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Gotowi na zimę 
– lista firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 
2022/2023 w ramach przetargu zo-

stało powierzone firmom przedstawio-
nym w tabelce. Będą one odśnieżać i po-
sypywać drogi w gminie Tarnów, tym 
samym dbając o bezpieczeństwo ich 
użytkowników.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzyma-
nia dróg gminnych w sezonie zimowym 
należy zgłaszać do Referatu Gospodarki  

Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów pod 
numerem telefonu 14 688-01-15 lub 
u miejscowych sołtysów.

Równocześnie informujemy, że za zi-
mowe utrzymanie dróg wojewódzkich 
odpowiada Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie Rejon Tarnów: telefon  
14 621-98-46, natomiast za utrzymanie 
dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd 
Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, 
całodobowy telefon dyżurny: 501-799-432.

WYKAZ FIRM ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE  
DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW W SEZONIE 2022/2023
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50 lat 
Gminy Tarnów

Dnia 1 stycznia 1973 roku utworzo-
na została Gmina Tarnów. W 2023 

roku obchodzić więc będziemy do-
niosły jubileusz 50-lecia naszej Gminy 
Tarnów! Już w tym numerze „Nowin 
Tarnowskiej Gminy” oddajemy w Pań-
stwa ręce retro-kalendarz na 2023 rok, 
który przypomina nam minione lata. 
W przyszłym roku w Gminie Tarnów 
planowane są jubileuszowe obchody 
i akcje, a już teraz zwracamy się z proś-
bą do wszystkich mieszkańców o udo-
stępnienie fotografii, dokumentów 
czy materiałów związanych z naszą 
gminą na przestrzeni lat. Często w na-
szych domowych archiwach znaleźć 
możemy bowiem niezwykłe świadec-
twa przeszłości, dotyczące minionych 
lat, a które warto przekazać przyszłym 
pokoleniom i zachować od zapomnie-
nia. Wszelkie materiały zbierają pra-
cownicy bibliotek gminnych – w Zgło-
bicach, Woli Rzędzińskiej i Tarnowcu.

W najbliższym czasie rozpocznie 
się kolejne wyłożenie projektów 

miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego w części miej-
scowości Koszyce Wielkie i Jodłówka 
- Wałki. Projekty planów po uzyskaniu 
pozytywnych uzgodnień będą udo-
stępnione na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Tarnów pod adresem: 
www.gmina.tarnow.pl w obwiesz-
czeniach Wójta Gminy Tarnów (po 
prawej stronie), czy na tablicach 
ogłoszeń w danych miejscowościach.  
Informacje tego rodzaju przekazują 
również sołtysi, radni oraz księża pod-
czas ogłoszeń duszpasterskich. 

Projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w części 

miejscowości Zbylitowska Góra po-
między ul. Zbylitowskich, Krakowską 
i Spacerową został przekazany projek-
tantom celem wprowadzenia zmian 
wynikających z rozpatrzenia uwag zło-
żonych przez mieszkańców w trakcie 
udostępnienia projektu planu do pu-
blicznego wglądu. 

W najbliższych miesiącach plano-
wane jest ponowne wyłożenie projektu 
planu w miejscowości Błonie.

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.

Planowanie przestrzenne 
– co nowego?
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Powszechne jest przekonanie, że 
myśliwy to przede wszystkim oso-
ba uczestnicząca w polowaniach 
w celu pozyskania mięsa, skór, poroży 
i innych trofeów łowieckich. Czy jest to 
prawdziwy wizerunek? Na czym jesz-
cze polega praca myśliwego?

Łowiectwo to jest wielka pasja, która 
wymaga umiejętności oraz poświęcenia. 
Bez tego ciężko mówić o byciu dobrym 
myśliwym. A bycie myśliwym to prowa-
dzenie gospodarki łowieckiej, praca nad 
zachowaniem bioróżnorodności i gospo-
darowanie populacjami zwierząt łownych. 
Celem ratowania rodzimej populacji zaku-
pujemy i wpuszczamy w obwody łowiec-
kie na przykład zające szaraki, przez co 
zwiększamy ich liczebność, ale także pra-
ca w łowisku poprzez jego wyposażenie 
w urządzenia łowieckie, paśniki, podsypy 
dla zwierzyny drobnej, uprawa poletek 
żerowych, a dopiero na końcu jest polo-
wanie.

Pragnę tutaj zaznaczyć, iż myśliwi nie 
pobierają żadnego wynagrodzenia za 
swoją pracę na rzecz prowadzenia gospo-
darki łowieckiej, w tym ochrony czy zabez-
pieczenia upraw rolnych przed szkodami. 
Wszystko czynione jest ze środków wła-
snych - środków kół łowieckich, także wy-
płata odszkodowań za szkody poczynione 
przez zwierzynę leśną.

Jakie dzikie zwierzęta występują 
w gminie Tarnów? Których gatunków 
jest najwięcej?

Na terenie gminy Tarnów występuje 
bioróżnorodność gatunkowa zwierząt 
łownych, co sprawia, że ich lista jest bar-
dzo długa. Najczęściej spotykane są sarny, 
które można zobaczyć o różnych porach 
dnia. Oprócz nich w obszarach leśnych 
oraz śródpolnych występują też jelenie, 
dziki, lisy, jenoty, zające, bażanty czy też 
kuropatwy. Przy zbiornikach i ciekach 
wodnych możemy spotkać kaczki krzy-
żówki, cyraneczki, głowienki, a w okresach 
migracji gęsi na przelotach. Oczywiście 
należy pamiętać, że obserwacja zwierząt 
dziko żyjących wiąże się z cierpliwością, 
odpowiednim zachowaniem oraz dozą 
szczęścia, aby je spotkać, gdyż są one 
bardzo płochliwe. Warto też pamiętać, że 
zwierzęta żyjące dziko starają się z reguły 
unikać kontaktu z ludźmi i to one pierwsze 
się oddalają.

Czy niektóre z nich mogą być groźne 
dla człowieka? Podobno w sąsiedztwie 
Tarnowa widywane są ostatnio wilki…

Na terenie gminy Tarnów najgroźniejsze 
może być spotkanie z dzikiem, a w szcze-
gólności w okresie wiosennym z locha-
mi prowadzącymi młode. W okresie gdy 
pojawiają się młode czujność matek jest 
zdecydowanie większa, lecz maleją moż-
liwości szybszego oddalenia się ze wzglę-
du na nieporadne młode. Co do obecno-
ści wilków to nie mamy potwierdzonych 
w stu procentach informacji o ich stałej 
obecności. Pojawiają się wprawdzie do-
niesienia o ich bytowaniu, lecz nie była to 
do tej pory stała obecność, a jedynie prze-
chodnie wizyty.

Czy zimą powinniśmy dokarmiać ży-
jące w środowisku naturalnym ptaki 
i zwierzęta? Jeśli tak to w jaki sposób 
najlepiej to robić?

Jeśli chodzi o dokarmianie zwierząt 
łownych sugerowałbym powściągliwość, 
gdyż nie jest wskazane ściąganie ich bli-
żej terenów mieszkalnych, które nie są ich 
naturalnym środowiskiem. Dokarmianie 
w okresie zimowym jest prowadzone przez 
leśników oraz myśliwych w wyznaczonych 
rewirach, gdzie zwierzęta czują się bez-
piecznie i nic nie stwarza im zagrożenia. 
Zwierzęta zwabione łatwym pożywieniem 
w zimie mogą w późniejszym czasie wy-
rządzać szkody. Sarny obgryzać żywopło-
ty, drzewka owocowe, a dziki buchtować 
trawniki lub przydomowe ogródki, które 
pozostają nie ogrodzone. Jeśli chodzi 
o ptactwo należy pamiętać, że ptaki nie 
powinny być karmione chlebem i produk-
tami słonymi - ich naturalnym pożywie-
niem są wszelakie nasiona i nie koniecznie 
jest to kukurydza.

Jak układa się współpraca kół łowiec-
kich oraz myśliwych z wójtem i władza-
mi samorządowymi gminy Tarnów?

Współpraca z gminą odbywa się bez za-
strzeżeń. Na wszelkie spostrzeżenia oraz 
uwagi, które otrzymujemy od pana wójta 
czy też pracowników Urzędu Gminy w kwe-
stii łowiectwa staramy się reagować możli-
wie szybko. Najczęstszymi zgłoszeniami są 
skargi rolników dotyczące szkód w upra-
wach, które w głównej mierze są wyrządza-
ne przez dziki. 

Co roku na gminnych dożynkach 
w Zbylitowskiej Górze możemy skosz-
tować specjałów z dziczyzny, które do-
starczają właśnie myśliwi. Czy mięso 
z dzikich zwierząt jest zdrowe? Jakie są 
Pana ulubione wyroby myśliwskie?

Dożynki Gminy Tarnów są wielkim  

wydarzeniem dla całej społeczności gmin-
nej. Jako myśliwi zrzeszeni w kołach ło-
wieckich, w tym kole „Podgórskie” w ra-
mach współpracy z gminnym samorządem 
oraz promocją Polskiego Związku Łowiec-
kiego przygotowujemy poczęstunek z da-
rów naszych pól i lasów dla mieszkańców 
gminy oraz przybyłych na dożynki gości. 
Dziczyzna charakteryzuje się brakiem cho-
lesterolu oraz dużo wyższą zawartością 
witamin i soli mineralnych. A jeśli chodzi 
o ulubione danie to wątróbka z sarny.

W jaki sposób zostaje się myśliwym? 
Kto nim może być?

Warunkiem uzyskania uprawnień pod-
stawowych do wykonywania polowań - 
zgodnie z prawem łowieckim - jest ukoń-
czenie 18 lat i odbycie rocznego stażu 
w kole łowieckim lub ośrodku hodowli 
zwierzyny. Po zakończeniu takiego stażu 
należy odbyć jeszcze szkolenie przepro-
wadzone przez Polski Związek Łowiecki, 
które trzeba zakończyć egzaminem z wy-
nikiem pozytywnym. Zaliczenie egzami-
nu oraz złożenie deklaracji przystąpienia 
wraz z wpisowym do Polskiego Związku 
Łowieckiego sprawia, że jest się myśli-
wym niezrzeszonym – to znaczy nie przy-
należnym do żadnego koła łowieckiego. 
Kolejnym z etapów jest wystąpienie do 
Wojewódzkiego Komendanta Policji o po-
zwolenie na broń zgodnie z ustawą o broni 
i amunicji, która określa kto może ją po-
siadać. Wystąpienie o pozwolenie na broń 
myśliwską wiąże się też z wykonaniem 
badań lekarskich oraz psychologicznych. 
Zgodnie z nowelizacją prawa łowieckiego 
badania lekarskie oraz psychologiczne 
muszą być odnawiane co pięć lat. 

