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Plany 
zagospodarowania 
przestrzennego
   Do publicznego wglądu wyłożony zo-
stał Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego w miejscowości Koszyce 
Wielkie i Koszyce Małe - obejmujący rejon 
szkoły w Koszycach Wielkich.

Plan został wyłożony do publiczne-
go wglądu po raz drugi po uwzględnieniu 
uwag mieszkańców, które wpłynęły podczas 
pierwszego wyłożenia. Konsultacje trwa-
ją codziennie w Urzędzie Gminy Tarnów, 
w godzinach otwarcia, i zakończą się w dniu 
27 stycznia. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Referacie Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Gminy Tarnów, 
kierownik Wioletta Kaliwoszka - Kawula 
tel. 14 688 01 38.

Nowe unijne 
pieniądze dla 
Gminy Tarnów
   Ponad 1,6 miliona unijnego dofi nansowa-
nia otrzyma gmina Tarnów na przebudowę 
drogi „Na szpic” w miejscowości Jodłówka - 
Wałki. Pieniądze będą pochodzić z „nowego” 
okresu programowania środków unijnych
-Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Na pozyskanie dofi nansowa-
nia gmina Tarnów złożyła wniosek o przy-
znanie pomocy, który został rozpatrzony 
pozytywnie. Dzięki otrzymanym przez gmi-
nę funduszom unijnym, droga „Na Szpic” 
w miejscowości Jodłówka - Wałki zyska od-
wodnienie, ścieżkę rowerową oraz nową na-
wierzchnię asfaltową.
- W ostatnich latach bardzo dobrze radzili-
śmy sobie z funduszami unijnymi, wykorzy-
stując optymalnie możliwości pozyskania 
dotacji. Dlatego w nowym okresie progra-
mowania zrobimy wszystko, by pozyskiwać 
wsparcie równie skutecznie - mówi wójt 
gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. - Wniosek 
o dotację unijną na kompleksową przebudo-
wę drogi w Jodłówce - Wałkach uzyskał wyso-
ką ocenę, dzięki czemu inwestycja będzie mo-
gła ruszyć prawdopodobnie już w przyszłym 
roku - dodaje.

W 2016 roku tracą ważność dowody 
osobiste wydane w 2006 roku. Kto jeszcze nie 
wymienił dokumentu, powinien jak najszyb-
ciej złożyć wniosek. Z kolei w 2017 będzie 
trzeba wymienić dowody osobiste wydane 
w 2007 roku. 

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych nakłada na posiadacza dowodu 
osobistego obowiązek jego wymiany, między 
innymi, w przypadku upływu terminu waż-
ności dowodu osobistego. Dowody osobiste 
są wydawane osobom pełnoletnim i niepeł-
nioletnim powyżej 5 roku życia na okres 10 
lat od daty wydania. Termin ważności doku-
mentu zapisany jest na dowodzie osobistym. 
Jego sprawdzenie jest bardzo ważne, gdyż 
oprócz ustawowego obowiązku posiadania, 

W bieżącym roku pierwszy śnieg nie zasko-
czył drogowców w gminie Tarnów, gdyż prze-
targ na zimowe utrzymanie dróg gminnych 
w sezonie 2016/2017 został rozstrzygnięty 
przed nadejściem chłodów. W sezonie zimo-
wym o bezpieczeństwo kierowców w gminie 
Tarnów, odśnieżając i posypując nasze drogi, 
dbać będzie dziewięciu wykonawców.

 - Jesteśmy dobrze przygotowani na sezon 
zimowy. Warto dodać, że prace drogowców 
monitorują zamontowane w odśnieżarkach 
systemy GPS, dzięki czemu wykonawcy będą 
opłacani jedynie za faktycznie wykonaną pracę, 
nie zaś za „pozostawanie w gotowości” - informuje 

Mariusz Tyrka, kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów.

Wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzy-
mania dróg gminnych należy zgłaszać do 
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gmi-
ny Tarnów pod numer telefonu  14 688 01 15 
lub u miejscowych sołtysów.

Równocześnie informujemy, że za zimowe 
utrzymanie dróg wojewódzkich odpowiada 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
Rejon Tarnów: telefon 14 621 98 46,  natomiast 
za utrzymanie dróg powiatowych odpowiada 
Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzi-
bą w Zgłobicach, całodobowy telefon dyżurny: 
501 799 432.

Czy Twój dowód jest jeszcze ważny?

Sprawdź, kto odśnieża nasze drogi…

posługiwanie się nieważnym dokumentem 
może spowodować trudności w załatwianiu 
spraw w urzędzie, banku i wszędzie tam, gdzie 
konieczne jest potwierdzenie naszej tożsamości.

O wymianę należy wystąpić nie później niż 
na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dokumentu. Do wniosku o wydanie dowodu 
osobistego należy dołączyć kolorową fotogra-
fi ę. Wypełniony i własnoręcznie podpisany 
wniosek o wymianę dowodu osobistego moż-
na złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Tarnów 
w pokoju nr 9. Na nowy dowód osobisty czeka się 
maksymalnie 30 dni od daty złożenia wniosku. 
Wydawane są one nieodpłatnie. Wszelkie do-
datkowe informacje można uzyskać w Referacie 
Spraw Społeczno - Administracyjnych Urzędu 
gminy Tarnów - kierownik Maria Golonka tel. 
14 688 01 40.

WYKAZ FIRM ODPOWIEDZIANLNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE 
DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW W SEZONIE 2016/2017

Jodłówka-Wałki, 
Wola Rzędzińska I i II

Koszyce Wielkie,
Koszyce Małe

Biała

Zawada

Łękawka

Tarnowiec, 
Nowodworze

Błonie, 
Zgłobice

Zbylitowska Góra

Poręba Radlna, 
Radlna

502-124-946

507-773-606

508-342-719

785-628-207

607-914-035

Telefon kontaktowyNazwa fi rmyMiejscowość

691-740-100

785-628-207

609-356-482

694-978-420

Zakład Handowo-Usługowo-
Produkcyjny “TADEX”

Piotr Łazarek Zakład „LAS-BUD”

Usługi Transportowe Augustyn Kieć

Sławomir Kuczera 
Firma Usługowo-Transportowa

„GRUNT” Nowak Przemysław

Firma Transportowo-Usługowo-
Handlowa „TRAX”

Sławomir Kuczera 
Firma Usługowo-Transportowa

Stanisław Jurczak 
Firma Usługowo-Transportowa

Firma Handlowo-Usługowa 
„Zbyszko” Zbigniew Ciurej
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Wójt Grzegorz Kozioł obiecał, że zapropo-
nuje obniżenie podatków na przyszły rok i… 
mamy podatkową rewolucję. Niektóre stawki 
obniżone zostały nawet o więcej niż połowę. 
Kto na tym zyska? Chodzi o to, aby zmini-
malizować skutki wprowadzonych przez sta-
rostwo zmian w ewidencji gruntów, wskutek 
czego zmieniły się niektóre kwoty do zapłaty, 
ale także o pobudzenie gospodarcze terenów 
wokół Tarnowa, zwłaszcza jeśli chodzi o drob-
ne usługi.

W poprzednim numerze pisaliśmy, że część 
mieszkańców gminy Tarnów było oburzonych 
na widok kwot widniejących na nakazach płat-
niczych, bo przychodziło im płacić wyższe po-
datki. Samorząd gminny na ten stan rzeczy nie 
miał żadnego wpływu. Był to po prostu efekt 
przeprowadzanych przez starostwo co dziesięć 
lat aktualizacji ewidencji gruntów. A w ciągu 
tych dziesięciu lat powstały nowe osiedla, nowe 
domy, budowle, za które płacono niekoniecznie 
zgodnie z obowiązującym prawem. Niektóre go-
spodarstwa straciły status rolny, bo na przykład 
rodzice przepisali działki na dzieci i teraz mają 
już poniżej hektara, a takie nie są już zwolnione 
ustawowo z podatków za budynki gospodarcze. 
W obrębie niektórych nieruchomości znajdo-
wały się też nielegalne budowle np. garaże, któ-
rych właściciele nie zgłosili do odpowiednich 
organów.

Ponieważ wzrost wysokości podatku był dla 
wielu mieszkańców dużym obciążeniem, wójt 
obiecał, że zwróci się do Rady Gminy Tarnów 
o obniżenie gminnych stawek podatku od 
nieruchomości, aby częściowo zrekompenso-
wać skutki aktualizacji map. Gmina bowiem –  
w przypadku zmiany ewidencji gruntów – nie 
ma innej możliwości działania. Ustalając poda-
tek dla danej nieruchomości musi zrobić to na 
podstawie danych przekazanych przez staro-

stwo. To ono podaje gminie informację, jaka jest 
powierzchnia nieruchomości, ile w danej nieru-
chomości jest gruntów pod zabudowę mieszkal-
ną, a ile rolnych, jakie budynki i zabudowania 
znajdują się na danej nieruchomości. Gmina nie 
ma możliwości ingerencji w dane udostępnione 
przez starostwo - na podstawie otrzymanych in-
formacji oblicza wysokość podatku i wystawia 
nakaz.

Na sesji, która odbyła się pod koniec listopa-
da, doszło rzeczywiście – można śmiało użyć 
tego stwierdzenia – do podatkowej rewolucji. 
Radni jednogłośnie przychylili się do propozy-
cji wójta i obniżyli stawki podatkowe w gminie 
Tarnów na 2017 rok, niektóre nawet o więcej niż 
połowę. Największe obniżki dotyczą gruntów 
budowlanych oraz gruntów i budynków zwią-
zanych z prowadzeniem niektórych rodzajów 
działalności gospodarczej.

Dla przykładu: stawka dla gruntów budowla-
nych, która w 2016 roku wynosiła 0,24 zł, zosta-
ła obniżona do poziomu 0,11 zł. A dla gruntów 
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od  
1 hektara powierzchni z 3,22 zł do 1 zł.

