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Cena za wodę i ścieki w gminie Tarnów 
jest jedną z najniższych nie tylko w regio-
nie tarnowskim, ale w całej Polsce. Wy-
nika to z najnowszego raportu przedsta-
wionego przez Tarnowskie Wodociągi.

Gmina Tarnów w zestawieniu cen za 
wodę oraz kanalizację w powiecie tarnow-
skim jest druga, jeśli chodzi o najmniejsze 
koszty uiszczane za m3 (kwota brutto za 

m3 wynosi 9,30 zł). Mamy więc najniższą 
z opłat w całym regionie. Warto przypo-
mnieć, że tendencja ta w gminie Tarnów 
utrzymuje się już od kilku lat. 

Od tego roku Rada Gminy Tarnów nie 
uchwala cen taryf. Natomiast jak podaje 
prezes Tarnowskich Wodociągów Tade-
usz Rzepecki, prezentowane ceny są re-
zultatem nowej procedury weryfikacyjnej 
i zostały zatwierdzone prawomocnymi  

decyzjami dyrektorów Regionalnych Za-
rządów Gospodarki Wodnej Państwowego  
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przypomnijmy również, że usługi wodne 
i kanalizacyjne dla gminy Tarnów realizu-
je spółka Tarnowskie Wodociągi, w której 
gmina Tarnów posiada 24,09 % udziału, 
co stanowi kapitał w wysokości 40 mln 912 
tys. zł. Należy zaznaczyć również, iż woda 
pitna jest bardzo dobrej jakości.

W gminie Tarnów taryfa za wodę i ścieki 
jest jedną z najniższych w regionie

Gmina Tarnów za pośrednictwem Sto-
warzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 
ponad 700 tys. zł na instalację odnawial-
nych źródeł energii, czyli paneli foto-
woltaicznych, kolektorów słonecznych  
i pomp ciepła dla społeczności gminnej. 

Montaż wspomnianych instalacji pozwala 
na zamianę energii słonecznej na elektrycz-
ną – w przypadku paneli fotowoltaicznych, 
czy cieplną – w sytuacji montażu kolektorów 
słonecznych i pomp ciepła, które doskona-
le sprawdzają się przy centralnym ogrze-
waniu oraz przy uzyskiwaniu ciepłej wody  
użytkowej.

Zainteresowani programem miesz-
kańcy składali deklaracje w zeszłym roku, 
nabór więc został zakończony w 2017 r.  
W latach 2019–2020 nastąpi jego realizacja, 

czyli montaż instalacji. Warto zaznaczyć, iż  
w gminie Tarnów 66 właścicieli budynków 
starało się o dofinansowanie na wspomnia-
ne odnawialne źródła energii. Niezależnie 
od tego, została utworzona lista osób ocze-
kujących. 

Zadaniem gminy Tarnów będą sprawy 
administracyjne całego przedsięwzięcia, 
pośredniczy ona między Zielonym Pierście-
niem a mieszkańcami, co nie tylko ułatwia, 
lecz przede wszystkim umożliwia przyzna-
nie funduszy ze środków unijnych.

W 2018 roku tracą ważność dowody 
osobiste wydane w 2008 r. oraz dowody 
osobiste wydane dzieciom w 2013 roku, 
za wyjątkiem dowodów z adnotacją “nie-
oznaczony”.

Termin ważności dokumentu zapisany 
jest na dowodzie osobistym. Jego spraw-
dzenie jest bardzo ważne, bo posługiwanie 
się nieważnym dokumentem może spowo-
dować  trudności w załatwianiu spraw w 
urzędzie, banku lub utrudni wyjazd za gra-
nicę. O wymianę należy wystąpić nie póź-
niej niż na 30 dnia przed upływem terminu 
ważności dokumentu.  

Do wniosku o wydanie dowodu osobi-
stego należy dołączyć kolorową fotografię 
o wym. 35x45 mm. Wniosek o dowód oso-
bisty składa się osobiście i odbiera doku-
ment osobiście. Dowody wydawane są nie-
odpłatnie.

 
Wszelkie dodatkowe informacje można 

uzyskać w Referacie Spraw Społeczno – 
Administracyjnych Urzędu Gminy Tarnów 
tel. 14 688 01 40.

Pozyskano dofinansowanie  
na instalację odnawialnych źródeł 
energii dla mieszkańców

Wymień dowód, 
zanim straci ważność

Darmowe szczepienia 
dla seniorów przeciw grypie
Gmina Tarnów, dbając o zdrowie swo-
ich najstarszych mieszkańców, w ra-
mach profilaktyki zdrowotnej oferuje 
bezpłatne szczepienia przeciw grypie.  
Na wykonanie szczepień gmina podpi-
sała umowę z wybranymi placówkami 
medycznymi. 

Tak więc każdy, kto chce zaszczepić się 
przeciw grypie, ukończył 65 rok życia i jest 
zameldowany na terenie gminy Tarnów, 
może zgłaszać się do wymienionych po-
niżej placówek celem szczepienia. Każde 
szczepienie poprzedzać będzie badanie 
lekarskie.

Placówki wykonujące bezpłatne 
szczepienia:

n   CenterMed Zgłobice, tel. 14 674 30 21
n Centrum Medyczne KOL-MED Tarnów,  
tel. 14 688 60 40
n Mościckie Centrum Medyczne Tarnów,  
tel. 14 688 05 50
n   EMKA MED Koszyce Małe, tel. 14 650 11 11 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
n   MEDICUM Nowodworze, tel. 14 679 51 24
n Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
MEDICUM Wola Rzędzińska, tel. 14 679 21 94
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Czy chciałby Pan zostać posłem?
Nie mam takich planów. A skąd to  

pytanie?

Bo można słyszeć głosy, że za rok  
wystartuje Pan w wyborach do Sejmu  
i w gminie Tarnów znów wybierać będzie-
my wójta…

Przypuszczam, że takie plotki rozpuszcza-
ją tylko osoby niezbyt mi przychylne. Mam 
nadzieję, że zdecydowana większość miesz-
kańców dobrze mnie poznała w minionych 
latach i wie, że jestem poważnym człowie-
kiem. Startuję w wyborach na wójta, tym ra-
zem na pięcioletnią kadencję, i jeśli zostanę 
wybrany, to chciałbym pracować na tym sta-
nowisku przez pięć lat.

Dlaczego chce Pan kandydować na  
kolejną kadencję?

Sprawowanie funkcji wójta, praca na tym 
stanowisku to dla mnie wielki zaszczyt i sa-
tysfakcja. A pełniąc funkcję wójta, ma się 
możliwości, aby spełniać oczekiwania ludzi. 
W dodatku miło jest widzieć efekty swojej 
pracy w postaci zrealizowanych inwestycji, 
zadowolenia na uśmiechniętych twarzach 
dzieci czy seniorów. Wracając jednak do py-
tania – tak, chcę kandydować na następną 
kadencję, gdyż mam liczne pomysły, energię 
i chęć do działania. Mam przygotowane pla-
ny i projekty, które pozwolą nie tylko szybko, 
ale i skutecznie rozpocząć realizację kolej-
nych wyzwań.

 
Jakie widzi Pan różnice między gminą 
sprzed dwunastu lat, a tą obecną?

Dwanaście lat temu gmina była podzielo-
na. To się zmieniło. Dziś atmosfera w radzie 
gminy, jak i w naszych miejscowościach, jest 
dużo lepsza. Nie do poznania w ciągu tych 
minionych dwunastu lat zmieniły się też na-
sze miejscowości. Jeździmy dużo lepszymi  
i bezpieczniejszymi drogami, obiekty szkol-
ne i sportowe, remizy strażackie, domy 
ludowe czy centra wsi są dziś naszymi wi-
zytówkami. Mamy dobrze funkcjonujące 
przedszkola już we wszystkich miejscowo-
ściach. Nasze pomysły na aktywizację se-
niorów są przedstawiane w wielu środowi-
skach jako przykład dobrych praktyk i wzór 
do naśladowania. Obchody narodowych 
świąt, wydarzenia kulturalne i charytatywne 
cieszą się uznaniem i popularnością wśród 
mieszkańców naszej gminy. Tych różnic jest  
naprawdę wiele, długo można wymieniać.

Co uważa Pan za swój największy  
sukces jako wójta gminy Tarnów?

Zbudowanie mocnej marki gminy Tarnów, 
rozpoznawalności. Jesteśmy postrzegani 
jako jeden z liderów – zarówno pod wzglę-
dem rozwoju, jak i pozyskiwania dodatko-
wych środków do budżetu, co potwierdzają 
wyróżnienia, czy wysokie pozycje w ran-
kingach, opracowywanych przez ekonomi-
stów uniwersyteckich. Byłem w dziesiątce 
najlepszych wójtów w Polsce w konkursie 
organizowanym przez Telewizję Polską. 
Zbudowaliśmy tak zwarty, mocny organizm 
gospodarczy i społeczny, że skutecznie mo-
żemy bronić integralności gminy. Dziś już nie 
ma tematu włączenia którejś miejscowości 
do miasta Tarnowa. U nas są lepsze drogi, 
lepsza infrastruktura i wzorowo funkcjonu-
je opieka społeczna. Mamy niższe podatki, 
wodę dobrej jakości i w niskiej cenie, a ko-
munikacja miejska, dzięki dopłacie z budże-
tu naszej gminy, dociera do każdej wsi. Na-
tomiast za swój największy sukces uważam 
równomierny rozwój całej gminy.

Czy Panu Wójtowi udało się zrealizować 
wszystkie założone plany?