Dopiero na końcu jest polowanie…
Rozmowa z Markiem Litwińskim, łowczym Koła Łowieckiego „Podgórskie” w Tarnowie



Wystawa starych zdjęć 

W Domu Kultury w Zbylitowskiej Górze zosta-
ła zorganizowana wystawa pt. „Ludzie stąd 
– Zbylitowska Góra na starej fotografii”. Przed-
sięwzięcie zrealizowała Agata Żurek wraz 
z mężem – Dariuszem Żurkiem, w organizację 
włączył się także Klub Seniora „Ostoja” z Pre-
zes Krystyną Więcław i Anną Kaczor. W wyda-
rzeniu uczestniczyła licznie zgromadzona spo-
łeczność wraz z przedstawicielami sołectwa. 

Wystawa obejmowała lata 1870-1970, 
przedstawiała życie mieszkańców tamtych 
lat – uroczystości rodzinne, krajobraz, prace 
na roli. Fotografie pochodziły z prywatnych 
kolekcji, do opracowania galerii wykorzysta-
no ok. 440 zdjęć. 

Kultura Dziecięca
Gminny Festiwal Kultury Dziecięcej odbył się 
w Szkole Podstawowej w Zgłobicach, wzięło 
w nim udział aż 11 grup. Organizatorami Fe-
stiwalu była Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Zgłobicach z dyrektor Barbarą Między-
brodzką-Parcianko oraz Centrum Kultury 
i Bibliotek.

W poszczególnych kategoriach zwycięży-
ły przedszkola z następujących miejscowo-
ści: Największe zaangażowanie wykonaw-
ców - Tarnowiec, Najlepsze wyczucie rytmu 
i tempa utworu - Zgłobice, Najciekawszy 
układ choreograficzny – Wola Rzędzińska I, 
Najlepsza inscenizacja sceniczna – Sacre Co-
eur Tarnów, Najpiękniejszy taniec – Jodłów-
ka-Wałki, Najpiękniejsza wiązanka wokal-
no-instrumentalna – Wola Rzędzińska II, 
Najpiękniej zaśpiewana piosenka – Łękawka, 
Najlepsze połączenie wartości patriotycz-
nych i ludowych – Biała, Największe wrażenie 
sceniczne (stroje) – Koszyce Wielkie, Najlep-
sze pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego 
naszego kraju – Poręba Radlna, Najlepszy 
występ bez tremy i z uśmiechem – Zawada.

10 lat Klubu Seniora 
w Koszycach Małych 
Klub Seniora w Koszycach Małych 3 paździer-
nika obchodził swój jubileusz. Dziesiąta rocz-
nica powstania świętowana była w Centrum 
Kultury i Sportu w Koszycach Małych przy 
udziale licznie zaproszonych gości, przedsta-
wicieli całej koszyckiej społeczności.

O początkach Klubu, o podejmowanych 
inicjatywach opowiadała Prezes Elżbieta 
Ślęzak. Niespodziankę słowno-muzyczną 

przygotowali zaś uczniowie miejscowej szko-
ły – wnuki członków Klubu. Był okoliczno-
ściowy tort od Centrum Kultury i Bibliotek, 
długie rozmowy i mnóstwo wspomnień.

Gala Mecenasów Dożynek 
Gala Mecenasów Dożynek Gminy Tarnów to 
coroczne spotkania przedsiębiorców z całe-
go regionu tarnowskiego, władz samorządo-
wych, radnych, sołtysów, lokalnych mediów 
oraz wszystkich tych, którzy w jakikolwiek 
sposób włączyli się w organizację wydarzeń 
kulturalnych gminy Tarnów. Jest to okazja 
do podziękowania za wkład zarówno finan-
sowy, rzeczowy, jak i organizacyjny. Symbo-
liczne statuetki Mecenasom Dożynek Gminy 
Tarnów wręczali wójt Grzegorz Kozioł oraz 
przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesła-
wa Mitera.

Zabytkowy dwór 
własnością gminy Tarnów

Gmina Tarnów została właścicielem dworu 
w zespole dworsko-gospodarczo-parkowym 
w Radlnej, którego powstanie datowane jest 
na lata 80. XIX w. Po zakupie obiektu wraz 
z działką o powierzchni ponad jednego hek-
tara za bardzo okazyjną cenę – kwotę niespeł-
na 150 tys. złotych – samorząd w przyszłości 
będzie chciał przywrócić mu dawny blask, ma 
on służyć celom publicznym. O dokładnym 
przeznaczeniu zabytku po konsultacjach za-
decydują mieszkańcy wraz z radnymi gminy 
Tarnów. Dwór wpisany jest do rejestru pol-
skich zabytków nieruchomych. 

Temat przejęcia zabytkowego dworu 
przez gminę Tarnów powracał na zebraniach 
wiejskich w sołectwie. Warto podkreślić, że 
to właśnie mieszkańcy Radlnej, ale też No-
wodworza czy Poręby Radlnej czynili sta-
rania w tym zakresie, to głównie ich inicja-
tywa, aby gmina Tarnów zaopiekowała się  
zabytkiem. 

Dotacja „Dostępny 
Urząd Gminy Tarnów” 
Gmina Tarnów otrzymała środki w kwocie 
100 tys. zł na sfinansowanie w 100% przed-
sięwzięcia grantowego pod nazwą „Dostęp-
ny Urząd Gminy Tarnów”. Dotacja pozyska-
na została z projektu „Dostępny samorząd 
– granty” realizowanego przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-
2020. Przedsięwzięcie obejmie zakup 
i montaż platformy schodowej, wykonanie 
nawierzchni ścieżki dojścia do drzwi wej-
ściowych do budynku, zakup kompletu tabli-
czek informacyjnych (drogowskazów), zakup 
i montaż dzwonka na zewnątrz budynku, 
doposażenie istniejącego sanitariatu dla nie-
pełnosprawnych w Urzędzie Gminy Tarnów.

Dzień Edukacji Narodowej 
Gminny Dzień Edukacji Narodowej odbył się 
w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Jodłówce-Wałkach. Uroczystego 
otwarcia wydarzenia i powitania gości doko-
nała dyrektor placówki i radna powiatowa, 
Krystyna Dudoń. Były władze parlamentarne 
– poseł RP Anna Pieczarka, przedstawiciele 
samorządu gminy Tarnów z wójtem Grzego-
rzem Koziołem na czele, radni wraz z przewod-
niczącą Rady Gminy Wiesławą Miterą, sołtysi, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy 
gminnych placówek oświatowych oraz pro-
boszcz miejscowej parafii ks. Jan Majocha. 

Święto polskiej szkoły w gminie Tarnów 
to także nagrody dla wyróżniających się na-
uczycieli i pracowników oświaty, które w tym 
roku przyznane zostały przez Kuratorium, 
Wójta Gminy Tarnów oraz dyrektorów szkół. 
Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty 
otrzymały Bernadetta Maguda – wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Tarnowcu oraz Jo-
anna Zaucha ze Szkoły Podstawowej w Woli 
Rzędzińskiej I. 

Część artystyczną zaprezentował zespół 
„Półnutki” z Jodłówki-Wałek, a smaczny po-
częstunek przygotowały panie z miejscowe-
go Koła Gospodyń Wiejskich „Baba Jaga”.

Uroczystości w Łękawce

W Niepublicznym Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Łękawce odbyły się patriotyczne 
uroczystości poświęcone ks. kpt. Franciszko-
wi Drwalowi związane z Narodowym Dniem 
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Pamięci Duchownych Niezłomnych. Pod-
czas wydarzenia wspominano niezłomnego 
kapłana pochodzącego z Woli Rzędzińskiej, 
kapelana wojskowego. Jego postać została 
upamiętniona na Muralu Kapłanów Niezłom-
nych w szkole w Łękawce.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. 
w miejscowym kościele koncelebrowaną 
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. 
biskupa Stanisława Salaterskiego. Główne 
uroczystości odbywały się w szkole podsta-
wowej w Łękawce, które poprowadziła dy-
rektor Elżbieta Chrząszcz. Uczniowie szkoły 
przygotowali widowisko ukazujące ponad-
czasową walkę dobra ze złem. Okoliczno-
ściowy występ zaprezentowała także grupa 
śpiewacza KGW „Kalina”.

65 lat „Kumotrów”

Jedna z najbardziej znanych grup folk-
lorystycznych w regionie tarnowskim – 
„Kumotry” obchodziły 65-lecie powstania 
w Sali Lustrzanej w Tarnowie. Zaproszeni 
goście mieli okazję nie tylko poznać historię 
zespołu, o której opowiadała zgromadzo-
nym Wacława Kilian – kierowniczka grupy, 
lecz także posłuchać utworów Kumotrów.  
W imieniu wójta gminy Tarnów okoliczno-
ściowy list gratulacyjny odczytała Ewa Ku-
bisztal – zastępca dyrektora Centrum Kultury 
i Bibliotek Gminy Tarnów.

Gminna Liga Orlikowa

Na obiekcie Orlik w Tarnowcu odbył się fi-
nał Gminnej Ligi Orlikowej Piłki Nożnej. 
Rozgrywki w grupach A i B przez kilka ty-
godni prowadzone były systemem „każdy 
z każdym”. Podczas finałowego spotkania 
odbyły się mecze o medale i Puchar Wójta 
Gminy Tarnów. Brąz wywalczyli zawodnicy 
Hymonu, srebro KS Radlna, natomiast złoto 
i Puchar Wójta Gminy Tarnów zdobyła druży-
na FC po Nalewce. Królem Strzelców został 
Filip Jaśkiewicz z zespołu KS Radlna, tytuł 
Najlepszego Bramkarza przyznano zaś Wik-
torowi Kaczówce z drużyny Hymon. Po roze-
granym turnieju nastąpiło wręczenie medali, 
dyplomów, gadżetów oraz indywidualnych 
nagród.