 - Skala problemu, jaka ujawniła się przy 
ostatniej aktualizacji klasyfikacji gruntów uświa-
domiła nam, że trzeba radykalnie zmienić poli-
tykę podatkową – mówi wójt Grzegorz Kozioł. 
– Zmiany dotknęły przede wszystkim grunty  
i domy w większości ludzi starszych, o najmniej-
szych dochodach, dla których wzrost podatków 
był sporym obciążeniem. Teraz po obniżeniu 
gminnych stawek od gruntów budowlanych 
mieszkańcy zapłacą i tak więcej niż w 2015 roku, 
ale dużo mniej niż w 2016 roku. Natomiast wy-
raźnie mniej niż do tej pory płacić będą teraz ci, 
którzy wybudowali się w ostatnich latach i dla 
których sytuacja po aktualizacji map nie uległa 
zmianie.

Rewolucja podatkowa nie dotyczy tylko osób 

prywatnych, ale również prowadzących działal-
ność gospodarczą. Wprawdzie przedsiębiorców 
zmiany w klasyfikacji gruntów nie dotknęły,  
to im również obniżono podatki.

- Nasza gmina nie nastawia się na ciężki 
przemysł, ale na budownictwo jednorodzinne  
i drobną przedsiębiorczość oraz różnego rodza-
ju usługi. Dlatego warto stworzyć jeszcze lepsze 
warunki dla wszelkich inicjatyw prorozwojowych 
– twierdzi wójt. – Budujemy wizerunek gminy 
przyjaznej dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla 
inwestycji nieuciążliwych. Zależy nam, aby pod 
Tarnowem rozwijała się obsługa dla rolnictwa, 
dlatego przeszło trzykrotnie obniżony został 
podatek  od budynków związanych z obrotem 
kwalifikowanym materiałem siewnym. Niezwy-
kle korzystne rozwiązania podatkowe proponu-
jemy dla osób chcących prowadzić działalność 
w zakresie służby zdrowia czy ekologiczne stawy 
rybne. Idealne warunki do hodowli karpi i innych 
ryb są w Zbylitowskiej Górze czy Jodłówce-Wał-
kach. Dla prowadzących firmy i różnego rodzaju 
przedsięwzięcia gospodarcze to być może w biz-
nesplanach nie będzie znacząca pozycja, ale na 
pewno będzie to zachęta, by u nas inwestować, 
tworzyć miejsca pracy.

Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że 
obniżenie podatków to też zmniejszone wpływy 
do budżetu gminy. Czy grozi nam więc wstrzy-
manie lub ograniczenie niektórych inwestycji?

Wszystko zostało w Urzędzie Gminy wyliczo-
ne. Gdyby na listopadowej sesji w podatkach nic 
nie zostało zmienione to dochody gminy wzro-
słyby rocznie o około 1,4 mln zł. Po zmianach 
zwiększą się o 200-300 tys. zł. Różnica wyniesie 
więc przeszło milion złotych. Należy pamiętać, 
że byłoby więcej w ciągu roku pieniędzy do dys-
pozycji, ale kosztem przede wszystkim domo-
wych budżetów osób samotnych, najuboższych 
i rodzin wielodzietnych.

Warto dodać, że tak atrakcyjnej strategii po-
datkowej – zarówno dla mieszkańców, jak rów-
nież przedsiębiorców – nie wypracowano do-
tąd ani w mieście Tarnowie, ani w żadnej innej  
sąsiedniej gminie.

Rewolucja w podatkach
Wójt Grzegorz Kozioł dotrzymał słowa i… będziemy mniej płacić
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Przedsiębiorcy z gminy 
Tarnów wyróżnieni

Przedsiębiorstwa z terenu Gminy Tarnów 
zostały docenione w trakcie Gali Przedsię-
biorczości Powiatu Tarnowskiego, która od-
była się w Centrum Paderewskiego w Kąśnej 
Dolnej. Wyróżnienia w Nagrodach Gospo-
darczych Starosty Tarnowskiego za 2016 rok 
w kategorii mikro przedsiębiorca otrzymały 
fi rmy: Czemarol Papugowie ze Zbylitowskiej 
Góry oraz Szkółka Krzewów, Drzew i Roślin 
Ozdobnych Wiesław Naleziński z Błonia. 
W kategorii średnie przedsiębiorstwo wyróż-
niony został ZPH POLMARK Marek Rzepka 
z Woli Rzędzińskiej.

Sesja Młodzieżowej Rady 
 25 października odbyła się XXXI sesja Mło-

dzieżowej Rady Gminy Tarnów. Udział wzięli 
w niej uczniowie ze słowackiego miasta Tor-
nala, goszczący w gminie Tarnów na zaprosze-
nie partnerskich szkół ze Zbylitowskiej Góry 
i Koszyc Wielkich. Tematem przewodnim była 
działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, 
a gośćmi Prezes Gminnego Związku OSP RP 
Henryk Solak oraz Komendant Gminnych 
jednostek OSP Jan Michalik.

5-cio lecie Klubu 
„Ostoja Zbylitowska”

 Klub Seniora „Ostoja Zbylitowska” ze Zby-
litowskiej Góry ma już pięć lat. 18 październi-
ka w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze 
uroczyście obchodzono jubileusz. Spotkanie 
rozpoczęły prezes Klubu Seniora Halina Bor-
czuch wraz ze swoją zastępczynią Krystyną 
Więcław witając przybyłych oraz przypomi-
nając pięcioletnią już historię Klubu Panie ze 
Zbylitowskiej Góry zaśpiewały również nowo 
napisany hymn swojego Klubu.

Pożar hali sportowej 
i wypadek drogowy - 
ćwiczenia powiatowe 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych

 Pożar hali sportowej i domu rekolekcyjnego, 
a także wypadek drogowy, to jedne z elementów  
ćwiczeń powiatowych, jakie przeprowadziły 
w sobotę, 5 listopada w Koszycach Małych jed-
nostki Ochotniczych Straży. W ćwiczeniach 
udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy 
Tarnów, powiatu Tarnowskiego oraz miasta 
Tarnowa, a także ratownicy medyczni i karet-
ki pogotowia. Po ćwiczeniach praktycznych 
strażacy - ochotnicy spotkali się w Centrum 
Kultury i Sportu w Koszycach Małych, gdzie 
podsumowano przeprowadzone ćwiczenia. 
Pomysłodawcą ćwiczeń był Naczelnik OSP 
w Koszycach Małych Daniel Gniewek.

Spotkanie Mecenasów 
Dożynek Gminy Tarnów

Przedstawiciele fi rm, mediów oraz samo-
rządowców z regionu tarnowskiego pojawili 
się 30 września na corocznym spotkaniu Me-
cenasów Dożynek Gminy Tarnów. Oprócz 
podziękowania za wsparcie zarówno fi nanso-
we, jak i rzeczowe, wyrażone pamiątkowymi 
pucharami, spotkanie było okazją do meryto-
rycznej wymiany poglądów z zakresu biznesu 
pomiędzy przedsiębiorcami.

Poddasze remizy w Koszy-
cach Wielkich docieplone

W ramach zadania „Termomodernizacja – 
remont poddasza remizy OSP w Koszycach 
Wielkich – docieplenie stropów”, w ramach 
konkursu: „Małopolskie Remizy 2016”, Gmi-
na Tarnów otrzymała fundusze na realizację 
prac remontowych w remizie OSP. Środki po-
chodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie. Dzięki przyznanej dotacji w remizie 
w Koszycach Wielkich zostało wykonane do-
cieplenie stropów.

Odblaskowe szkoły
Szkoły z terenu Gminy Tarnów włączyły się 

w akcję „Odblaskowa szkoła”, czyli coroczny 
konkurs, którego celem jest poprawa bezpie-
czeństwa dzieci na drogach poprzez wyposa-
żenie uczniów zarówno w niezbędną wiedzę, 
jak i elementy odblaskowe. W akcji udział 
wzięły szkoły w Woli Rzędzińskiej II, Tarnow-
cu, Łękawce oraz Błoniu.

W podziękowaniu 
za służbę

Strażacy - ochotnicy ze wszystkich jedno-
stek OSP z terenu gminy Tarnów spotkali się 
21 października w Domu Ludowym w Radl-
nej. Strażaków na spotkanie „w podziękowa-
niu za służbę” zaprosił Samorząd Gminny 
i Centrum Animacji Kulturalnej Gminy 
Tarnów. W spotkaniu udział wzięli przed-
stawiciele samorządu gminnego oraz zapro-
szeni goście, wśród których znalazł się wo-
jewoda małopolski Józef Gawron oraz radni 
powiatowi Krystyna Dudoń, Tomasz Stelmach 
i Mariusz Tyrka. Spotkanie stało się również 
okazją do uroczystego przekazania dofi nanso-
wania, za które zakupiono urządzenia systemu 
selektywnego wywoływania, w ramach kon-
kursu „Bezpieczna Małopolska  2016”.
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Stypendia Michaela 
Leiera przyznane

10 uczniów z gminnych szkół uczestniczy 
już w bezpłatnym kursie języka niemieckie-
go, który zakończy się wyjazdem na obóz ję-
zykowy. Jest to możliwe dzięki stypendiom, 
które ufundował Honorowy Obywatel Gminy 
Tarnów, Michael Leier, właściciel fi rmy Leier 
Polska S.A. O stypendia mogli wnioskować 
uczniowie z wszystkich gminnych szkół. 
Komisja sprawdziła wnioski pod względem 
formalnym i zakwalifi kowała uczniów do 
drugiego etapu, który polegał na teście pre-
dyspozycji językowych oraz znajomości języ-
ka niemieckiego. Najlepszy wynik na teście, 
a tym samym roczne stypendium językowe 
otrzymali:  Amelia Świerczek, Izabela Cząst-
ka Joanna Kozioł, Aleksandra Kuta, Szymon 
Żydowski, Natalia Krężel, Julia Zając, Jolan-
ta Śmiertka , Jakub Łabędź, Agata Wolanin. 
Stypendia wręczył Prezes Zarządu Leier Pol-
ska S.A. Lesław Paciorek.