Wciąż dążymy do wykupu terenów w 
Zgłobicach, które w wyniku reprywatyzacji 
stały się własnością spadkobierców daw-
nych właścicieli – rodziny Marszałkowiczów. 
Serce mnie boli, że nie możemy inwestować  
w budynek Szkoły Podstawowej, chociaż  
finansowo mamy takie możliwości, oraz gdy 
patrzę, jak wygląda dawny stadion sporto-
wy. Sprawa sądowa zmierza do finału i je-
stem przekonany, że wkrótce wykupimy nie-
ruchomości w Zgłobicach za uczciwą cenę.

Mówi Pan, że wciąż ma wiele energii, 
pomysłów. To jakie plany na następną  
kadencję?

Na początek trzeba dokończyć nasze 
sztandarowe inwestycje – budowę remizy 
strażackiej z pomieszczeniami do prowa-
dzenia działalności kulturalno-społecznej 
w Zgłobicach oraz stadionu piłkarskiego 
w Woli Rzędzińskiej I. A także rozbudowę 
Szkoły Podstawowej w Łękawce i zaplecza 
sportowego w Koszycach Wielkich. Lista ko-
lejnych przedsięwzięć jest bardzo długa, na 
większość mamy już gotowe projekty. Na 
realizację czeka już koncepcja zagospoda-
rowania parku rekreacyjnego „Grabówka” 
w Zbylitowskiej Górze. Planujemy budowę 
kolejnych domów ludowych – w Zawadzie 

i Koszycach Małych (z remizą) oraz remizy 
strażackiej w Łękawce. Nowe centrum miej-
scowości chcemy urządzić w Tarnowcu na 
niedawno wykupionym gruncie przy domu 
kultury. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia 
budowy sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Porębie Radlnej. W Woli 
Rzędzińskiej I zamierzamy wyremontować 
szkołę i postawić halę sportową, zaś w Woli 
Rzędzińskiej II wybudować centrum wsi przy 
Kościele Parafialnym. Dokończyć też trze-
ba budowę boiska sportowego w Jodłów-
ce-Wałkach. Wyzwaniem na nową kadencję 
będą domy dziennego pobytu dla seniorów 
w kolejnych miejscowościach. Ale to nie 
wszystkie inwestycje, które planuję. Przewi-
duję mnóstwo nowych udogodnień i dzia-
łań we wszystkich miejscowościach, które 
poprawiać będą jakość życia, zadowolenie  
z tego, że mieszka się w gminie Tarnów.

W tym roku ma Pan kontrkandydata  
w wyborach na wójta. Jak skomentuje 
Pan ten fakt?

Brak kontrkandydata to nie jest dobra sy-
tuacja. Po to jest demokracja, aby było pra-
wo wyboru. Ważne jednak, aby wyborcza 
rywalizacja była nastawiona na budowanie, 
na przedstawianie programów i propozycji, 
a nie na burzenie. Abyśmy nie wracali do po-
działów sprzed lat. Byłaby to porażka naszej 
gminy.

Dlaczego mieszkańcy gminy Tarnów  
powinni jak najliczniej wziąć udział w wy-
borach samorządowych 21 października?

Możemy decydować o tym, co dzieje się  
w naszym najbliższym otoczeniu. Takiej 
możliwości nie mieli nasi przodkowie prze-
szło 100 lat temu, gdy Polska była pod zabo-
rami, a także nie było w późniejszym okresie, 
podczas okupacji hitlerowskiej i latach PRL. 
Ważne też, aby władza samorządowa miała 
legitymizację jak najszerszej grupy społe-
czeństwa. Wówczas będzie mogła działać  
o wiele pewniej i skuteczniej.

Mam pomysły, energię 
i chęć do działania
Rozmowa z wójtem gminy Tarnów Grzegorzem Koziołem
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Na folkową nutę – Festyn 
Rodzinny w Białej

Ludowe tańce, kolorowe stroje i folkowe 
przyśpiewki mieli okazję podziwiać miesz-
kańcy Białej i okolic w trakcie festynu rodzin-
nego „Na folkową nutę”, który odbył się 28 
lipca w Białej. Miejscem spotkania był teren 
obok remizy OSP. Wydarzenie rozpoczęły za-
bawy dla dzieci. Następnie scenę opanował 
ludowy folklor w wykonaniu kapel i zespo-
łów. Tarnowskie „Kumotry” zaprezentowały  
nasze regionalne przyśpiewki i piosenki.  
Kapela „W Kuźni u Kowala” z akompaniamen-
tem muzycznym wykonała znane i lubiane pie-
śni ludowe. Do tańca porwał zaś wszystkich,  
zarówno krakowskim jak i lubelskim folklo-
rem, zespół „Bobrowianie”. Nie brakło gier  
i quizu z nagrodami dla najmłodszych, którzy 
mogli korzystać z dmuchanej strefy zabaw. 
Samorząd gminny poczęstował wszystkich 
tradycyjnym bigosem. Na zakończenie ro-
dzinnego festynu tańczono wraz z zespołem 
muzycznym.

Festyn z turniejem 
siatkówki plażowej 
w Zgłobicach
Mieszkańcy Błonia i Zgłobic spotkali się w nie-
dzielę, 1 lipca, na festynie rodzinnym. Już od 
soboty trwały natomiast rozgrywki w VII Tur-
nieju Siatkówki Plażowej. Do rozgrywek przy-
stąpiło siedem drużyn. Po emocjonujących 
zmaganiach sportowych zwyciężyła drużyna 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Tarnowie. Na podium stanęły również 
drużyny OSP Niedomice i OSP Filipowice. Re-
prezentująca gospodarzy drużyna OSP Zgło-
bice zajęła czwarte miejsce. W niedzielę zaś 
odbył się festyn rodzinny połączony z kolej-
nymi rozgrywkami siatkówki oraz atrakcjami 
dla całych rodzin. Podczas niego zwycięzcy 
sobotniego turnieju otrzymali pamiątkowe 
puchary, medale oraz nagrody.

XL Sesja 
Rady Gminy Tarnów 
Wprowadzenie do budżetu gminnego blisko 
3 milionów pozyskanych funduszy zewnętrz-
nych, utworzenie publicznych przedszkoli  
w Porębie Radlnej i Koszycach Wielkich 
oraz obniżenie pensji wójta o 20 % – to naj-
ważniejsze z uchwał podjętych w trakcie XL  
Sesji Rady Gminy Tarnów. Radni obradowali  
w środę, 27 czerwca. W trakcie sesji obecny 
był prezes Tarnowskich Wodociągów Ta-
deusz Rzepecki. Jedna z uchwał dotyczyła 
bowiem przyjęcia projektu regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania ścieków 
w Gminie Tarnów. Radni podjęli również 
uchwałę w sprawie ustalenia miejsc sprzeda-
ży oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy Tarnów.

Rodzinne grillowanie 
w Nowodworzu

W sobotę, 7 lipca, mieszkańcy Nowodworza 
i okolic spotkali się przy Domu Ludowym na 
wielkim rodzinnym grillowaniu. I tak, każdy 
kto pojawił się w tym dniu na wydarzeniu, 
mógł skosztować pyszności z grilla przygoto-
wanych przez samorząd gminny. Oprócz tego 
częstowano chlebem ze smalcem, a także 
tradycyjnym bigosem. Wśród mieszkańców 

Piknik rycerski w Radlnej
W sobotę, 21 lipca, odbył się festyn rodzinny, 
tym razem w Radlnej. Mieszkańcy okolicznych 
miejscowości gromadzili się na terenie obok 
tamtejszego Domu Ludowego już od godzin 
popołudniowych, by przy sprzyjającej aurze 
pogodowej całymi rodzinami korzystać z przy-
gotowanych atrakcji. 

Tarnowskie Bractwo Rycerskie „Gladii 
Amici” rozbiło swoje obozowisko, gdzie miały 
miejsce pokazy rycerskie, zabawy plebejskie 
czy walki średniowieczne. Bractwo prezen-
towało historyczne stroje, opowiadało też  
o zwyczajach rycerskich i mieszczańskich XIII 
wieku. Prawdziwą atrakcją był Park Rozrywki 
Szara Sowa, który uczył strzelania z łuku oraz  
z replik różnego rodzaju broni. Do wspólnej za-
bawy tanecznej porwał zespół muzyczny, któ-
ry zakończył festyn w rytmach dobrej muzyki.
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Festyn w Tarnowcu 
„Na sportowo”
„Na sportowo” – pod takim hasłem miesz-
kańcy Tarnowca i okolic bawili się na festynie 
rodzinnym w sobotę, 25 sierpnia. Wydarze-
niu towarzyszyły nie tylko sportowe emo-
cje, wielopokoleniowe rozgrywki i wywiady  
z wybitnymi sportowcami z podtarnowskich 
miejscowości, lecz także muzyczno-taneczne 
atrakcje. 

Spotkanie rozpoczęło się od występu 
przedszkolaków z Tarnowca, zespołu REME-
DIUM oraz uczniów ze szkoły w Tarnowcu. 
Zaraz po nich popis tanecznych umiejęt-
ności zaprezentowała Shiva  Dance Studio.  
W międzyczasie na boisku orlik trwały  

W Tarnowcu 
trenowali „po angielsku”
Młodzi piłkarze z Tarnowca mieli niezwykłą 
możliwość trenować i jednocześnie uczyć  
się języka. A to dzięki profesjonalnemu kur-
sowi English Football Camp 2018, który  
w wakacje odbywał się na terenie obiek-
tów Klubu Sportowego Tarnowiec. Kurs 
English Football Camp 2018 był zorgani-
zowany przez Akademię Piłkarską ”En-
glish Football”. Zajęcia były prowadzone 
przez trenerów z Anglii, którzy każdego 
dnia przygotowywali dla uczestników tre-
ningi piłkarskie oraz warsztaty językowe.  
W kursie udział wzięło 60 zawodników  
w wieku od 5 do 14 lat, głównie zawodnicy  
klubów oraz szkółek piłkarskich z regionu  
tarnowskiego.

został zorganizowany konkurs kulinarny na 
najlepszą potrawę z grilla. Z kolei na scenie 
zaprezentowały się dzieci, uczniowie szkoły 
podstawowej z Poręby Radlnej, z wokalny-
mi popisami. Następnie wszystkich zgroma-
dzonych swoim głosem zachwyciła młoda 
wokalistka z Błonia, Eliza Gąsiorowska. W 
godzinach wieczornych na zabawę taneczną 
zaprosił zespół muzyczny.