Sołtysi docenieni

W ostatnim czasie dwóch sołtysów z gminy 
Tarnów – sołtys Zbylitowskiej Góry Piotr 
Rybski oraz sołtys Jodłówki-Wałek Lucjan 
Olszówka zostali wyróżnieni na tle powia-
tu i województwa. Piotr Rybski znalazł się 
w gronie „Najlepszych Sołtysów Wojewódz-
twa Małopolskiego A.D. 2021”, Lucjan Ol-
szówka został zaś doceniony w konkursie 
„Najlepszy Sołtys Powiatu Tarnowskiego 
2021”. Słowa gratulacji, uznania i podzięko-
wań za wieloletnią pracę na rzecz mieszkań-
ców podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Tar-
nów złożyli sołtysom wójt Grzegorz Kozioł 
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów 
Wiesława Mitera.

Dofinansowania 
dla klubów i organizacji 
sportowych
Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach 
programu Klub – edycja 2022 przyznało 
środki na działalność rozwijającą aktywność 
sportową wśród dzieci i młodzieży ośmiu Klu-
bom Sportowym oraz Uczniowskim Klubom 
Sportowym z terenu gminy Tarnów. 

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na 
pokrycie kosztów treningów, organizację za-
wodów i rozgrywek, obozów, zakupu sprzętu, 
strojów, nagród i wielu innych niezbędnych 
opłat związanych z organizowaniem zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży. Środki na 
działalność sportową otrzymały: KS Koszyce 
Wielkie – 10 tys. zł, LKS Dunajec Zbylitowska 
Góra – 10 tys. zł, LKS Zgłobice - 10 tys. zł, KS 
„Biała” - 10 tys. zł, KS Radlna - 10 tys. zł, UKS 
Spartakus w Zgłobicach - 15 tys. zł, Międzysz-
kolny Szachowy Klub Sportowy Gambit – 10 
tys. zł i UKS Wolania - 10 tys. zł.

630 lat Poręby Radlnej
W ramach obchodów 630-lecia Poręby Radl-
nej odbyło się uroczyste Sympozjum, w któ-
re zaangażowała się cała społeczność miej-
scowości – Zespół Szkolno-Przedszkolny, 
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, Koło 
Gospodyń Wiejskich, radny Jan Skórka, soł-
tys Wojciech Hońdo oraz OSP. Wydarzenie 
rozpoczęła msza św. w miejscowym kościele. 
Główne uroczystości odbyły się w miejsco-
wej szkole. Lekcje historii z dziejów miejsco-
wości przedstawiali kolejno: Jerzy Kozioł, 
emerytowany dyrektor szkoły, proboszcz ks. 
Jerzy Gawle, Wojciech Hońdo, Jan Skórka. 

Przy pieśni śpiewanej przez chór Cante wje-
chał jubileuszowy tort przygotowany przez 
miejscowe KGW. 

Wójt w Komisji Wspólnej 
Samorządów Terytorial-
nych i Gospodarczych
Marszałek Województwa Małopolskiego Wi-
told Kozłowski powołał wójta gminy Tarnów 
Grzegorza Kozioła do Komisji Wspólnej Sa-
morządów Terytorialnych i Gospodarczych 
Małopolski jako przedstawiciela Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Komisja ta jest ciałem opiniodawczo-do-
radczym Zarządu Województwa. Do zadań 
Komisji należą m.in. stworzenie płaszczyzny 
dla wypracowania stanowisk i opinii oraz 
wymiany informacji w sprawach związa-
nych z szeroko pojętym rozwojem gospo-
darczym Województwa, współpraca w za-
kresie identyfikowania problemów polskich 
przedsiębiorców, konsultacje dokumentów 
strategicznych dotyczących rozwoju gospo-
darczego Małopolski, współudział w ich pro-
jektowaniu i opracowaniu. 

Spotkania z dietetyczką
Seniorzy z każdego sołectwa w gminie Tar-
nów mieli okazję uczestniczyć w spotka-
niach ze specjalistką z dziedziny medycyny 
– dietetyk, która podczas prowadzonych 
wykładów opowiedziała zgromadzonym 
o zdrowym odżywianiu i diecie w różnego ro-
dzaju chorobach, wskazała wielorakie formy 
i możliwości uzyskania wsparcia.

Tematyka zajęć obejmowała przede 
wszystkim zalecane odżywianie w schorze-
niach dotyczących głównie osób starszych, 
w tym przy cukrzycy, insulinoodporności, 
nadciśnieniu tętniczym. 

Zadanie współfinansowane ze środków 
otrzymanych w ramach rządowego Progra-
mu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych 
„Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2022.

W bibliotekach 
– spotkania autorskie 
i o Marii Konopnickiej 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów 
we wszystkich gminnych bibliotekach zor-
ganizowało spotkania autorskie dla dzieci  
z Wiesławem Drabikiem – autorem i ilustra-
torem książek dla najmłodszych.

Ponadto w ramach projektu „W świecie 
literatury” dla dorosłych czytelników od-
było się spotkanie autorskie z pisarką lite-
ratury pięknej, obyczajowej i historycznej  
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– Anną J. Szepielak. Autorka uwielbianych, 
zwłaszcza przez czytelniczki, powieści opo-
wiadała o swojej pracy, o tym, z czego czer-
pie historie i co ją inspiruje. 

Bibliotekarze gminnych filii bibliotecz-
nych przeprowadzili także spotkania dla 
najmłodszych uczniów szkół podstawowych 
poświęcone Marii Konopnickiej. Wspólne 
czytanie utworów tej jednej z najwybitniej-
szych polskich pisarek oraz wykład poświę-
cony życiu i twórczości autorki to nie tylko 
zachęcenie małych czytelników do pozna-
wania literatury, lecz także do wzbudzania 
w nich potrzeby sięgania po książkę. Każ-
dy otrzymał książeczkę Marii Konopnickiej 
z najpopularniejszymi wierszami oraz gadżet 
promujący czytelnictwo.

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

Zajęcia i warsztaty 
W Domach Kultury na terenie gminy Tarnów 
trwają jeszcze zajęcia i warsztaty z zakresu 
edukacji kulturalnej. W ofercie mieszkań-
cy mieli do wyboru warsztaty z rękodzieła, 
z krawiectwa, rysunku oraz zajęcia taneczne, 
które udało się zrealizować dzięki dofinanso-
waniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 

Nie zabrakło także oferty zajęć ruchowych, 
które cieszyły się dużym zainteresowaniem.  
W ćwiczeniach aerobiku, zumby czy aqua-ae-
robiku chętnie i licznie uczestniczą mieszkańcy.

Publikacja o żołnierzu AK
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów 
wydało publikację dr Agnieszki Przewło-
ki pt. „Zniknąć, żeby nie zdradzić. Tadeusz 
Podolski (1919-1954). Strategia przetrwania 
w ostatnich latach życia”. 

Tadeusz Podolski mieszkał w Zaczarniu, 
lecz bliskie więzy łączyły go z Wolą Rzędziń-
ską. Z Woli Rzędzińskiej wywodziła się jego 
żona, tam osiadły jego siostry. To m.in. tam 
znalazł schronienie przed organami bezpie-
czeństwa komunistycznej Polski. Ponadto 
podczas okupacji dom Podolskiego stał się 
azylem dla kilku żołnierzy AK pochodzących 
z Woli Rzędzińskiej. 

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

„Zabytek Zadbany” 
dla gminy Tarnów
Cmentarz wojenny w Błoniu to zabytek, któ-
rym od lat opiekuje się cała społeczność. I wła-
śnie te prace oraz ogromne zaangażowanie 
mieszkańców zostały dostrzeżone na arenie  

ogólnopolskiej. Mowa o konkursie „Zabytek 
Zadbany”, w którym gmina Tarnów zajęła 
I miejsce w kategorii Rewaloryzacja przestrze-
ni kulturowej i krajobrazu za „kompleksowy 
charakter prac, które objęły wszystkie ele-
menty cmentarza z okresu pierwszej wojny 
światowej w Błoniu – ukształtowanie terenu, 
nagrobki i ogrodzenie, za wzorowy charak-
ter działań na każdym etapie prac, dbałość 
o historyczną zieleń, autentyzm formy i kom-
pozycji przestrzennej”. Uroczysta gala pod-
sumowywująca Konkursy Generalnego Kon-
serwatora Zabytków odbyła się 14 listopada, 
uczestniczył w niej wójt Grzegorz Kozioł.

Specjalne podziękowania przedstawicie-
lom sołectwa włodarz gminy złożył podczas 
spotkania, kiedy to przekazał dla sołectwa 
pamiątkową tablicę „Zabytku Zadbanego” 
do oznakowania cmentarza. W spotkaniu 
uczestniczyli Barbara Kałdan-Molczyk – dy-
rektor miejscowej szkoły, sołtys miejsco-
wości Antoni Batko, radny Stanisław Sarad, 
członek rady sołeckiej – Andrzej Chochorow-
ski oraz pracownik Urzędu odpowiedzialny 
za koordynację prac – Józef Kuboń. 

Wojsko wróciło do Tarnowa
Na płycie tarnowskiego Rynku przeszło 
100 rekrutów, w tym ok. 10 z terenu gminy 
Tarnów – po szesnastodniowym szkoleniu 
– złożyło przysięgę wojskową. Dołączą do 
11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej. W uroczystości na tarnowskim Rynku 
uczestniczył wójt gminy Tarnów Grzegorz 
Kozioł.

Po ślubowaniu odbyła się defilada woj-
skowa. Obejrzeć można było sprzęt wojsko-
wy. Swoje stoiska prezentowały funkcjonu-
jące w Tarnowie służby mundurowe. 

Wojsko do Tarnowa wróciło po ponad 
trzydziestu latach, a tradycje wojskowe 
w Tarnowie sięgają XVI wieku. W okresie 
międzywojennym stacjonował tu 16 Pułk 
Piechoty Ziemi Tarnowskiej, który był chlu-
bą miasta i jego mieszkańców. 

Promesy dla szkół

Wójt Gminy Tarnów odebrał promesę w wyso-
kości 120 tys. zł w ramach projektu realizowa-
nego przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego pn. Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Reali-
zacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. 
Promesa przeznaczona jest na wielowymia-
rowe wsparcie edukacyjne i psychologiczne 
uczniów szkół z terenu powiatu tarnowskie-
go. Oficjalne wręczenie promes odbyło się 

w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 
W ramach promesy z terenu gminy Tar-

nów wsparcie otrzymały wszystkie szkoły, 
dla których organem prowadzącym jest Gmi-
na Tarnów – w Koszycach Wielkich, w Porę-
bie Radlnej, w Tarnowcu, w Woli Rzędzińskiej 
I, w Woli Rzędzińskiej II, w Zbylitowskiej Gó-
rze, w Zgłobicach. Ponadto promesę otrzy-
mały Niepubliczny Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Łękawce w kwocie 36 400 zł. oraz 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jodłów-
ce-Wałkach w kwocie 39 900 zł.

