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Bezpłatne szczepienia 

na pneumokoki i HPV
 

      Blisko 40 tysięcy dofinansowania na szcze-
pienia przeciwko pneumokokom oraz 20 ty-
sięcy na szczepienia przeciwko zakażeniom 
wirusem brodawczaka ludzkiego otrzyma 
gmina Tarnów w ramach programów zdro-
wotnych realizowanych przez Województwo 
Małopolskie. Otrzymane pieniądze pozwolą 
na objęcie programem profilaktyki pneumo-
kokowej 65 dzieci, natomiast przeciwko wi-
rusowi brodawczaka objętych szczepieniami 
zostanie 66 dziewcząt. Z bezpłatnych szcze-
pień przeciwko pneumokokom będą mogły 
korzystać dzieci do lat 3, natomiast szczepie-
niami objęte zostaną dziewczęta trzynastolet-
nie zameldowane na terenie gminy Tarnów. - 
Kolejny raz zdecydowaliśmy o przeznaczeniu 
funduszu z budżetu województwa na progra-
my profilaktyki zdrowotnej. Fundusze trafią 
również do naszego powiatu tarnowskiego. 
Dzięki niemu osoby, dla których dodatkowe 
szczepienie może być sporym wydatkiem fi-
nansowym, będą mogły z nich skorzystać. 
Zachęcam do udziału w programach – pod-
kreśla Anna Pieczarka, radna województwa 
małopolskiego. Szczegółowe informacje na 
temat prowadzonych szczepień publikowane 
będą na stronie internetowej gminy Tarnów.

Gmina Tarnów może być wzorem działań 
wzbogacających przyrodę, a tym samym popra-
wiających estetykę podtarnowskich miejscowo-
ści. Efekty ubiegłorocznych, jak i tegorocznej 
akcji nasadzeń zieleni w gminie Tarnów, można 
już podziwiać.

W ostatnich latach w gminie Tarnów zwięk-
szono zakres bieżących prac pielęgnacyjnych 
na terenach zieleni oraz dokonano dużo na-
sadzeń drzew, krzewów i kwiatów. Prace przy 
zieleni prowadzono w szczególności w centrach 
wsi, placach użyteczności publicznej oraz obok 
gminnych budynków użyteczności publicznej.

W bieżącym roku kolorowe aksamitki wita-
ją już wszystkich przejeżdżających drogą wo-
jewódzką w miejscowościach Nowodworze i 
Poręba Radlna. Te wdzięczne kwiaty rozkwitły 
również wzdłuż dróg i na placach w Woli Rzę-
dzińskiej oraz w Jodłówce – Wałkach.  - 

Z kolei dzięki pozyskaniu funduszy z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Wdrożenie realizacji programu Rodzina 
500+ to w gminie Tarnów prawdziwy sukces. 
Przeprowadzona przez gminny samorząd akcja 
promocyjno-informacyjna, wydłużenie godzin 
pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i uruchomienie dodatkowych punktów odbio-
ru wniosków – to wszystko zaowocowało, że 
pierwsze decyzje i wypłaty pojawiły się już po 
tygodniu od startu programu.

Decyzję z numerem 1 w gminie Tarnów, a 
najprawdopodobniej również w całej Małopol-
sce otrzymała sześcioosobowa rodzina z Poręby 
Radlnej. Jej wręczenia dokonali w czwartek, 7 
kwietnia w Urzędzie Gminy Tarnów, w świe-
tle fleszy i telewizyjnych kamer wicewojewoda 
małopolski Józef Gawron oraz wójt Grzegorz 
Kozioł. Tego dnia liczba złożonych już w gmi-
nie Tarnów wniosków znacznie już przekroczy-
ła tysiąc, co stanowiło około 60% szacowanej 
liczby. Natomiast kilkanaście dni później gmina 
Tarnów znalazła się na trasie akcji promocyj-
no-informacyjnej prowadzonej 11 maja obok 
ośrodków zdrowia w Woli Rzędzińskiej i Zgłobi-
cach przez pracowników Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego „500+ busem”.

Czy ekspresowe tempo wdrożenia progra-
mu to wystarczający dowód, aby mówić o jego 
sukcesie? W tym przypadku jeszcze bardziej 
wymowne są kolejne fakty. Na dzień 15 czerwca 

„Rodzina 500+” sukcesem w gminie Tarnów

Zielono w gminie Tarnów

do gminy Tarnów wpłynęło 1920 wniosków, co 
oznacza, że wobec szacowanych około dwóch 
tysięcy, liczba złożonych wniosków przekroczy-
ła już 95%. Ale nie warto zwlekać. Ci wszyscy, 
którzy ze złożeniem wniosku zdążą do 1 lipca, 
otrzymają pieniądze z wyrównaniem od kwiet-
nia. Jeśli natomiast ktoś złoży wniosek 2 lipca 
lub później otrzyma wypłatę od dnia złożenia 
wniosku. Nie warto zwlekać również dlatego, że 
pieniądze na bieżąco trafiają już do mieszkań-
ców. Wypłacono już ok. 3,5 miliona złotych dla 
1450 rodzin z terenu gminy. Urzędnicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej szacują, że 
do końca czerwca wypłacone zostaną pienią-
dze wszystkim rodzinom, które złożyły wnioski 
w kwietniu, czyli ok. 1550, zaś do końca roku 
zostanie wypłacone ogółem ok. 16,5 miliona 
złotych. W przyszłym roku będzie to już 20 mi-
lionów. Najwyższa wypłacana w gminie kwota – 
dla rodziny z sześciorgiem dzieci – to 3 tysiące 
złotych.

W przypadku wniosków składanych na 
pierwsze dziecko tylko w około dwudziestu 
przypadkach urzędnicy musieli wydać decyzję 
odmowną ze względu na przekroczone kryte-
rium dochodowe. Natomiast ponad sześćdzie-
siąt wniosków złożonych przez osoby pracujące 
za granicą zostało przekazane do Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej celem wydania de-
cyzji. Pobierając 500 złotych na pierwsze dziec-
ko, należy pamiętać, że wszelkie zmiany, szcze-
gólnie zmianę wysokości dochodów trzeba na 
bieżąco zgłaszać, gdyż nienależne pieniądze 
trzeba będzie zwrócić.

Ponieważ w gminie Tarnów wnioski prak-
tycznie zostały już zebrane i program funkcjo-
nuje, GOPS wraca do dawnych godzin pracy. 
Z jednym wyjątkiem: - Ponieważ wiemy z do-
świadczenia, iż najwięcej osób przychodzi w po-
niedziałek rano, w ten dzień pracować będziemy 
– jak w pozostałe dni – od 7:30 – informuje Ma-
ria Srebro, kierownik GOPS.

Gospodarki Wodnej oraz Starostwa Powiatowe-
go w Tarnowie,  zagospodarowane zielenią zo-
staną tereny wokół szkół w Jodłówce – Wałkach, 
Koszycach Małych, Zawadzie, obok budyn-
ku poczty w Koszycach Wielkich czy nowego 
przedszkola i w centrum wsi w Woli Rzędziń-
skiej. Otoczenie tych miejsc zyska nowe drzew-
ka, krzewy ozdobne oraz kwitnące rośliny wie-
loletnie. Oprócz tego nowe lipy posadzono w 
Woli Rzędzińskiej oraz Łękawce. - Nasadzenia 
wykonali pracownicy Urzędu Gminy Tarnów 
oraz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy 
Tarnów, dzięki czemu nie musimy zatrudniać 
firmy zewnętrznej, co przełożyło się na znaczne 
oszczędności. Obsadzanie zieleni jest również 
dobrze przygotowane i zaplanowane, przez co 
nasze coroczne działania dają pożądany efekt, 
przede wszystkim estetyczny. Mam nadzieję, że 
mieszkańcom naszej gminy w przyjaznym, zie-
lonym otoczeniu, po prostu lepiej się żyje – pod-
sumowuje wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Dowód osobisty  

dla dziecka
 

     Przyzwyczailiśmy się już do wygody po-
dróżowania w strefie Schengen bez kontroli 
granicznych i sprawdzania dokumentów na 
granicach. Czasem jednak zapominamy o 
tym, że - przekraczając nawet taką granicę 
– musimy mieć przy sobie dowód osobisty 
lub paszport. I ile jednak dorośli zazwyczaj 
ten dokument mają, to problem pojawia się 
w przypadku dzieci. Jeśli chcemy go uniknąć, 
warto postarać się o taki dokument dla dziec-
ka. Bez problemu, w ciągu dwóch tygodni 
można taki dokument uzyskać w Urzędzie 
Gminy. Potrzebna jest tylko fotografia, wnio-
sek rodzic może wypełnić na miejscu. Wyda-
nie dowodu jest bezpłatne.

Tarnowskiej Gminy Tarnowskiej Gminy
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Kwietniowe konkursy
W piątek, 1 kwietnia w Szkole Podstawowej 

nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli 
Rzędzińskiej odbył się Gminny Konkurs Kra-
somówczy „Turniej Bajarzy”. Najlepszym baja-
rzem okazała się Martyna Prendota ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej. Dru-
gie miejsce przypadło Weronice Majewskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Koszycach Wiel-
kich. Na trzecim miejsce natomiast znalazła 
się Natalia Malig ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Woli Rzędzińskiej. Wyróżnienia przypadły 
Julii Wilk, Adriannie Paw, Pawłowi Czapko-
wiczowi oraz Aleksandrze Gajdzie.

Hańba, chojrak, honor… - między innymi 
z takimi trudnościami językowymi musieli 
zmierzyć się uczestnicy Gminnego Konkursu 
Ortograficznego, zorganizowanego przez Sa-
morządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, 
Szkołę Podstawową w Zgłobicach oraz Cen-
trum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. 
Uczniowie z wszystkich gminnych szkół na-
pisali w jego trakcie dyktando, które wyłoniło 
mistrzów ortografii. Zwycięzcami okazali się: 
Damian Siuta (Zespół Szkół Publicznych w 
Koszycach Wielkich), Karol Śledź oraz Piotr 
Grzegórzek (obaj: Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Woli Rzędzińskiej).

Z kolei 14 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Zbylitowskiej Górze odbył się XIV Mię-
dzyszkolny Przegląd Teatrzyków Szkolnych. 
Nagroda za grę aktorską zespołu przypadła 
Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej, za 
walory wychowawcze i edukacyjne sztuki wy-
różniono Szkołę Podstawową w Zbylitowskiej 
Górze, a nagroda za oprawę sceniczną i orygi-
nalność spektaklu przypadła dla Szkoły Pod-
stawowej w Błoniu. Nagroda za indywidualny 
talent aktorski trafiła w ręce Aleksandry Bigi 
oraz Nadii Janosz ze Szkoły Podstawowej w 
Porębie Radlnej.

XI edycja Gminnego Konkursu poświęco-
nego św. Janowi Pawłowi II, współorganizo-
wanego przez Centrum Animacji Kulturalnej 
i Szkołę Podstawową w Błoniu odbywała się 
pod hasłem: „Święty Jan Paweł II Człowiek 
Według Serca Jezusowego” W konkursie wie-
dzy najlepsi okazali się: Julia Sus, Szymon 
Górski i Szymon Dyrdał, zaś wyróżnienie 
przypadło Wiktorii Pinas. W konkursie pla-
stycznym w gronie przedszkolaków najlepsi 
okazali się Mateusz Gębski, Julia Marszałkie-
wicz, Aleksandra Gomółka i Laura Markie-
wicz – wyróżnienie, wśród uczniów klas I–III: 
Aleksandra Zaranek, Bartosz Stempniowski, 
Nadia Smoleń i Nikola Kosiba (wyróżnienie), 
w gronie uczniów klas starszych szkoły pod-
stawowej – Wiktoria Żołądź, Katarzyna Cho-
lewa, Dominika Markowicz i Julia Chamera 
(wyróżnienie). Wśród recytatorów najlepiej 
zaprezentowali się: Martyna Prendota, Eli-
za Gąsiorowska, Emilia Zielińska i Martyna 
Bobro (wyróżnienie)

Książki dla szkół
Do szkół na terenie gminy Tarnów trafi-

ło sześćdziesiąt tysięcy złotych na książki do 
bibliotek szkolnych przekazanych przez Wo-
jewodę Małopolskiego w ramach rządowego 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa”. Dzięki przygotowanemu przez gmi-
nę wnioskowi i pozyskaniu środków Szkoła 
Podstawowa im. Heleny Marusarz w Woli 
Rzędzińskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach, Zespół 
Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich, Ze-
spół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej 
oraz Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu 
otrzymają w tym roku po dwanaście tysięcy 
złotych przeznaczone na zakup nowości wy-
dawniczych.