Festiwal Piosenki 
Niezłomnej w Koszycach 
Małych

4 listopada, w Centrum Kultury i Sportu 
Gminy Tarnów w Koszycach Małych odbyły się 
eliminacje wojewódzkie do I Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Niezłomnej im. Henryka 
Rasiewicza „KIMA”. Wydarzenie zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie PASSIONART 
z Prezesem Mateuszem Prendotom oraz Fun-
dację Armii Krajowej w Londynie spotkało się 
z dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. 
Wystąpiło ponad stu wykonawców z terenu 
powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i miasta 
Tarnowa. Laureaci zostali zaproszeni do kolej-
nego etapu Festiwalu, który odbył się 12 listo-
pada w Filharmonii Krakowskiej. Tam duży 
sukces wyśpiewała młoda wokalistka z Błonia, 
Eliza Gąsiorowska, zdobywając drugie miejsce 
w kategorii dzieci. Wyróżnienie zdobył Ze-
spół Remedium z Zespołu Szkół Publicznych 
w Tarnowcu. Natomiast Zespół Ballada, dzia-
łający przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Zakliczynie, który wszedł do fi nału w trakcie 
koszyckich eliminacji, zdobył nagrodę głów-
ną - Grand Prix od Fundacji Armii Krajowej 
w Londynie. Na organizację wydarzenia Sto-
warzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów pozy-
skało fundusze z Województwa Małopolskie-
go w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”.

Błonie uczciło 
niepodległość

 W Błoniu odbyły się lokalne obchody 
11 listopada. Uroczystość miała miejsce pod 
pomnikiem poległych  na cmentarzu wojen-
nym z okresu I wojny światowej. Rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości roz-
poczęto Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. 
Następnie uczniowie miejscowej szkoły przed-
stawili wzruszający montaż słowno–muzyczny. 
Wydarzenie zorganizowała społeczność Szko-
ły Podstawowej z dyrektor Barbarą Kałdan - 
Molczyk. Udział w nim wzięli m.in. radny Sta-
nisław Sarad oraz sołtys Antoni Batko.

Gmina Tarnów 
dofi nansowała zakup 
policyjnych radiowozów

Na wniosek Policji Samorząd Gminy Tar-
nów dofi nansował zakup nowych samocho-
dów dla tarnowskich mundurowych. Kwota 
dofi nansowania wyniosła 30 tysięcy złotych. 
Przekazanie pojazdów odbyło się 30 listopada, 
na parkingu przy siedzibie Komendy Miejskiej 
Policji na ul. Traugutta. Tarnowska policja 
zyskała łącznie siedem radiowozów. Oprócz 
Gminy Tarnów dofi nansowanie dla policji 
przekazały Powiat Tarnowski, Miasto Tarnów 
oraz gminy: Lisia Góra, Skrzyszów, Szerzyny, 
Ryglice i Tuchów. Zakupione radiowozy będą 
służyły policjantom m.in. do patrolowania 
miejscowości w gminie Tarnów.

G
R
U
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Sesja Młodzieżowej Rady
Sprawy socjalne zdominowały obrady ko-

lejnej w obecnej kadencji sesji Młodzieżowej 
Rady Gminy Tarnów. Odbyła się ona w środę, 
23 listopada w Domu Ludowym w Nowodwo-
rzu. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Maria Srebro przybliżyła sprawy 
socjalne, ze szczególnym zainteresowaniem 
spotkały się kwestie związane z programem 
„Rodzina 500+”.

Wójt Grzegorz Kozioł 
najpopularniejszym 
wójtem w Małopolsce

Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł 
otrzymał najwięcej głosów w plebiscycie 
„Najpopularniejszy Wójt Małopolski 2016”, 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski oraz „Gazetę Krakow-
ską”. Zwycięzców plebiscytu uhonorowano 
wręczeniem „Kapeluszy Witosowych” pod-
czas uroczystej gali w Krakowie.

Nagrobek dla ofi ary 
stalinowskiego mordu

Dnia 9 grudnia na Cmentarzu Parafi alnym 
w Woli Rzędzińskiej została zakończona bu-
dowa granitowego nagrobka na odnalezionej 
w ubiegłym roku mogile wojennej Bronisława 
Cielochy. Inwestycja została wykonana za fun-
dusze, które Samorząd Gminy Tarnów pozyskał 
od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

III edycja Mikołajki Cup 
w Koszycach Wielkich

W pierwszy weekend grudnia w hali wido-
wiskowo - sportowej w Koszycach Wielkich 
odbyła się III edycja turnieju Mikołajki Cup, 
organizowanego przez Klub Sportowy w Ko-
szycach Wielkich i Centrum Animacji Kultu-
ralnej Gminy Tarnów. W turnieju udział wzię-
ło 8 drużyn, zarówno z terenu naszej gminy 
jak i regionu, które rywalizowały między sobą 
przy licznym wsparciu kibiców, w tym ro-
dziców młodych piłkarzy. Wygrała drużyna 
„Czarni” z Koszyc Wielkich.

Festiwal w Zgłobicach
W poniedziałek, 21 listopada w Szkole Pod-

stawowej w Zgłobicach odbył się współorga-
nizowany przez gminne Centrum Animacji 
Kulturalnej VII Festiwal Pieśni i Piosenki Pa-
triotycznej. Ponad stu pięćdziesięciu uczest-
ników przypomniało w jego trakcie najpięk-
niejsze utwory żołnierskie, wojskowe oraz 
patriotyczne. Festiwal przebiegał pod hasłem 
„Koncertujemy dla Niepodległej”. W młod-
szej kategorii klas I - III pierwsze miejsce zajął 
zespół z Niepublicznego Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Błoniu, zaś w kategorii klas 
IV - VI i Gimnazjum pierwsze miejsce zdobył 
chór z Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze.
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KULTURA

„Złote Gody”
W trakcie Gminnego Dnia Seniora pary małżeńskie z terenu gminy 

Tarnów świętowały jubileusz „Złotych Godów”. Medale Prezydenta RP 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” Jubilaci odebrali z rąk Wojewody 
Małopolskiego Józefa Gawrona, Wójta Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła, 
Przewodniczącej Rady Gminy Tarnów Wiesławy Mitery, wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy Tarnów Eugeniusza Wojtarowicza oraz Sekretarz Gmi-
ny Tarnów Alicji Kusior. Pary, które odebrały medale za jubileusz 50 - lecia 
małżeństwa to: Skubisz Maria i Józef, Szczerba Alicja i Edward, Środawa 
Krystyna i Józef, Wójcik Mieczysława i Stanisław, Lis Bogumiła i Edward, 
Bodziony Franciszka i Bolesław, Łucarz Maria i Edward, Podstawska Maria 
i Zdzisław, Zabawa Leokadia i Stanisław, Gdowska Wanda i Leon, Zabawa 
Maria i Kazimierz, Ryndak Zofi a i Stanisław, Tryba Genowefa i Sylwester, 
Frankowicz Danuta i Jan, Petlic Anna i Stanisław, Tryba Zofi a i Zygmunt, 
Pytel Helena i Fryderyk, Opałka Bronisława i Jan, Zdeb Teresa i Józef, Boda 
Wanda i Piotr, Tadel Janina i Stefan, Sabat Helena i Ignacy, Janiga Kazimiera 
i Józef, Grzybowska Romana i Stanisław, Lech Janina i Jan, Węglińska Iza-
bela i Zbigniew, Strzesak Zofi a i Józef, Kabat Maria i Franciszek, Grajdura 
Maria i Ryszard, Bilińska Maria i Zbigniew, Gurgul Janina i Stanisław, Ma-
recik Maria i Kazimierz.Jedna para z terenu gminy Tarnów, Państwo Zegar 
Wanda i Jan świętowali natomiast 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego. 
Słowa podziękowań w imieniu jubilatów złożył Stanisław Petlic.

Gminny Dzień Seniora
Tegoroczne Święto Seniora rozpoczęło sprawozdanie gminnego koordy-

natora do spraw seniorów Marii Ostrowskiej. Samorząd gminny zaprosił też 
wszystkich na niezwykły koncert w wykonaniu Męskiego Koncertu Wokal-
nego Filharmoników Krakowskich. Zagrali oni przeboje znane z fi lmowych 
produkcji zarówno krajowego jak  i broadwayowskiego kina. Spotkanie było 
okazją do zaproszenia nowych seniorów do wstąpienia do Klubów Seniora.

„Każde pokolenie ma swój czas” 
- spotkania w Domach Ludowych

W dniach 22-24 listopada w Domach Ludowych w Zbylitowskiej Górze 
spotkali się członkowie wszystkich gminnych Klubów Seniora.  W trakcie 
każdego ze spotkań, wykład o zasadach udzielania pierwszej pomocy w na-
głych przypadkach przeprowadził ratownik medyczny Krzysztof Krzemień. 
Poszczególne Kluby Seniora przygotowały również występy artystyczne, 
w tym skecze, i przedstawienia. W rolę andrzejkowej wróżki wcieliła się 
Krystyna Więcław. - Spotkania seniorów w naszej gminie stały się już tra-
dycją. Cieszymy się, że z roku na rok środowisko osób starszych jest coraz 
bardziej aktywne, a członków w poszczególnych klubach przybywa - podsu-
mowuje Anna Pieczarka, dyrektor gminnego Centrum Animacji Kultural-
nej Gminy Tarnów.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Tarnów 
połączono z uroczystością stulecia Szkoły Podstawowej w Jodłów-
ce - Wałkach. Wydarzenie odbyło się 14 października. W tym dniu 
ofi cjalnie otwarto również nowe skrzydło szkoły. 

Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły Krystyna Dudoń, natomiast 
uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Tarnów Grzegorz 
Kozioł, przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera, radni 
Grzegorz Drwal i Mieczysław Kłósek, sołtys  Jodłówki - Wałek Ryszard 
Cop, Józef Stach oraz uczennica Julia Boruch. W nowo wybudowanych 
pomieszczeniach znalazło się miejsce na przedszkole, sale lekcyjne, kuch-

nię oraz zaplecze sanitarne. Nowe pomieszczenia poświęcił proboszcz 
Henryk Słąba. W trakcie ofi cjalnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej  
nie zabrakło życzeń i serdecznych podziękowań, kierowanych pod adre-
sem nauczycieli i pracowników oświaty, za ważną rolę, jaką odgrywają w 
kształtowaniu najmłodszego pokolenia. Za szczególne osiągnięcia w pracy 
zawodowej, pracownikom oświaty nagrody wręczył Wójt Gminy Tarnów. 
Z kolei ksiądz dr Tadeusz Wolak przekazał  przybyłym gościom swoją naj-
nowszą publikację - zbiór felietonów „Pod okiem Opatrzności Bożej”. War-
to wspomnieć, że Nagrodę Ministra Edukacji otrzymał Mariusz Widawski 
a Nagrodę Kuratora Oświaty Mariola Nosek oraz Małgorzata Mytnik.

Październik miesiącem Seniorów

Dzień Edukacji i sto lat Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach

Na Gminnym Dniu Seniora i spotkaniach andrzejkowych

Wręczenie medali Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz koncert fi lharmoników krakowskich - tak gmina Tarnów 
świętowała czwarty już, Gminny Dzień Seniora. Odbył się on 8 października w hali widowiskowo sportowej w Koszycach Wielkich, 
tłumnie gromadząc członków gminnych Klubów Seniora i przybyłych gości. Z kolei w dniach 22-24 listopada, odbyły się w Domach 
Ludowych w Zbylitowskiej Górze oraz Radlnej andrzejkowe spotkania seniorów z gminy Tarnów.

Jubileusz „Złotych Godów”

Jubileusz „Złotych Godów”

Jubileusz „Złotych Godów”

Jubileusz „Złotych Godów”
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NASZE SPRAWY

W przyszłym roku samorząd gminy Tarnów 
do funkcjonowania na terenie gminy komu-
nikacji miejskiej będzie musiał jeszcze więcej 
dopłacić niż w tym roku, ale mieszkańcy nie 
mają się czego obawiać. Nie zmniejszy się licz-
ba połączeń autobusów MPK. Dla mieszkań-
ców dogodny dojazd publiczną komunikacją 
do Tarnowa jest bardzo ważny, więc samorząd 
gminny spełni fi nansowe żądania miejskiej 
spółki. 

Gmina Tarnów jest jedyną gminą w okoli-
cach Tarnowa, która dopłaca do funkcjonowa-
nia miejskiej komunikacji w takim stopniu, że 
autobusy MPK docierają do wszystkich miej-
scowości na jej terenie. Na mocy porozumienia 
z Zarządem Dróg i Komunikacji w Tarnowie 
partycypuje w kosztach proporcjonalnie do wy-
konywanych na terenie gminy tzw. wozokilome-
trów.

Koszty ciągle rosną – jeszcze w 2010 roku do 1 

Od grudnia lampy w całej gminie 
Tarnów świecą już przez całą noc – 
zrezygnowano z wyłączania ich poza 
centrami miejscowości od godziny 
1 w nocy do 4 nad ranem. Powstają 
też nowe projekty oświetleń, o które 
wnioskowali mieszkańcy, głównie 
na zebraniach wiejskich.

Ze względu na oszczędności nie-
które lampy w gminie Tarnów (tam 
gdzie nie ma budynków użyteczno-
ści publicznej) nie świeciły przez całą 
noc, ale to się zmieniło, gdyż pojawiło 
się wiele wniosków i próśb o ich włą-
czenie od mieszkańców, ze względu 
na bezpieczeństwo. Gminny samo-
rząd od dawna stara się zmniejszyć 
koszty zużycia prądu montując ener-
gooszczędne żarówki czy sterowniki 

natężenia prądu na stacjach transfor-
matorowych.

Wykonywane są również nowe pro-
jekty oświetlenia drogowego, o które 
wnioskowali mieszkańcy, głównie na 
zebraniach wiejskich, ale także radni i 
sołtysi. W sumie projektowanych jest 
15 odcinków za łączną kwotę przeszło 
106 tys. zł.

Dodajmy, że w bieżącym roku 
wykonano 12 odcinków oświetlenia 
drogowego za łączną kwotę 222 tys. 
zł, w tym kilometrowy odcinek przy 
drodze wojewódzkiej w Nowodworzu 
za przeszło 96 tys. zł.

Warto też wiedzieć, że roczny koszt 
energii elektrycznej dla oświetlenia 
drogowego i budynków komunalnych 
przekracza 1 mln 300 tys. zł.

Autobusów nie ubędzie

Lampy świecą całą noc i… 
będzie ich więcej

wozokilometra na terenie gminy Tarnów, trzeba 
było dopłacać 1,72 zł, podczas gdy w 2012 roku 
– 2,25 zł, a w obecnym roku już 3,42 zł. W sumie 
w tym roku za to, aby w gminie Tarnów jeździły 
autobusy MPK z samorządowego budżetu wy-
asygnować trzeba były kwotę przeszło 2 mln zł. 

Znów zwiększa się bowiem opłata za wozo-
kilometr. W przyszłym roku Zarząd Dróg i Ko-
munikacji w Tarnowie naliczył koszty do dopła-
ty w wysokości 3,93 zł. W sumie za utrzymanie 
dotychczasowych rozkładów jazdy oczekuje od 
gminy Tarnów dotacji w wysokości około 2 mln 
392 tys. zł.

Mieszkańcy nie mają się jednak czego oba-
wiać – nie będzie cięcia kursów. Nie zmniejszy 
się liczba połączeń autobusów MPK.

- Chociaż jest to dla nas spore obciążenie 
fi nansowe, musimy zapłacić – twierdzi wójt 
Grzegorz Kozioł. – Mieszkańcom połączenia au-
tobusowe z Tarnowem są bardzo potrzebne. Za-
pewniają dogodny dojazd do pracy, bo przecież 

nawet jeśli ktoś ma samochód, to w Tarnowie nie 
zawsze jest go gdzie zaparkować. Ważne są dla 
młodzieży szkolnej, która dojeżdża codziennie 
do tarnowskich szkół. Istotne jest też, że miejskie 
autobusy są w dobrym stanie technicznym, przy-
stosowane do przewozu osób niepełnosprawnych 
i wygodne dla osób starszych, jeżdżą punktualnie 
i zatrzymują się na wszystkich przystankach, co 
nie jest już tak oczywiste w przypadku prywat-
nych busów.

Gmina dopłaci więcej do miejskiej komunikacji

reklama
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Hala sportowa, przedszkole i remonty  
w szkołach

Rok 2016 w gminnych inwestycjach rozpoczęło oddanie do użyt-
ku obiektu, na który mieszkańcy Koszyc Małych czekali od dawna. 
W marcu, w swoje progi zaprosiło otwarte przy miejscowej szkole 
Centrum Kultury i Sportu, w którym znalazła się nowoczesna i funk-
cjonalna hala sportowa, sala konferencyjna oraz siłownia. Rok 2016 
był również obfity w inwestycje prowadzone z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach w szkołach gminy Tarnów, o których obszernie pisa-
liśmy w ubiegłym numerze „Nowin”. Warto wspomnieć chociażby o 
nowym skrzydle Szkoły Podstawowej w Jodłówce - Wałkach, gdzie 
znalazło się m.in. przedszkole, remontach sal lekcyjnych przepro-
wadzonych m.in. w szkołach w Błoniu, Łękawce, Zbylitowskiej Gó-
rze czy Szkole Podstawowej nr 1 Woli Rzędzińskiej. W Koszycach 
Małych, Zgłobicach i Woli Rzędzińskiej powstały nowe place zabaw,  
a w Tarnowcu - obok szkoły - wielofunkcyjne boisko. Nową nawierzch-
nię zyskało również boisko w Łękawce. W bieżącym roku zakończono 
również jedną z ważniejszych inwestycji dla północno - wschodniej 
części gminy, jaką była budowa nowego budynku przedszkola w Woli 
Rzędzińskiej. 

Remonty dróg transportu rolnego
Dzięki funduszom pozyskanym przez gminny samorząd z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyremontowano 
trzy drogi transportu rolnego. Pierwsza z nich to tzw. „droga na Gór-
skiego” w Porębie Radlnej, prowadząca w kierunku Piotrkowic, której 
modernizacja prowadzona była już w poprzednich latach, a w tym 
roku zakończono prace. Drugą jest droga tzw.„Na Borki” w Nowo-
dworzu. Kolejną zmodernizowaną jest tzw. „droga na Ładną” w Woli 
Rzędzińskiej. Tam wykonana została podbudowa oraz nawierzchnia 
asfaltowa. 

Środki z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji

Gminny samorząd w tym roku pozyskał rekordowe pieniądze  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najpierw 830 
tysięcy złotych, dzięki którym wyremontowano ul. Łąkową w Koszy-
cach Wielkich, ul. Południową w Tarnowcu oraz ul. Pracy w Koszy-
cach Małych. Najdłuższa z tych ulic, bo licząca blisko półtora kilo-
metra ul. Południowa, zyskała w swej części ciąg pieszo-jezdny oraz 
odwodnienie, zaś na całej długości ulicy położona została nowa na-
kładka asfaltowa. Takie nakładki zostały też wykonane na ul. Łąko-
wej w Koszycach Wielkich – prawie 400 metrów, a także na ul. Pracy 
w Koszycach Małych – około 560 metrów. Kolejna dotacja, o którą 
wnioskowała gmina Tarnów, wyniosła 200 tysięcy złotych. Dzięki tym 
pieniądzom zostały wyremontowane dwie drogi - tzw. „Ostra Góra” 
w Łękawce oraz wzdłuż boiska sportowego w Zbylitowskiej Górze. 
Droga „Ostra Góra” w Łękawce została wyremontowana poprzez uzu-
pełnienie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz 
ułożenie korytek służących odwodnieniu. Natomiast w Zbylitowskiej 
Górze, na drodze w kierunku Buczyny wyprofilowano podłoże, uzu-
pełniono podbudowę i również położono nową nawierzchnię asfal-
tową. Pozyskane dotacje z MSWiA pozwoliły na pokrycie 80 procent 
kosztów tych inwestycji.