Prezydent nagrodził 
porębski wieniec

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło 
się uroczyste podsumowanie Dożynek Pre-
zydenckich 2022. Prezydent Andrzej Duda 
z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą podzię-
kowali wszystkim partnerom Kancelarii Pre-
zydenta RP, którzy zaangażowali się w orga-
nizację tegorocznych Dożynek w Warszawie.

Podziękowanie z rąk Pary Prezydenc-
kiej, w tym specjalny dyplom za otrzymane 
wyróżnienie w „Konkursie na najładniejszy 
wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej”, otrzymała grupa 
wieńcowa z Poręby Radlnej – jej przedsta-
wiciele – Lucyna i Jan Skórkowie. Natomiast 
gminę Tarnów reprezentowała Ewa Kubisz-
tal, zastępca Dyrektora Centrum Kultury i Bi-
bliotek Gminy Tarnów.

KGW w Filharmonii

Wyjazd do Filharmonii im. Karola Szymanow-
skiego w Krakowie został zorganizowany dla 
wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
gminy Tarnów. Przed koncertem uczestni-
cy zwiedzali krakowski rynek, mieli okazję 
poczuć świąteczną atmosferę jednego z naj-
piękniejszych bożonarodzeniowych jarmar-
ków organizowanych w Krakowie. Natomiast 
w Filharmonii przybyłych gości przywitał dy-
rektor Mateusz Prendota. Następnie odbył 
się wyjątkowy koncert – Dni Muzyki Organo-
wej. Na scenie wystąpił Chór Filharmonii Kra-
kowskiej pod dyrygenturą prof. Włodzimierza 
Siedlika, mieszkańca Woli Rzędzińskiej.
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Sesje – tym zajmowali się radni
W czwartym kwartale bieżącego roku 

odbyły się dwie sesje Rady Gminy 
Tarnów – XXXVI i XXXVII. Radni gminni 
decydowali o wielu ważnych sprawach 
z zakresu finansów, oświaty, opieki spo-
łecznej czy spraw majątkowych.

XXXVI sesja 
Rady Gminy Tarnów 
Podczas sesji podjęto m.in. uchwały 

w sprawie uchwalenia rocznego progra-
mu współpracy gminy Tarnów z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2023 rok. To wy-
raz współdziałania gminy z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego w priorytetowych obszarach 
współpracy, czyli pomocy społecznej, 
ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztu-
ki oraz kultury fizycznej.

Radni decydowali także o zmianach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Przy-
pomnijmy, środki finansowe przezna-
czone na prowadzenie tego programu 
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Projekt uchwały został przygotowany 
w związku z wyższymi od planowanych 
wpływami środków za tego rodzaju opła-
ty i zostaną przeznaczone m.in. na orga-
nizację czasu wolnego dla dzieci wyma-
gających wsparcia.

Rajcy wyrazili zgodę na zaliczenie 
drogi w okolicach ul. Lipowej w Koszy-
cach Małych do kategorii dróg gminnych. 
Daje to możliwość rozwoju infrastruktury 
technicznej w tych miejscach z udziałem 
środków zewnętrznych. Przystąpiono po-
nadto do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze gminy Tarnów w miejscowości 
Nowodworze.

Radni przyjęli regulamin udzielania Sty-
pendiów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów 
szkół podstawowych z naszego terenu 
- ustanowienie stypendiów dla utalento-
wanych uczniów ma na celu nagradzanie 
młodych ludzi realizujących swoje pasje. 
Dzięki takiej pomocy mają szansę rozwijać 
umiejętności w dziedzinach działalności 
naukowej, artystycznej i sportowej. Sty-
pendia będą przyznawane uczniom szkół 
podstawowych mieszkającym na terenie 
gminy Tarnów oraz uczniom uczęszcza-
jącym do szkół podstawowych na tere-
nie gminy Tarnów. Podstawowe zmiany 
mają na celu w programie stypendialnym 

uwzględnić uczniów uczestniczących 
w konkursach wiedzy i zawodach sporto-
wych organizowanych przez Małopolskie-
go Kuratora Oświaty oraz takich konkur-
sach, które skutkują wpisem osiągnięć na 
świadectwo szkolne.

Dokonano także zmian uchwały bu-
dżetowej na 2022 rok i zmian Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów 
na lata 2022–2030 w związku ze znacz-
nie zwiększonymi dochodami bieżącymi 
i majątkowymi. 

XXXVII sesja 
Rady Gminy Tarnów
Podjęto m.in. uchwały w sprawie eta-

powania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w części miej-
scowości Wola Rzędzińska i uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
w części miejscowości Łękawka.

Przedmiotem obrad było także m.in. 
ustalenie stawki za 1 kilometr przewozu 
dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy 
Tarnów do szkół i placówek edukacyjnych, 
zaakceptowanie zmian Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2022 rok. Radni zdecydo-
wali również o szczegółowych zasadach 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dzien-
nym Domu Senior+ w Nowodworzu.

Radni podjęli ponadto uchwały 
w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości, obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do celów wy-
miaru podatku rolnego w roku 2023 oraz 
określenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych. W związku 
z ustawą o podatkach i opłatach lokal-
nych, górne granice stawek kwotowych 
m.in. podatku od nieruchomości ulegają 
corocznie zmianie na następny rok podat-
kowy. Stawki te na rok 2023 zostały ogło-
szone w obwieszczeniu Ministra Finan-
sów. Wzrost stawek podatkowych o 15% 
w stosunku do wysokości stawek z roku 
bieżącego w zakresie podatku od nieru-
chomości jest efektem trudnej sytuacji 
ekonomicznej spowodowanej wysokim 
poziomem inflacji, będącej głównie wy-
nikiem agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. 
Średnio więc podatki od nieruchomości 
wzrosły o 15%, za wyjątkiem stawek po-
datku od działalności gospodarczej. Dla 
przedsiębiorców, ze względu na ich trud-
ną sytuację popandemiczną, wzrost sta-
wek jest niższy i wynosi 12%.

Proponowane stawki podatkowe na 
2023 rok, są jak w poprzednich latach, niż-
sze od górnych granic stawek podatków 
i opłat lokalnych ogłoszonych w obwiesz-
czeniu Ministra Finansów. Zakłada się, że 
proponowany wzrost stawek przyczyni 
się do zwiększenia dochodów budżeto-
wych z tytułu podatku od nieruchomości 
w przyszłym roku o ponad milion złotych, 
z tytułu podatku od środków transporto-
wych natomiast – przeszło milion dwie-
ście złotych. Trzeba dodać, że gdyby sa-
morząd zaproponował stawki podatkowe 
w górnych granicach kwotowych to wpły-
wy do budżetu wyniosłyby 5 milionów 
złotych!

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

Kwartał w Radzie Gminy
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Rok wielu inwestycji
Obecny rok obfitował w mnóstwo inwestycji przeprowa-

dzonych w miejscowościach gminy Tarnów. Spora ilość 
środków zewnętrznych, które samorząd pozyskał do tej pory, 
pozwoliła na kontynuację wielu prac, zaplanowanie nowych. 
Także takich, które rozpoczną się w przyszłym roku.

W oparciu o pozyskane pieniądze z pierwszej edycji Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polskie Ład” budowane są 
chodniki i drogi, a także przeprowadzane są prace związane z bu-
dową oraz modernizacją infrastruktury kulturalnej i turystycznej.

W 2022 roku wykonane zostały nowe nakładki asfaltowe na 
drogach gminnych „Przez Las” w Woli Rzędzińskiej, koło Kościoła 
w Tarnowcu, „Ostra Góra” w Łękawce, tzw. Bocznej od ul. Zgłobic-
kiej w Zgłobicach, ul. Stachury w Koszycach Wielkich oraz chodnik 
przy drodze powiatowej w Woli Rzędzińskiej (odcinek od Kościoła 
do Ośrodka Zdrowia). Rozpoczął się remont ul. Bocznej w Zgłobi-
cach (od ul. Krętej). Wykonano do tej pory kanalizację deszczową. 

Pozostałe roboty budowlano-montażowe przy ul. Bocznej 
w Zgłobicach, a także na ul. Ogrodniczej w Tarnowcu oraz budowa 
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 obok Szkoły Podstawo-
wej w Porębie Radlnej wykonane zostaną do połowy 2023 roku.

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

Na półmetku
Na półmetku są również roboty związane z budową oraz mo-

dernizacją infrastruktury kulturalnej i turystycznej.
Pierwszym modernizowanym obiektem jest budynek byłego 

dworu w Koszycach Małych, który zagospodarowywany będzie 
dla potrzeb lokalnej społeczności z przeznaczeniem na Centrum 
Historii i Sztuki. W zakres inwestycji wchodzi m.in. utworzenie mul-
timedialnej sali wystawowej o powierzchni około 80 metrów kwa-
dratowych i dla młodzieży na warsztaty edukacyjne. Na poddaszu 
będą pozostałe pomieszczenia na cele społeczne, a w podziemiach 
utworzona zostanie piwnica regionalna. Zagospodarowane zosta-
nie otoczenie budynku. Roboty prowadzone są obecnie wewnątrz 
budynku.

Zaawansowane są prace przy budowie centrum wsi wraz z tęż-
nią solankową w Tarnowcu przy ul. Nadbrzeżnej. Obiekt z drewna 
i gałęzi tarniny służył będzie celom zdrowotnym i będzie magne-
sem dla mieszkańców i turystów.

Nowe centrum Tarnowca będzie przyjazne dla osób z niepeł-
nosprawnościami i wyposażone zostanie w wiatę grillową ze sce-
ną oraz elementy małej architektury (fontanna, siłownia plenero-
wa, stojaki na rowery itp.). Wykonany już został nowoczesny plac  

zabaw, umocniona kamiennymi gabionami skarpa, na której 
w przyszłym roku będą wykonane nasadzenia. 