„Polak, Węgier, 
dwa bratanki”

Z okazji zbliżającej się sześćdziesiątej rocz-
nicy powstania węgierskiego 1956, w dniach 
12-13 kwietnia wójt Grzegorz Kozioł i dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej Adam Ryba 
gościli we wszystkich gminnych gimnazjach i 
zapoznali uczniów z niezwykłą historią polsko
-węgierskiej przyjaźni i wzajemnej pomocy. 
Lekcje patriotyzmu w gminnych gimnazjach 
w tym roku odbyły się już po raz ósmy.

Gminne Zawody 
Pływackie

W piątek 22 kwietnia 2016 roku odbyły się 
XI Gminne Zawody Pływackie Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjalnych o Puchar Wójta 
Gminy Tarnów. W zawodach rozegranych 
stylem dowolnym wzięło udział 107 uczest-
ników. W najmłodszej kategorii „Skrzat” 
wśród dziewcząt najlepsze okazały się: Milena 
Kucajda, Weronika Wałaszek i Julia Smosna, 
natomiast wśród chłopców: Mateusz Kaczak, 
Kacper Miterka i Dawid Witaszek. W katego-
rii „Młodzik” wśród dziewcząt triumfowała 
Natalia Pawłowska, przed Katarzyną Cholewą 
i Karoliną Sutkowską, natomiast wśród chłop-
ców najlepszy okazał się Ksawery Masiuk, a 
tuż z nim uplasowali się: Michał Białas i Filip 
Beściak. W kategorii „Junior”, w gronie dziew-
cząt zwyciężyła Ewa Woźniak przed Alek-
sandrą Ciurek i Julią Sobol, natomiast wśród 
chłopców najlepszy okazał się Daniel Mróz, 
przed Wiktorem Hablem i Damianem Bana-
kiem. Puchar Wójta Gminy Tarnów zdobyli: 
wśród „Skrzatów” – Milena Kucajda i Mateusz 
Kaczak, w gronie „Młodzików – Natalia Paw-
łowska i Ksawery Masiuk, natomiast wśród 
„Juniorów” przypadł on Ewie Woźniak i Grze-
gorzowi Kosmanowi.

Remont kapliczki 
w Tarnowcu zakończony

Odnowiony został dziewiętnastowieczny 
drewniany ołtarzyk wraz ze znajdującym się w 

„Dzień Flagi” 
w przedszkolach

W ostatnim tygodniu kwietnia samorzą-
dowcy z gminy Tarnów odwiedzili wszystkie 
przedszkola i oddziały przedszkolne. Powo-
dem wizyty był Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. W ramach wizyty opowiedzieli oni 
najmłodszym mieszkańcom naszej gminy o 
naszych narodowych barwach oraz symbo-
lach. Nie zabrakło również okolicznościowych 
wystąpień dzieci, pięknych, patriotycznych 
strojów, wierszyków oraz pieśni i piosenek. 
Każdy przedszkolak otrzymał również flagę 
oraz słodki upominek.

nim obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w 
kapliczce domkowej mieszczącej się na cmen-
tarzu wojennym w Tarnowcu. Utrzymany w 
konwencji barokowej ołtarzyk zyskał nowy 
blask. Po renowacji zewnętrznej tarnowieckiej 
kapliczki, który został wykonany w 2013 roku, 
remont ołtarzyka i obrazu stanowią dokoń-
czenie modernizacji tego obiektu.

K
W
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CI
EŃ

Nowy dyrektor 
delegatury Kuratorium

Artur Puciłowski, do tej pory dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Błoniu, od 10 czerwca 
został dyrektorem tarnowskiej delegatury Ku-
ratorium Oświaty. Zmiana na stanowisku jest 
wynikiem konkursu ogłoszonego przez kura-
tora oświaty. Artur Puciłowski z wykształce-
nia jest nauczycielem historii i przyrody, a jed-
nocześnie pedagogiem specjalnym. Pracował 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Tarnowie, natomiast wcześniej w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Funkcję 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Błoniu pełnił od 2003 roku.
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Ambasador Austrii  
w gminie Tarnów

Potencjalne możliwości inwestycyjne gmi-
ny Tarnów oraz współpraca związana z opie-
ką nad cmentarzami z I wojny światowej były 
głównymi tematami spotkania wójta gminy 
Tarnów Grzegorza Kozioła z Ambasadorem 
Austrii Thomasem Bauschbaumem, Radcą 
Handlowym Austriackiej Izby Gospodarczej 
Karlem Szmidtem oraz Honorowym Kon-
sulem Austrii w Polsce Andrzejem Tombiń-
skim. Spotkanie odbyło się we wtorek, 3 maja. 
Ambasador Austrii był również obecny na 
gminnych obchodach Święta Narodowego 
Trzeciego Maja w Woli Rzędzińskiej.

Majowe konkursy
Z okazji „Tygodnia bibliotek” bibliotekarze 

z gminnej biblioteki wspólnie z biblioteką 
Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze 
przygotowali finał II Gminnego Konkursu 
Czytelniczego dla dzieci szkół podstawowych 
zatytułowanego „Wiosna z książką”. Tym ra-
zem uczestnicy konkursu nie tylko byli oce-
niani ze znajomości, osadzonych w realiach 
szesnastowiecznego Tarnowa, dwóch powieści 
dla młodzieży, ale także wzięli udział w grze 
terenowej na tarnowskiej starówce. Wśród 
czwartoklasistów najlepszy wynik osiągnął 
Piotr Pinas (Jodłówka-Wałki), w kategorii pią-
toklasistów najlepiej wypadł Szymon Górski 
(Zbylitowska Góra), natomiast szóstoklasist-
ką, która zdobyła najwięcej punktów, okazała 
się Gabriela Kamionka (Tarnowiec).

W Niepublicznym Przedszkolu „Pod Kasz-
tanami” w Zbylitowskiej Górze odbył się I 
Przegląd Małych Form Teatralnych „Tere Fere 
Kuku”. Sześć zespołów teatralnych z gminnych 
szkół i przedszkoli zaprezentowało swoje in-
terpretacje baśni i legend polskich. Poziom 
był wyrównany - wręczono sześć równorzęd-
nych nagród. Dodatkowo wyróżniono dwoje 
aktorów: Zuzannę Jakubowską oraz Tomasza 
Wronę.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Woli Rzędzińskiej odbył się I Międzyszkolny 
Festiwal Piosenki Angielskiej. Pierwsze miej-
sce zajeła Eliza Gąsiorowska, która zaśpiewała 
piosenkę pt.: „My heart will go on”, drugie - 
Kinga Zyguła, która zaprezentowała „Nothing 
gonna stop us now”, natomiast trzecie miejsce 
wyśpiewała Natalia Mondel za piosenkę pt.: 
„Someone like you”. Wyróżnienia otrzymali: 
Weronika Smosna, Julia Barnaś i Jakub Więc-
kowski, Aleksandra Kiwior, Maria Niedbała, 
Nikola Puła i Sara Sandheim.

W czwartek, 12 maja w Woli Rzędziń-
skiej odbył się VI Gminny Festiwal Piosenki 
Dziecięcej. Pierwsze miejsce zajęła Patrycja 
Olszówka ze Szkoły Podstawowej w Jodłów-
ce-Wałkach, drugie Karol Sroka z ZSP Wola 
Rzędzińska, Aleksandra Sikora SP Zbylitow-

Młodzież z Csíkszentsi-
mon w gminie Tarnów

W dniach 16-19 maja w Gminie Tarnów go-
ściła blisko pięćdziesięcioosobowa grupa mło-
dzieży ze szkoły gimnazjalnej w Csíkszent-
simon. Wymiana jest efektem współpracy 
nawiązanej przez gminne Centrum Animacji 
Kulturalnej, a realizowanej przez Zespół Szkół 
Publicznych w Koszycach Wielkich. Ucznio-
wie koszyckiej szkoły odwiedzą swoich przy-
jaciół z Csikszensimon już we wrześniu 2016 
roku.

Absolutorium udzielone
Udzielenie Wójtowi Gminy Tarnów absolu-

torium z wykonania budżetu za rok 2015 – to 
najważniejsza uchwała podjęta przez radnych 
na XVII Sesji Rady Gminy Tarnów, która od-
była się w środę, 25 maja w sali konferencyjnej 
nowo otwartego Centrum Kultury i Sportu w 
Koszycach Małych. Oprócz uchwały absolu-
toryjnej na XVII Sesji Rady Gminy Tarnów 
radni ustalili ceny za korzystanie z cmentarzy 
komunalnych na terenie gminy oraz zaliczy-
li do kategorii dróg gminnych ulice Pracy w 
Koszycach Małych oraz Nową i Ogrodową w 
Tarnowcu.

Centrum Kultury i 
Sportu w Koszycach 
Małych otwarte

W środę, 25 maja, przed rozpoczęciem ab-
solutoryjnej Sesji Rady Gminy Tarnów, od-
było się oficjalne otwarcie Centrum Kultury i 
Sportu w Koszycach Małych. W uroczystości 
udział wzięli m.in. poseł Wiesław Krajewski, 
przedstawiciele samorządu gminy Tarnów 
oraz społeczność miejscowej szkoły. Tradycyj-
nego przecięcia wstęgi dokonali wójt Grzegorz 
Kozioł, przewodnicząca Rady Gminy Wiesła-
wa Mitera, Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców 
Grzegorz Drwal, radny Marek Cichy oraz 
Zuzia – uczennica Szkoły Podstawowej w Ko-
szycach Małych. Obiekt poświęcił proboszcz 
miejscowej parafii ks. Jerzy Mondel.

„Jędrzej ze Zgłobic” 
tarnowskim Królem 
Kurkowym

Mieszkaniec Zgłobic Stanisław Jędrzejczyk 
został nowym Królem Kurkowym AD 2016. 
Jędrzej ze Zgłobic – bo taki przyjął pseudo-
nim w Bractwie Kurkowym – tytuł ten uzy-
skał podczas turnieju strzeleckiego, jaki Tar-
nowskie Bractwo Kurkowe zorganizowało 
w sobotę, 28 maja na Myśliwskiej Strzelnicy 
Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Tar-
nowskiego w Fiuku koło Żabna. Intronizacja 
nowego króla kurkowego miała miejsce so-
botę, 11 czerwca w Tarnowie, a kończąca ją 
Biesiada Bracka – w Dworze Prezydenckim w 
Zgłobicach. 

Dzień Matki 
i Dzień Dziecka

Z okazji przypadającego w ubiegłym tygo-
dniu Dnia Matki, we wtorek 24 maja w Domu 
Ludowym w Zbylitowskiej Górze, odbyły 
się II Gminne Targi Urody „Piękna w każ-
dym wieku”, zorganizowane przez Centrum 
Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. W ich 
trakcie każda pani mogła skorzystać z porad 

ska Góra oraz Milena Duras z ZSP Tarnowiec, 
a trzecie miejsce wywalczyły Weronika Kuta 
oraz Wanessa Cybruch z SP Nr 1 w Woli Rzę-
dzińskiej. Wyróżnienia trafiły do Zuzanny 
Ciochoń ze SP w Zgłobicach, Weroniki Wała-
szek z ZSP w Woli Rzędzińskiej oraz Gabriela 
Mikowskiego z SP w Zbylitowskiej Górze.
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kosmetyczek, makijażystek czy konsultacji 
zdrowotnych. Natomiast w środę, 1 czerwca 
w hali widowiskowo-sportowej w Koszycach 
Wielkich gminne Centrum Animacji Kultu-
ralnej zorganizowało wesołą zabawę dla naj-
młodszych mieszkańców gminy. 
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GMINNE WIEŚCI

Ku pamięci 
bł. O. Strzałkowskiego 

W niedzielę, 5 czerwca, już po raz trzynasty 
w Zawadzie odbył się Memoriał Błogosławio-
nego Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. Naj-
pierw miała miejsce msza św. dziękczynna za 
beatyfikację o. Strzałkowskiego, a po niej od-
były się biegi memoriałowe. Na starcie stanęło 
ponad dwustu biegaczy, którzy rywalizowali 
w czterech kategoriach wiekowych. W kate-
gorii „Skrzat” wśród dziewcząt najlepsze oka-
zały się: Nikola Ptak, Laura Ziaja i Ksymena 
Raputa, natomiast wśród chłopców: Szymon 
Siedlik, Adrian Abramowicz i Ksawery Rapu-
ta. W gronie „Młodzików”, wśród dziewcząt 
triumfowały: Karolina Sadlak, Martyna Cho-
lewa i Aleksandra Niewola, natomiast wśród 
chłopców: Mirosław Łuczkowiec, Michał 
Śliwa i Rafał Kozioł. W kategorii „Kangur” 
dziewcząt czołowe lokaty zajęły: Antonina 
Serwin, Sara Drwal i Marcelina Morawska, zaś 
w gronie chłopców Mateusz Sutkowski, Seba-
stian Malaga i Krystian Piwowarczyk. W bie-
gu głównym rozgrywanym w formule „Open” 
wśród pań najlepsze okazały się Anna Szcze-
pańska, Katarzyna Kmieć i Wioleta Franczyk, 
natomiast wśród panów: Andrzej Lachowski, 
Piotr Łazarz i Mariusz Tokarczyk. Po zmaga-
niach sportowych przyszedł czas na rodzinną 
zabawę podczas pikniku. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął biskup tarnowski An-
drzej Jeż.

