punktów 
w powiecie tarnowskim, województwie małopolskim, czy  
nawet w kraju. 

Średnia placówek oświatowych z terenu gminy Tarnów na tle powiatu, województwa i kraju

Nazwa Język polski Matematyka Język angielski

Gmina Tarnów 

Powiat tarnowski 

Województwo małopolskie 

Polska 

66%

63%

64%

60%

66%

60%

63%

57%

72%

65%

69%

67%
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REKLAMA

Gmina Tarnów przedsiębiorczością stoi

Na naszym terenie przybywa firm, 
które, jak pokazują analizy, nieźle 

sobie radzą na lokalnym rynku pracy. Wie-
lu przedsiębiorców ponadto angażuje się 
w życie lokalnej społeczności, wspierając 
różne, np. charytatywne inicjatywy, są 
oni także sponsorami różnych wydarzeń 
kulturalnych. Obecnie na terenie gminy 
Tarnów funkcjonuje ok. 1600 aktywnych 
przedsiębiorców.

Z danych wynika, że pod względem płci 
więcej firm zakładają mężczyźni. Dominu-
ją te z zakresu budownictwa i transportu 
drogowego towarów. Ale są i inne. Poniżej 
prezentujemy branże, których na terenie 
gminy Tarnów jest najwięcej (w kolejności 
od największej liczby do najmniejszej).

Czym zajmują się firmy 
działające na terenie 
gminy Tarnów?
1. Budownictwo – m.in. wykonywanie 
pozostałych robót budowlanych wy-
kończeniowych, posadzkarstwo, malo-
wanie, zakładanie stolarki budowlanej, 
wykonywanie instalacji elektrycznych, 
klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyj-
nych, tynkowanie.
2. Transport drogowy towarów.
3. Sprzedaż, sprzedaż przez internet. 
4. Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych.
4. Produkcja mebli.
5. Działalność związana 
z oprogramowaniem.
6. Obróbka mechaniczna 
elementów metalowych.
7. Działalność usługowa związana 
z zagospodarowaniem terenów zieleni.
8. Praktyka lekarska. 
9. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi 
kosmetyczne.
10. Wynajem i dzierżawa 
nieruchomości.

Załóż nową firmę w gminie
Tarnów w 5 minut!
Każdy, kto zamierza rozpocząć nową 

działalność gospodarczą od podstaw, 
może to uczynić szybko i skutecznie 
z pomocą pracowników. Mieszkańcy nie 
muszą tracić czasu w kolejkach, nie obo-
wiązuje także zapisywanie na konkretną 
godzinę. Warto podkreślić, że działalność 
gospodarczą w Urzędzie Gminy Tarnów 
zakładają nie tylko osoby pochodzące 
z obszaru gminy, lecz także wywodzące 
się z Tarnowa czy innych części Polski. 

Zainteresowanych zapraszamy do wizy-
ty w Urzędzie Gminy Tarnów – pokój nr 8 
na parterze – lub kontaktu telefonicznego 
(nr 14 688 01 41).

Sprawami dotyczącymi prowadzenia 
osobistego biznesu zajmuje się Stanowi-
sko Pracy ds. Działalności Gospodarczej 
w Urzędzie Gminy Tarnów. Referat ten 
służy pomocą w zakresie bezpłatnego za-
kładania nowej działalności gospodarczej 
oraz wprowadzania zmian ewidencyjnych 

w już istniejących. Wsparcie obejmuje tak-
że kwestie zawieszenia, wznowienia czy 
zamknięcia prowadzonych firm. Ponadto 
udzielane są porady stacjonarne oraz te-
lefoniczne dla osób chcących założyć wła-
sną działalność lub dla przedsiębiorców, 
którzy już funkcjonują na rynku pracy.

Wszystkie ważne i przydatne informa-
cje dla przedsiębiorców zamieszczane są 
na stronie Urzędu Gminy Tarnów w za-
kładce - Dla przedsiębiorców.
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