Widać już pierwsze efekty zagospodarowywania kolejnego 
etapu centrum wsi wraz z budową tężni solankowej w Koszycach 
Wielkich. W zakres tego zadania także wchodzą elementy małej 
architektury, w tym fontanna interaktywna. Wykonane zostanie 
oświetlenie z monitoringiem.

Wszystkie trzy zadania są dofinansowane z pierwszej edycji 
„Polskiego Ładu”. Łączna wartość inwestycji to przeszło 9 mln zł, 
z czego 5,2 mln zł to środki zewnętrzne. 

Remiza OSP w Zbylitowskiej Górze 
będzie jak nowa
Wykonawca przejął plac budowy jeśli chodzi o inwestycję 

dofinansowaną w ramach drugiej edycji „Polskiego Ładu” - roz-
budowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku OSP 
w Zbylitowskiej Górze. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 2,1 mln 
zł, a dotacja to blisko 1,8 mln zł (85 procent).

Termin zakończenia inwestycji ustalono na marzec 2024 roku. 
Przypomnijmy, że istniejący budynek remizy w Zbylitowskiej Gó-
rze jest mocno zdegradowany i niedostosowany do aktualnych 
przepisów. Jego przebudowa jest niezbędna, aby strażacy mogli 
realizować zadania w dobrych warunkach.

Rozstrzygnięto również przetargi na realizację kolejnych za-
dań z „Polskiego Ładu” - budowę budynku domu kultury w Zawa-
dzie (koszt po przetargu 3,14 mln zł) oraz budynku domu kultury 
z pomieszczeniami dla OSP w Łękawce (koszt prawie 1,9 mln zł).

Przypomnijmy, że mieszkańcy Zawady od wielu lat zabiegali 
o budowę domu kultury, w którym można zorganizować zebranie 
wiejskie, imprezę kulturalną, spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, 
seniorów, dzieci i młodzieży oraz inne imprezy okolicznościowe.

Budynek w Łękawce obecnie jest w stanie surowym zamknię-
tym. Pozostało przeprowadzenie robót budowlano-montażo-
wych w zakresie instalacji, wykończeniowych oraz zagospoda-
rowania terenu. Mieszkańcy Łękawki także od wielu lat dążyli do 
wybudowania domu kultury i remizy w ich miejscowości. Plano-
wany do realizacji obiekt obejmuje w swoim zakresie pomiesz-
czenia umożliwiające mieszkańcom czynny udział w życiu spo-
łeczno-kulturalnym wsi. 

Prace przy Centrum Historii i Sztuki w Koszycach Małych

Centrum wsi w Tarnowcu
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Nakładki asfaltowe i ciągi pieszo-jezdne 
oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Pozyskane środki finansowe z drugiej edycji „Polskiego Ładu” 

pozwolą na początku stycznia 2023 roku ogłosić przetarg, który 
obejmie: 

1) Remont i modernizację drogi gminnej w Woli Rzędzińskiej II.
2) Remont i modernizację drogi gminnej w Nowodworzu.
3) Remont i modernizację ulicy Krótkiej w Zgłobicach.
4) Remont i modernizację ulicy Jaśminowej w Zgłobicach 
i Koszycach Małych.
5) Remont i modernizację drogi gminnej w Zawadzie.
6) Remont i modernizację drogi gminnej w Białej.
7) Budowę chodnika wraz z kanalizacją opadową 
przy ul. Granicznej w Koszycach Wielkich.
8) Remont i modernizację chodnika przy drodze powiatowej
nr 1376K w Woli Rzędzińskiej I (odcinek od centrum wsi 
do wiaduktu - kierunek Ładna).
9) Budowę ścieżki rowerowej (ciąg pieszo-jezdny) przy drodze
powiatowej nr 1350K w Zbylitowskiej Górze na odcinku 
od ul. Sportowej do DK 94.
10) Budowę około 3 km sieci kanalizacji sanitarnej w Łękawce 
(kontynuacja zadania).
Planowana wartość inwestycji wyniesie 4,6 mln zł, z czego 

przyznane jest dofinansowanie w kwocie 4,4 mln zł (95 procent). 
Planowany termin zakończenia tych inwestycji przypada na gru-
dzień 2023 roku.

Łącznie gmina Tarnów z drugiej edycji „Polskiego Ładu” po-
zyskała 10,8 mln zł dofinansowania do ważnych i oczekiwanych 
społecznie inwestycji. Całkowity planowany ich koszt wynosi pra-
wie 11,8 mln zł.

Inwestycje 
w miejscowościach popegeerowskich
Dzięki przyznanym przez rząd pieniądzom na pomoc miej-

scowościom popegeerowskim na początku 2023 roku zostaną 
ponadto ogłoszone przetargi na dwa duże zadania inwestycyjne.

Pierwsze nosi nazwę „Modernizacja infrastruktury sportowej, 
rewitalizacja obszaru zdegradowanego i montaż odnawialnych 
źródeł energii”. Obejmuje:

1) Remont ogrodzenia boiska, budowę trybun i modernizację
oświetlenia obiektów sportowych w Koszycach Małych.
2) Budowa trybun oraz modernizację oświetlenia boiska 
sportowego w Radlnej.
3) Montaż OZE na budynku szatni sportowej 
i Szkole Podstawowej w Koszycach Małych.
4) Montaż OZE na budynku Przedszkola w Tarnowcu.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 

roku. Przewidywana wartość inwestycji to 1 mln 250 tys. zł. Kwota 
przyznanego dofinansowania to 1 mln 225 tys. zł.

Drugie zadanie inwestycyjne nosi nazwę „Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich”. 
Obejmuje:

1) Remont i modernizację ulicy Zgody i Pogodnej w Tarnowcu.
2) Remont i modernizację ulicy Radosnej w Koszycach Małych.
3) Remont i modernizację ulicy Spacerowej w Koszycach 
Małych - na odcinku od ulicy Uroczej do ulicy Głównej.
4) Remont i modernizację drogi gminnej nr 201552K w Radlnej.
5) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1356K 
w Koszycach Małych.
6) Budowa oświetlenia drogowego – od strony ul. Pracy 
w Koszycach Małych.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 29 grudzień 

2023 roku. Przewidywana wartość inwestycji – 1,3 mln zł. Kwota 
przyznanego dofinansowania 1,27 mln zł (98 procent).

Inne inwestycje
Zarząd Powiatu Tarnowskiego w ramach dotacji celowej na 

budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych za-
dań przy drogach powiatowych przyznał gminie blisko 150 tys. zł. 
Podpisano 3 porozumienia:

1) Budowa chodnika przy DP 1371K w Woli Rzędzińskiej I 
(na odcinku od DP 1376K w kierunku Ładnej do Ośrodka 
Zdrowia) – dotacja przeszło 43 tys. zł, zrealizowane 
z Polskiego Ładu.
2) Opracowanie projektu technicznego na budowę dwóch
fragmentów chodnika przy DP 1380K w Łękawce. Termin 
wykonania projektu do 30 grudnia tego roku za kwotę 40 tys. zł.
3) Remont chodnika przy DP 1396K w Zgłobicach - wymiana
płytek chodnikowych na kostkę betonową na odcinku 
od skrzyżowania z DP 1350K relacji Koszyce Małe – Zgłobice 
w kierunku Błonia. Umowa na blisko 100 tys. zł – w trakcie
realizacji. Pierwszy etap wykonany zostanie do końca tego roku.
Realizowane są inwestycje na drogach gminnych. Trwa budo-

wa brakującego fragmentu chodnika w Zawadzie. Koszt 120 tys. 
zł. Utwardzona została droga boczna od ul. Źródlanej w Koszy-
cach Małych. Za 150 tys. zł położone zostały nowe nakładki as-
faltowe na drogach gminnych w Błoniu, Nowodworzu, Radlnej 
i Jodłówce-Wałkach. Na ukończeniu jest także parking przy szko-
le w Jodłówce-Wałkach.

W końcowy etap wchodzi inna duża inwestycja kubaturo-
wa – przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli 
Rzędzińskiej o halę sportową i segment dydaktyczny. Łączne do-
finansowanie zewnętrzne to 5 mln zł. W tej chwili trwają prace 
wykończeniowe, a gmina czyni starania o pozyskanie dodatko-
wych środków finansowych, pozwalających zakończyć inwesty-
cję w terminie.

Droga boczna od ul. Zgłobickiej w Zgłobicach

Hala sportowa w Woli Rzędzińskiej I
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Jakość powietrza 
zależy też od mieszkańców
W okresie jesienno-zimowym Straż 

Gminna odnotowuje zwiększoną liczbę 
zgłaszanych przez mieszkańców inter-
wencji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza. Dla mieszkańców jakość po-
wietrza jest więc priorytetem, co obrazują 
statystyki - ilość zgłoszonych interwencji 
w roku 2022 była o blisko 100% większa 
niż w roku ubiegłym. Strażnicy kontro-
lują nieruchomości pod kątem spalania 
właściwych paliw w paleniskach domo-
wych, niestety wciąż odnotowywane są 
przypadki wrzucania odpadów do kotłów. 
Ponadto Straż Gminna w uzasadnionych 
przypadkach może pobrać próbkę po-
piołu, która następnie wysyłana jest do 
laboratorium, gdzie przechodzi szczegó-
łowe badania. Z takiej możliwości Strażni-
cy korzystają i w tym roku ujawniono już 
przypadki przekroczenia dopuszczalnych 

norm. Badane jest również drewno na za-
wartość wilgotności, do którego używany 
jest wilgotnościomierz. 

Warto zaznaczyć, iż podczas kontroli 
mieszkańcy są informowani o możliwo-
ściach pozyskania środków zewnętrz-
nych na wymianę kotłów oraz termomo-
dernizację. 

Ponadto przypominamy, iż 26 września 
2022 r. Sejmik Województwa Małopolskie-
go przyjął zmianę w zapisie małopolskiej 
uchwały antysmogowej, dotyczącej prze-
dłużenia możliwości eksploatacji po-
zaklasowych pieców oraz miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń do 30 kwietnia 
2024 r. Uchwała antysmogowa jest aktem 
prawa miejscowego i dotyczy wszystkich 
na obszarze województwa małopolskiego 
– osób fizycznych, jak również przedsię-
biorców, w tym budynków mieszkalnych, 
budynków gospodarczych, szklarni, tuneli 
foliowych, suszarni, kurników, lokali usłu-
gowych czy zakładów przemysłowych. 