Konkurs 
Frysztakowej

W poniedziałek, 6 czerwca w Zespole Szkół 
Publicznych w Tarnowcu odbył się Gmin-
ny Konkurs Poezji Józefy Frysztakowej oraz 
Gminny Konkurs Plastyczny na pracę do 
wybranego utworu Józefy Frysztakowej pod 
hasłem: „Na strunach serca”. W pierwszym 
z konkursów wśród uczniów młodszych klas 
szkół podstawowych zwyciężyła Zuzanna 
Sus, przed Aleksandrą Sikorą i Sandrą Klich. 
Wyróżnienie przyznano Krystianowi Rysako-
wi. Wśród uczniów klas starszych szkół pod-

Gimnazjaliści w Parla-
mencie Europejskim

Uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu 
gminy Tarnów, na zaproszenie europosła 
Edwarda Czesaka, uczestniczyli w wycieczce 
edukacyjnej do Brukseli. Wyjazd odbył się 

stawowych triumfowała Wiktoria Szczupak, 
przed Wiktorią Zardzielewicz i Martyną Pren-
dotą, zaś wyróżniono Magdalenę Zauchę i Ju-
lię Chamerę. Wśród gimnazjalistów najlepsza 
okazała się Karolina Piotrowska, drugie miej-
sce zajęła Jagoda Wiśniowska, a trzecie Joanna 
Koń. Wyróżnienie w tej kategorii przypadło 
Wanessie Róg. Natomiast w konkursie pla-
stycznym w gronie najmłodszych uczestników 
triumfowali: Wiktor Gębski, Gabriela Zaucha 
i Sandra Klich, a wyróżnienie otrzymały: Maja 
Orczyk  i Oliwia Kiełbasa. Wśród uczniów 
starszych klas szkoły podstawowej pierwsze 
miejsce zajęła Julia Węgrzyn, drugie - Mi-
łosz Surmacz, zaś trzecie - Aleksandra Kowal, 
natomiast wyróżnienie przyznano Angelice 
Beściak. Natomiast wśród gimnazjalistów 
czołowe lokaty przypadły: Annie Korman, 
Katarzynie Pancerz i Sylwii Gochowskiej. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oko-
licznościowe pamiątki, dyplomy oraz nagrody.
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GOPS informuje, że…
 

      …osoba, która ukończyła 75 lat lub ma 
orzeczony znaczny stopień niepełnospraw-
ności i nie ma prawa do emerytury z ZUS 
lub KRUS, może ubiegać się o świadczenie 
pielęgnacyjne w kwocie 153 złote miesięcz-
nie, który wypłaca Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

* * *
…w tym roku po raz kolejny ponad setka 
dzieci z rodzin najuboższych skorzysta z 
bezpłatnego wypoczynku wakacyjnego. 
Gmina dofinansuje pobyt dzieci na koloniach 
organizowanych przez: Kuratorium Oświaty, 
Fundację Przyjaciele Tarnowca, parafię w 
Jodłówce-Wałkach, Placówki Wsparcia dla 
dzieci w Zgłobicach i Woli Rzędzińskiej oraz 
oddziały Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z 
Tarnowca i Koszyc Wielkich.

W Młodzieżowej Radzie
Intensywnie i owocnie w ciągu ostatnich 

miesięcy pracowała Młodzieżowa Rady Gmi-
ny. Młodzi radni obradowali na sesjach w 
każdym miesiącu, a ich gośćmi byli: w marcu 
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu Rady Gminy Tarnów Grzegorz Drwal, 
w kwietniu – kierownik referatu inwestycji i 
rozwoju Bogumiła Bardel, w maju – gmin-
ny koordynator do spraw Seniorów Maria 
Ostrowska, a w czerwcu – radna województwa 
małopolskiego Anna Pieczarka. Natomiast 
w pierwszej połowie czerwca Młodzieżowa 
Rada Gminy Tarnów wzięła udział w cztero-
dniowym wyjeździe do Jászalsószentgyörgy 
na Węgrzech, który odbył się w ramach wie-
loletniej współpracy partnerskiej pomiędzy 
samorządami.

w dniach 10-14 czerwca. Młodzież zwiedziła 
Parlament Europejski, poznała historię inte-
gracji europejskiej i sprawdziła jak UE wpły-
wa na nasze codzienne życie. Każdy z gimna-
zjalistów mógł również zasiąść w głównej sali 
plenarnej, w której odbywają się posiedzenia z 
udziałem wszystkich posłów. Następnie mło-
dzi ludzie mieli okazję zwiedzić Brukselę i 
Brugię.
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TRUDNE SPRAWY

Na potrzebę budowy takiego miejsca od daw-
na zwracali samorządowcom uwagę mieszkań-
cy tej miejscowości, zazdrosnym okiem spo-
glądający, jak takie centra powstają niemal we 
wszystkich miejscowościach gminy. Problem 
ten podnoszony był na zebraniach wiejskich, 
podczas bezpośrednich spotkań samorządow-
ców z mieszkańcami, a także na sesjach rady 
gminy. Jako miejsce lokalizacji takiego centrum 
wskazywano tereny wokół tzw. „starej kaplicy”. 
Problemem jednak było to, że ani budynek tzw. 
starej kaplicy, ani przylegające do niej działki nie 
były własnością gminy, co przez całe lata sku-
tecznie blokowało możliwość realizacji takiej 
inwestycji. Pierwszym krokiem na tej drodze 
okazało się osiągnięcie porozumienia z właści-
cielem i zakup na cele gminy budynku „starej 
kaplicy”, co miało miejsce 2 czerwca 2015 roku.

Ta sprawa rozpala emocje części mieszkań-
ców Zbylitowskiej Góry, skarżących się przede 
wszystkim na uciążliwości związane z funkcjo-
nowaniem toru, który – jak twierdzą – wcale nie 
jest torem bezpiecznej jazdy, a miejscem urzą-
dzania wyścigów samochodów po tuningu.

Temat toru pojawił się, kiedy pojawił się 
przedsiębiorca chętny na dzierżawę zakrzaczo-
nego i zaniedbanego terenu w Zbylitowskiej Gó-
rze celem urządzenia tam toru bezpiecznej jaz-
dy, służącego doskonaleniu umiejętności jazdy 
samochodem w celu poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Szczytny cel, perspektywa 
zagospodarowania terenu, stworzenia miejsc 
pracy skusiły samorządowców i ostatecznie w 
dniu 25 maja 2012 roku radni podjęli uchwałę 

Konsekwencją aktualizacji ewidencji grun-
tów i budynków dokonanej w ostatnim czasie 
na terenie całego powiatu tarnowskiego przez 
Starostwo Powiatowe są dla wielu mieszkań-
ców nowe nakazy płatnicze, z wyższymi kwo-
tami podatków do zapłaty. Takiej aktualizacji 
wynikającej z zapisów, jakie na Starostwo 
Powiatowe nakłada obowiązujące w naszym 
kraju prawo, starostwo ma obowiązek dokony-
wać co dziesięć lat. Nowe nakazy otrzymali już 
mieszkańcy Białej, Tarnowca, Poręby Radlnej, 
Nowodworza, Zawady, Zbylitowskiej Góry, 
Zgłobic i Koszyc Wielkich, aktualnie docierają 
one do Radlnej, a wkrótce trafią do mieszkań-
ców kolejnych miejscowości. Widząc wyższe 
niż dotychczas kwoty, niektórzy mieszkańcy 
postanawiają osobiście udać się do urzędu, 
by wyjaśnić wątpliwości. Tam dowiadują się, 
że żadnej podwyżki podatków nie było. Na-
tomiast w wyniku dokonanej aktualizacji 
wszyscy mieszkańcy płacą podatki według 
jednakowych kryteriów, czego dotychczas nie 

Czy w Tarnowcu powstanie 
nowoczesne centrum miejscowości?

Co z torem w Zbylitowskiej Górze?

Dlaczego płacimy wyższe podatki?

Kolejny krok został uczyniony w ostatnim 
czasie. Ponieważ właściciel firmy Martex poro-
zumiał się z firmą Tarpom w sprawie zakupu zlo-
kalizowanej bezpośrednio za starą kaplicą części 
działki 127/17 wykorzystywanej do tej pory jako 
skład materiałów i baza sprzętu, gmina zadekla-
rowała skorzystanie z przysługującego jej prawa 
pierwokupu. Dodatkowo Rada Gminy Tarnów 
na sesji w dniu 26 kwietnia wyraziła zgodę na 
zakup przez gminę kolejnych czterech przylega-
jących działek oznaczonych numerami 89, 90, 
93, 94 o łącznej powierzchni 0,15 ha. Takie dzia-
łania samorządu spotkały się z protestem – wła-
ściciel firmy Martex dał temu swój wyraz na sesji 
Rady Gminy, podkreślając, że zakup tego terenu 
przez gminę pozbawi go możliwości prowadze-
nia działalności i może skutkować zwolnieniem 
pracowników. Odpowiadając protestującym 

wyrażającą zgodę na dzierżawę. Umowa zosta-
ła podpisana. Przez pewien czas w tym miejscu 
niewiele się działo, jednak w końcu tor powstał. 
Dzierżawca sporo zainwestował, pozyskał środ-
ki unijne na realizację projektu i w sierpniu 2015 
roku na dzierżawionym terenie rozpoczęła się 
działalność.

I wtedy pojawił się problem. Przede wszyst-
kim rozpoczęły się skargi mieszkańców. – Oka-
zało się, że firma rozszerzyła zakres działalności 
i oprócz toru bezpiecznej jazdy odbywają się 
tam różnego rodzaju pokazy motoryzacyjne z 
użyciem pojazdów po tuningu, co wiąże się z du-
żymi uciążliwościami, przede wszystkim z nad-
miernym hałasem. Natomiast inwestor nie chce 
trzymać się formy działalności, na którą uzyskał 

było. Wyższe kwoty wzięły się stąd, iż w efekcie 
pomiarów geodezyjnych okazało się, że miesz-
kańcy dotychczas płacili podatek jak za tereny 
rolne, podczas gdy w rzeczywistości są to tereny 
mieszkaniowe, często zabudowane niezgłoszo-
nymi dotychczas budynkami, itp.

- Nie mamy na to wpływu – podkreśla skarb-
nik gminy Irena Podraza. – Stawki podatków 
mamy na poziomie porównywalnym z innymi 
gminami. Natomiast zarówno Starostwo Po-
wiatowe, podejmując inicjatywę aktualizacji 
operatu, geodeci – dokonując pomiarów, jak i 
gmina, obliczając podatki – wszyscy realizuje-
my wyłącznie zapisy, do których przestrzegania 
zobowiązuje nas prawo. A ono w tym względzie 
jest jednoznaczne – dodaje. Rozporządzenie 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 
listopada 2013 roku wyraźnie określa, że tere-
ny mieszkaniowe to nie tylko budynki, ale tak-
że „podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe 
place gier, zabawy i odpoczynku, studnie, zbior-
niki, przewody naziemne, urządzenia do groma-

przedsiębiorcom, radni oraz wójt apelowali o 
zrozumienie, odwoływali się do konieczności 
kierowania się dobrem społeczności lokalnej i 
zapewniali ich, że znajdą w zasobach gminnych 
tereny, na które może przenieść się firma, a do 
czasu zmiany lokalizacji będzie mogła funkcjo-
nować w dotychczasowym miejscu na obecnych 
warunkach. Czy jednak w tej sytuacji, przy zde-
cydowanym sprzeciwie przedsiębiorców dojdzie 
do zakupu działek przez gminę, pokaże czas.

Jak widać, droga do powstania w Tarnowcu 
nowoczesnego i funkcjonalnego centrum miej-
scowości jest bardzo trudna. Ale, jak zapewnia 
włodarz gminy, to nie pierwszy tego typu przy-
kład. - Specyfika samorządowej pracy polega na 
tym, że na rozwiązanie istotnych problemów 
czasem trzeba poczekać kilka, a nawet kilkana-
ście lat. Staramy się negocjować i szukać poro-
zumienia, unikać rozwiązań drastycznych, ta-
kich jak na przykład wywłaszczenie, ale zawsze 
priorytetem musi być dobro ogółu, nie jednost-
ki. Dlatego czasem trzeba podejmować decyzje 
trudne, które nie zawsze i nie wszystkim się po-
dobają – konkluduje wójt Grzegorz Kozioł.

dzierżawę, i nie chce zminimalizować uciążli-
wości zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców 
– podkreśla wójt Grzegorz Kozioł. Wobec pro-
testów mieszkańców, sprawą zajęli się radni, a w 
konsekwencji Komisja Rewizyjna Rady Gminy 
zarekomendowała natychmiastowe rozwiązanie 
umowy. – Rozwiązanie umowy może skończyć 
się w sądzie i narazić gminę na straty. Niemniej 
jednak mając na względzie dobro mieszkańców 
i niedotrzymanie przez dzierżawcę warunków 
umowy, skłaniamy się do jej wypowiedzenia – 
konkluduje włodarz gminy Tarnów.