Pamięci poległych 
harcerzy

29 lipca w Białej odbyły się uroczyste ob-
chody upamiętniające bohaterską śmierć 
trzech żołnierzy „Szarych Szeregów” plutonu 
z Mościc w walce z Niemcami. Wydarzenia te 
rozegrały się 29 lipca 1944 roku i miały zwią-
zek z wywiezieniem z okupowanej Polski do  
Londynu zdobytych przez wywiad Armii Kra-
jowej części rakiet V2. Uroczystość rozpoczę-
ła się Mszą św. odprawioną w kaplicy w Białej, 
celebrowaną przez ks. Andrzeja Bakalarza. Po 
mszy nastąpił uroczysty przemarsz uczestni-
ków pod pomnik, gdzie miały miejsce oficjal-
ne wystąpienia i złożenie kwiatów. 
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Nowy wygląd przystanków 
w gminie Tarnów

Trwa malowanie przystanków autobusowych 
w gminie Tarnów. Odświeżone zostały już 
przystanki w Woli Rzędzińskiej i Jodłówce
-Wałkach, obecnie odbywają się prace wzdłuż 
drogi wojewódzkiej, czyli od Tarnowca, przez 
Nowodworze, Porębę Radlną i Łękawkę. Ko-
lejny etap obejmie następne miejscowości, 
gdyż gmina Tarnów konsekwentnie dąży do 
odnowienia wszystkich przystanków autobu-
sowych znajdujących się na jej terenie. 

Wygląd przystanków z granatowo-żółtych 
zmieniono na dwa odcienie szarości połączo-
ne z pomarańczą. Warto dodać, że fragmenty 
poezji umieszczone na ścianach przystanków 
pozostały, by nadal umilać mieszkańcom 
czas oczekiwania na autobus.

XLII Sesja 
Rady Gminy Tarnów
W czwartek, 30 sierpnia w sali narad Urzędu 
Gminy Tarnów odbyła się sesja Rady Gminy 
Tarnów. W jej trakcie radni podjęli uchwa-
łę o włączeniu kilku dróg do kategorii dróg 
gminnych. Pochylili się również nad kwe-
stią miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze gminy Tarnów 
w części miejscowości Nowodworze. Kolej-
ne z punktów obrad dotyczyły zbycia oraz 
nabycia gminnych nieruchomości. Następne 
z uchwał były związane z dotacją dla placó-
wek oświatowych oraz zmianami w uchwale 
budżetowej Gminy Tarnów. Sesję zakończyły 
zapytania i wolne wnioski.

VII Gminne Miodobranie 
i mecz LKS „Wolania” – 
„Pogoń Lwów”
Mieszkańcy Woli Rzędzińskiej i okolic w nie-
dzielę, 2 września, mieli okazję do podwójne-
go świętowania. Na placu przy stadionie pił-
karskim Ludowy Klub Sportowy „WOLANIA” 
obchodził swoje 70-lecie powstania, a wszy-
scy miłośnicy przysmaków miodowych wzięli 
udział w VII Gminnym Miodobraniu.

Wydarzenie rozpoczęło się Meczem So-
lidarności LKS „Wolania” – „Pogoń Lwów”, 
który zakończył się wynikiem 3:2 dla zawod-
ników ze Lwowa. Warto przypomnieć, że Po-
goń Lwów to najstarszy polski klub piłkarski 
i zarazem jedyny, obok Warszawianki, który 
nigdy nie spadł z ekstraklasy. Piłkarze przy-
jechali do Woli Rzędzińskiej na specjalne za-
proszenie prezesa Klubu Sportowego „Wola-
nia” Andrzeja Prendoty.  Po historycznym dla 
gminy Tarnów meczu przyszedł czas na Mio-
dobranie. Każdy mógł posmakować różne-
go rodzaju produktów pszczelich. Gdy jedni 
degustowali, przy scenie odbywał się pokaz 
pierwszej pomocy, a zaraz po nim ludowego 
akcentu wydarzeniu dodała Kapela Ludowa 
„W Kuźni u Kowala”. 

Pożegnanie lata 
w Łękawce z zespołem 
Piękni i Młodzi

Mieszkańcy Łękawki oraz gminy Tarnów 
wspólnie spotkali się na „Pożegnaniu lata”  
w Łękawce, 8 września. Wydarzenie rozpo-
częło się od jesiennych występów dzieci  
z miejscowej szkoły, były więc kolorowe tańce 
i piosenki wykonywane przez uzdolnionych 
uczniów. Podczas festynu każdy mógł wziąć 
udział w przeróżnych grach i zabawach ro-
dzinnych, czy spróbować swojego szczęścia 
w loterii fantowej. Piękne biało-czerwone 
latawce zaś wzięły udział w konkursie, w któ-
rym wybrano ten najpiękniejszy. Tradycyjnie 
nie zabrakło poczęstunku bigosem oraz chle-
bem ze smalcem i ogórkiem, który przygoto-
wywał jak zawsze samorząd gminy Tarnów.

Już od godzin popołudniowych sceną 
zawładnęła muzyka disco polo. Jako pierw-
szy rozgrzał publiczność zespół ROMPEY.  
Muzyczną ucztę wzbogaciła słodka niespo-
dzianka na pożegnanie lata, czyli ogromny tort 
dla mieszkańców. Następnie swoim głosem 
zaczarowała wszystkich Eliza Gąsiorowska,  
a zaraz po niej, na scenie pojawiła się gwiaz-
da wieczoru – zespół PIĘKNI I MŁODZI. 

Współorganizatorem wydarzenia była  
Telewizja Tarnowska.tv, a sponsorem koncertu 
firma Welding Technology.

Emocje na boisku
Mnóstwo sportowych emocji towarzyszyło 
gminnym zawodom szkół podstawowych  
w piłkę nożną. Na boisku LKS Dunajec w Zby-
litowskiej Górze 8 maja zgromadziło się 11 
zespołów szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Tarnów. Młodzi piłkarze pełni zapału i po-
zytywnej energii stanęli do rywalizacji o tytuł 
najlepszych. Emocje rozgrzewały wszystkich, 
temperatura rosła z minuty na minutę, czego 
dowodem była walka o I miejsce. Gra między 
Wolą Rzędzińską I a Koszycami Małymi była 
wyrównana, zakończyła się remisem 0:0. 
Dogrywka również nie rozstrzygnęła wyniku, 
dopiero rzuty karne zadecydowały o przyzna-
niu palmy pierwszeństwa Woli Rzędzińskiej, 
co zespołowi z Koszyc Małych dało srebrny 

Magyar Piknik 
w Koszycach Wielkich

Ogromnym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców cieszyło się polsko-węgierskie wyda-
rzenie, które odbyło się 1 września w centrum 
wsi w Koszycach Wielkich na Placu Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej. Gminna miejscowość go-
ściła przyjaciół z Jászdózsy. Magyar Piknik 
był niepowtarzalną okazją do spotkania się 

ze sobą dwóch kultur, posmakowania kuch-
ni węgierskiej, poznania zwyczajów naszych 
bratanków czy wspólnej zabawy. Wydarze-
nie rozpoczęło się od koncertu lokalnych ta-
lentów – Voice of Gmina Tarnów. Następnie 
przyszedł czas na gry i zabawy rodzinne. Jed-
nak główną atrakcję stanowiła strefa węgier-
ska, gdzie burmistrz Jászdózsy oraz kapitan  
Jasów w strojach regionalnych wraz z wójtem 
gminy Tarnów Grzegorzem Koziołem, radny-
mi Eugeniuszem Wojtarowiczem i Andrzejem 
Sępkiem częstowali węgierskimi przysmaka-
mi, serwowali też gulasz węgierski w polskim 
wykonaniu, a także swojski chleb ze smalcem 
i kiszonym ogórkiem. W godzinach wieczor-
nych odbył się discopolowy koncert zespołu 
EXOTIC.

rozgrywki piłki nożnej oraz turniej piłki siat-
kowej. Następnie każdy mógł spróbować 
swoich sił w konkursach sportowych, w któ-
rych zwycięzców doceniano nagrodami. Po 
sportowej rywalizacji mieszkańcy posilili się 
tradycyjnym gminnym bigosem, spróbowa-
li też swojego szczęścia w loterii fantowej.  
Ludowy akcent podczas wydarzenia zapew-
niła kapela Zalasowianie, a do wspólnej za-
bawy tanecznej wieczorową porą zaprosił 
zespół muzyczny.

medal. O III miejsce rywalizowała drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich ze 
Szkołą Podstawową w Tarnowcu z wynikiem 
5:0 dla Koszyc Wielkich.
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Kolorowy Gminny 
Festiwal Kultury 
Dziecięcej

W niedzielę, 23 września, dwanaście placó-
wek przedszkolnych wzięło udział XI Gmin-
nym Festiwalu Kultury Dziecięcej. 