Właściwe oznakowanie 
posesji ułatwia pracę służb
Straż Gminna przypomina także 

o umieszczeniu na terenie zamieszkałej 
nieruchomości numeru posesji oraz skrzyn-
ki na listy. Ulokowanie czytelnego numeru 
porządkowego w widocznym miejscu po-
zwala służbom działać w sposób szybki 
i bez zbędnej zwłoki, co często jest kluczo-
we przy ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia 
lub mienia. W przypadku gdy budynek od-
dalony jest znacznie od ogrodzonej nieru-
chomości, to taka tabliczka powinna znaj-
dować się na ogrodzeniu.

Obowiązek posiadania oddawczej 
skrzynki na listy wynika z ustawy o prawie 
pocztowym. Ważne jest, aby skrzynka była 
umieszczona w ogólnie dostępnej części 
nieruchomości, pozwalającej na swobodne 
pozostawienie korespondencji, a jej wymiary 
były odpowiednie i pozwoliły na umieszczenie 
koperty o wymiarach 229 mm x 324 mm(C4).

Dobra wiadomość. Mimo inflacji i kry-
zysu gospodarczego spowodowane-

go pandemią koronawirusa i wojną na 
Ukrainie w gminie Tarnów mieszkańcy 
od 1 stycznia przyszłego roku nie będą 
płacić wyższych rachunków za zagospo-
darowanie i odbiór odpadów komunal-
nych.

Przypomnijmy, że 31 grudnia 2022 
roku wygasa umowa z dotychczasowymi 
firmami odbierającymi odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości. Zgodnie 
z prawem gmina zobowiązana była ogło-
sić nowy przetarg.

W grudniu zakończyło się postępo-
wanie przetargowe, poprzedzone odwo-
łaniem konkurujących ze sobą firm do 
Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

Ostatecznie dwie firmy będą świad-
czyć usługę odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych w naszej gminie:

W sektorze nr I obejmującym miej-
scowości: Wola Rzędzińska I, Wola Rzę-
dzińska II i Jodłówka-Wałki, będzie to 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” 
z siedzibą w Krakowie.

W sektorze nr II obejmującym miejsco-
wości: Tarnowiec, Zawada, Nowodworze, 
Radlna, Poręba Radlna, Łękawka oraz 
Koszyce Małe, będzie to Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „MIKI” z siedzibą w Kra-
kowie.

W sektorze nr III obejmującym miej-
scowości: Biała, Błonie, Zbylitowska 
Góra, Zgłobice oraz Koszyce Wielkie, bę-
dzie to P.U.H. ECO-TECH Karol Wiśniew-
ski z siedzibą w Stopnicy.

Od 1 stycznia 2023 roku właściciele nie-
ruchomości zobowiązani są do zbierania 
odpadów komunalnych wyłącznie w spo-
sób selektywny z podziałem na frakcje:

• plastik, metal - do worków w kolorze 
żółtym
• szkło, opakowania szklane – do wor-
ków w kolorze zielonym
• papier, gazety, tektura – do worków 
w kolorze niebieskim
• bioodpady – do pojemników o po-
jemności 120 l specjalnie przeznaczo-
nych do odbioru odpadów bio
Nie ma możliwości wystawiania odpa-

dów bio w workach jak do tej pory. Będzie 
możliwość podstawienia dodatkowych 
pojemników bio za dodatkową opłatą. 

Wszystkie pozostałe odpady, których 
nie można posegregować, należy groma-
dzić w pojemnikach.

Odpady zmieszane (pojemniki) odbie-
rane będą 1 x na dwa tygodnie, odpady 
posegregowane w workach 1 x w miesią-
cu, odpady biodegradowalne od kwietnia 

do października 2 x w miesiącu, a od li-
stopada do marca 1 x w miesiącu ( we-
dług harmonogramu).

Od stycznia 2023 roku nie będą odbie-
rane odpady wielkogabarytowe bezpo-
średnio spod posesji.

Mieszkańcy gminy mają możliwość 
nieodpłatnego przekazywania odpadów 
wielkogabarytowych oraz wszystkich 
selektywnie zebranych odpadów komu-
nalnych do Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokali-
zowanych w Tarnowie przy ul. Komunal-
nej 31 oraz Kąpielowej 4b. 

Od 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty 
za zagospodarowanie odpadami komu-
nalnymi nie ulegnie zmianie. Jak dotych-
czas będzie wynosić 35 zł miesięcznie 
od osoby zamieszkującej daną nieru-
chomość, natomiast przy zgłoszeniu po-
siadanego kompostownika – nadal 29 
zł. W związku z tym, iż stawki opłat nie 
ulegają zmianie, nie będą dostarczane 
informacje o wysokości opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych.

Numery kont indywidualnych pozo-
stają bez zmian.

Nie ma konieczności składania no-
wych deklaracji.

Straż Gminna 
informuje i przypomina

Stawki za śmieci bez zmian
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Na terenie, na którym nie ma obo-
wiązującego miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 
nowe inwestycje (np. budowa domu) 
wymagają uzyskania decyzji o warun-
kach zabudowy.

Jak wygląda procedura wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy:

Procedura ustalenia warunków zabu-
dowy wymaga złożenia przez właścicie-
la lub osoby upoważnionej wniosku do 
tut. urzędu. Do wniosku należy dołączyć 
mapę zasadniczą w skali 1:1000, mapę 
ewidencyjną w skali 1:2000, koncepcję 
zagospodarowania działki oraz wstępne 
oświadczenie z Wodociągów, Zakładu 

Energetycznego i Gazowni o możliwo-
ści podłączenia budynku do sieci. Mapy 
można zakupić w Starostwie Powiato-
wym na ulicy Nowej 3 w Tarnowie.

W pierwszej kolejności wniosek jest 
sprawdzany pod względem kompletno-
ści. Następnie tut. Urząd zawiadamia 
wszystkich właścicieli działek sąsiadu-
jących bezpośrednio z działką, na której 
planowana jest budowa, że taki wniosek 
został złożony do tut. Urzędu i że można 
się zapoznać z wnioskiem w terminie 7 
dni od daty otrzymania zawiadomienia 
. W dalszej kolejności sporządzana jest 
przez uprawnioną urbanistkę analiza te-
renu w zakresie: wysokości budynków, 
kątów nachylenia dachów, szerokości 

elewacji, powierzchni zabudowy czy też 
powierzchni biologicznie czynnych. Na 
podstawie tej analizy urbanistka przy-
gotowuje projekt decyzji o warunkach 
zabudowy, który zostaje rozesłany do 
poszczególnych instytucji. Po uzyskaniu 
wszystkich pozytywnych uzgodnień wójt 
wydaje decyzję o warunkach zabudowy. 
Każdemu, kto otrzyma taką decyzję przy-
sługuje prawo do odwołania w terminie 
14 dni od dnia, kiedy ta decyzja została 
mu doręczona.

Instytucją, która sprawdza prawi-
dłowość wydanej decyzji o warunkach 
zabudowy jest Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Tarnowie.

Procedura wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy

Gmina Tarnów wśród najlepszych w Polsce

Gmina Tarnów wśród gmin wiejskich 
zajęła 32. miejsce w Polsce, 9. w wo-

jewództwie i została najwyżej oceniona 
ze wszystkich w powiecie tarnowskim. 
Mowa o Rankingu Samorządów „Rzecz-
pospolitej”, który uznawany jest za je-
den z najbardziej wiarygodnych i presti-
żowych w Polsce. Jego celem jest ocena 
pracy gmin i miast, a następnie wyłonie-
nie tych, które najlepiej dbają o zrów-
noważony rozwój. Pod uwagę brane 
jest ok. 50 wskaźników, według których 
samorządy zajmują miejsce w rankingu.  
Co ważne, gmina Tarnów uplasowa-
ła się na bardzo wysokiej pozycji, gdyż 
w rankingu gmin wiejskich znalazły się 
aż 1523 samorządy. 

- Jest to ogromny sukces, który bardzo 
nas cieszy i napawa dumą. Dziękuję Radzie 
Gminy Tarnów, sołtysom, pracownikom 
i mieszkańcom za współpracę, która udo-
wadnia, że wspólne działania w zgodzie, 
bez kłótni przynoszą piękne efekty oraz 
są zauważalne i doceniane w skali ogól-
nopolskiej. Tak wysokie miejsce świadczy 
o rozwoju całej gminy, podejmowanych 
inwestycjach i wszelkich działaniach reali-
zowanych we wszystkich miejscowościach. 
Co ważne, to praca trwająca latami, i tylko 
ona zapewnia zrównoważony rozwój gminy  
– mówi wójt Grzegorz Kozioł. 

Ranking Samorządów „Rzeczpospo-
litej” to coroczne podsumowanie pracy 
samorządów i władz, które obejmuje 

wszystkie gminy, miasta i miasta na 
prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem 
Warszawy). Dane wykorzystywane do 
rankingu pochodzą z Głównego Urzędu 
Statystycznego, Ministerstwa Finansów 
oraz informacji podanych przez władze 
lokalne w specjalnej ankiecie. Jak podaje 
Ranking Samorządów ocenie podlegały 
cztery obszary: trwałość ekonomiczno
-finansowa, trwałość społeczna – w tym 
wpływ działalności samorządu na ja-
kość życia mieszkańców, trwałość śro-
dowiskowa – przede wszystkim ochrona 
środowiska i dostosowanie do zmian 
klimatycznych oraz jakość zarządzania 
urzędem, poziom współpracy między  
samorządami.
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Tradycyjnie już, październik 
w gminie Tarnów jest miesiącem 

Seniorów. Blisko 350 mieszkańców 
wszystkich gminnych miejscowości 
uczestniczyło w Dniu Seniora, który 
odbył się w Centrum Paderewskie-
go w Kąśnej Dolnej. Towarzyszyli im 
poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, 
wójt Grzegorz Kozioł wraz z zastęp-
cą Sławomirem Wojtasikiem, radni 
na czele z przewodniczącą Wiesła-
wą Miterą i wiceprzewodniczącą 
Katarzyną Biel oraz sołtysi. Powitał 
też wszystkich gospodarz tamtej-
szej gminy – burmistrz Ciężkowic 
Stanisław Kuropatwa. 

Program wydarzenia rozpoczy-
nało wspólne zwiedzanie Dworu 
Ignacego Jana Paderewskiego oraz 
spacer po ogrodach, którym prze-
wodniczyli gospodarze obiektu 
– Starosta Powiatu Tarnowskiego 
Roman Łucarz wraz z dyrektorem 
Centrum Łukaszem Gajem. 