Co dalej z torem w Zbylitowskiej Górze? Nie 
ma się co spodziewać, że ewentualne rozwiąza-
nie umowy przez gminę zakończy sprawę. Jej 
finał zapewne nie nastąpi prędko i trudno spo-
dziewać się, aby przyniósł on rozwiązanie satys-
fakcjonujące wszystkie strony sporu.

dzenia i oczyszczania ścieków, śmietniki, skła-
dowiska odpadów, obiekty małej architektury, 
ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne”, a 
także „zajęte pod trawniki, rabaty kwietniki i 
warzywniki”. I tu w dużej mierze znajduje się 
odpowiedź na pytanie o przyczynę tak licznych 
zmian.

Jaka jest skala zjawiska? Do Białej zostały 
wysłane 162 aktualizacje, do Nowodworza – 
256, do Poręby Radlnej – 372, do Tarnowca 
– 800, do Zawady 509, do Zbylitowskiej Góry 
– 901 i do Zgłobic 938. Co do pozostałych 
miejscowości, do których już są lub będą wysy-
łane w najbliższych miesiącach, nie ma jeszcze 
dokładnych danych, ale będą to podobne licz-
by proporcjonalnie do wielkości miejscowości. 
Aktualizacja oznacza bowiem wpływ dodatko-
wych kwot do gminnej kasy. Ponieważ jej skut-
ki w szczególny sposób dotyczyć mogą osób 
starszych i samotnych, rozważam zarekomen-
dowanie radnym na przyszły rok obniżenie 
stawek podatku. Liczę na to, że Rada Gminy 
zdecyduje się taką decyzję podjąć – konkludu-
je wójt Grzegorz Kozioł.
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WYDARZENIA

Gmina Tarnów świętowała w Woli Rzędzińskiej 225 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji Trzeciego Maja. Obchody Święta Narodowego połączono 
z wręczeniem aktu nadania tytułu honorowego obywatela gminy 
Tarnów austriackiemu biznesmenowi, właścicielowi firmy Leier Polska 
S.A, Michaelowi Leierowi.

   Maja w Gminie Tarnów

Michael Leier honorowym obywatelem gminy Tarnów

3

Mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele 
parafialnym w Woli Rzędzińskiej rozpoczę-
ły się obchody Święta Narodowego Trzeciego 
Maja, po której nastąpił przemarsz na udeko-
rowany biało – czerwonymi barwami Plac Bo-
haterów Armii Krajowej w centrum miejsco-
wości.  - Po raz kolejny spotkaliśmy się tutaj w 
Woli Rzędzińskiej, przed pomnikiem bohaterów 
poległych za Ojczyznę, aby wspólnie celebro-
wać jedno z największych narodowych świąt. 
Świadomi naszej przeszłości, bez obaw i kom-
pleksów patrzymy w przyszłość, chcemy wraz 
z całą Europą budować wspólną, chlubną hi-
storię. Dowodem tego jest nasza dzisiejsza uro-
czystość – mówił otwierając uroczystość wójt 

Michael Leier, właściciel firmy Leier SA w 
Woli Rzędzińskiej został Honorowym Obywate-
lem Gminy Tarnów. Decyzję w tej sprawie Rada 
Gminy Tarnów podjęła na sesji, która odbyła 
się 30 marca, natomiast uroczysta sesja, na któ-
rej radni z gminy Tarnów wręczyli to zaszczyt-
ne wyróżnienie austriackiemu przedsiębiorcy, 
miała miejsce podczas obchodów Narodowego 
Święta Konstytucji 3 Maja w Woli Rzędzińskiej.

Uchwała o nadaniu honorowego obywatel-
stwa w gminie Tarnów podjęta została dopiero 
po raz trzeci. Włodarz gminy zarekomendował 

gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.  
W uroczystości udział wzię-
ła delegacja z Austrii na czele z 
Ambasadorem Austrii w Polsce 
Thomasem Bauschbaumem. – Z 
wyjątkową czcią obchodzę wraz 
z Państwem dzisiejszą rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Połączyła ona w 
sobie elementy francuskiego oświecenia z pol-
skimi ideami. Polska, w szczególności Polska po-
łudniowa, są bardzo bliskie Austrii. Mam tu na 
myśli wiele względów, zarówno mających swoje 
źródła w historii, ale także i tych we wspólnej 
teraźniejszości w Unii Europejskiej – mówił w 
trakcie wystąpienia Ambasador. Wraz z Amba-

sadorem w uroczystości udział wzię-
li Rudolf Strommer, Wicemarszałka 
Austriackiej Izby Parlamentu Kra-
jów Związkowych oraz Karl Szmidt, 
Radca Handlowy Austriackiej Izby 
Gospodarczej oraz Andrzej Tom-
biński, Honorowy Konsul Austrii w 
Polsce. Wśród przybyłych na obcho-
dy gości znalazła się również dele-
gacja z Gruzji, z partnerskiej gminy 
Khashuri a także wojewoda Józef 
Gawron, marszałek Stanisław Sorys, 
radna wojewódzka Anna Pieczarka, 
starosta powiatu tarnowskiego Ro-
man Łucarz, członkowie Zarządu 
Powiatu Jacek Hudyma oraz Tomasz 

radnym kandydaturę austriackiego przedsię-
biorcy, który – włączając w skład swej rodzinnej 
firmy wolańskie Zakłady Ceramiki Budowlanej 
– uczynił zeń nowoczesne przedsiębiorstwo, 
dające nie tylko pracę mieszkańcom, ale także 
niezapominające o potrzebach lokalnej społecz-
ności, poprzez wspieranie zarówno gminnych, 
jak i wolańskich inicjatyw, m. in. gminnych do-
żynek, klubu sportowego, szkoły i lokalnej spo-
łeczności. Zasługi Michaela Leiera dla gminy 
Tarnów potwierdziła kapituła, pozytywnie opi-
niując przedstawioną kandydaturę. - Kapituła 
Honorowego Obywatelstwa, dając wyraz swego 
najwyższego uznania dla pana Michaela Leiera 
za akceptowanie przedsięwzięć wspierających 
społeczność gminy, niepodważalny wkład w 
rozwój Woli Rzędzińskiej i Gminy Tarnów, re-
komenduje Radzie Gminy Tarnów Jego kandy-
daturę i uznaje za zasadne nadanie panu Micha-
elowi Leierowi tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Tarnów – czytamy w wyrażonej opinii. 
Również radni – w szczególności reprezentujący 
Wolę Rzędzińską – podkreślali duży wkład fir-
my Leier w rozwój i wsparcie udzielane przez tę 
firmę lokalnej społeczności.

Stelmach. Następnie w asyście tarnowskich har-
cerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
złożono kwiaty pod pomnikiem bohaterów Ar-
mii Krajowej.

W dniu 3 Maja na Placu Bohaterów Armii 
Krajowej odbyła się również uroczysta sesja 
Rad Gminy Tarnów. W jej trakcie tytuł Hono-
rowego Obywatela Gminy Tarnów otrzymał 
Michael Leier, właściciel Leier Polska S.A. Trzeci 
w historii Honorowy Obywatel Gminy Tarnów 
otrzymał „Akt Nadania Tytułu” wraz z oko-
licznościową szarfą. – Jak wielu z Państwa wie, 
jesteśmy firmą rodzinną. I w takich samych ka-
tegoriach myślimy o prowadzeniu przedsiębior-
stwa. Zawsze cieszę się, kiedy w zakładzie spoty-
kam pracowników, którzy pracują ponad 20 lat. 
I dzisiejszy zaszczyt traktuję jako wyróżnienie 
właśnie dla wszystkich pracowników. Dziękuję 
serdecznie za ten zaszczyt i tym samym doce-
nienie mojej wieloletniej pracy – podkreślał Ho-
norowy Obywatel Gminy Tarnów Michael Leier. 
Dla uczczenia tej chwili, Michael Leier przyznał 
coroczne stypendium w wysokości pięciu tysię-
cy Euro dla młodych mieszkańców gminy Tar-
nów na naukę języka niemieckiego.

Firma Michaela Leiera rozpoczęła działalność 
w 1965 od sklepu w austriackim Horitschon. 
Pięć lat później rozszerzyła działalność o zakład 
prefabrykacji betonowej, który zapoczątkował 
istnienie rodzinnego holdingu. W latach 80. 
rozpoczęła działalność na Węgrzech i w pol-
skim Malborku. W latach 90. holding rozwijał 
się poprzez inwestycje w branży samochodowej, 
materiałów budowlanych i nieruchomości na 
Węgrzech i w Austrii. W 2000 roku Leier naby-
wa Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej 
w Woli Rzędzińskiej. Intensywnie inwestuje w 
cegielnię, modernizuje ciągi technologiczne, ku-
puje nowoczesne urządzenia, zmienia układ or-
ganizacyjny spółki. W kolejnych latach holding 
rozpoczyna działalność na Słowacji, w Rumunii 
i Chorwacji. Aktualnie składa się z trzynastu za-
kładów prefabrykacji betonowej, sześciu cegiel-
ni, trzech wytwórni ekranów akustycznych, pię-
ciu salonów samochodowych, dwóch zakładów 
mechanicznych, wytwórni ziemi dla ogrodnic-
twa i hotelu, a także świadczy usługi w zakresie 
zarządzania i wynajmu nieruchomości. W ca-
łym holdingu zatrudnionych jest około półtora 
tysiąca osób.
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KULTURA

Tarnowieckie Gimnazjum otrzymało imię 
Rotmistrza Witolda Pileckiego. Oficjalna uro-
czystość z tej okazji odbyła się 9 czerwca. W 
wydarzeniu, które rozpoczęła msza św. sprawo-
wana pod przewodnictwem biskupa Stanisława 
Salaterskiego, udział wziął Andrzej Pilecki, syn 
Rotmistrza.

- Dzień nadania imienia Publicznemu Gim-
nazjum w Tarnowcu zapewne na długo pozosta-
nie w pamięci nie tylko szkoły, ale i całej spo-
łeczności lokalnej. Jest to bowiem nie pierwsze 
i – mam nadzieję – nie ostatnie w naszej gminie 
zdarzenie przywracające imiona prawdziwych 
bohaterów trudnej polskiej historii XX wieku. 
Gratuluję młodzieży wyboru na swojego patro-
na, postaci tak niezwykłej – wielkiego bohatera. 
Jednocześnie życzę, by osoba Rotmistrza Witol-
da Pileckiego była motywująca dla całej społecz-
ności szkolnej – mówił w trakcie uroczystości 
wójt Grzegorz Kozioł.

- Zagrać mecz razem z bratem - to marze-
nie pierwszej z naszych bohaterek, siedmiolet-
niej Gabrysi z Koszyc Wielkich. Gabrysia ma 
mózgowe porażenie dziecięce.  Nie chodzi od 
urodzenia, jest już po 8 operacjach, głównie or-
topedycznych. Wymaga ciągłej rehabilitacji, tur-
nusów rehabilitacyjnych, wizyt u specjalistów, 
zakupu sprzętu, które są niezwykle kosztowne.

- Zdrowe serduszko - tak odpowiada na py-
tanie o swoje marzenie czteroletni Wojtuś z 
Radlnej. A serduszko Wojtusia jest po prawej 
stronie, z bardzo złożoną, poważną wadą. Woj-
tuś szybko się męczy, jest coraz słabszy. Lekarze 
w Polsce nie chcą podjąć się operacji, nadzieję 
na wyleczenie chorego serduszka dają lekarze 
w Niemczech, jednak wymaga to bardzo dużej 
sumy pieniędzy.

- Móc normalnie funkcjonować… - marzy 
szesnastoletni Piotrek z Koszyc Wielkich. Ma 
krótszą lewą nogę, brak kości strzałkowej oraz 

Już 13 i 14 sierpnia Gmina Tarnów zaprasza 
do Zbylitowskiej Góry na Dożynki 2016! Patro-
nat honorowy nad wydarzeniem objął 
Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

W sobotę będziemy święto-
wać więc rodzinnie i z folk-
lorem. Będą swojskie kon-
kursy z nagrodami, zabawy 
dla młodszych i starszych, 
kiermasz produktów a tak-
że dancing wieczorny z mu-
zyką na żywo! Przez cały okres 
dożynkowy zapraszać do zabawy bę-
dzie wesołe miasteczko. 