Dzieci zaprezentowały swoje liczne talenty 
– wokalne, taneczne i aktorskie. Małe gwiaz-
dy zachwycały nie tylko śpiewanymi piosen-
kami, tanecznymi choreografiami, lecz także 
barwnymi, pięknymi strojami. Jury miało 
naprawdę trudne zadanie, gdyż poziom wy-
stępów był bardzo wysoki, ale udało się wyło-
nić zwycięzców. Pierwsze miejsce przyznano 
Niepublicznemu Przedszkolu „Słoneczko” 
w Radlnej, drugie – oddziałowi przedszkol-
nemu w Koszycach Małych. Brązowy medal 
powędrował do Przedszkola Publicznego 
w Woli Rzędzińskiej. Oprócz zestawów gier 
przeznaczonych dla przedszkoli każdy mały 
artysta otrzymał kupon, który wziął udział  
w losowaniu kolejnych nagród. 

Dla dzieciaków Samorząd Gminy Tarnów 
przygotował też długą listę atrakcji. Były bań-
ki mydlane, brokatowe tatuażyki, balonowe 
zoo, klocki animacyjne oraz stoisko z ekolo-
gicznymi gniotkami. Do wspólnych zabaw 
i gier animacyjnych zachęcał również  

Trwa Gminna 
Liga Orlikowa
Wystartowała kolejna edycja Amatorskiej 
Ligi Orlikowej Gminy Tarnów. Jest okazja na 
rywalizację z innymi, aktywne spędzenie wol-
nego czasu, a także wygranie nagród. Wójt 
Gminy Tarnów oraz Centrum Kultury i Biblio-
tek zaprosili wszystkich chętnych miłośników 
sportu do spróbowania swoich sił w gmin-
nych rozgrywkach piłki nożnej. 

Gminna Liga Orlikowa wystartowała 5 
września i odbywa się w każdą środę od godz. 
19.00 na boisku „Orlik” w Tarnowcu. Każda 
drużyna liczy minimum 7, a maksymalnie 
11 zawodników. Rozgrywki trwają przez sie-
dem tygodni, czyli do 17 października. Do 
Ligi zgłosiło się łącznie 8 drużyn, które walczą  
o Puchar Wójta Gminy Tarnów. Pełną tabelę 
oraz terminarz rozgrywek można zobaczyć 
pod adresem www.gmina.tarnow.pl/ligaorli-
kowa.

Co najważniejsze, fundusze na realizację 
Gminnej Ligi Orlikowej pozyskano z Woje-
wództwa Małopolskiego w ramach „Małych 
Grantów”.

Polacy z Kazachstanu 
zamieszkali w Gminie 
Tarnów

Czteroosobowa rodzina repatriantów – Po-
laków z Kazachstanu – zamieszkała w Koszy-
cach Małych, w wyremontowanym i wypo-
sażonym za pozyskane z budżetu państwa 
pieniądze, w mieszkaniu przy miejscowej 
szkole. Tradycyjnym chlebem i solą Tatyanę 

Dofinansowanie 
na budowę dróg 
transportu rolnego
Gmina Tarnów złożyła wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego na budowę dróg transportu rolnego. 
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie,  
w związku z czym gmina otrzymała kwotę w 
wysokości ponad 100 tys. zł. Dzięki pozyska-
nym funduszom udało się wykonać drogę do-
jazdową w Zgłobicach wzdłuż Dunajca o dłu-
gości 865 m. Całość inwestycji po przetargu 
to koszt ok. 200 tys. zł. Kolejne prace obejmą 
budowę fragmentu nakładki na drodze bocz-
nej od drogi tzw. Na Borki w miejscowości 
Nowodworze w kierunku ul. Południowej w 
miejscowości Tarnowiec. Zakres prac obej-
mie odcinek o długości ok. 300 m.

„W krainie jaskiń” 
wycieczka Seniorów 
do Ojcowa
W czwartek, 13 września, ponad 200 Seniorów 
wyruszyło na wycieczkę do Ojcowa. Ogrom-
ne wrażenie zrobił na zwiedzających zamek  
w Pieskowej Skale. O historii i przeznaczeniu 
budowli w poszczególnych wiekach opowia-
dali wycieczkowiczom przewodnicy. Następ-
nie trasa prowadziła do Maczugi Herkulesa, 
Ojcowskiego Parku Narodowego, Jaskini Nie-
toperzowej, aż do Opactwa Benedyktynów  
w Tyńcu z kościołem św. Piotra i Pawła, w któ-
rym Seniorzy modlili się podczas Nieszporów 
prowadzonych w języku łacińskim. Wyciecz-
kę  od strony organizacyjnej wsparło gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, 
natomiast sam wyjazd był finansowany przez 
uczestników.

i Sergey’a Buss oraz ich dzieci: 10-letniego 
Aleksandra i 15-letniego Dimitra powitali wójt 
gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, przewodni-
cząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnów Jan 
Nowak oraz radna wojewódzka Anna Pieczar-
ka. Wkrótce rodzice podejmą pracę, chłopcy 
zaś rozpoczną naukę w szkole.

Przypomnijmy, że radni przyjęli na począt-
ku roku uchwałę, która była jednocześnie 
zaproszeniem dla rodziny repatriantów do 
przyjazdu do Polski. Jest to już kolejna ro-
dzina naszych rodaków osiedlona w gminie 
Tarnów.

Mleczko Magik. 
Organizatorami wydarzenia było Centrum 

Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów wraz z Pu-
bliczną Szkołą Podstawową w Zgłobicach.
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W dotychczasowym Domu Ludowym w No-
wodworzu już od stycznia ruszy pierwszy 
w  gminie Tarnów Dzienny Dom Senior +, 
czyli dom dziennego pobytu dla osób star-
szych. Na remont i wyposażenie placówki 
gmina Tarnów pozyskała fundusze z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Zapisy ruszą już w połowie listopada.

W Dziennym Domu Senior+ osoby starsze po 
60 roku życia będą mogły przebywać od po-
niedziałku do piątku, do 8 godzin dziennie. W 
domu każdy senior będzie mógł zjeść posiłek, 
przebywać w sali aktywności fizycznej i w sali 

odpoczynku. Seniorzy będą mieli również za-
pewnioną fachową opiekę jak terapeuta zaję-
ciowy czy pielęgniarka.  Warto wspomnieć, że 
obok budynku zostanie utworzona również 
siłownia plenerowa, mająca służyć nie tylko 
seniorom z domu wsparcia dziennego, lecz 
również mieszkańcom.

Wnioski o miejsce w Dziennym Domu 
Senior+ będzie można składać już od poło-
wy listopada w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19. Co 
istotne, środki na remont i wyposażenie pla-
cówki Gmina Tarnów pozyskała z rządowe-
go programu z Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej. 
Natomiast opłata za pobyt w dziennym 

domu będzie w części pokrywana przez sa-
mych seniorów, w wysokości ustalanej w za-
leżności od dochodu.

– Niezwykle cieszę się, że w naszej gminie 
zostanie uruchomiony pierwszy dzienny dom 
pobytu dla osób starszych, którego byłam 
inicjatorką. Mam nadzieję, że wkrótce kolej-
ne zostaną otwarte w następnych miejsco-
wościach – mówi Maria Ostrowska, gminny  
koordynator ds. Seniorów.

Więcej informacji można uzyskać pod  
numerem 14 688 01 50.

Mieszkańcy Woli Rzędzińskiej oraz Tarnow-
ca mogą cieszyć się nowo wyremontowa-
nymi budynkami przy centrach wsi, które 
będą służyć jako miejsca spotkań kultu-
ralnych i społecznych. Uroczyste otwarcie  
i poświęcenie Parafialnego Domu Kultury 
w Woli Rzędzińskiej odbyło się 15 wrze-
śnia, natomiast Domu Kultury w Tarnowcu 
tydzień później.

Głównym przeznaczeniem obu budynków 
jest przede wszystkim stworzenie dla miesz-
kańców miejsca, gdzie mogliby realizować 
swoje pasje i pomysły, spotykać się w zorga-
nizowanych grupach, uczestniczyć w warsz-
tatach i zajęciach. Parafialny Dom Kultury w 
Woli Rzędzińskiej oprócz ogólnodostępnej 
siłowni zapewni lokum, z którego będą ko-
rzystać wszyscy zainteresowani. Odbywać 
się w nim będą spotkania Klubu Seniora, 
Koła Gospodyń Wiejskich, grup parafialnych.  

Nie zabraknie oferty skierowanej do dzieci  
i młodzieży, a także osób dorosłych. W se-
zonie jesienno-zimowym dla społeczności 
lokalnej zostanie przygotowany program za-
jęć ruchowych, w tym aerobiku czy fitnessu,  
nauka gry na instrumentach oraz innych  
interesujących warsztatów.

Dom Kultury w Tarnowcu, mieszczący się 
w dawnej kaplicy, również zaprasza w swoje 

progi. Wszyscy miłośnicy książek mogą cie-
szyć się nową, piękną biblioteką wraz z czy-
telnią, natomiast dla osób dbających o dobrą 
formę do ogólnodostępnego użytku zostanie 
oddana siłownia. Poza tym lokum dla siebie 
znajdzie tu Klub Seniora, a także uczestnicy 
zorganizowanych warsztatów i zajęć.

Rusza pierwszy w gminie Tarnów Dzienny Dom Senior +

Parafialny Dom Kultury w Woli Rzędzińskiej 
oraz Dom Kultury w Tarnowcu już otwarte!

Dzięki tak licznie oddanym głosom miesz-
kańców w ramach Budżetu Obywatelskie-
go udało się pozyskać środki, które umoż-
liwiły zarówno zagospodarowanie skarpy 
w Porębie Radlnej, jak i zorganizowanie 
bogatej oferty bezpłatnych zajęć odbywa-
jących się w domach ludowych na terenie 
gminy Tarnów. 