Nowe drogi i kilometry asfaltowych 
nakładek 

Z funduszy gminnych nowe nawierzchnie asfaltowe zyskały: Bło-
nie (droga boczna od tzw. Piekła), Jodłówka - Wałki (boczna od tzw. 
Fiołkówki), Koszyce Małe (ulica Lipowa), Koszyce Wielkie (ulica Bor-
ki, boczna od ulicy Ablewicza), Łękawka (droga koło p. Pankowskie-
go), Tarnowiec (ulica Nowa), Zawada (boczna od drogi tzw. „Głów-
nej”), Zbylitowska Góra (ulica Obustronna), Zgłobice (ulica Jasna).  

Przybyło dróg, chodników, boisk…

Jaki dla gminy Tarnów był miniony rok w inwestycjach? Krótko mówiąc: udany. W szczególności za sprawą kilometrów no-
wych dróg i nakładek asfaltowych, chodników, wyremontowanych szkół czy nowego otoczenia budynków użyteczności pu-
blicznej. Sporo udało się zrealizować dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych. Jest to o tyle ważne, gdyż w ubiegłym roku,  
w związku z oczekiwaniem na nowy okres programowania, nie było możliwości sięgania po środki unijne.

INWESTYCJE

Plac zabaw w Woli Rzędzińskiej

Parking przy cmentarzu komunalnym w Błoniu

Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych

Co zostało zrobione w 201   roku?6
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Łącznie daje to blisko 2 kilometry nowych nakładek asfaltowych, któ-
re dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym i łagodnej porze 
jesiennej, wykonywane były do końca listopada.

 W mijającym roku ważnej inwestycji drogowej doczekali się też 
mieszkańcy Radlnej, gdzie przebudowano drogę w stronę Poręby Ra-
dlnej (wraz z budową ścieżki rowerowej), za środki pozyskane z Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019. W Łękawce z kolei wyremontowano most na drodze 
gminnej (obok szkoły), w Jodłówce - Wałkach wykonano zaś odwod-
nienie drogi gminnej tzw. „Na Śrembę”. W Zgłobicach ulica Boczna 
zyskała kanalizację, chodnik oraz nową nawierzchnię.

Chodniki i ścieżki rowerowe
Dzięki porozumieniu z Powiatem Tarnowskim w ostatnim czasie 

zakończono budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Wolskiej w Koszy-
cach Małych. Za kwotę blisko 400 tysięcy złotych powstała ona na 
długości 520 metrów. Oprócz tego ścieżkę rowerową wybudowano  
w Błoniu przy drodze tzw. „Kamionce” i w Woli Rzędzińskiej II 
przy drodze od Zespołu Szkół w kierunku Jodłówki - Wałek. Nowy 
fragment chodnika zyskała również droga powiatowa w Radlnej.  
Na długości 140 metrów wybudowano chodnik przy ulicy Kolorowej 
w Zgłobicach. W Zawadzie zakończono kolejny etap budowy ścieżki 
rowerowej przy głównej drodze w stronę Kościoła. Inwestycję sfinan-
sowano z funduszy pożyczkowych Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zieleń poprawiła estetykę
Dzięki dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na poprawę estetyki oto-

czenia budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tarnów 
zagospodarowano otoczenie szkół w Jodłówce-Wałkach, Koszycach 
Małych, Łękawce i Zawadzie, budynku komunalnym przy ul. Pocz-
towej w Koszycach Wielkich oraz przedszkolu w Woli Rzędzińskiej 
(wraz z budową zatoczki autobusowej). Wartość wszystkich „zaziele-
nień” to około 100 tysięcy złotych, z czego 40 tysięcy to wartość do-
tacji, a 15 tysięcy – wsparcie finansowe Powiatu Tarnowskiego. Pozo-
stała kwota – ok. 45 tysięcy złotych została wyasygnowana z budżetu 
gminy Tarnów. 

Parkingi i inwestycje na cmentarzach 
komunalnych

Z kolei dzięki środkom z konkursu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego „Kapliczka 2016” wyremontowano ka-
pliczkę domkową Najświętszego Serca Jezusa w Łękawce. Odnowiony 
został również dziewiętnastowieczny drewniany ołtarzyk wraz ze znaj-
dującym się w nim obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicz-
ce domkowej mieszczącej się na cmentarzu wojennym w Tarnowcu.  
W bieżącym roku rozpoczęła się budowa kaplicy na cmentarzu komu-
nalnym w Tarnowcu. Za kwotę ponad 50 tysięcy złotych wykonane 
zostały fundamenty. Z kolei na cmentarzu w Koszycach Małych zro-
biono odwodnienie oraz część alejek. W Błoniu za kwotę ponad 110 
tysięcy złotych wykonano parking przy cmentarzu komunalnym.

Warto również wspomnieć o kolejnym etapie kanalizacji sanitarnej 
w Porębie Radlnej, który został zakończony w bieżącym roku. Z ko-
lei w Koszycach Wielkich wybudowano trybuny i oświetlenie boiska 
sportowego. Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa zainstalowa-
no monitoring w miejscach użyteczności publicznej: obok przedszko-
la w Woli Rzędzińskiej, w centrum wsi Zawady, Łękawki, obok szkół  
w Błoniu i Zgłobicach. Przy drodze wojewódzkiej w Nowodworzu za-
instalowano oświetlenie. 

Podsumowując inwestycyjny rok w gminie Tarnów, nie sposób nie 
wspomnieć o drobnych pracach, wykonywanych na bieżąco, często 
sposobem gospodarczym czyli siłami pracowników zatrudnianych 
przez gminę, przez co najmniejszym kosztem. Mowa o oczyszczaniu 
poboczy, robotach ziemnych, regulacji odpływów czy dbaniu o estety-
kę miejsc użyteczności publicznej, w tym o zieleń.

Przybyło dróg, chodników, boisk…

Jaki dla gminy Tarnów był miniony rok w inwestycjach? Krótko mówiąc: udany. W szczególności za sprawą kilometrów no-
wych dróg i nakładek asfaltowych, chodników, wyremontowanych szkół czy nowego otoczenia budynków użyteczności pu-
blicznej. Sporo udało się zrealizować dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych. Jest to o tyle ważne, gdyż w ubiegłym roku,  
w związku z oczekiwaniem na nowy okres programowania, nie było możliwości sięgania po środki unijne.

INWESTYCJE

Nasadzenia zieleni przy szkole w Jodłówce-Wałkach

Ścieżka rowerowa w Woli Rzędzińskiej II 

Wyremontowana ulica Południowa w Tarnowcu

Co zostało zrobione w 201   roku?6
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Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie 
Tarnów rozpoczęła Msza święta w intencji Ojczyzny, sprawowana pod 
przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Kamieniecko - Podolskiej Bi-
skupa Leona Dubrawskiego w licznej koncelebrze księży proboszczów 
z terenu gminy Tarnów. Następnie hymnem państwowym, przy akom-
paniamencie Orkiestry Dętej OSP z Woli Rzędzińskiej, rozpoczęła się 
oficjalna część obchodów. Udział wzięli w nich parlamentarzyści ziemi 
tarnowskiej: Anna Czech, Włodzimierz Bernacki, Norbert Kaczmarczyk 
oraz Michał Wojtkiewicz, Wojewoda Małopolski Józef Gawron, Staro-
sta Tarnowski Roman Łucarz, Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego 
Tomasz Stelmach, radni powiatowi: Krystyna Dudoń, Mariusz Tyrka 
oraz Józef Lazarowicz, radni gminy Tarnów z przewodniczącą Wiesła-
wą Miterą na czele, Prezes Zakładów Mechanicznych „Tarnów” Henryk 
Łabędź, Wiceprezes Grupy Azoty Józef Rojek, Komendant Komisariatu 
Policji Tarnów-Zachód Piotr Dubiel, Przedstawiciel Komendy Miejskiej 
PSP w Tarnowie Krzysztof Moskal, dyrektor tarnowskiej delegatury 
Kuratorium Oświaty Artur Puciłowski, Pułkownik Zbigniew Radoń z 
Tarnowskiego Oddziału Jazdy Konnej im. 5 Pułku Strzelców Konnych, 
a także delegacja z parnerskiej gminy Csikszentsimon w Rumunii,  której 
przewodniczył burmistrz  István Kozma. 

W trakcie obchodów wręczony został pośmiertnie sierżantowi Jano-
wi Jandzisiowi, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrała z rąk 
Wojewody Małopolskiego Józefa Gawrona, córka sierżanta Jandzisia, Ja-
nina Jachymczak. Jan Jandziś to żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, w czasie akcji „Burza”, szef 4 kompanii Batalionu 
Barbara AK, a po 1945 roku dowódca Zrzeszenia WiN. - Żołnierze nie-
złomni nie mieli grobów, nie wolno było o nich mówić, pisać i oczywiście 
uczyć, a ich rodziny poddawano szykanom. Za swoją działalność wie-
lu z nich zapłaciło życiem. Trzeba więc zrobić wszystko, by przywrócić 
należną im pamięć - mówił w trakcie uroczystości wójt gminy Tarnów 
Grzegorz Kozioł. Następnie wojewoda Józef Gawron oraz wójt Grzegorz 
Kozioł odznaczyli nadanymi przez Prezydenta RP Krzyżami Zasługi. 
Odznaczeni zostali: Anna Pieczarka, Marek Cichy, Wiesław Frys, Antoni 
Batko, Barbara Gniewek, Barbara Kawula, Alicja Tadel, Sławomir Woj-
tasik oraz Adam Ryba.