Następnie w sali koncertowej 

odbyła się część oficjalna uroczysto-
ści. Wtedy też wójt wraz z zastępcą 
oraz wszyscy obecni radni złożyli 
Seniorom okolicznościowe życze-
nia. Odbył się także panel z udzia-
łem Prezesek Klubów Seniora, które 
przedstawiły krótkie sprawozdania 
z działalności poszczególnych Klu-
bów. Nie zabrakło słów podzięko-
wań za dotychczasową współpracę. 

Ze specjalnym koncertem z oka-
zji 120. Rocznicy urodzin Jana Kie-
pury „Dla Ciebie śpiewam Mało-
polsko” wystąpił dyrektor Centrum 
Paderewskiego – Łukasz Gaj – tenor 
wraz z Eweliną Szybilską – sopran, 
Pawłem Wójtowiczem – skrzypce 
oraz zespołem Cracovia Ensemble.

Wydarzenie kończyła obiadoko-
lacja przygotowana przez pracow-
ników Centrum Kultury i Bibliotek 
Gminy Tarnów oraz wspólne śpie-
wanie z muzyką na żywo.

Projekt zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym Województwa Ma-
łopolskiego.

Podczas Gminnego Dnia Seniora przedstawiono zebranym 
nową koordynator ds. seniorów – Elżbietę Chrząszcz, która 

objęła to stanowisko po Eugeniuszu Wojtarowiczu, pełniącym 
tę funkcję przez ostatnie trzy lata. 

– Dziękuję za lata współpracy Eugeniuszowi Wojtarowiczowi, 
który rolę koordynatora ds. seniorów pełnił zwłaszcza w tym trud-
nym, pandemicznym okresie. Dziękuję za pełne zaangażowanie 

w sprawy seniorów oraz to, że zawsze był i jest chętny do pomocy. 
Nowej koordynator życzę wielu spełnionych inicjatyw oraz owoc-
nej współpracy – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Warto zaznaczyć, iż jedną z pierwszych podjętych inicjatyw 
przez nową koordynator było wprowadzenie dyżurów w Urzę-
dzie Gminy Tarnów. Nowa koordynator jest do dyspozycji 
Seniorów w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 8.00-
10.00.

Tak świętowali Seniorzy z gminy Tarnów

Nowa koordynator ds. seniorów

W świątecznej atmosferze, w pięknej 
bożonarodzeniowej otoczce, Koła 

Gospodyń Wiejskich z całego powiatu 
tarnowskiego uczestniczyły w uroczystej 
inauguracji pilotażowego projektu pn. 
„Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”.

Wydarzenie odbyło się 16 grudnia 
w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach 

Małych, wziął w nim udział m.in. Sekretarz 
stanu KPRM ds. Cyfryzacji, pełnomocnik 
Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa – Janusz 
Cieszyński. Organizatorami projektu byli 
poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, starosta 
tarnowski Roman Łucarz oraz gospodarz 
miejsca – wójt gminy Tarnów Grzegorz 
Kozioł. Wydarzenie było okazją do zapre-
zentowania tradycji, w tym kuchni czy  

rękodzieła, przekazywanej przez poko-
lenia, a najpiękniej kultywowanej przez 
KGW. Z terenu gminy Tarnów zaprezen-
towały się KGW Koszyce Wielkie „Mal-
wa”, KGW Zgłobice „Babeczki” oraz KGW 
Łękawka „Kalina”. Wydarzenie uświet-
niło wspólne kolędowanie, któremu 
przewodniczyła Muzyka spod Bucyny  
z Łękawki. 

Cyfrowe KGW
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Z miłości do Ojczyzny i poczucia patriotyzmu mieszkańcy gminy 
Tarnów wzięli udział w gminnych obchodach 104. rocznicy od-

zyskania przez Polskę niepodległości, które odbyły się w hali wido-
wiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich. 

Wydarzenie rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny, której prze-
wodniczyli ks. dr Piotr Pasek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tar-
nowie oraz proboszcz parafii w Koszycach Wielkich, ks. Paweł Płatek. 
W koncelebrze uczestniczyli także ks. proboszcz Stanisław Szufnara 
z Woli Rzędzińskiej II oraz ks. proboszcz Bogusław Pociask z Koszyc 
Małych. Następnie uroczyście wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.

Oficjalną część wydarzenia poprowadzili poseł na Sejm RP Anna 
Pieczarka oraz Maciej Aleksander z Centrum Kultury i Bibliotek Gmi-
ny Tarnów. We wspólnym świętowaniu udział wzięli również przed-
stawiciele zarządu Powiatu Tarnowskiego – Tomasz Stelmach i Ma-
riusz Tyrka, radni powiatowi – Alina Barbachen, Krystyna Dudoń, 
Komendant Komisariatu Policji Tarnów-Zachód podinsp. Marcin Mu-
cha, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie ppłk Andrzej 
Korytko, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie bryg. 
Paweł Poliszak, delegacja z partnerskiego miasta Csikszentsimon 
z Siedmiogrodu w Rumunii na czele z burmistrzem Istvanem Kozmą, 
a także radni gminy Tarnów z przewodniczącą Wiesławą Miterą, na-
czelnicy i prezesi gminnych jednostek OSP, przedstawiciele organi-
zacji kombatanckich, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz licznie zgro-
madzeni mieszkańcy. 

Polonezem – polskim tańcem narodowym – młodzież z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach rozpoczę-
ła inscenizację patriotyczną o Ignacym Janie Paderewskim, o którym 
w swoim przemówieniu mówił także włodarz gminy.

- Naród, który od 123 lat nie miał swojej niepodległości, mógł się 
wybić, mógł ją odzyskać. Wybił się dlatego, bo był naród, kultura, ję-
zyk i tradycja. Ale to nie wszystko. Najważniejsze było to, że wszystkie 
elity, wszyscy reprezentanci tego narodu, stanęli w jednym szeregu – 
socjalista Ignacy Daszyński, chłop Wincenty Witos, narodowiec Roman 
Dmowski, żołnierz Józef Piłsudski i patriota artysta Ignacy Paderewski. 
I tylko dzięki połączeniom sił całego narodu, całego społeczeństwa, 
mogliśmy tę niepodległość odzyskać – mówił wójt Grzegorz Kozioł. 
Życzenia na wspólne radosne świętowanie w imieniu Powiatu Tar-
nowskiego złożył Tomasz Stelmach. List okolicznościowy od mini-
stra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał ppłk Andrzej 
Korytko. Słowa podziękowań skierował do zgromadzonych również 
burmistrz Csikszentsimon, który w swoim przemówieniu podkreślał: 
– Widzimy, jak rozwija się Polska. Z roku na rok widać różnicę, możemy 
się tego od Was uczyć, możemy się uczyć od Was miłości do swojego na-
rodu. Możecie być dumni, wasi przodkowie też mogą być dumni z tego, 
jaki wy Polacy dajecie przykład nie tylko Waszej młodzieży, ale też dla 
całego kraju, również dla Europy. Europa może się od Was uczyć. Niech 
żyje Polska! – mówił Istvan Kozma.

Na scenie wystąpiły Cheerleaderki z Shiva Dance Studio. Wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych poprowadził zaś Mateusz Prendota, 
dyrektor Filharmonii Krakowskiej. Ze śpiewnikiem i biało-czerwoną 
chorągiewką w dłoni śpiewali wszyscy, począwszy od dzieci, skoń-
czywszy na seniorach, dając w ten sposób świadectwo patriotyzmu. 

Młodzi muzycy z orkiestry dętej z Csikszentsimon z Siedmiogrodu 
dali popis utworów muzyki klasycznej, popowej, filmowej, a nawet 
rockowej. Specjalnie dla mieszkańców, dla nas Polaków w tym naj-
ważniejszym święcie narodowym, zagrali także polskie pieśni pa-
triotyczne.

Podczas wydarzenia nie zabrakło poczęstunku od samorządu 
gminnego żołnierską grochówką czy gulaszem węgierskim. Nato-
miast i na słodko, i na swojsko degustacje przygotowało Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Malwa” z Koszyc Wielkich.

Każdy mógł również spróbować swojego szczęścia w loterii fanto-
wej, gdzie jak zawsze do wygrania były cenne nagrody.

Wydarzenie zakończył koncert Marcina Sójki – zwycięzcy IX edycji 
programu The Voice of Poland. 

Biało-czerwone 
świętowanie 
w Koszycach Wielkich 
– obchody 11 Listopada
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W gminie Tarnów od lat uroczyście obchodzone są Złote 
Gody, czyli jubileusze 50-lecia małżeństwa. To czas 

wspomnień, wzruszeń i pięknych podsumowań. 

 W Domu Kultury w Radlnej, 23 października, kolejne pary 
odebrały Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Medale jubilatom wręczali wicewojewoda Małopolski Ryszard 
Pagacz, wójt Grzegorz Kozioł, zastępca wójta Sławomir Wojtasik, 
przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera oraz kierownik 
referatu Administracji Urzędu Gminy Tarnów Maria Golonka. Wśród 
gości uroczystości byli również Tomasz Stelmach – członek Zarządu 
Powiatu Tarnowskiego oraz Katarzyna Biel – wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Tarnów. Małżonkowie otrzymali także listy gratulacyjne, 
legitymacje, upominki i kwiaty. Muzyczne życzenia dla wszystkich 
zgromadzonych zaśpiewała Krystyna Olszówka-Łępa, a rozmowom 
i wspomnieniom przygrywał Krzysztof Judasz.