Piękna, zwłaszcza o tej porze, mieniąca się 
barwami jesieni, skarpa przy zabytkowym ko-
ściele w Porębie Radlnej uatrakcyjnia wygląd 
miejscowości. Zdobią ją liczne krzewy, m.in. 
czerwone i żółte berberysy, leśne kosodrze-
winy, kwieciste tawuły oraz tuje danica – zło-
ta i zielona. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 
cały czas trwają również bezpłatne zajęcia,  
w których chętnie uczestniczą dzieci, mło-
dzież oraz osoby dorosłe i seniorzy z gminy 
Tarnów. W przygotowanej ofercie znalazły się 
m.in. ćwiczenia jogi, aerobiku czy zumby, któ-
re pod czujnym okiem wykwalifikowanych 
trenerów już od wielu miesięcy korzystnie 
wpływają nie tylko na kondycję, lecz także 
na samopoczucie mieszkańców. Zajęcia pro-
wadzone są niemal we wszystkich obiektach 
administrowanych przez Centrum Kultury  
i Bibliotek Gminy Tarnów.

Samorząd gminy Tarnów dziękuje miesz-
kańcom, gdyż to ich głosy zadecydowały  
o poprawie jakości wizualnej oraz kulturalnej 

w gminnych miejscowościach. Dzięki zaan-
gażowaniu wszystkich nasza mała ojczyzna 
nie tylko pięknie rozkwita, lecz także została 
wzbogacona o szeroką ofertę zajęć rucho-
wych.

Piękna skarpa oraz bezpłatne zajęcia dzięki 
głosom mieszkańców w Budżecie Obywatelskim

Otwarcie Parafialnego Domu Kultury  
w Woli Rzędzińskiej Nowy Dom Kultury w Tarnowcu

Skarpa w Porębie Radlnej
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Gmina Tarnów w ostatnim czasie nabyła 
kolejne grunty na cele publiczne w czte-
rech miejscowościach: Jodłówce-Wałkach, 
Błoniu, Woli Rzędzińskiej II oraz w Tarnow-
cu. Ziemie udało się pozyskać w atrakcyj-
nej cenie.

Zakupiona działka w Jodłówce-Wałkach,  
o pow. 3 arów, pozwoli na budowę parkingu 
służącego przede wszystkim rodzicom odwo-
żącym dzieci do szkoły, wpłynie to również na 
poprawę bezpieczeństwa uczniów. Rozsze-
rzenie terenu szkolno-przedszkolnego będzie 
możliwe także w Błoniu, gdyż tam nabyto 
grunt o pow. 10 arów, na którym w przyszło-
ści gmina planuje budowę m.in. nowoczesne-
go placu zabaw. 

Bardzo ważnym przedsięwzięciem dla  

Tarnowca jest wykup działki o pow. 15 arów 
przy nowo wyremontowanym Domu Kultury, 
dzięki czemu marzenia mieszkańców o cen-
trum wsi zostaną spełnione. Przypomnijmy, 
że w 2015 r. gmina Tarnów weszła w posia-
danie gruntu o pow. 17 arów od strony drogi 
wojewódzkiej i ul. Nadbrzeżnej, na którym 
znajduje się dawna kaplica. Rok później, 
korzystając z prawa pierwokupu, gmina Tar-
nów nabyła prawo użytkowania wieczystego 
terenu o pow. ponad 26 arów, bezpośrednio 
przylegającego do działki z kaplicą. Jak już 
wspomniano, szczególnie dobrą wiadomość 
stanowi więc fakt, iż 27 września podpisano 
kontrakt decydujący o kupnie gruntów o łącz-
nej pow. 15 arów, mieszczących się przy ul. 
Nadbrzeżnej. W ten sposób pozyskano bar-
dzo istotny teren dla potrzeb projektowania 

długo wyczekiwanego centrum miejscowo-
ści. – Udało się zrealizować na pozór nieosią-
galne zamierzenie, aby w Tarnowcu powstało 
piękne centrum wsi w sąsiedztwie nowocze-
snego Domu Kultury. Zakup działek umożliwia 
nam przystąpienie do opracowywania projek-
tu i zagospodarowania bardzo ważnej dla Tar-
nowca przestrzeni publicznej – mówi zastępca 
wójta gminy Tarnów, Sławomir Wojtasik.

Rozszerzenie terenu oraz utworzenie cen-
trum miejscowości będzie również możliwe 
w Woli Rzędzińskiej II, gdzie także 27 wrze-
śnia podpisano kontrakt dotyczący zakupu 
działki na rogu drogi powiatowej i drogi pro-
wadzącej do tamtejszego kościoła, o pow. po-
nad 19 arów. Grunt ten gmina Tarnów nabyła 
wspólnie z parafią Miłosierdzia Bożego.

Warto wspomnieć, iż trwają rozmowy z 
Powiatem Tarnowskim odnośnie pozyskania 
kolejnej działki w celu utworzenia parkingu 
przy nowo budowanym w Zgłobicach budyn-
ku wielofunkcyjnym z remizą.

Zamiast żądanych 3,5 miliona jest tylko 
555 tysięcy złotych. Gmina Tarnów osta-
tecznie wygrała spór ze spadkobiercami 
rodziny Marszałkowiczów o wysokość od-
szkodowania za bezumowne korzystanie w 
latach 2007–2011 z gruntów w Zgłobicach, 
na których znajduje się szkoła i ośrodek 
zdrowia. Dodajmy, że gmina Tarnów zasą-
dzone odszkodowanie już wypłaciła.

Przypomnijmy, że rodzina Marszałkowiczów, 
czyli spadkobierców terenów w Zgłobicach, 
na których znajduje się ośrodek zdrowia  
i szkoła, w 2011 roku zażądała od gminy 
Tarnów aż 3,5 miliona odszkodowania za 
bezumowne korzystanie z terenów. Gmina 
zaproponowała kwotę zdecydowanie niższą, 
opartą na wycenie rzeczoznawców. Spadko-
biercy tej kwoty nie zaakceptowali, sprawa 
znalazła więc swój finał w tarnowskim są-
dzie. Sąd już w trakcie pierwszego wyroku w 
2015 roku przychylił się do stanowiska gminy 
Tarnów, zasądzając kwotę odszkodowania na 

500 tysięcy złotych. Należy podkreślić, że na-
wet kwota 3,5 miliona złotych nie rozwiąza-
łaby sprawy wykupu, gdyż nadal prawa wła-
sności nie zostałyby przeniesione na gminę 
Tarnów, była to jedynie wysokość żądanego 
przez spadkobierców odszkodowania.

Rodzina Marszałkowiczów wnosiła przez 
kolejne lata  apelacje do kolejnych instan-
cji sądów, które podtrzymywały stanowisko 
tarnowskiego sądu, aż sprawa znalazła swój 
finał w Sądzie Najwyższym. Ten ostatecznie 
zakończył sprawę, przyznając rację gminie 
Tarnów. Gmina Tarnów odszkodowanie w 
wysokości 555 tysięcy złotych już wypłaciła 
spadkobiercom, sprawa o bezumowne ko-
rzystanie z terenów w Zgłobicach w latach 
2007–2011 jest więc ostatecznie zamknięta.

– Nigdy nie negowaliśmy zasadności  od-
szkodowania, ale jego zawyżoną kwotę. Po-
mimo że byliśmy krytykowani za stanowczość, 
to mieliśmy na względzie nasz cel główny, czyli 
dbałość o pieniądze publiczne. Wyrok Sądu 
Najwyższego potwierdził racje gminy – mówi 

wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
Dodajmy, że niezależnie od powyższego 

trwa sprawa w sądzie, dzięki której już wkrót-
ce może stać się możliwy wykup nieruchomo-
ści, na których stoją szkoła i ośrodek zdrowia 
w Zgłobicach. Gmina Tarnów wystąpiła bo-
wiem do sądu z pozwem o wykup gruntu z 
tzw. „prawa zabudowy”, czy z art. 231 Kodek-
su cywilnego. Zgodnie z nim, jeśli samoistny 
posiadacz gruntu wzniósł w dobrej wierze 
budynek o wartości przewyższającej znacznie 
wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, 
aby właściciel przeniósł na niego własność 
zajętej działki za odpowiednim wynagrodze-
niem. 

– Grunty w Zgłobicach gmina Tarnów chcia-
ła kupić od samego początku i niezależnie 
od sądowych sporów w każdej chwili jestem 
gotów do zawarcia porozumienia w celu za-
kupu tak ważnych dla mieszkańców Zgłobic 
terenów, na których znajduje się szkoła, ośro-
dek zdrowia i boisko sportowe – dodaje wójt  
Kozioł.

Zakup działek istotnych 
dla rozwoju gminnych miejscowości

Gmina wygrała spór o wysokość odszkodowania 
za tereny w Zgłobicach
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Mania Pomagania, Dożynki Gminy Tarnów 
oraz obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 
przyciągnęły w tym roku rekordowe liczby 
mieszkańców z całego regionu. Gminne 
miejscowości gościły największe gwiaz-
dy polskiej sceny muzycznej, nie zabrakło 
również charytatywnej pomocy, tradycyj-
nych obrzędów i podniosłych chwil patrio-
tycznych.