Wydarzenie było również okazją do wspólnego śpiewania pieśni pa-
triotycznych, poczęstunku wojskową grochówką i gulaszem oraz kon-
certu Orkiestry Dętej z siedmiogrodzkiego Csikszentsimon w Rumunii. 
Pokaz tańca nowoczesnego zaprezentowało Studio Tańca i Gimnastyki 
ATIGA. Wieczorem na scenie pojawiła się wielka dama polskiej sceny 

muzycznej, Irena Santor. - Obchody Święta Niepodległości w gminie Tar-
nów co roku gromadzą coraz większą liczbę uczestników, przedstawicieli 
wszystkich pokoleń. W tym wielkim, wyjątkowym dniu pokazaliśmy, że my, 
Polacy, jesteśmy razem. Radowaliśmy się i z dumą manifestowaliśmy nasz 
patriotyzm - podsumowuje wydarzenie Anna Pieczarka, dyrektor Centrum 
Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. Dziękujemy Społeczności Zespołu 
Szkół Publicznych na czele z dyrektorem Mariuszem Parcianko za pomoc 
w organizacji wydarzenia.

Gmina Tarnów świętowała niepodległość
Patriotycznie i z koncertem Ireny Santor 

Dnia 11 listopada mieszkańcy gminy Tarnów i regionu uczcili w Koszycach Wielkich Narodowe Święto Niepodległości. W programie 
znalazły się uroczystości patriotyczne, wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich, jak i koncert wielkiej damy polskiej sceny muzycz-
nej, Ireny Santor. W trakcie wydarzenia wręczono nadany pośmiertnie sierżantowi Janowi Jandzisiowi przez Prezydenta RP Krzyż  
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

reklama
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Wzorowa realizacja 
Programu 500+

Zasiłki na opał, leki i rachunki

Pieniądze dla rodzin 

GOPS wspiera osoby w trudnej sytuacji

Ponad dwa tysiące rodzin i trzy tysiące trzy-
sta dzieci objętych wsparciem to stan realizacji 
programu „Rodzina 500 +” w gminie Tarnów 
po blisko dziewięciu miesiącach jego funkcjo-
nowania. W tym czasie zarówno proces skła-
dania, rozpatrywania jak i wypłata świadczeń 
przebiegały niezwykle sprawnie.

Od początku funkcjonowania Programu 
„Rodzina 500 +”, czyli od 1 kwietnia 2016 r., do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożo-
no 2170 wniosków o świadczenia wychowawcze, 
a wypłatą zostało objętych 2055 rodzin w tym  
3 300 dzieci. Do końca  bieżącego roku realiza-
cja programu w gminie Tarnów pochłonie około 
14 milionów złotych. - Mimo pewnych obaw 
związanych z wdrażaniem programu, w gmi-
nie Tarnów jego realizacja przebiega wzorco-
wo. To właśnie dzieci z naszej gminy otrzymały 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w okresie zimowym wychodzi naprzeciw oso-
bom będącym w trudnej sytuacji materialnej, 
samotnym, chorym czy niepełnosprawnym, 
przyznając zasiłki celowe, za które mogą kupić 
opał, leki czy opłacić rachunki. Wraz ze strażą 
gminną pracownicy socjalni odwiedzają rów-
nież domostwa sprawdzając, gdzie potrzebna 
jest pomoc.

Mieszkańcy będący w ciężkiej sytuacji ma-
terialnej mogą w okresie zimowym liczyć na 
wsparcie GOPS-u. Potrzebującym przyznawane 
są, po przeprowadzeniu wywiadu środowisko-
wego, zasiłki celowe. Mogą za nie kupić węgiel, 
leki czy opłacić zaległe rachunki, tak by w okre-
sie zimy nikt nie został pozbawiony prądu i gazu. 
GOPS pomaga również w formie tzw. „pomocy 
sąsiedzkiej”. Są to usługi opiekuńcze, polegające 
na wspieraniu samotnych, chorych i osób star-

świadczenie jako pierwsze w całej Małopolsce, 
co świadczy o dobrej organizacji - mówi Maria 
Srebro, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Zdarzyły się również wnioski rozpatrzone ne-
gatywnie, głównie z powodu przekroczenia pro-
gu dochodowego. 112 wniosków zostało rów-
nież przekazanych do Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej. Dzieje się tak w przypadku, 
gdy jedno z rodziców przebywa za granicą. De-
cyzję w takich sprawach podejmuje Marszałek 
Województwa. Na dzień dzisiejszy na taką for-
mę rozpatrzenia oczekuje jeszcze 97 wniosków. 
- Jeżeli decyzja Marszałka jest pozytywna, to 
środki finansowe są wypłacane z wyrównaniem 
od miesiąca złożenia wniosku. Jeżeli natomiast 
wniosek został złożony do 1 lipca 2016 r., to de-
cyzje są wydawane z wyrównaniem od kwietnia -  
dodaje Maria Srebro.

szych,  w codziennych czynnościach domowych 
jak chociażby  przygotowanie posiłków, robienie 
zakupów czy sprzątanie. Obecnie z usługi opie-
kuńczej w formy „pomocy sąsiedzkiej” korzysta 
około 60 osób z terenu naszej gminy.

- Musimy jednak pamiętać, że część osób po-
trzebujących wsparcia, nie prosi o nie. Dlatego 
wraz ze Strażą Gminną kontrolujemy warun-
ki bytowe podopiecznych GOPS-u. Szczególną 
uwagę zwracamy na zapasy opału, zaopatrzenie  
w stosowną odzież czy możliwość zjedzenia cie-
płego posiłku. Informujemy również o istnieją-
cych w najbliższej okolicy jadłodajniach wyda-
jących bezpłatne gorące posiłki, z których mogą 
korzystać mieszkańcy gminy Tarnów - informuje 
kierownik GOPS-u Maria Srebro.

Ponadto, w ramach porozumienia zawarte-
go z Domem dla Bezdomnych Mężczyzn oraz 
Domem Samotnej Matki, osoby wymagające 
tymczasowego miejsca noclegowego, są kiero-

Przypomnijmy, że Programem „Rodzina 
500+” objęte są dzieci od urodzenia do ukoń-
czenia 18 roku życia. Świadczenie przysługuje 
na  drugie i kolejne dziecko w rodzinie, a na 
pierwsze w przypadku, jeżeli dochód rodzi-
ny nie przekracza 800 zł netto na osobę. Jeżeli  
w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, to kwota świadczenia wynosi  
1 200 zł netto na osobę.

Pieniądze otrzymywane  z Programu Rodzi-
na 500+ nie są brane pod uwagę przy obliczania 
dochodu rodziny w przypadku korzystania ze 
świadczeń z pomocy społecznej. - Środki finan-
sowe na realizację programu Urząd Wojewódzki 
w Krakowie przekazuje zawsze bez zwłoki, na-
tomiast pracownicy dokładają wszelkich starań, 
aby pieniądze trafiały do rodzin na czas - podsu-
mowuje Maria Srebro.

wane do tych placówek. Natomiast osoby, które 
wymagają całodobowej opieki, kierowane są do 
Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych oraz Do-
mów Pomocy Społecznej.  Ponadto Straż Gmin-
na monitoruje potencjalne miejsca przebywania 
bezdomnych, którzy informowani są o lokali-
zacji miejsc, w których mogą uzyskać pomoc  
w okresie zimy. 

Apelujemy do mieszkańców gminy Tarnów, 
by w okresie zimowym zwrócili uwagę na oso-
by w swoim sąsiedztwie, w szczególności starsze 
czy samotne i zgłaszanie, kto wymaga pomocy. 
Zgłoszenia można kierować do Straży Gminnej 
tel. 14 688 01 44 lub pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Poniżej podajemy 
listę pracowników socjalnych gminy Tarnów 
odpowiedzialnych za poszczególne sołectwa.

Biała, Błonie

Poręba Radlna, Radlna, Nowodworze, Zawada

Zgłobice

Jodłówka - Wałki

Wola Rzędzińska

Łękawka, Zbylitowska Góra

Koszyce Małe, Koszyce Wielkie

Tarnowiec

14 688 01 50

14 688 01 53

14 688 01 52

14 688 01 52

Telefon kontaktowyImię i nazwisko pracownikaMiejscowość

14 688 01 53

14 688 01 53

14 688 01 52

14 688 01 50

Jadwiga Jarosz - Szafraniec 

Wiesława Budzik

Celina Zaranek

Agata Szot

Halina Pinas, Elżbieta Ziaja

Klaudia Webert

Anna Augustyn, Agata Szot

Ewa Paw
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W pierwszych dniach grudnia Święty Mikołaj dotarł do wszystkich 
przedszkoli na terenie gminy Tarnów. W ramach akcji „Z Mikołajem 
na Kresy” dostarczono prezenty również Polakom zamieszkałym na 
Kresach Wschodnich w Ukrainie.

W gminnych przedszkolach
„Zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem…” - między inny-

mi takimi słowami witały swojego ulubionego świętego dzieci z gminnych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które w pierwszych dniach grud-
nia odwiedził Święty Mikołaj. Jak się okazało, wszystkie przedszkolaki były 
w tym roku bardzo grzeczne, gdyż prezentu nie zabrakło dla żadnego z 
nich. Dzieci z tej okazji przygotowały piękne piosenki oraz wierszyki. Jak 
zdradził Święty Mikołaj, paczki dla gminnych przedszkolaków, których 
było ponad tysiąc sto, pomagali mu przygotować pomocnicy - pracownicy 
gminnego Centrum Animacji Kulturalnej. 

Święty Mikołaj w przedszkolach i u Polaków na Kresach
I na Kresach

Kolejnych dwieście, również przez nich przygotowanych  podarunków 
wraz z innymi prezentami przekazanymi m.in. przez uczniów gminnych 
szkół, Święty Mikołaj zawiózł do Polaków mieszkających na Ukrainie.  
Akcję „Z Mikołajem na Kresy” współorganizowali: szkoły z terenu gmi-
ny, Samorząd Gminy Tarnów, tarnowskie VII Liceum Ogólnokształcące  
i Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz Towarzystwo Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. W trakcie pobytu na 
Kresach odwiedzono Polaków mieszkających we wsiach Pnikut, Czyszki  
i Strzelczyska. W rolę Świętego Mikołaja wcielił się Naczelnik OSP Jodłów-
ka - Wałki Lucjan Olszówka, a w pomocników wójt gminy Tarnów Grze-
gorz Kozioł oraz dyrektor ZSP w Koszycach Wielkich Mariusz Parcianko.