Główne uroczystości rozpoczną się na stadio-
nie w Zbylitowskiej Górze 14 sierpnia Mszą św. 
polową. Następnie będzie okazja zakosztować 

Gminne obchody rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej 1920 odbędą się w tym roku  15 sierpnia 
w Woli Rzędzińskiej. Rozpocznie je widowisko-
wy przemarsz grup rekonstrukcji historycznej 
ulicami miejscowości. Następnie na terenach 
Klubu Sportowego „Wolania” będzie okazja 
obejrzeć pokazy kawaleryjskie, 
musztrę ka- w a l e r y j s k ą 
czy zabytko- wą broń.

Prawdzi- wa gratka 
czeka na fanów nie 
tylko disco - polo, ale po 
prostu dobrej muzyki. W 
Woli Rzędziń- skiej koncert za-
gra bowiem zespół MASTERS. Piosenki zespołu 
są niezwykle popularne, jak chociażby przeboje 
„Żono moja” czy „Mazureczka”. Już dziś zapra-
szamy serdecznie!Gimnazjum w Tarnowcu z patronem

Mania Pomagania dla Gabrysi, Wojtusia i Piotrka!

Dożynki Gminy Tarnów 2016 Rocznica Bitwy 
Warszawskiej

Uczniowie tarnowieckiej szkoły przybyli na 
uroczystość w koszulkach z wizerunkiem swo-
jego patrona. - To już ponad trzydziesta szkoła, 
która otrzymała imię mojego Ojca. Jednak pa-
trząc na Jego portret, nie mogłem powstrzymać 
się od łez. Jestem wychowany z dziećmi ulicy, 
więc potrafię mówić szczerze, mimo, że trzy-
dzieści lat nie mogliśmy mówić o przeszłości. 
Teraz w końcu możemy. Niezwykle więc cieszy 
mnie, że pamięć o Ojcu pojawia się również w 
świadomości młodzieży - mówił w trakcie uro-
czystości syn Rotmistrza Pileckiego Andrzej 
Pilecki, który w przededniu uroczystości złożył 
kwiaty na mogiłach żołnierzy niezłomnych z te-
renu gminy Tarnów.

W trakcie wydarzenia sylwetkę patrona 
przedstawił dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej Adam Ryba, natomiast o stronę arty-
styczną zadbał gimnazjalny zespół Remedium 
oraz uczniowie, którzy przygotowali niezwykłą 

problemy ze stopą.  Był operowany już piętna-
ście razy. Stale nosi specjalny aparat wydłużają-
cy nogę, który sprawia wieki ból. Piotrek 
wymaga codziennej rehabilitacji 
i leczenia, których koszty 
znacznie przekraczają do-
chód rodziny. A bez lecze-
nia Piotrek miałby już 15 
cm krótszą nogę…

To właśnie dla nich już 
w sobotę, 9 lipca w Koszy-
cach Małych zagra Mania Po-
magania organizowana wspólnie 
przez Gminę Tarnów oraz radio RDN 
Małopolska. A każdy, kto w tym dniu postanowi 
pomóc, i pojawi się w Koszycach Małych, może 
liczyć na moc atrakcji! Najważniejsze z nich to 
oczywiście te muzyczne. Będzie folkowo z ka-
pelami ludowymi. A następnie w rytmy DISCO 
POLO wprowadzi nas zespół AFTER PARTY. A 

prawdziwie tradycyjnych obrzędów dożynko-
wych, stoisk z jadłem regionalnym czy spraw-

dzić, które sołectwo przygotuje naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy. 

Z kolei uśmiech na naszych 
twarzach spróbuje wywo-
łać kabareciarz Krzysztof 
Piasecki, a w muzyczną 
podróż po największych 
hitach ostatnich lat zabie-

rze nas zespół Small Cafe. W 
trakcie tegorocznych dożynek 

nie zabraknie też „kolorowych jar-
marków” a to za sprawą koncertu samej Maryli 
Rodowicz! Królowa polskiej sceny muzycznej 
wystąpi w Zbylitowskiej Górze w godzinach 
wieczornych.

wieczorem swoje największe przeboje zagra dla 
wszystkich Ania Wyszkoni! 

- Każda złotówka zebrana w trak-
cie wydarzenia, czy to poprzez 

cegiełki wejściówki, zakup 
ciasta czy swojskiego jadła, 

wrzucona do puszki, a 
także udział w aukcjach 
charytatywnych zostanie 
przekazana trójce na-

szych młodych bohaterów 
- wyjaśnia Anna Pieczarka, 

dyrektor organizującego wyda-
rzenie Centrum Animacji Kulturalnej 

Gminy Tarnów. - Niezależnie od naszego gustu 
muzycznego, w trakcie tegorocznego koncertu 
charytatywnego, każdy znajdzie propozycję dla 
siebie. Będą atrakcje dla całych rodzin więc już 
dziś zapraszam serdecznie - dodaje.

Spełnijmy marzenia dzieci

Będą kolorowe jarmarki! Wystąpi zespół MASTERS

- Pomagamy Gabrysi, 
Wojtusiowi i Piotrkowi

- KONCERT  
AFTER PARTY

- KONCERT ANI 
WYSZKONI

- KABARET  
KRZYSZTOF PIASECKI

- KONCERT  
SMALL CAFE

- KONCERT MARYLA 
RODOWICZ KONCERT 

ZESPOŁU 
MASTERS

etiudę teatralną, której tematem były fragmenty 
życiorysu Rotmistrza Witolda Pileckiego. Za-
prezentowano również nowy hymn Publicznego 
Gimnazjum w Tarnowcu „Odwaga i wierność”.
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INWESTYCJE

Trwają prace adaptacyjne pomieszczeń szkol-
nych na potrzeby nowo powstających przed-
szkoli w Błoniu i Łękawce. Prace te zakończą się 
w czasie wakacji, aby od 1 września nowo zaada-
ptowane pomieszczenia mogły wypełnić się ra-
dosny gwarem przedszkolaków. Natomiast pra-
ce przy rozbudowie szkoły w Jodłówce-Wałkach 
już są na finiszu. Zanim ten numer „Nowin” 
dotrze do rąk czytelników praw-
dopodobnie zostanie już doko-
nany odbiór obiektu.To dobry 
moment nie tylko ze względu 
na to, że również w tej miej-
scowości funkcjonować będzie 
przedszkole, ale także dlatego, 
że szkoła w Jodłówce-Wałkach 
wkracza właśnie w drugie stu-
lecie swego istnienia.

W trakcie realizacji jest 
remont i rozbudowa drogi 
gminnej łączącej Radlną z Po-
rębą Radlną. Inwestycja na tej 
liczącej 1,2 km długości dro-
dze obejmuje budowę chod-
nika oraz położenie nowej na-
wierzchni asfaltowej. Wartość 
inwestycji to ok. 1,2 miliona 
złotych, przy czym połowa 
środków została przez gminę 
pozyskana z Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej, będących w 
dyspozycji Wojewody Małopolskiego. Program 
ten zastąpił funkcjonujące wcześniej Narodowe 
Programy Przebudowy Dróg Lokalnych zwane 
potocznie „schetynówkami”. Zakończenie tej 
inwestycji planowane jest na koniec sierpnia.

Trwa budowa około dwustumetrowej ulicy 
bocznej od Zgłobickiej w Zgłobicach. Zakres 
prac obejmuje wykonanie kanalizacji sanitar-
nej i opadowej, budowę chodnika, oświetlenia 
oraz położenie nowej nawierzchni. Wartość tej 
inwestycji, której realizacja ma się zakończyć do 
końca czerwca, to około 200 tysięcy złotych.

W Błoniu przy drodze zwanej Kamionką z 
materiałów zakupionych już w ubiegłym roku ze 
środków rady sołeckiej wykonywany jest cztery-
stumetrowy chodnik. Łączna wartość tej inwe-
stycji – wraz z zakupionym wcześniej materia-
łem to ponad 170 tysięcy złotych. Nowa ścieżka 
rowerowa powstaje w Woli Rzędzińskiej przy 
drodze biegnącej od Zespołu Szkół Publicznych 
w kierunku Jodłówki. Budowa około 360 me-
trowego odcinka kosztować będzie 150 tysięcy 
złotych. Kolejny etap budowy ścieżki rowerowej 
realizowany jest aktualnie również w Zawadzie. 
Za około 250 tysięcy złotych powstaje sześciu-
setmetrowy odcinek ścieżki o szerokości 1,5 
metra od kościoła w kierunku ruin zamku, aż 
do granicy z Tarnowem. W trakcie realizacji 
jest także budowane za około 150 tysięcy zło-
tych oświetlenie przy DW 977 w Nowodworzu. 
Wszystkie te inwestycje mają zostać zakończone 
do końca czerwca.

Inwestycyjnie

Dzięki pozyskanym przez gminny samorząd 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego prawie 100 tysiącom złotych re-
montowane są dwie drogi transportu rolnego. 
Pierwsza z nich to tzw. „droga na Górskiego” w 
Porębie Radlnej prowadząca w kierunku Piotr-
kowic, której modernizacja prowadzona była 
już w poprzednich latach. Dzięki wygospoda-

rowanym oszczędnościom jeszcze w ubiegłym 
roku został utwardzony ostatni jej odcinek, w 
tym roku do położenia pozostała już tylko na-
kładka asfaltowa. Drugą zmodernizowaną jest 
tzw. „droga na Ładną” w Woli Rzędzińskiej. Tam 
wykonywana jest podbudowa oraz nawierzch-
nia asfaltowa. Wartość tych prac to około 200 
tysięcy złotych. Został także złożony kolejny 
wniosek na remont drogi za DPS-em w Nowo-
dworzu. Wszystko zależy jednak od tego, czy 
uda się pozyskać środki.

Gminny samorząd po raz kolejny pozyskał też 
pieniądze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w ramach podziału środków na 
usuwanie klęsk żywiołowych. 830 tysięcy zło-
tych – bo na tyle opiewa promesa – przeznaczo-
ne zostanie na remont dróg gminnych: ul. Łą-
kowej w Koszycach Wielkich, ul. Południowej w 
Tarnowcu oraz ul. Pracy w Koszycach Małych. 
Najdłuższa z tych ulic, bo licząca blisko półtora 
kilometra Południowa, zyska w swej części ciąg 
pieszo-jezdny oraz odwodnienie, zaś na całej 
długości ulicy położona zostanie nowa nakładka 
asfaltowa. Takie też nakładki zostaną wykonane 
na ul. Łąkowej w Koszycach Wielkich – prawie 
400 metrów, a także na ul. Pracy w Koszycach 
Małych – około 560 metrów Łącznie zatem 
zmodernizowane zostanie prawie 2,5 kilometra 
dróg. Kwota przyznana przez Ministra stanowić 
może 80% wartości prowadzonych prac, resztę, 
czyli około 200 tysięcy złotych zobowiązana jest 
dołożyć ze swego budżetu gmina. natomiast 
dzięki porozumieniu z powiatem możliwa jest 
realizacja ponad półkilometrowej ścieżki rowe-

rowej przy ul. Wolskiej w Koszycach Małych.
Mocno zaawansowana jest realizacja kolejne-

go etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Po-
rębie Radlnej. Przekazany został plac budowy 
pod wykonanie placu zabaw w Koszycach Ma-
łych – na tę inwestycję przeznaczone zostało ok. 
50 tysięcy złotych. Natomiast za ok. 16 tysięcy 
złotych wykonywany jest projekt szatni dla LKS 

Koszyce Wielkie – murowane-
go obiektu dostosowanego do 
potrzeb klubu, z siłownią i peł-
nym zapleczem sanitarnym, 
który zastąpi dotychczasowy 
kontener. W trakcie projek-
towania jest także kolejny 
odcinek ścieżki rowerowej w 
Zawadzie, na drodze biegną-
cej od szkoły w kierunku pętli 
autobusowej. Na ten projekt 
przeznaczone zostało około 20 
tysięcy złotych. Projektowany 
jest również przepust na Ra-
dlance w Radlnej. Koszt wy-
konania tego projektu to około 
10 tysięcy złotych, a sfinanso-
wany zostanie on ze środków 
sołeckich.

Podpisana została już umo-
wa z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska o dotację na poprawę es-
tetyki otoczenia budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie gminy Tarnów. Prace przy 
zagospodarowaniu otoczenia szkół w Jodłówce
-Wałkach, Koszycach Małych, Łękawce i Zawa-
dzie, budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 
w Koszycach Wielkich oraz nowo wybudowa-
nego przedszkola w Woli Rzędzińskiej już się 
rozpoczęły, a mają finisz ma nastąpić do końca 
lipca. Wartość wszystkich planowanych „zazie-
lenień” to około 100 tysięcy złotych, z czego 40 
tysięcy to wartość dotacji, a 15 tysięcy – wspar-
cie finansowe Powiatu Tarnowskiego. Pozostała 
kwota – ok. 45 tysięcy złotych zostanie wyasy-
gnowana z budżetu gminy Tarnów. Ponadto w 
ten ostatniej miejscowości, w ramach zagospo-
darowania terenu w otoczeniu przedszkola wy-
konywana jest nowa zatoka autobusowa.