Pary małżeńskie, które w październiku otrzymały 
odznaczenie Medalem Prezydenta RP:
Marta i Andrzej Bałazowie - Zgłobice
Maria i Adam Boberowie – Wola Rzędzińska
Krystyna i Franciszek Borowcowie – Zbylitowska Góra
Anna i Jan Brygowie – Jodłówka-Wałki
Zofia i Błażej Brygowie – Wola Rzędzińska
Krystyna i Leszek Chrapustowie – Wola Rzędzińska
Barbara i Adam Ciochoniowie – Wola Rzędzińska
Bożena i Andrzej Ciuprykowie – Koszyce Małe
Alfreda i Antoni Durasowie - Tarnowiec
Teodora i Edward Florkowie – Wola Rzędzińska
Elżbieta i Adam Grzybkowie – Koszyce Wielkie
Ewa i Jan Gątkowscy – Wola Rzędzińska
Daniela i Władysław Gębscy – Poręba Radlna
Alina i Kazimierz Habowie – Zgłobice
Łucja i Władysław Jańcowie - Zgłobice
Barbara i Ryszard Jarkowie – Zbylitowska Góra
Józefa i Aleksander Jesionkowie – Wola Rzędzińska

Emilia i Zdzisław Kapustkowie – Jodłówka-Wałki
Barbara i Mikołaj Karwalowie – Koszyce Wielkie
Henryka i Mieczysław Knapikowie – Zbylitowska Góra
Krystyna i Tadeusz Konieczni – Wola Rzędzińska
Zofia i Jerzy Koziołowie - Zawada
Henryka i Jan Królowie – Koszyce Małe
Maria i Jerzy Kuzarowie – Wola Rzędzińska 
Krystyna i Franciszek Kłuskowie – Wola Rzędzińska
Krystyna i Franciszek Madejowie – Koszyce Małe
Władysława i Stanisław Maksusiowie – Zawada
Czesława i Józef Maziarkowie - Tarnowiec
Gertruda i Kazimierz Michałkowie – Zbylitowska Góra
Alfreda i Mateusz Miterowie – Zgłobice
Małgorzata i Zbigniew Orłowscy – Zgłobice
Zofia i Władysław Osikowiczowie – Wola Rzędzińska
Zofia i Stanisław Pankowscy - Łękawka
Władysława i Józef Piegzowie – Zgłobice
Teresa i Zdzisław Platowie – Koszyce Małe
Józefa i Franciszek Początkowie – Wola Rzędzińska
Wanda i Zbigniew Płanetowie – Wola Rzędzińska
Maria i Bronisław Rempałowie – Koszyce Wielkie
Danuta i Franciszek Smagaczowie – Wola Rzędzińska
Stanisława i Krzysztof Sochowie – Zbylitowska Góra
Anna i Antoni Sołtysowie – Koszyce Małe
Alfreda i Tadeusz Starzyccy – Wola Rzędzińska
Aleksandra i Zdzisław Stöhrowie – Koszyce Wielkie
Maria i Kazimierz Susowie - Zgłobice
Elżbieta i Wiesław Szepielakowie – Wola Rzędzińska
Halina i Józef Szymańscy – Koszyce Wielkie
Krystyna i Janusz Szymczakowie – Zawada
Barbara i Zygmunt Słowikowie - Tarnowiec
Teresa i Mieczysław Słupkowie – Zbylitowska Góra
Zofia i Marian Wardzałowie – Jodłówka-Wałki
Teresa i Józef Wilkowie – Koszyce Wielkie
Zofia i Andrzej Więckowscy – Zawada
Helena i Mieczysław Wronowie – Zbylitowska Góra
Janina i Władysław Wzorkowie – Poręba Radlna
Cecylia i Leopold Zaczkiewiczowie – Zawada
Józefa i Paweł Zauchowie – Jodłówka-Wałki
Stanisława i Ryszard Zauchowie – Jodłówka-Wałki
Krystyna i Edward Ścieńscy - Zgłobice
Maria i Michał Ślęzakowie - Zgłobice

Złote Gody 
– medale Prezydenta RP 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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Młodzi sportowcy wśród Stypendystów Wójta Gminy Tarnów

Sportowcy, którzy na swoim koncie mają już wiele medali – mowa o kolejnych Stypendystach Wójta Gminy Tarnów. 
To młodzież, która dzięki wielogodzinnym treningom, wyrzeczeniom i pasji dumnie reprezentuje gminę Tarnów za-

równo w województwie, kraju, a nawet w Europie. Stypendia finansowe zostały oficjalnie wręczone w Urzędzie Gminy 
Tarnów przez wójta Grzegorza Kozioła.

Oktawia Kucajda
Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Cheerleaderka, która wraz z drużyną ma na swoim 
koncie już liczne medale zdobyte na ogólnopolskich zawodach. W 2020/2021 oraz w roku kolejnym – 2022 
dziewczyny wywalczyły srebrne medale na Mistrzostwach Polski. Następnie jako zawodniczka Formacji 
Tanecznej Shiva Senior zdobyła aż cztery medale - dwa złote oraz dwa srebrne podczas cyklu zawodów 
Pucharu Polski – w Karczewie, Łochowie, Busko-Zdroju i Kielcach. W związku z tym wraz z pozostałymi 
zawodniczkami Formacji otrzymała powołanie do reprezentowania kadry narodowej oraz nominację na 
Mistrzostwa Europy w Grecji. Jednym z ostatnich sukcesów jest także uzyskanie wraz z grupą Shiva Senior 
II miejsca w Pucharze Polski odbywającym się w Nowym Dworze Mazowieckim.

Xymena Raputa
Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Od III klasy szkoły podstawowej regularnie tre-
nuje piłkę nożną, obecnie jest czynną zawodniczką Klubu Sportowego MKS Tarnovia Tarnów i repre-
zentuje województwo małopolskie na poziomie ogólnopolskim. W 2021/2022 występowała w Fina-
łach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet U-15 w Poznaniu oraz w Kadrze Województwa 
Małopolskiego w rozgrywkach Kadr Wojewódzkich. W 2020/2021 w rozgrywkach Kadr Wojewódzkich 
wraz z drużyną zajęła III miejsce w Polsce.

Mateusz Kuta
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Od 2019 r. trenuje lekkoatletykę w Międzyszkolnym 
Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym, osiąga liczne sukcesy nie tylko już w województwie, lecz 
także ma na swoim koncie udział w Mistrzostwach Polski. W 2021/2022 zdobył dwa brązowe medale 
w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w Krakowie – w biegu na 300 i na 100 m. Srebro wywal-
czył podczas Halowych Mistrzostw Małopolski w Rzeszowie. Mateusz został powołany na zgrupowanie 
Kadry Wojewódzkiej Młodzików w Karpaczu. Wolny czas poświęca na muzykę, jest aktywnym człon-
kiem Orkiestry Dętej OSP Wola Rzędzińska, w której gra na trąbce.

Tradycja łamania się opłatkiem podczas wieczerzy wigilijnej 
to jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji chrześci-

jańskich. Symbol miłości, pojednania i braterstwa. To moment, 
w którym powinny gasnąć wszelkie spory, a serca otwierać się 
na drugiego człowieka. 

- Opłatek ma symbolizować narodzonego Chrystusa, a my 
mamy roznosić tę miłość płynącą od Bożej Dzieciny, mamy ją prze-
lewać na bliźnich – tak o symbolu łamania się chlebem mówi ks. 
Piotr Barczyk, proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Błoniu, gdzie od ponad 30 lat w Zakładzie Przetwórczo-Handlo-
wym Wyższego Seminarium Duchownego wypiekane są opłatki. 
Trafiają one nie tylko do domów w regionie tarnowskim, Polsce, 
lecz także poza granice kraju – do księży pracujących na misjach 
we Francji, Anglii, Niemczech, a w tym roku szczególnie do Ukra-
iny. W Błoniu wypiekane są przede wszystkim opłatki białe, choć 
zgodnie z tradycją dziadków – także te kolorowe, dla zwierząt – ró-
żowe, niebieskie, zielone, żółte, pomarańczowe. Powstają z mąki 
i wody, następnie wypiekane są w specjalnych piecach z matryca-
mi bożonarodzeniowymi przez ok. 3 min jeden płat, czyli 6 sztuk. 
Później w odpowiednich pomieszczeniach są nawilżane i pako-
wane. Co ważne, całkowity dochód z opłatków przeznaczony jest  

na Seminarium Duchowne w Tarnowie oraz na utrzymanie go-
ści z Ukrainy mieszkających w budynku seminaryjnym w Błoniu. 
W tym roku dużą pomoc w przygotowywaniu opłatków otrzymali 
także ze strony gości z Ukrainy. 

- Dla mnie produkcja tych opłatków to symbol najdelikatniejszej 
miłości, którą możemy przekazać drugiemu człowiekowi. Każdego 
roku marzę o tym, by wypiekany przez nas opłatek odmienił losy 
choć jednej skłóconej rodziny, choć jednej samotnej osoby, które od-
najdą miłość – mówi ks. proboszcz.

- Chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom gminy Tarnów, aby 
nikt z naszych bliskich w tym szczególnym czasie, Narodzenia Pana, 
nie był sam. I to jest nasze zadanie – otoczyć opieką i miłością bliźnie-
go - życzy ks. Piotr Barczyk. 

W gminie Tarnów 
tradycja opłatka ma 
podwójne znaczenie
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY K. WIELKIE

PRZEDSZKOLE - WOLA RZĘDZIŃSKA I

PRZEDSZKOLE - ZBYLIT. G. POD KASZTANAMI

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY BŁONIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ŁĘKAWKA

PRZEDSZKOLE - TARNOWIEC

PRZEDSZKOLE - WOLA RZĘDZIŃSKA II

PRZEDSZKOLE - ZGŁOBICE KRAINA MARZEŃ

PRZEDSZKOLE - JODŁÓWKA-WAŁKI

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK RADLNA

SZKOŁA PODSTAWOWA - PORĘBA RADLNA

PRZEDSZKOLE - SACRE COEUR

PRZEDSZKOLE - ZBYLITOWSKA GÓRASZKOŁA PODSTAWOWA - ZAWADA

ŻŁOBEK - WOLA RZĘDZIŃSKA - MALUSZEK

Do wszystkich przedszkoli i żłobków na terenie gminy Tarnów na specjalne za-
proszenie wójta Grzegorza Kozioła zawitał Św. Mikołaj wraz ze swoimi po-

mocnikami - przewodniczącą Rady Gminy Tarnów Wiesławą Miterą, radnymi Mie-
czysławem Nytko, Piotrem Rybskim, Henrykiem Solakiem, Mieczysławem Kłóskiem 
oraz sołtysami Lucjanem Olszówką, Tadeuszem Stachem, Antonim Batko, Stefanem 
Kolakiem oraz pracownikami Centrum Kultury. Wśród pomocników był także wójt 
Grzegorz Kozioł. Każdy z przedszkolaków i maluszków otrzymał poduszkę z wierszy-
kiem Marii Konopnickiej i słodkości. 

Św. Mikołaj odwiedził przedszkolaków

PRZEDSZKOLE - KOSZYCE MAŁE

PRZEDSZKOLE - BIAŁA
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