SZKOŁA PODSTAWOWA - WOLA RZĘDZIŃSKA I SZKOŁA PODSTAWOWA - PORĘBA RADLNA

PRZEDSZKOLE W NOWODWORZU

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - BŁONIE

PRZEDSZKOLE W TARNOWCU

PRZEDSZKOLE W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ II

 PRZEDSZKOLE W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ I

PRZEDSZKOLE - SP - KOSZYCE MAŁE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - ŁĘKAWKA SZKOŁA PODSTAWOWA - ZAWADA PRZEDSZKOLE JODŁÓWKA-WAŁKI

PRZEDSZKOLE - RADLNA - „SŁONECZKO”

PRZEDSZKOLE - ZGŁOBICE - KRAINA MARZEŃ

PRZEDSZKOLE - ZBYLIT. G. - POD KASZTANAMI

PRZEDSZKOLE - ZBYLITOWSKA GÓRA - Z.N.S.J.

ZSP KOSZYCE WIELKIE
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Rewitalizacja Gminy Tarnów - szansą na rozwój!

Weź dotację - wymień piec na nowy!

Trwają konsultacje społeczne

Jeszcze do 23 grudnia mieszkańcy gminy 
Tarnów mogą zgłaszać wnioski i uwagi do 
obszarów proponowanych do rewitalizacji, 
a wkrótce propozycje projektów rewitaliza-
cyjnych. Konsultacje społeczne w tej spra-
wie to kolejny etap prac przy przygotowaniu 
Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 
2016 - 2022. Przypomnijmy, że jest to ważny 
dokument, gdyż daje nie tylko diagnozę pro-
blemów, z którymi spotykamy się na obszarze 
gminy, ale przede wszystkim pozwoli sięgnąć 
po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.

Program rewitalizacji jest opracowanym,  
a następnie uchwalanym przez samorząd gmin-
ny wieloletnim programem działań zmierza-
jącym do wyprowadzenia obszarów zdegra-
dowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia 
warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie 
danego obszaru programem rewitalizacji bę-
dzie stanowiło podstawę wspierania go przede 
wszystkim poprzez programy unijne. Program 

Właściciele domów, którzy chcą zlikwido-
wać swój stary piec węglowy i zastąpić go eko-
logicznym kotłem na paliwa gazowe lub no-
woczesnym piecem węglowym mogą wkrótce 
otrzymać za pośrednictwem Gminy Tarnów 
dotację w wysokości nawet 8 tysięcy złotych. 
Pierwszym warunkiem jest wypełnienie  
w jak najkrótszym terminie deklaracji udziału  
w projekcie i dostarczenie jej do Urzędu Gmi-
ny Tarnów.

Gmina Tarnów ubiega się o dofinansowanie 
dla projektu pn. „Redukcja emisji CO2 w Gmi-
nie Tarnów poprzez wymianę źródeł  ciepła  
w gospodarstwach domowych” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
Celem programu jest poprawa jakości powietrza 
w regionie, poprzez wymianę pieców/kotłów 
na paliwo stałe lub gazowe w gospodarstwach 
domowych. Jeśli złożony przez gminę projekt 
przejdzie pozytywną weryfikację, to za pośred-
nictwem samorządu gminnego już wkrótce 
będą mogli skorzystać z niego sami mieszkań-

ujmuje działania w taki sposób, aby nie po-
mijać aspektu społecznego, ekonomicznego, 
przestrzennego, technicznego, środowiskowego  
i kulturalnego związanego zarówno z danym ob-
szarem, jak i jego otoczeniem. Ma zatem służyć 
poprawie jakości życia mieszkańców. 

Rewitalizacja może przyczyniać się m.in. do 
aktywizacji mieszkańców, uruchomienia no-
wych miejsc pracy, podejmowania działań mają-
cych na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, 
a także realizację remontów i konserwacji miejsc 
czy obiektów służących lokalnej społeczności.  
I właśnie między innymi takie projekty już 
wkrótce będzie można zgłosić. 

Włączenie do prac nad opracowywaniem pro-
gramu mieszkańców i przedstawicieli lokalnych 
instytucji czy firm jest istotnym elementem re-
witalizacji, gdyż z uchwalonego Programu będą 
korzystać zarówno samorząd, mieszkańcy, orga-
nizacje społeczne jak i przedsiębiorcy z terenu 
gminy Tarnów. Gminny Program Rewitalizacji 
jest bowiem potrzebny nie tylko władzom samo-

cy. Każdy, kto chce w swoim domu wymienić 
stary piec węglowy na nowoczesny, ekologicz-
ny kocioł na paliwo stałe bądź gazowe, będzie 
mógł otrzymać dotację na jego zakup w wyso-
kości nawet 8 tysięcy złotych (350 zł na każdy 
kilowat obliczonej mocy nowego źródła ciepła).  
Aby móc w przyszłości skorzystać z dotacji, już 
teraz należy złożyć deklarację udziału w projek-
cie, w Urzędzie Gminy Tarnów w pokoju nr 101. 

- Złożenie deklaracji jest pierwszym krokiem 
w uzyskaniu dofinansowania. Jeśli projekt zło-
żony przez Gminę Tarnów uzyska wsparcie,  
w domostwach, których właściciele złożyli de-
klarację, przeprowadzony zostanie bezpłatny 
audyt energetyczny. Audytor wskaże jakiej mocy 
piec mieszkaniec będzie mógł zakupić w ramach 
dotacji. Warto dodać, iż wykonanie audytu nie 
zobowiązuje mieszkańca do zawarcia umowy z 
gminą i udziału w projekcie. Jeśli jednak zgodzi-
my się z zaleceniami audytora, to podpiszemy 
umowę na dofinansowanie wymiany pieca na 
nowy. Zachęcam każdego właściciela starego 
kotła do jak najszybszego złożenia deklaracji - 

rządowym i instytucjom gminnym, ale też orga-
nizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom, by 
mogli skutecznie aplikować o środki zewnętrzne 
na realizację projektów.

- Każdy głos udzielony w tej ważnej dla 
Gminy Tarnów debacie jest niezwykle cenny. 
Im szerszym konsultacjom poddane są zapisy 
Programu oraz im więcej osób, mieszkańców, 
przedstawicieli instytucji i firm wyrazi swoją 
opinię, tym bardziej działania naprawcze w nim 
wyznaczone będą zaspokajały potrzeby miesz-
kańców - zaznacza wójt Grzegorz Kozioł.

W ramach konsultacji społecznych dotyczą-
cych opracowania Gminnego Programu Rewi-
talizacji odbyły się również spotkania konsul-
tacyjno - warsztatowe z mieszkańcami, gdzie 
pracownicy Urzędu Gminy Tarnów zbierali 
uwagi ustne.

Więcej informacji o rewitalizacji Gminy  
Tarnów można znaleźć na stronie internetowej 
www.gmina.tarnow.pl.

informuje Bogumiła Bardel, kierownik Referatu 
Inwestycji i Rozwoju w UGT.

Jak ponadto informuje, w przypadku budyn-
ku jednorodzinnego i wyznaczonej przez au-
dytora mocy kotła np. 10 kW dotacja wyniesie 
350 zł/kW * 10 kW = 3500 zł, bez względu na 
faktyczny koszt zakupu pieca przez mieszkańca.  
Jeżeli audytor wskaże dla budynku moc kotła 
np. 24 kW to dotacja wyniesie 8 000 zł nieza-
leżnie od tego czy jego faktyczny koszt zaku-
pionego kotła będzie wyższy. Różnicę kosztów 
poniesie właściciel nieruchomości. Co więcej,  
w razie konieczności może zostać przyznana 
również dotacja na wykonanie instalacji we-
wnętrznej niezbędnej do funkcjonowania nowe-
go systemu urządzenia. Wyniesie ona do 1 tys. 
zł dla budynku jednorodzinnego. W przypadku 
wymiany starego kotła na gazowy, dotacja do-
datkowa na instalację wewnętrzną niezbędną 
do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, 
może wynieść maksymalnie 6 tys. zł w przypad-
ku budynku jednorodzinnego.

Deklarację udziału w projekcie można pobrać 
ze strony internetowej gminy www.gmina.tar-
now.pl, gdzie znajdują się również szczegółowe 
informacje.
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HISTORIA

Leksykon historyczny miejscowości gminy Tarnów (15)

Zawada

(obecnie północno-zachodnia część Zawady), 
w której zamieszkali m.in. rzemieślnicy i służ-
ba zamkowa. 

Jan Długosz wymienia w Księdze uposażeń 
diecezji krakowskiej były kościół parafial-
ny pw. św. Marcina Biskupa usytuowany pod 
zamkiem tarnowskim (sub castro Tarnovien-
si) i stanowiący od 1400 r. uposażenie kantora 
kolegiaty tarnowskiej. Był to obecny kościół 
w Zawadzie, który właśnie w tym roku stracił 
prawa parafialne na rzecz kolegiaty tarnow-
skiej. Prawdopodobnie wieś Zawada powstała 
na początku XVI w. obok starszego Podgro-
dzia i na jego gruntach, zlewając się z czasem 
całkowicie z Podgrodziem. Po roku 1618 człon 
nazwy „Podgrodzie” wyszedł z użycia i została 
już tylko Zawada. W latach 20. XVII w. kościół 
pw. św. Marcina został odnowiony staraniem 
prepozyta kolegiaty tarnowskiej ks. Andrzeja 
Tarły, a kolejne przekształcenie kościoła w Za-
wadzie miało miejsce w XVIII w. Na kartach 
historii Polski Zawada zaistniała w lutym 1846 
r., ponieważ niedoszłe do skutku podpalenie 
karczmy we wsi miało stanowić sygnał do 
rozpoczęcia ataku na Tarnów przez polskich 
powstańców. Powstanie skończyło się rzezią 
zwaną rabacją galicyjską. 1 września 1889 r. 
otwarto w Zawadzie szkołę ludową. Własny 
Budynek otrzymała ona w 1895 r. i funkcjo-
nowała w nim do 1975 r. Obecnie w Zawa-
dzie działa Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa 

Strzałkowskiego i Publiczne Gimnazjum. 
W 1921 r. Zawada liczyła 114 domów i 611 

mieszkańców. Podczas okupacji niemieckiej 
25 lipca 1944 r. w pobliżu kościoła w Zawa-
dzie w starciu z żołnierzami niemieckimi pole-
gło dwóch żołnierzy batalionu „Barbara” AK. 
Spoczywają oni na miejscowym cmentarzu. 
W 1980 r. decyzją biskupa Jerzego Ablewi-
cza, odrestaurowany gruntownie w latach 60. 
XX w., kościół w Zawadzie odzyskał po 580 
latach status kościoła parafialnego. W 1961 r. 
dzięki staraniom Społecznego Komitetu Bu-
dowy Przemiennika Telewizyjnego oddano 
do użytku przekaźnik telewizyjny usytuowany  
w Zawadzie na szczycie Góry św. Marcina,  
a w 1988 r. w jej miejsce wzniesiono nową 
90-metrową wieżę antenową telewizyjnego 
ośrodka nadawczego. 