Z kolei dzięki środkom z konkursu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskie-
go „Kapliczka 2016” wyremontowana zostanie 
kapliczka domkowa Najświętszego Serca Jezusa 
w Łękawce pochodząca z przełomu XIX i XX 
wieku.

Złożony został wniosek do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na remont boisk przyszkol-
nych w Tarnowcu i Łękawce. Wartość planowa-
nych prac to ok. 200 tysięcy złotych, z czego 30% 
stanowiłoby dofinansowanie z MSiT. Początek 
prac zaplanowany został po zakończeniu roku 
szkolnego. Kolejny złożony wniosek dotyczy 
natomiast dróg transportu rolnego. Jeśli uda się 
pozyskać pieniądze, remontu doczeka się droga 
za DPS-em w Nowodworzu.

Wraz z nadejściem lata swoją pełnię osiągnął kolejny sezon inwestycyjny w gminie Tarnów. Przyjrzyjmy się pokrótce temu,  
co w zakresie inwestycji dzieje się w poszczególnych gminnych miejscowościach.

Rozbudowa szkoły w Jodłówce-Wałkach dobiega końca
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Przed gminą Tarnów kolejny historyczny moment. Przystąpiła ona bowiem do opracowania 
„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016-2022”. To ważny 
dokument, bo daje on nie tylko diagnozę problemów, z którymi spotykamy się na obszarze 
gminy, ale przede wszystkim pozwoli sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.

Mały jubileusz Klubu  
w Tarnowcu

Z okazji siedmiolecia istnienia Klubu Senio-
ra w Tarnowcu, 5 kwietnia w miejscowym Ze-
spole Szkół Publicznych odbyło się spotkanie 
jubileuszowe. Na początek Maria Ostrowska, 
prezes tarnowieckiego klubu wspominała za-
równo powstanie, jak i siedem lat działalności 
tarnowieckiego Klubu. Seniorzy przygotowa-
li okolicznościowe wystąpienie „Twoja twarz 
brzmi znajomo”. Pojawiły się w nim postacie z 
„lokalnego” podwórka w niezwykle podobnych 
aranżacjach. Składano sobie wspólnie życzenia i 
podziękowania. Nie zabrakło również świątecz-
nego tortu od samorządu.

Nowa siedziba  
w Koszycach Małych

We wtorek, 12 kwietnia odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej siedziby Klubu Seniora z Koszyc 
Małych. Znajduje się ona w niedawno otwartym 
kompleksie – Centrum Kultury i Sportu. Nowa 
sala będzie służyła do comiesięcznych spotkań w 
ramach Klubu. W przygotowanej przez samych 
seniorów uroczystości otwarcia obiektu wzięli 
udział przedstawiciele samorządu, społeczności 
lokalnej, a także prezesi Klubów Seniora z Ko-
szyc Wielkich, Błonia i Zgłobic. Obecny był rów-
nież pochodzący z Koszyc misjonarz, ks. Marcin 
Januś, który opowiedział zgromadzonym o ży-
ciu codziennym i problemach osób starszych w 
Mołdawii, gdzie pełni posługę kapłańską.

Seniorzy – globtroterzy
W 7-8 kwietnia seniorzy z gminy Tarnów wy-

brali się na dwudniowy wyjazd do Warszawy, 
natomiast w dniach 16-18 czerwca odwiedzili 
Wrocław i Berlin. Pogoda dopisała wycieczko-
wiczom, w związku z czym udało się zrealizo-
wać bogaty program zwiedzania. Wyjazdy zo-
stał sfinansowany przez samych seniorów, przy 
wsparciu, przede wszystkim organizacyjnym, 
samorządu.

U seniorów

Od 1 czerwca zamknięty został przejazd 
kolejowy na drodze powiatowej DP 1376K 
łączącej Wolę Rzędzińską z Ładną. To ozna-
cza, że od 2 czerwca do Woli Rzędzińskiej nie 
można dotrzeć bezpośrednio z DK 94 i trzeba 
będzie jechać przez Tarnów. Ale jest też dobra 
wiadomość. Po licznych interwencjach przed-
stawicieli gminnego samorządu u wykonawcy, 

udało się wynegocjować deklarację utrzyma-
nia ograniczonej przejezdności, wyłącznie dla 
mieszkańców poruszających się samochodami 
osobowymi, dla służb ratowniczych oraz dla 
ruchu pieszego. Według informacji podanej 
przez wykonawcę utrudnienia związane z za-
mknięciem przejazdu potrwają do końca roku.

Przejazd zamknięty, ale nie dla mieszkańców

Rewitalizacja to inicjowany przez samorząd 
kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, pro-
wadzony na określonym obszarze proces prze-
mian przestrzennych, technicznych, społecz-
nych i ekonomicznych. Według przyjętej w 2015 
roku ustawy o rewitalizacji, program rewitali-
zacji może obejmować nie więcej niż 20% po-
wierzchni gminy, który zamieszkuje nie więcej 
niż 30% jej mieszkańców. Natomiast Gminny 
Program Rewitalizacji to dokument, który okre-
śla kierunki działań rewitalizacyjnych dla gmin-
nego samorządu, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów, które 
będą mogły bezpośrednio aplikować o środki 
finansowe, na zgłoszone przez nich i ujęte w 
programie zadania, zarówno do regionalnego 
programu operacyjnego województwa mało-
polskiego na lata 2014-2020, jak też do innych 
funduszy finansujących przedsięwzięcia rewita-
lizacyjne.

Dlatego właśnie bardzo ważne jest, aby ten 
dokument, który jest aktualnie opracowywany, 
właściwie określał obszary zdegradowane oraz 
wskazywał kierunki ich rewitalizacji. – Chodzi 
o to, by diagnozował on wszystkie problemy i 
zagrożenia, a następnie definiował kompletny 
katalog działań, które będą przeciwdziałały sy-
tuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć 
działania realizowane zarówno ze środków unij-
nych, innych środków publicznych oraz prywat-
nych. Tylko suma działań i środków pozwoli w 
sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie pro-

Rewitalizacja w gminie Tarnów

blemy – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.
Aby to można było dobrze uczynić, istotne 

jest zaangażowanie nie tylko radnych czy sołty-
sów, ale wszystkich osób i instytucji, które chcą 
w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego 
odpowiedzialne. To istotne, aby nie pominąć 
żadnych kwestii związanych zarówno z zagad-
nieniami społecznymi, jak i ekonomicznymi, 
przestrzennymi, technicznymi, środowiskowy-
mi i kulturowymi. Im większa będzie różnorod-
ność spojrzeń, tym trafniejsza będzie diagnoza i 
lepsze propozycje rozwiązań.

W jaki sposób opracowuje się taki program? 
Najpierw metodą wskaźnikową diagnozuje się 
obszary zdegradowane i do rewitalizacji. Na-
stępnie poprzez konsultacje społeczne ustalone 
ostatecznie obszary do rewitalizacji przyjmu-
je się uchwałą Rady Gminy i na tym obszarze 
planuje się projekty i zadania zmierzające do 
wyprowadzenia obszaru gminy z sytuacji kry-
zysowej oraz stworzenie warunków do jego 
dalszego rozwoju. Na każdym etapie procesu 
tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
są prowadzone konsultacje społeczne, szczegól-
nie, iż GPR jest dokumentem, do którego zada-
nia do realizacji mogą, a nawet powinni wpisać 
także mieszkańcy gminy i dzięki temu korzystać 
z środków pozabudżetowych (w tym również 
unijnych) na ich realizację.

Z informacjami na temat rewitalizacji można 
zapoznawać się na stronie internetowej gminy   
zakładka „Rewitalizacja gminy Tarnów”.

Służebność drogi koniecznej polega na tym, że jeżeli nieruchomość 
nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (krajowej, woje-
wódzkiej, powiatowej czy gminnej) lub do należących do tej nierucho-
mości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli 
gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej słu-
żebności drogowej (art. 145 Kodeksu cywilnego). Ustanowienie służeb-
ności drogowej możliwe jest w warunkach całkowitego braku dostępu do 
drogi albo w przypadku istniejącego dostępu, niemniej jednak uznanego 
za nieodpowiedni, na tle konkretnego stanu faktycznego. Przeprowadze-
nie drogi koniecznej ma być dokonane z jak najmniejszym obciążeniem 
gruntów, przez które droga ma prowadzić. Instytucja ta nie może służyć 
wygodzie właścicieli działki władnącej, kosztem ograniczenia prawa wła-
ściciela działki obciążonej.

Ustanowienie służebności może nastąpić, co do zasady, w dwojaki 
sposób – w drodze umowy pomiędzy stronami, przy czym oświadcze-
nie właściciela musi być złożone w formie aktu notarialnego lub w razie 

braku porozumienia z sąsiadem – poprzez orzeczenie sądu. Sądem wła-
ściwym jest sąd rejonowy miejsca. Przy braku porozumienia z sąsiadem 
pozostaje złożenie wniosku w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca 
położenia nieruchomości gruntowej. Od składanego wniosku zostanie 
pobrana opłata stała w wysokości 200 złotych. Należy zauważyć, iż osoba 
ubiegająca się o ustanowienie służebności powinna liczyć się dodatkowo 
z koniecznością poniesienia kosztów związanych z powołaniem biegłych 
sądowych z zakresu geodezji i kartografii (wytyczenie szlaku) oraz rze-
czoznawstwa (wyceny wartości wynagrodzenia), które szacować należy 
na poziomie ok. 2-4 tysięcy złotych – w zależności od stopnia skompli-
kowania sprawy.

Warto podkreślić, iż służebność drogi koniecznej ustanawiana jest za 
wynagrodzeniem właściciela nieruchomości obciążonej, także wówczas 
gdyby nie poniósł on żadnej szkody związanej z ustanowieniem służeb-
ności.

Prawnik radzi (8)

Kiedy można ustanowić służebność drogi koniecznej?

adwokat Piotr Sak
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Przyznano stypendia szkolne
Sześćdziesięciosześcioosobowa grupa mło-

dych ludzi – uczniów szkół z terenu gminy 
Tarnów mających wybitne osiągnięcia w nauce 
czy sporcie, otrzymało stypendia od gminnego 
samorządu.

Na wniosek Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Zawadzie stypendia otrzymało dzie-
więtnastu uczniów. Są to: Joanna Siemińska, 
Kinga Bałła, Szymon Żydowski, Piotr Zaczkie-
wicz, Grzegorz Oślizło, Jakub Ciurej, Jakub 
Golec, Dawid Wojtas, Wiktor Habel, Łukasz 
Kozioł, Marcel Kotul, Sebastian Pancerz, Bar-
tłomiej Kras, Maksymilian Tyrka, Wiktoria 
Oślizło, Anna Budzik, Katarzyna Drelicharz i 
Weronika Żydowska. Niewiele mniejszej – bo 
aż szesnastoosobowej grupie młodych zawod-
ników przyznano stypendia na wniosek UKS 
Wolania. Są to: Ewelina Dziurawiec, Rafał Sma-
gacz, Magdalena Ciężadło, Jakub Jop, Gabriela 

Zaucha, Łukasz Flaga, Oliwia Nalepa, Karolina 
Jaklińska, Jakub Jakliński, Oliwia Kołodziej, Ka-
rolina Skalna, Wiktoria Potępa, Krystian Zych, 
Wiktoria Stach, Damian Czech i Amelia Kawa. 
Na wniosek Szkoły Podstawowej w Błoniu sty-
pendia otrzymało pięć osób: Angelica Beściak, 
Eliza Gąsiorowska, Klaudia Krzyżak, Weronika 
Molczyk i Amelia Przeklasa. Również pięciu 
stypendystów reprezentuje Zespół Szkół Pu-
blicznych w Tarnowcu (Justyna Sowa, Aleksan-
dra Ciurej, Magdalena Górska, Szymon Brońca 
i Ksawery Masiuk), Szkołę Podstawową w Porę-
bie Radlnej (Filip Manijak, Wojciech Król, Filip 
Jaśkiewicz, Damian Manijak i Paweł Czapko-
wicz), a także Szkołę Podstawową w Zgłobicach 
(Julia Sus, Gabriela Kras, Karolina Kras, Ange-
lika Sabat i Izabella Chodak). Pięć stypendiów 
przyznano także na wnioski złożone przez ro-
dziców. Otrzymali je: Klaudia Karczmarczyk, 

Mateusz Kaczak, Michał Gomółka, Aleksandra 
Kucharska i Gabriel Książek. Na wniosek Szkoły 
Podstawowej w Zbylitowskiej Górze stypendia 
przyznano Michałowi Knapikowi i Aleksandrze 
Sikorze, natomiast na wniosek Zespołu Szkół 
Publicznych w Koszycach Wielkich otrzymali 
je Natalia Mirek i Damian Siuta. Dominikowi 
Wójcikowi przyznano stypendium na wniosek 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli 
Rzędzińskiej, zaś Szymon Zaucha otrzymał je 
na wniosek Zespołu Szkół Publicznych w Woli 
Rzędzińskiej.