Koszyce Małe już po raz szósty zgromadzi-
ły tłumy Maniaków Pomagania, którzy przy 
dobrej zabawie postanowili wesprzeć tro-
je chorych dzieci z gminy Tarnów – Julię,  
Alexa i Weronikę. Dla bohaterów tego dnia 
oraz wszystkich ludzi o gorących sercach 
zagrali góralski pop InoRos, by rozgrzać pu-
bliczność przed występem gwiazdy polskiego  
pop-rocka, czyli zespołu KOMBII. Akcję wsparły 
Pierwsza Dama, Pani Agata Kornhauser-Duda 

oraz Pani Premier Beata Szydło. Małżonka Pre-
zydenta RP ofiarowała do licytacji naszyjnik z 
krzemieniem pasiastym, a Pani Premier brosz-
kę z apaszką. 

Dwudniowe Dożynki w Zbylitowskiej 
Górze w tym roku zgromadziły kilkanaście 
tysięcy osób, które nie tylko brały udział w 
dziękczynnej Mszy Św. i staropolskich ob-
rzędach, lecz także miały okazję skosztować 
swojskiego jadła. Wieczorową porą wszyscy 
bawili się na góralską nutę z kapelą Pieczar-
ki czy Kordianem, a świętowanie zakończyły 
rozbrzmiewające ze sceny największe hity le-
gendarnej grupy polskiego rocka, czyli zespo-
łu LADY PANK. Warto zaznaczyć, że podczas 
Dożynek Powiatu Tarnowskiego w konkursie 
na Najlepszego Sołtysa Powiatu Tarnowskie-
go wyróżnienie zdobył Marek Cichy, sołtys 
Koszyc Małych. Na uznanie zasłużył rów-
nież Zbigniew Filar, sołtys Łękawki, którego  

praca została doceniona w trakcie konkursu  
na Najlepszego Sołtysa Małopolski.

Niezwykła atmosfera panowała podczas 
tegorocznych obchodów rocznicy Bitwy War-
szawskiej w Woli Rzędzińskiej, tym bardziej 
że uczestniczyło w nich kilka tysięcy osób. 
W czasie wydarzenia nie zabrakło barwnej 
defilady grup rekonstrukcji historycznej,  
pikniku wojskowego, pokazów kawaleryj-
skich, wspólnego śpiewania pieśni niepod-
ległych, a także poczęstunku wojskową gro-
chówką. Natomiast w godzinach wieczornych 
scenę opanowało discopolowe szaleństwo, 
którego sprawcą był Marcin Miller z zespołem 
BOYS. 

Należy zaznaczyć, że organizacja tak 
ogromnych wydarzeń nie byłaby w pełni 
możliwa, gdyby nie wsparcie sponsorów oraz 
pozyskiwane środki zewnętrzne, dzięki któ-
rym budżet gminy pozostaje nienaruszony.

Za nami wyjątkowy sezon wydarzeń kultural-
nych. Mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w 
licznych festynach, piknikach rodzinnych i uro-
czystościach patriotycznych, które odbywały się 
niemal w każdej miejscowości na terenie gminy 
Tarnów. Szeroka lista przygotowanych atrakcji, 
największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej 
oraz zabawy taneczne przyciągnęły w tym roku 
rekordową liczbę osób z całego regionu. Było 
więc smacznie, folkowo, patriotycznie i sporto-
wo. Gościliśmy przyjaciół z Węgier i najstarszy 
polski klub sportowy z Lwowa – Pogoń Lwów. 
Realizacja większości wydarzeń była możliwa 

dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym – 
zarówno krajowym, jak i unijnym, a także przy 
wsparciu sponsorów.

Warto więc zaznaczyć, że większą część 
kosztów organizacyjnych festynów i pikni-
ków gmina Tarnów pokryła dzięki uczestnic-
twu w programach Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego: „Mecenat 
Małopolski”, „Małopolska Gościnna”, „Mało-
polska Pszczoła” czy „Małe Granty”. Należy 
wspomnieć, iż część z nich była przygotowy-
wana z parafiami czy jednostkami OSP, któ-
re również starały się o fundusze w ramach  

konkursów dla organizacji pozarządowych. 
Kolejne środki gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek pozyskało z Unii Europejskiej za 
pośrednictwem Zielonego Pierścienia Tarno-
wa. Największe wydarzenia, z których słynie 
gmina Tarnów, czyli Dożynki oraz obchody 
rocznicy Bitwy Warszawskiej, organizowane 
z Powiatem Tarnowskim, jak co roku były 
możliwe dzięki wsparciu sponsorów – firm, 
instytucji oraz osób prywatnych. Dzięki nim 
z gminnego budżetu nie wydano ani złotówki 
na ich realizację. 

Przed nami jeszcze październikowy Gminny 
Dzień Seniora z gwiazdą wieczoru – Teresą 
Werner oraz obchody Święta Niepodległości 
11 listopada w Koszycach Wielkich. Pozyska-
ne fundusze unijne także w tym przypadku 
pokryją część kosztów.

Największe wydarzenia kulturalne sezonu już za nami

Organizacja wydarzeń kulturalnych 
dzięki pozyskanym funduszom

Dożynki Gminy Tarnów Mania Pomagania Obchody Rocznicy Bitwy Warszawskiej
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Wieniec z Gminy Tarnów, z Poręby Radl-
nej wygrał na Dożynkach Prezydenckich  
w Spale w konkursie na „Najładniejszy 
wieniec dożynkowy” nagrodę Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dyplom grupie 
wieńcowej wręczyli Prezydent Andrzej 
Duda z małżonką. Zwycięski wieniec został 
następnie wręczony Parze Prezydenckiej 
podczas głównych uroczystości dożynko-
wych. Gminę Tarnów w trakcie Dożynek 
Prezydenckich reprezentował wójt gminy 
Tarnów Grzegorz Kozioł, zaś Województwo 
Małopolskie radna Anna Pieczarka.

Ogólnopolski konkurs organizowany przez 
Kancelarię Prezydenta RP odbył się w pierw-
szym dniu Dożynek Prezydenckich w Spa-
le.  Każde z województw reprezentował je-
den wieniec. Pracom komisji konkursowej 
przewodniczyła Doradca Prezydenta RP  
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, etno-
graf i socjolog. Komisję konkursową ujęła  

zarówno niezwykłość konstrukcyjna wieńca, 
jak i jego symbolika niepodległościowa. Wą-
tek niepodległościowy przewijał się bowiem 
w całym wieńcu, poprzez chociażby kolory-
stykę kwiatów. W wieńcu szczególne miejsce 
zajmował też chleb, a wokół niego przerwany 
w dwóch miejscach łańcuch z ziaren pszeni-
cy, symbolizujący odzyskanie przez Polskę 
niepodległości. Dyplom grupie wieńcowej 
oraz gratulacje na ręce wójta Grzegorza Ko-
zioła złożył Prezydent Andrzej Duda.

Zwycięski wieniec z Gminy Tarnów zo-
stał wręczony Parze Prezydenckiej podczas 
głównego Ceremoniału Dożynkowego przez 
jego twórców – mieszkańców Poręby Radlnej 
Lucynę i Jana Skórków oraz Beatę i Krzyszto-
fa Frysztaków wraz z rodzinami. Prezydent 
następnie w wystąpieniu dziękował za wień-
ce, które rolnicy przygotowali na tegorocz-
ne dożynki. – Wasze dary to symbol tradycji  
i głębokiej wiary, która zawsze była częścią, 
nieodłącznym elementem życia ludzi, którzy  

pracowali na roli – mówił. Wieniec można 
obecnie podziwiać w Pałacu Prezydenckim.

– Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej jest to wielkie wyróżnienie dla całej 
Gminy Tarnów. Serdecznie gratuluję twórcom, 
Państwu Skórkom i Frysztakom.  Gratuluję 
przede wszystkim zwycięstwa, ale też wielkiej 
pasji, która do tego zwycięstwa doprowadziła 
– mówi wójt Grzegorz Kozioł, który reprezen-
tował gminę Tarnów na Dożynkach Prezy-
denckich w Spale.

Swojej radości z wygranej nie kryją twór-
cy wieńca – Jest to dla nas wielki zaszczyt, 
że na Dożynkach Prezydenckich mogliśmy 
reprezentować zarówno Gminę Tarnów, jak  
i całą Małopolskę. Wieńce, które brały udział  
w konkursie były wyjątkowo piękne, konku-
rencja była silna. Wygrana tym bardziej jest 
dla nas wielką radością i dumą – mówi lider  
grupy wieńcowej Jan Skórka.

Wieniec z Gminy Tarnów najładniejszy w Polsce! 
Zdobył nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na Dożynkach Prezydenckich w Spale!

Katarzyna Biel została wybrana nowym 
prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zgłobicach. Dotychczasowy prezes,  
Bartosz Łaśko, złożył wcześniej rezygnację 
z funkcji prezesa oraz z pracy w zarządzie 
jednostki. 

Katarzyna Biel od blisko dwudziestu lat nale-
ży do OSP w Zgłobicach. Przez sześć lat była  
w zarządzie jednostki, pełniąc funkcję Skarb-
nika. Dwukrotnie została odznaczona za 
zasługi dla pożarnictwa - w 2009 roku brą-
zowym, zaś w tym roku srebrnym medalem. 
Jest inicjatorką i organizatorem wielu wyda-
rzeń związanych ze zgłobicką strażą, w tym  

corocznego Turnieju Siatkówki Plażowej 
Służb Mundurowych czy zawodów stra-
żackich. W jednostce była odpowiedzialna 
również za realizowanie programu ćwiczeń,  
jak też drużynę młodzieżową, która pod 
jej przewodnictwem zyskała wielu nowych 
członków.