W 1991 r. Zawada znalazła się na czołów-
kach wiadomości w Polsce, ponieważ 29 
sierpnia tego roku w Peru zamordowany zo-
stał przez lewackich terrorystów o. Zbigniew 
Strzałkowski, franciszkanin, urodzony w Za-
wadzie. Wraz ze swoim współbratem zakon-
nym został on jako męczennik beatyfikowa-
ny 5 grudnia 2015 r. Postać Błogosławionego  
w Zawadzie upamiętnia dzwon kościelny 
jego imienia, jego imię nosi też miejscowa 
szkoła podstawowa. Od 2004 r. organizo-
wany jest biegowy Memoriał o. Zbigniewa  
Strzałkowskiego.

Zawada jest najwyżej położoną miejsco-
wością gminy Tarnów i posiada dwa unikal-
ne zabytki: kościół parafialny oraz grodzisko. 
Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Zawa-
dy pochodzą sprzed 700-400 lat p.n.e., czyli 
wczesnej epoki żelaza. Pozostałości grodu, 
zbudowanego przez ludność kultury łużyc-
kiej odnaleziono w zachodniej części wcze-
snośredniowiecznego grodziska. Po zniknię-
ciu mieszkańców grodu na Górę św. Marcina 
na kilkaset lat powróciła puszcza karpacka. 
Wreszcie w VIII wieku naszej ery w miejscu 
zwanym dzisiaj Zawale powstała osada wcze-
snosłowiańska, a w następnym wieku słowiań-
skich mieszkańców ziem nad górną Wisłą 
było już tak wielu, że mogli oni tworzyć sil-
ne organizacje plemienne. Pozostały po nich 
charakterystyczne wielkie grodziska. Jedno  
z największych – i to w skali całej Polski – znaj-
duje się właśnie w Zawadzie. Gród zamieszki-
wać mogło nawet kilkaset osób. Za potężny-
mi wałami mogła w razie zagrożenia chronić 
się też ludność zamieszkująca osady otwarte  
w dolinach Białej i Dunajca w odległości do 
kilkunastu kilometrów. Gród na górze nazwa-
nej później św. Marcina został opuszczony na 
początku XI wieku. Nowi piastowscy władcy 
tej ziemi centrum lokalnej władzy przenieśli 
do mniejszego grodu w Wojniczu. A dawny 
gród na Górze św. Marcina wraz z osadami 
przygrodowymi przekazany został benedyk-
tynom tynieckim, którzy w jednej z nich, 
położonej bliżej rzeki Białej założyli wieś Tar-
nów, czyli dzisiejszy Tarnowiec. Pod koniec 
XIII stulecia wrócił do własności monarszej.  
W 1328 r. król Władysław Łokietek w nagrodę 
za zasługi nadał Spycimirowi, wojewodzie kra-
kowskiemu, wieś Tarnów Mały, czyli obecny 
Tarnowiec z terenami obejmującymi dzisiejszą 
wieś Zawada. Niedługo potem Spycimir roz-
począł na jego terenie budowę dużego zamku, 
a na wschód od niego lokował wieś Podgrodzie dr Krzysztof Moskal

Widok na wał północny 
grodziska w Zawadzie

Wyobrażenie głównego  
członu grodu z lotu ptaka

Kościół św. Marcina w Zawadzie od 
południowego zachodu

Chałupa nr 10 z 1910 r. (nieistniejąca)
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FELIETON

Leksykon historyczny miejscowości gminy Tarnów (15) Pod Okiem Opatrzności

Światowe Dni Młodzieży pod słońcem Opatrzności Bożej
Datę 20 grudnia 1985 uznaje się za dzień 

ustanowienia Światowych Dni Młodzieży 
w Rzymie. Papież Jan Paweł II pragnął, aby 
te międzynarodowe spotkania młodzieży 
odbywały się co dwa lub trzy lata w jednym 
z miast świata.

Spełniły się życzenia Papieża - Polaka. 
Światowe Dni Młodzieży odbyły się już w wie-
lu miastach świata, natomiast w dniach 26 do 
31 lipca 2016 roku Światowe Dni Młodzieży 
miały miejsce w naszym kraju.

Ojciec Święty Franciszek przyleciał do 
naszej Ojczyzny, by spotkać się z młodzieżą 
27 lipca br. Następca św. Piotra na lotnisku 
w Krakowie – Balicach został przyjęty bardzo 
życzliwie i już tam zobaczył Polskę rozmodlo-
ną, radosną i otwartą. Widać było, że Ojciec 
Święty Franciszek czuł się w naszym kraju 
bardzo dobrze. Widział gigantyczny ładunek 
radości przedstawicieli pełnej entuzjazmu 
i optymizmu młodzieży z całego świata, która 
modliła się, śpiewała, tańczyła i oczywiście 
słuchała papieża. Cały świat widział, że dzi-
siejsza młodzież niezależnie od koloru skóry 
i narodowości jest inna, ale piękna, pełna 
optymizmu i nadziei.

Na Światowych Dniach Młodzieży, nie tyl-
ko Polacy, ale cały świat lepiej poznał Papie-
ża mającego silną osobowość, charyzmę przy 
rozmawianiu z ludźmi oraz konkretnego i sta-
nowczego w nauczaniu prawd wiary. 

Nam Polakom było miło słyszeć, jak Oj-
ciec Święty Franciszek 28 lipca br. powiedział 
w Krakowie na Błoniach: „W ojczystej ziemi 
świętego Jana Pawła II, chciałbym mu po-

dziękować za to, że wymarzył i dał impuls do 
tych spotkań. Towarzyszy nam On z Nieba, gdy 
widzimy wielu młodych ludzi z tak różnych 
narodów, kultur, języków, przybyłych jedynie 
z jednego powodu: aby świętować żywą obec-
ność Jezusa pośród nas. Zrozumieliście? Świę-
tować Jezusa, który żyje pośród nas”.   

Młodzież całego świata na zawsze zapamię-
ta słowa Papieża Franciszka wypowiedziane 
do nich w czasie Światowych Dni Młodzieży: 
„Kościół dziś na was patrzy, powiem więcej, 
świat dzisiaj na was patrzy i chce się od was 
uczyć, by odnowić swoją ufność w miłosier-
dzie Ojca, który ma zawsze młode oblicze 
i nie przestaje nas zapraszać, abyśmy należe-
li do Jego Królestwa”. Następca św. Piotra za-
brał głos w sprawie ochrony życia poczętego. 
W czasie spotkania z władzami i korpusem dy-
plomatycznym, podkreślił potrzebę skutecznej 
polityki społecznej na rzecz rodziny – pierwszej 
i podstawowej komórki oraz akcentował, że 
życie musi być zawsze przyjęte i chronione od 
poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Wspaniała, o pięknej oprawie liturgicz-
nej i artystycznej była Msza święta z Ojcem 
Świętym, którą koncelebrowało 50 kardyna-
łów, 850 arcybiskupów i biskupów oraz około 
20 tysięcy księży z różnych stron świata. Byli 
też przedstawiciele najwyższych władz RP na 
czele z prezydentem Andrzejem Dudą i jego 
małżonką. Pamiętamy z mediów, jak Papież 
Franciszek pod koniec pielgrzymki do naszego 
kraju wspomniał o naszym Papieżu – Polaku: 
„Ojciec Święty patrząc na ukochany Kraków 
z nieba, jest szczęśliwy. Światowe Dni Młodzie-

ży były hołdem młodego Kościoła dla papieża 
z Polski”.

My Polacy możemy być dumni, że na 
przestrzeni 37 lat nasza Ojczyzna gościła 
trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI 
i Franciszka.

Jako gospodarze Światowych Dni Młodzie-
ży w naszej Ojczyźnie, możemy być zadowo-
leni, że udało się spotkanie młodych z całego 
świata. Niemal każdy pielgrzym zapytany 
o to, co go najbardziej zachwyciło, mówił o 
polskiej gościnności. Koleje zdały egzamin, bo 
nad ich obsługą pracowało około tysiąca dys-
pozytorów i dyżurnych ruchu.

Nad bezpieczeństwem pielgrzymów z ca-
łego świata, czuwało w stanie najwyższej 
gotowości: około 20 tys. policjantów, ponad 
2,4 tys. strażaków, 1,5 tys. funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, 800 funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu, ponad tysiąc żołnierzy oraz 
7 tys. z Ochotniczej Straży Pożarnej. Bogu 
dzięki w tajemnicy Opatrzności za udane, 
bezpieczne Światowe Dni Młodzieży.

A na końcu moja rada: „Kto z młodych 
przespał Światowe Dni Młodzieży, niech ża-
łuje i zacznie zbierać pieniądze na wyjazd do 
Panamy”.                                                   

ks. dr Tadeusz Wolak

Tajne przepisy naszych gospodyń (11)

Widok na wał północny 
grodziska w Zawadzie
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