Kwota stypendium przyznanego dla każdego 
ucznia wynosi 500 złotych. Stypendia zostały 
wręczone podczas uroczystości gminnego za-
kończenia roku szkolnego, która odbyła się 24 
czerwca w Koszycach Wielkich.

Gminny zjazd OSP
W sobotę, 23 kwietnia w Domu Ludowym 

w Zbylitowskiej Góry odbył się zjazd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP. W jego trakcie wybrano na koleją, pię-
cioletnią kadencję Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na 
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. 
W skład nowego zarządu weszli: Henryk Solak 
– prezes, Bartosz Łaśko i Andrzej Muniak – wi-
ceprezesi, Jan Michalik – komendant, Jolanta 
Kałuża– sekretarz, Piotr Olszówka – skarbnik, 
Daniel Gniewek - członek prezydium, zastępca 
komendanta, a także Łukasz Aleksander, Marek 
Cichy, Dariusz Damian, Zbigniew Gniewek, Ja-
cek Górski, Sebastian Guzik, Wojciech Hońdo, 
Mariusz Kuroś, Marian Molek, Lucjan Olszów-
ka, Krzysztof Ptak, Dariusz Tokarz, Krzysztof 
Wzorek i Łukasz Zych– członkowie. Komisję 
Rewizyjną tworzą: Stefan Kolak – przewodni-
czący,– Marcin Krzyśko – wiceprzewodniczący 
i Stanisław Czernecki – sekretarz. Natomiast de-
legatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP zostali wybrani Daniel Gniewek, Andrzej 
Muniak i Piotr Olszówka.

Nowy kapelan

Po raz pierwszy w historii strażacy-ochotnicy 
z gminy Tarnów mają swego kapelana. Został 

Co słychać u ochotników?
nim wikariusz ze Zbylitowskiej 
Góry - ks. Tomasz Kaczor. No-
minacja na Kapelana Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
dla Gminy Tarnów dokonana 
przez biskupa tarnowskiego An-
drzeja Jeża jest pozytywną odpo-
wiedzią na wniosek skierowany 
przez Zarząd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP. Nowy kapelan, 
który po raz pierwszy w nowej 
roli wystąpił podczas gminnych 
obchodów Dnia Strażaka, pochodzi z parafii 
Wielogłowy. Święcenia kapłańskie otrzymał w 
tarnowskiej katedrze 30 maja 2015 roku, a kil-
ka dni później otrzymał skierowanie do pracy 
duszpasterskiej w Zbylitowskiej Górze. Pracę tę 
rozpoczął pod koniec sierpnia ubiegłego roku.

Gminny dzień strażaka
W sobotę, 21 maja w Zbylitowskiej Górze od-

był się Gminny Dzień Strażaka. Udział w nim 
wzięły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy 
Tarnów wraz z pocztami sztandarowymi. Uro-
czystość rozpoczęła msza święta w miejscowym 
kościele parafialnym. Następnie uczestnicy w 
uroczystym przemarszu udali się na plac św. 
Floriana w centrum miejscowości. W trakcie 
uroczystości prezes zarządu oddziału gmin-
nego Henryk Solak dokonał podsumowania 
minionego roku, a podziękowania za służbę na 
rzecz mieszkańców gminy złożył wójt Grzegorz 
Kozioł. Ponadto odznakę za 10 lat służby otrzy-
mali: Andrzej Muniak, Jerzy Biernat, Krzysztof 
Wzorek, Dawid Biernat, Łukasz Biernat, Konrad 
Pyzdek, Dominik Wzorek, Józef Bednarz, Paweł 
Koczwara, Wojciech Szymczak, Kamil Pyzdek, 
Artur Wzorek, Agata Muniak, Joanna Muniak, 
Sylwia Fudyma, Anna Wzorek, Małgorzata Fu-
dyma, Beata Młyniec i Sabina Wzorek, zaś za lat 
5 służby odznaczeni zostali: Wioletta Fudyma, 
Damian Hałun, Marcin Krzyśko, Sebastian Buś 
i Tomasz Wzorek.

Strażak bezpieczny i 
umundurowany

W ramach konkursu Bezpieczny Strażak 
2016, podobnie jak w ubiegłych latach, do gmi-
ny trafiło 4,5 tysiąca złotych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na dofinanso-
wanie zakupu trzech kompletów umundurowa-
nia bojowego strażaków. Zestawy o łącznej war-
tości ok. dziesięciu tysięcy złotych, składające się 
z ubrania ochronnego, butów bojowych, hełmu, 
kominiarki i rękawic trafią do OSP KSRG Zgło-
bice.

Selektywne wywoływanie 
w Białej i Łękawce

Gmina otrzymała również ponad siedem ty-
sięcy złotych z programu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego „Bezpiecz-
na Małopolska 2016” na sfinansowanie zakupu 
i montażu urządzenia selektywnego wywoływa-
nia dla OSP Biała i OSP Łękawka. Oznacza to, 
że w razie alarmu sygnał będzie przekazywany 
automatycznie przez dyspozytora Państwowej 
Straży Pożarnej do syren alarmowych zlokalizo-
wanych w tych miejscowościach. Jednocześnie 
członkowie jednostki operacyjno-technicznej 
wspomnianych OSP będą otrzymywać sms z 
informacją o alarmie. Uruchomienie systemu 
skróci czas wyjazdu do zdarzenia.
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RÓŻNE

Grono gminnych stypendystów powiększyło 
się w ostatnim czasie o kolejne sześć osób. Tym 
razem stypendia otrzymali: Eliza Gąsiorowska 
z Błonia, Artur Górski z Nowodworza, Artur 
Lis z Woli Rzędzińskiej, Zuzanna Smolińska z 
Tarnowca, Adam Tadel ze Zbylitowskiej Góry i 
Katarzyna Zaucha z Woli Rzędzińskiej. To już 
druga w tym roku grupa utalentowanych mło-
dych ludzi, która dołączyła do grona gminnych 
stypendystów.

Eliza Gąsiorowska to utalentowana młoda 
wokalistka. Ma na swoim koncie wysokie miej-
sca i nagrody zdobyte w licznych przeglądach i 
festiwalach muzycznych m. in. w Nowym Tar-
gu, Krakowie, Żabnie, Miechowie, Szczucinie 
i Tarnowie. W gminie znana jest z występów 
podczas dużych wydarzeń kulturalnych, takich 
jak Mania Pomagania czy obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości.

Artur Górski – uczeń technikum w Mości-
cach, coraz śmielej poczyna sobie na ringu 
bokserskim. Do swoich największych sukce-

Rośnie grono stypendystów

Z usług kominiarskich należy korzystać regularnie…
Rozmowa ze mistrzem kominiarskim Wiesławem Zabawą, mieszkańcem 
Zawady i prezesem Krajowej Izby Kominiarzy w Tarnowie.

sów – jak do tej pory – zaliczyć może zwycię-
stwo w Mistrzostwach Małopolski w Boksie, za-
jęcie drugiego miejsca w Mistrzostwach Polski 
Kadetów w Grudziądzu, a także III miejsca w 
Grand Prix Małopolski w boksie.

Artur Lis jest zawodnikiem Tarnowskiego 
Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych 
Start. Trenuje podnoszenie ciężarów. Jako repre-
zentant kraju na Mistrzostwach Europy w ubie-
głym roku zajął szóste miejsce z wynikiem 157 
kg. Natomiast wspólnie z kolegami z klubu pod-
czas drużynowych Mistrzostw Polski wywalczył 
srebrny medal.

Zuzanna Smolińska – studentka Wydziału 
Sztuki krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicz-
nego jest osobą wielu talentów. Śpiewa w aka-
demickim chórze, trenuje Kung Fu, doskonali 
swoje umiejętności wokalne w szkole muzycz-
nej, ale największe sukcesy odnosi w zakresie 
malarstwa, w której to dziedzinie doczekała się 
już wystaw zbiorowych i indywidualnych w Kra-
kowie i Tarnowie.

Adam Tadel to młody, dobrze zapowiadający 
się muzyk jazzowy. Choć aktualnie kończy do-
piero studia I stopnia na Instytucie Jazzu Aka-
demii Muzycznej w Katowicach, to ma już za 
sobą wiele prestiżowych nagród w konkursach 
jazzowych w kraju i za granicą m. in. Grand 
Prix 39. Międzynarodowego Festiwalu Jazzo-
wego w Getxo 2015, Grand Prix na 8th Azoty 
Tarnów Jazz Contest, III miejsce na festiwalu 
B-jazz w Leuven 2016. Z jego udziałem zostały 
nagrane już trzy płyty, wkrótce ukażą się ko-
lejne.

Katarzyna Zaucha – zdolna wokalistka zna-
na jest już mieszkańcom gminy choćby ze swo-
ich licznych występów na „Manii Pomagania”, 
a także na festynach i innych uroczystościach 
gminnych i parafialnych. Należy do Orkiestry 
Dętej OSP z Woli Rzędzińskiej, a także do ze-
społu Last Hope działającego w tarnowskim 
Pałacu Młodzieży. Jest laureatką licznych prze-
glądów i festiwali muzycznych.

Od kilku miesięcy jest Pan prezesem Krajowej 
Izby Kominiarzy w Tarnowie. Co to za organi-
zacja?

Izba Kominiarska to stowarzyszenie nowe, 
które zastąpiło mało aktywną Korporację Komi-
niarzy. Działa na terenie całego kraju, a jej zało-
życielem jest kominiarz ze Skierniewic Marcin 
Ziombski. Walne zebranie Krajowej Izby Komi-
niarzy w Tarnowie odbyło się 11 maja. Wzię-
ło w nim udział 47 kominiarzy z Małopolski i 
Podkarpacia. Prezesem zostałem wybrany jed-
nogłośnie, wiceprezesami zostali mistrzowie ko-
miniarscy Stanisław Lemek z Tarnowa i Janusz 
Ankier z Jasła, sekretarzem mistrz kominiarski 
Mariusz Pieniążek, a skarbnikiem mistrz komi-
niarski Marek Romański. Do Krajowej Izby Ko-
miniarzy w Tarnowie, która swoją siedzibę ma 

przy ul. Ujejskiego, należą wszyscy tarnowscy 
kominiarze. 

Czym się zajmujecie?
Celem naszego stowarzyszenia jest przede 

wszystkim doskonalenie zawodowe – nauka i 
edukacja kominiarzy. Chcemy przede wszyst-
kim pomagać tym kominiarzom, którzy są mniej 
operatywni w rozwiązywaniu problemów. Wielu 
kominiarzy starszego pokolenia nie miało oka-
zji, by poznać nowe technologie np. związane z 
funkcjonowaniem kotłów grzewczych. Chcemy, 
aby każdy kominiarz dobrze mógł je poznać i 
dlatego stawiamy na szkolenia. Ponadto naszym 
celem jest współpraca z nadzorami budowlany-
mi, Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Pracy, 
współdziałanie z organizacjami w kraju o po-
krewnych branżach, dążenie do podniesienia 
etyki zawodu kominiarskiego i propagowanie jej 
zasad wśród członków oraz obrona zbiorowych 
interesów członków.

Chcecie także edukować społeczeństwo…
Rzeczywiście, mało kto zdaje sobie z tego 

sprawę, ale zgodnie z przepisami czyszczenie 
przewodów kominowych powinno się odbywać 
cztery razy w roku dla przewodów dymowych, 
dwa razy w roku dla przewodów spalinowych, 
a co najmniej jeden raz w roku dla przewodów 

wentylacyjnych. Jeśli kominy nie są regular-
nie czyszczone i sprawdzane przez kominiarzy, 
a dojdzie do tragedii, firmy ubezpieczeniowe 
mogą odmówić wypłaty odszkodowania. To 
bardzo ważne, aby ludzie zdawali sobie sprawę, 
że trzeba regularnie korzystać z usług kominiar-
skich. Propagowanie tej wiedzy to zadanie nie 
tylko dla naszego stowarzyszenia, ale również 
np. dla gmin.

Na przeszkodzie stoi chyba jednak koszt takiej 
usługi?

Jeśli kominiarz idzie przez całą miejscowość 
koszt nie jest zbyt wysoki, ok. 20-40 złotych, 
natomiast kiedy wzywamy kominiarza indywi-
dualnie, to jest ok. 120 złotych. Dlatego warto 
korzystać z takiej usługi grupowo. Myślę, że tu 
jest duża rola sołtysów, aby mieszkańców zachę-
cić do korzystania z takich zbiorowych akcji.

Wiemy już, jak często należy dokonywać prze-
glądu kominów. A na co jeszcze powinni zwró-
cić uwagę mieszkańcy?