– Dziękuję druhom za obdarzenie mnie za-
ufaniem. Jako prezes dołożę wszelkich starań, 
by jednostka stale się rozwijała i pozyskiwała 
nowych członków. Moją dewizą będzie zgodne 
działanie. A wyzwaniem zakończenie budo-
wy nowej remizy oraz zakup ciężkiego samo-
chodu dla naszej jednostki – zapewnia nowa  
prezes Katarzyna Biel.

Katarzyna Biel nowym prezesem OSP w Zgłobicach
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Najzdolniejsza młodzież z terenu gminy 
Tarnów po raz kolejny została nagrodzo-
na przez wójta gminy Tarnów Grzegorza 
Kozioła za swoje osiągnięcia. Stypendium 
przyznawane jest za wybitne dokonania w 
trzech dziedzinach: naukowej, sportowej 
i artystycznej. Uroczyste wręczenie sty-
pendiów odbyło się 27 sierpnia w Urzędzie 
Gminy Tarnów. Wyróżnieni zostali:

Kamil Sutkowski  
23 lata, miesz-
kaniec Poręby 
Radlnej. Od 2012 
r. trenuje tajski 
sport, czyli Muay 
Thai, w tarnow-
skim klubie Legion 
Team Tarnów. 
Ciężka, wytrwała 
praca, uczestnic-
two w licznych 
sparingach przy-
gotowawczych i 
trenowanie z pro-

fesjonalnymi zawodnikami pozwoliło mu zo-
stać tegorocznym mistrzem Polski seniorów 
w kategorii wagowej do 75 kilogramów.
Marianna Zabawa  

20 lat, mieszkanka 
Tarnowca. Che-
erleaderka, która 
ma na swoim kon-
cie liczne sukcesy 
w sferze cheer-
leadingu. Ogło-
szona mistrzynią 
Polski podczas XX 
Mistrzostw Pol-
ski Cheerleaders 
Łochów 2017 w 

kategorii Freestyle Pom Senior Duety oraz 
zwyciężczyni I miejsca w IV Międzynarodo-
wym Turnieju Cheerleaders Cheermania 2017  
w tej samej kategorii. Jako mistrzyni Polski 
została powołana na Mistrzostwa Europy 
Duetów Cheerleaders-ECU Europen Perfor-
mance Cheer Doubles Championships 2017, 
będzie próbować również swoich sił podczas  
Mistrzostw Świata w cheerleadingu.
Piotr Zaczkiewicz  

18 lat, mieszka-
niec Poręby Radl-
nej. Uczeń II klasy 
ZST w Mościcach. 
Od V klasy szkoły 
podstawowej tre-
nuje koszykówkę 
i osiąga zaska-
kujące wyniki. 
Zawodnik sekcji 
koszykówki MKS 
Pałac Młodzieży 
w Tarnowie, który 
poprzez regularne 

treningi i talent zajął m.in. I miejsce w Fina-
le Wojewódzkiej Licealiady w koszykówce 
chłopców oraz VI miejsce w XIV Finale Ogól-
nopolskiej Licealiady.
Paweł Zaczkiewicz 

19 lat, mieszka-
niec Poręby Radl-
nej. Uczeń III klasy 
ZST w Mościcach. 
Trenuje koszy-
kówkę od V klasy 
szkoły podstawo-
wej, teraz jest za-
wodnikiem sekcji 
koszykówki MKS 
Pałac Młodzieży w 
Tarnowie oraz III 

Ligi Unii Tarnów. Na liście swoich sportowych 
osiągnięć ma m.in. I miejsce w Finale Woje-
wódzkiej Licealiady w koszykówce chłopców 
oraz VI miejsce w Finale Ogólnopolskiej Li-
cealiady, a także IV miejsce w rozgrywkach 
Małopolsko-Świętokrzyskiej Ligi Koszykówki 
Juniorów.
Zbigniew Ziarek 

16 lat, mieszkaniec 
Zawady. Laureat 
M a ł o p o l s k i e g o 
Konkursu Języka 
Niemieckiego oraz 
M a ł o p o l s k i e g o 
Konkursu Geogra-
ficznego. Ponadto 
zwycięzca I miej-
sca w III Powiato-
wym Konkursie 
Geograficznym w 
Języku Angielskim 
dla Gimnazjali-

stów, a także wielokrotny finalista wielu kon-
kursów w latach ubiegłych. Zdobył wyróżnie-
nie za uzyskany wynik w Międzynarodowym 
Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY. Zbyszek 
jako uczeń Dwujęzycznego Gimnazjum nr 
2 im. św. Kingi w Tarnowie w roku szkol-
nym 2017/2018 otrzymał najwyższą średnią  
w nauce.

Wszystkim stypendystom serdecznie 
gratulujemy! Warto przypomnieć również, 
iż program wspierania młodych utalento-
wanych ludzi z gminy Tarnów trwa już kil-
kanaście lat. W tym czasie nagrodzonych 
zostało bardzo wiele osób, które wyróżniały 
się swoją wiedzą, sukcesami w sferze arty-
stycznej czy sportowej. Z dumą mogliśmy 
śledzić ich kolejne osiągnięcia.

Trzem klubom sportowym z terenu gminy 
Tarnów udało się pozyskać dotację z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w Programie 
KLUB 2018. Wsparcie otrzymały  Uczniowski 
Klub Sportowy „Spartakus” ze Zgłobic w wy-
sokości 15 tys. złotych, Ludowy Klub Spor-
towy w Zgłobicach w kwocie 10 tys. zł oraz 
Klub Sportowy Koszyce Wielkie – 10 tys. zł.

W szkolnym UKS w Zgłobicach fundusze 
zostały przeznaczone na naukę i dosko-
nalenie pływania w szczególności wśród  

najmłodszych uczniów szkoły. Nowością są 
realizowane w ramach projektu zajęcia z na-
uki jazdy na deskorolce. Z kolei Klub Spor-
towy w Zgłobicach za pozyskane fundusze 
będzie prowadził zajęcia z piłki nożnej, zaś  
w Koszycach Wielkich dzięki dofinansowaniu 
klubowa młodzież może skorzystać ze szkole-
nia piłkarskiego oraz wyjazdu na obóz.

Jak tłumaczy ministerstwo, celem Pro-
gramu „Klub” jest wsparcie działalności pro-
wadzonej przez podmioty funkcjonujące w 
lokalnych środowiskach sportowych – kluby 

sportowe, które stanowią lokalne centra ak-
tywności społecznej oraz miejsca poprawy 
stanu kondycji fizycznej społeczeństwa.

– Dofinansowania pozyskane przez kluby 
świadczą o zainteresowaniu ich członków –
społeczników, którzy poszukują funduszy na 
działalność swoich klubów. I jak widzimy, ro-
bią to efektywnie. Fundusze zaś przyczyniają 
się do rozwijania sportu poprzez upowszech-
nianie go wśród dzieci i młodzieży – mówi 
gminny koordynator ds. sportu Eugeniusz 
Wojtarowicz.

Stypendia wójta gminy Tarnów 
dla utalentowanej młodzieży

Kluby sportowe z dofinansowaniem 
Ministra Sportu i Turystyki



Nowe przedszkola, wyremontowane  
i doposażone szkoły na nowy rok szkolny 

Uroczysta gminna inauguracja odbyła się  
w dniu 3 września w Koszycach Małych  
w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach 
Małych. W uroczystości udział wzięli ucznio-
wie, poczty sztandarowe i dyrektorzy 
gminnych placówek oświatowych, przed-
stawiciele samorządu, kuratorium oraz  
zaproszeni goście. 

Remonty we wszystkich 
gminnych szkołach

Tuż po rozpoczęciu roku uczniowie mogli 
rozpocząć naukę w odnowionych w okresie 
wakacyjnym placówkach. We wszystkich szko-
łach wykonano niezbędne prace remontowe, 
odnowiono klasy, pomalowano pomieszcze-
nia, zakupiono niezbędne wyposażenie. Wśród 
generalnych remontów i najważniejszych prac 
warto wyróżnić wymianę centralnego ogrze-
wania w szkole podstawowej w Zbylitowskiej 
Górze. W szkole w Zgłobicach wyremonto-
wano schody, szatnie, utworzono gabinet 
profilaktyki zdrowotnej i salę historyczną. W 
szkole w Tarnowcu wyremontowano koryta-
rze, klatkę schodową a także wykonano nowy 
plac zabaw dla najmłodszych. W Koszycach  

Wielkich wymieniono dach na przewiązce 
między budynkami. W szkole nr 1 w Woli Rzę-
dzińskiej wyremontowano szatnię i wejście do 
szkoły. W szkole w Łękawce urządzono plac 
zabaw, a w Jodłówce-Wałkach nowe oblicze 
zyskała szkolna szatnia. Jedną z ważniejszych 
inwestycji było wykonanie nowoczesnego 
ogrodzenia przy szkole w Koszycach Małych. 
Wymieniono instalację elektryczną w szkole 
nr2 w Woli Rzędzińskiej.

Nowe, piękne przedszkola

Od września otworzone zostały przedszkola 
w miejscowościach, w których jeszcze ich nie 
było. Przedszkola w Koszycach Wielkich i Porę-
bie Radlnej powstały przy miejscowych szko-
łach podstawowych, w miejsce dotychczaso-
wych oddziałów przedszkolnych.  Z zupełnie 
nowych, nowoczesnych placówek mogą ko-
rzystać już najmłodsi mieszkańcy w Zawadzie 
i Błoniu, gdzie dobudowano skrzydła do szkół 
podstawowych. Z kolei w Białej przedszko-
le utworzono w pomieszczeniach po dawnej 
szkole. W większości przedszkoli dzieci mogą 
liczyć na nowoczesne sale, specjalistycz-
ne gabinety, a także wysoki poziom dzięki  

chociażby zajęciom dodatkowym.