Na stolarkę okienną. Jeśli jest ona nadmiernie 
doszczelniona, nasze kominy – zamiast wycią-
gać spaliny – często podają je do środka. Dla-
tego – żeby uniknąć nieszczęścia – powinniśmy 
pamiętać, aby nasze okna miały nawiewniki za-
pewniające dopływ powietrza do wewnątrz.

Adam Tadel Artur Górski Artur Lis Eliza Gąsiorowska Katarzyna Zaucha Zuzanna Smolińska
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HISTORIA

Leksykon historyczny miejscowości gminy Tarnów (13)

Wola Rzędzińska (cz. II)

Nieć. Kościół wznoszono na placu bezpośred-
nio za prezbiterium pierwszego kościoła. Do 
końca 1918 r. powstało prezbiterium i nawy 
boczne. Po drugiej stronie drogi założono 
cmentarz.

Podczas I wojny światowej, na przełomie 
lat 1914 i 1915 wojska rosyjskie przeniosły 
do magazynów obok linii kolejowej w Woli 
Rzędzińskiej zapasy z ostrzeliwanego przez 
Austriaków Tamowa. Na początku maja 1915 
r. na terenie wsi toczyły się walki związane z 
wielką bitwą gorlicką. Pamiątką po nich jest 
zabytkowy cmentarz wojenny nr 204. Za-
projektowany przez Heinricha Scholza. W 
trzech grobach zbiorowych i 78 pojedynczych 
pochowano na nim siedmiu żołnierzy austro
-węgierskich i 84 żołnierzy rosyjskich.

W 1916 r. ks. Józef Stabrawa przeniósł z 
Wałek do Woli Rzędzińskiej ochronkę prowa-
dzoną przez siostry ze Zgromadzenia Służeb-
niczek NMP. Funkcjonowała ona do 1949 r. 
W 1919 r. z inicjatywy ks. ekspozyta Włady-
sława Kowalczyka zakupiono drewniany dom 
w Jurkowie nad Dunajcem, który po przewie-
zieniu do Woli Rzędzińskiej został złożony 
na nowo i pełnił funkcję domu parafialnego 
i mleczarni. W 1922 r. otwarto w 
jego miejscu nowy dom z salą dla 
przedstawień i lokalem dla kasy 
pożyczkowej. Otrzymał on statut i 
nazwę Katolicki Dom Ludowy im. 
Królowej Korony Polskiej. Istnie-
je do dnia dzisiejszego. 1 lutego 
1921 r. samodzielną działalność 
w budynku dawnej ochronki roz-
poczęła 1-klasowa szkoła na Pod-
lesiu. Mieściła się ona w budynku 
ochronki. W 1921 r. według spisu 
statystycznego w Woli Rzędziń-
skiej było 2329 mieszkańców i 455 
budynków mieszkalnych.

10 maja 1925 r. Biskup Leon Wałęga ery-
gował w Woli Rzędzińskiej samodzielną pa-
rafię. Pierwszym proboszczem został ks. Jan 
Węgrzyn. Księżna Konstancja Sanguszkowa 
uposażyła parafię 5 hektarami 18 arami pola 
w Woli Rzędzińskiej i około 7 hektarami pola 
na Podlesiu. Niedługo potem przystąpiono do 
rozbiórki starego kościoła i budowy zachod-
niej części nowego. Prawdopodobnie przy 
okazji budowy nowego kościoła na cmen-
tarzu w Rzędzińskiej powstała charaktery-
styczna kaplica grobowa ufundowana przez 
Józefa Zauchę (zm. 1916) w stylu zbliżonym 
do kościoła parafialnego. Zapoczątkowaną w 
1911 r. budowę kościoła ukończono w 1934 
r. łącznie z wyposażeniem wewnętrznym. Oł-
tarze główny, boczne oraz ambona wykonane 
zostały w stylu neogotyckim przez Stanisława 
Kozioła. W ołtarzu głównym znalazł się obraz 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy ze starego 
kościoła. W 1938 r. oddano do użytku muro-
wany, piętrowy budynek szkoły (rozbudowany 
w latach 1985-87). Obecnie mieści się w nim 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny 
Marusarz.

Najważniejszym wydarzeniem na począt-
ku XX stuleciu dla Woli Rzędzińskiej była 
budowa pierwszego kościoła. W 1901 z taką 
ideą wystąpił Adam Nosal. Utworzono komi-
tet budowy kościoła z Adamem Nosalem na 
czele, wspierany przez księdza dziekana Jana 
Bernackiego. Między innymi dzięki jego po-
parciu uzyskano zgodę biskupa tarnowskiego 
Leona Wałęgi na rozpoczęcie prac i zebrano 
środki finansowe. Wiosną 1902 r. wykonano 
fundamenty kościoła i wmurowano kamień 
węgielny, który poświęcił ks. Jan Bernacki. 
Pracami murarskimi kierował Antoni Szatko 
z Lisiej Góry. Obok kościoła zbudowanego w 
tradycji gotyku w zbliżonym czasie powstała 
drewniana dzwonnica (nieistniejąca). Do bu-
dowy włączyli się też mieszkańcy Jodłówki i 
Wałek. Jesienią 1903 r. biskup tarnowski Leon 
Wałęga dokonał uroczystego wprowadzenia 
do kościoła w Woli Rzędzińskiej obrazu Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy ufundowanego 
przez Adama i Rozalię Nosalów i odprawił 
tam pierwszą mszę Św. W następnym roku 
przy kościele zamieszkał wikariusz ze Skrzy-
szowa ks. Antoni Działo. 

W 1908 r. w Woli Rzędzińskiej z inicjatywy 
Władysława Bryga i wójta Józefa Mroza po-
wstała Ochotnicza Straż Pożarna. W r. 1909 
Kółko Rolnicze, a w 1910 „Spółka oszczęd-
ności i pożyczek w Woli Rzędzińskiej”, dzia-
łająca według reguł kas Stefczyka, które miały 
zwalczać zjawisko lichwy. W tym samym roku 
powstała też filialna szkoła na Podlesiu z do-
jeżdżającym nauczycielem. 

22 kwietnia 1911 r. staraniem ks. Józefa Sta-
brawy, wikariusza parafii skrzyszowskiej dla 
Woli Rzędzińskiej biskup Leon Wałęga usta-
nowił w Woli Rzędzińskiej ekspozyturę nieza-
leżną od parafii w Skrzyszowie. Z inicjatywy 
ks. J. Stabrawy powołano komitet budowy 
nowego kościoła i jeszcze w tym roku rozpo-
częto budowę dużego neogotyckiego kościoła 
zaprojektowanego przez tarnowskiego archi-
tekta Augustyna Tarkowskiego, znanego mię-
dzy innymi jako realizator budowy kościołów 
w Łukowej i księży Misjonarzy w Tarnowie. 
Pracami budowlanymi kierował majster Jan 

dr Krzysztof Moskal

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z I poł. XX wieku

Kapliczka domkowa z 1917 roku

Katolicki Dom Ludowy powstały w latach 1919-1922
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Leksykon historyczny miejscowości gminy Tarnów (13) Pod Okiem Opatrzności

Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach 
funkcjonuje już sto lat
W roku 2016 mieszkańcy wsi Jodłówka-Wał-
ki świętują stulecie edukacji młodych pokoleń 
w swojej Szkole Podstawowej. Zanim tutejsi 
mieszkańcy wybudowali swoją szkołę, dzieci 
„światlejszych” i nieco zamożniejszych gospo-
darzy wsi, uczęszczały na naukę do ochronki 
w Woli Rzędzińskiej, w której nauczyciela-
mi były siostry zakonne. Ponieważ jednak 
do szkoły w Woli Rzędzińskiej było daleko, 
mieszkańcy Jodłówki-Wałek zadecydowali 
wybudować własną szkołę. W roku 1912 wieś 
Jodłówka ad Wałki otrzymała w podarunku 
pod budowę szkoły „piaszczystą i wydmistą 
górkę porośniętą świerkami i różnymi krze-
wami a już w 1913 roku rozpoczęła budowę 
szkoły. W 1914 na chwilę przerwano budowę 
szkoły z racji wybuchu I wojny światowej, 
potem dokończono, by już w roku 1916 roz-
począć nauczanie dzieci w swojej szkole w 
Jodłówce-Wałkach. Jak na tamte czasy, była 
to piękna szkoła z cegły starannie wyfugowa-
nej, kryta czerwoną dachówką, która składała 
się z dwóch sal lekcyjnych, korytarza i miesz-
kania służbowego. Ubikacje zlokalizowano w 
oddzielnej szopie.
Z biegiem dziesiątek lat, szkoła była rozbudo-
wywana na trzy strony świata: na południe, 
na północ i na wschód. W roku 2007 odda-

no do użytku piękną, nową salę gimnastyczną 
wraz z zapleczem sanitarnym. A w ostatnich 
latach dokonano wiele remontów oraz dobu-
dowano po stronie wschodniej nowy obiekt 
na przedszkole i kuchnię. Dzisiaj Szkoła w 
Jodłówce-Wałkach z piękną elewacją, krze-
wami i kwiatami, z salą gimnastyczną oraz z 
nowym ogrodzeniem prezentuje się wspaniale.
W tym szkolnym budynku – wiele razy rozbu-
dowywanym i upiększanym – pod troskliwą 
opieką nauczycieli, wykształciło się i wychowa-
ło kilka pokoleń. Pierwszą nauczycielką, która 
uczyła bardzo krótko, była Stodółkówna. Po 
niej uczył też tylko jeden nauczyciel – Ignacy 
Bobka. W roku 1922 doszła Zofia Goląkówna 
i wtedy z Ignacym Bobka uczyli w szkole dwu-
klasowej we dwoje. W miarę upływu lat, edu-
kacją dzieci i młodzieży zajmowało się coraz 
więcej nauczycieli tak, że w ostatnich latach 
ich liczba dochodziła do kilkunastu. Należy 
wspomnieć też kierowników i dyrektorów stu-
letniej Jubilatki, którzy w ciągu jednego długie-
go wieku, pełnym burz dziejowych i wydarzeń, 
uczyli i wychowywali młode pokolenia: Zofia 
Stodółkówna, Ignacy Bobka, Władysław Po-
tępa, Władysław Dźwirek, Adam Gajewski, 
Stanisława Żmuda, Wanda Kalawa, Stefan 
Majka, Kazimiera Sas, Maria Haus (kierownik 

5-cio klasowej Szkoły), Grażyna Grzegorczyk, 
Krystyna Dudoń.
Dziękuję Opatrzności Bożej, że dane mi było 
w Jodłówce-Wałkach uczyć religii katolickiej 
od roku 1973 do 2009 (z roczną przerwą), w 
tym dziewiętnaście lat w miejscowej Szkole 
– Czcigodnej Stuletniej Jubilatce. Obecnych 
Nauczycieli w Jodłówce-Wałkach polecam 
opiece Opatrzności Bożej i życzę im obfitych 
owoców z nauczycielskiej pracy nad młodym 
pokoleniem. A Zmarłych Nauczycieli polecam 
miłosiernej Opatrzności Bożej, by w nagrodę 
za pracę nad dziećmi i młodzieżą dostąpili 
wizji beatyficznej w niebie.
Więcej wiadomości na temat Szkoły Podsta-
wowej w Jodłówce-Wałkach, można zaczerp-
nąć z moich publikacji:  Dzieje Szkoły Podsta-
wowej w Jodłówce-Wałkach na tle wydarzeń 
w kraju i za granicą, Tarnów 2011, a także 
Dzieje wsi i parafii Jodłówka-Wałki, Tuchów 
1995.

ks. dr Tadeusz Wolak

reklama

Ptasie mleczko z malinami 
i galaretką

Trwa sezon na owoce. Trudno więc z tego dobrodziejstwa nie 
skorzystać i nie robić smakowitych ciast z owocami. Tym ra-
zem prosty i łatwy przepis na lekkie ptasie mleczko z malina-
mi (lub innymi owocami), którym podzieliła się z nami pani  
Danuta z Woli Rzędzińskiej.

Składniki:
3 galaretki o różnych smakach,
2 szklanki mleka, 
2 śmietanki „Śnieżki”, maliny (lub inne owoce), 
paczka biszkoptów

Wykonanie:
Galaretki rozpuścić według przepisu w osobnych naczyniach. 
Śmietanki „Śnieżki” ubić w osobnych naczyniach każdą  
z niepełną szklanką mleka. Gdy galaretki zaczną tężeć, każ-
dą z nich zmiksować na najwyższych obrotach ze śmietanką. 
Okrągłą tortownicę wyłożyć biszkoptami (mogą być nasączo-
ne alkoholem), następnie nałożyć pierwszą warstwę powstałej 
masy jednego koloru, następnie drugą warstwę innego koloru.  
Na wierzch posypać malinami (lub innymi owocami i zalać tę-
żejącą trzecią galaretką.

Tajne przepisy naszych gospodyń (9)
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