Aktywne tablice 
i klasoprawcownie 
z dofinansowaniem

Szkoły w Koszycach Wielkich, Porębie Radl-
nej, Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej nr2 otrzyma-
ły środki finansowe, za które zakupiły interak-
tywne monitory dotykowe. Pieniądze zostały 
przyznane szkołom po złożeniu przez Gminę 
Tarnów wniosków w ramach rządowego pro-
gramu - Aktywna tablica.  Złożone przez gmi-
nę wnioski zostały ocenione bardzo wysoko i 
zakwalifikowały się do dofinansowania, dzięki 
czemu nasi uczniowie i nauczyciele mogą już 
korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych w nauczaniu. Gmina Tar-
nów wystąpiła również z wnioskiem o dofinan-
sowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
na wyposażenie szkół podstawowych. Dzięki 
przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 
75 tys. zł od początku września szkoły mogą 
cieszyć się nowym sprzętem i pomocami  
dydaktycznymi.

Nowe przedszkola w Białej, Zawadzie, Błoniu, Koszycach Wielkich i Porębie Radlnej. Wyremontowane szkoły, doposażone 
klasy, dofinansowanie na zakup aktywnych tablic. Tak gmina Tarnów weszła w nowy rok szkolny 2018/2019.  

Szkołę w Tarnowcu zdobi piękny mu-
ral poświęcony rotmistrzowi Witoldowi  
Pileckiemu. Jego wykonawcą jest cenio-
ny w Europie architekt, artysta malarz  
Ryszard Paprocki.

Iluzjonistyczny mural 3D jest jedną z naj-
trudniejszych i najbardziej zaawansowanych 
form malarskich. Wykorzystana technologia 
wielowarstwowego fresku suchego zapewni 

trwałość i odporność malowidła na wodę. 
Należy zaznaczyć, że artysta pracował przy 
użyciu klasycznych metod malarskich, czyli 
tworzył swe dzieło pociągnięciami pędzla, 
nie spreyów. Współcześnie ten typ muralu 
uznawany jest za najatrakcyjniejszą formę 
wizualną w przestrzeni publicznej.

– Jestem niezmiernie dumna z powsta-
łego muralu, tym bardziej że to szkoła jest 
miejscem, gdzie należy szerzyć pamięć  

o bohaterach narodowych. Wzbudził on tak 
duże zainteresowanie wśród naszych uczniów, 
że zaproponowali go na patrona gimnazjum 
– mówi dyrektor szkoły w Tarnowcu, Anna 
Chmura.

Należy zaznaczyć, że mural został sfinan-
sowany przez Urząd Gminy oraz Instytut  
Pamięci Narodowej.

Mural upamiętniający rotmistrza Witolda 
Pileckiego zdobi szkołę w Tarnowcu
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NASZE SPRAWY

W gminnych miejscowościach zostały odda-
ne do użytku siłownie plenerowe, mieszkań-
cy gminy Tarnów mogą więc już ćwiczyć na 
świeżym powietrzu, czemu zwłaszcza sprzy-
ja piękna jesienna aura pogodowa. 

Profesjonalne sprzęty do treningu i rekreacji, 
m.in. orbitrek, biegacz i stepper, zamonto-
wano w Białej przy przedszkolu, w Nowo-
dworzu obok Domu Ludowego, w Zgłobicach 
przy ul. Tęczowej, w Woli Rzędzińskiej I oraz  

w Koszycach Małych przy centrach wsi. Si-
łownie plenerowe mają służyć wszystkim, nie 
tylko młodzieży, lecz także osobom starszym, 
gdyż codzienna dawka ćwiczeń oprócz tego 
że wzmacnia mięśnie m.in. nóg, ramion i tu-
łowia, wspomaga redukcję tkanki tłuszczo-
wej, poprawia również koordynację ruchową 
czy korzystnie wpływa na układ krążeniowo
-oddechowy. 

W Koszycach Wielkich, przy ul. Poczto-
wej, dobiegają końca prace przy budowie  

Otwartej Strefy Aktywności. W jej skład bę-
dzie wchodzić nowoczesna siłownia plene-
rowa, bezpieczny plac zabaw oraz drewniana 
wiata grillowa. Miejsce to w całości zagospo-
darowano dla mieszkańców, którzy w gronie 
sąsiadów i rodziny będą mogli spędzić czas 
na wspólnym grillowaniu. Natomiast osoby 
dbające o formę znajdą tam profesjonal-
ny sprzęt do ćwiczeń, rodziny z dziećmi zaś 
będą mogły poświęcić wolne popołudnia na 
wspólną zabawę.  

Siłownie plenerowe w gminnych 
miejscowościach zapraszają do ćwiczeń

reklama

ORBITREK

BIEŻNIA STEPPER
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FELIETON

Pod Okiem Opatrzności

ks. dr Tadeusz Wolak

Jednostka OSP w Koszycach Małych, która 
obchodzi w tym roku 70-lecie swojego ist-
nienia, została włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego.  - Spełniliśmy 
wszystkie wymagane wytyczne zarówno w 
kwestii sprzętu, jak i wyszkolenia naszych 
strażaków-ochotników. Od teraz możemy 
skuteczniej nieść pomoc potrzebującym 
podczas akcji ratowniczych – mówi Prezes 
Zbigniew Gniewek. Uroczysty apel z tej okazji 
odbył się 12 lipca. W wydarzeniu udział wzięły 

jednostki OSP z terenu gminy Tarnów oraz z 
Rzuchowej wraz z pocztami sztandarowymi. 
Z gratulacjami i życzeniami dla strażaków
-ochotników pospieszyli zaproszeni goście,  
w tym Małopolski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stani-
sław Nowak, który wręczył akt włączenia jed-
nostki do KSRG.  

Przypomnijmy, że Krajowy System Ratow-
niczo-Gaśniczy  został zorganizowany przez 
Państwową Straż Pożarną. Od teraz w Krajo-

wy System Ratowniczo-Gaśniczy włączone są 
trzy jednostki OSP z terenu gminy Tarnów – 
Zgłobice, Wola Rzędzińska oraz Koszyce Małe.

Zaledwie kilka tygodni później, 4 sierpnia 
koszycka jednostka świętowała 70-lecie swo-
jego istnienia. W trakcie uroczystości został 
nadany i poświęcony nowy sztandar, ufun-
dowany przez mieszkańców Koszyc Małych 
na dowód uznania i wdzięczności. Wręczono 
także odznaczenia i medale.

Jubileuszowa OSP Koszyce Małe włączona 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Opatrzność Boża nieustannie daje nam wielu obrońców życia
W Seminarium Duchownym w Tarnowie, na 
wykładach z mariologii o Matce Bożej, ksiądz 
profesor Józef Brudz powiedział do nas, klery-
ków: „De Maria numquam satis”- czyli „O Ma-
ryi nigdy dosyć”. Podobnie pisałem na początku 
mojego ostatniego felietonu: „O obronie życia 
ludzkiego, nigdy dosyć” – nigdy za dużo. Ten te-
mat jest zawsze aktualny i trzeba o tym dużo 
pisać. Jak świat długo istnieje, zawsze były: nie-
nawiść ludzka, krzywdy społeczne, zabójstwa. 
Dziś „inżynierowie cywilizacji śmierci” straszą 
proroctwami o przeludnieniu, wyczerpaniu za-
sobów Ziemi. Co my powiemy na ten temat? 
Ziemia jest przebogata, wykarmi wszystkich lu-
dzi przy dobrym gospodarowaniu jej zasobami. 
Pan Bóg sobie poradzi. Pan Bóg stworzył czło-
wieka, to go też wyżywi. Oczywiście przy dobrej 
współpracy człowieka ze swoim Stwórcą.
    Jest wiele przykładów w literaturze, a jeszcze 
więcej w naszych środowiskach, w rodzinach, 
gdzie geniusz kobiecości wypełnia życie atmos-
ferą pokoju, bliskości, opiekuńczej miłości. Lek-
tura Pisma Świętego, dzieje zbawienia, a także 
współczesne wydarzenia publiczne mówią nam, 
że można uświadomić sobie proste twierdzenie: 
kusiciel-szatan najpierw w raju zaatakował 
pierwszą kobietę Ewę. Uderzył w to, co było isto-
tą jej misji społecznej.

Ten atak dzisiaj przybiera niesamowite  

rozmiary poprzez różne formy łatwego tworzenia 
informacji, a także umiejętne metody odbierania 
myślenia i sterowania niekontrolowaną emocją.  
Dlatego można sformułować twierdzenie, że 
kobiecość została zaatakowana w swojej istocie. 
Przede wszystkim przez to, że namówiono kobie-
tę do zabicia życia, czyli zniszczenia jej najważ-
niejszej misji oraz do promowania jej tylko od 
strony sprawności biologicznej i tworzenia oka-
zji do sensacyjnych doznań przyjemnościowych, 
skrajnego egoizmu.
   Wszystko to dzieje się w atmosferze krzyku, 
wulgarnego języka, przedziwnych form zbioro-
wej histerii oraz prezentacji najniższych pożą-
dań.
Nierzadko ten krzyk jest sposobem na zagłusze-
nie sumienia, na wyziębienie wrażliwości na do-
bro i zło.
 W publicznych dyskusjach, zwłaszcza parla-
mentarnych, mówi się zwykle o legalności zabicia 
dziecka nienarodzonego, o warunkach wykona-
nia aborcji przy zaangażowaniu personelu me-
dycznego i o ewentualnym karaniu za przekro-
czenie prawa. A mało mówi się o istocie dramatu 
– zniszczonej kobiecości i rozerwaniu więzi spo-
łecznej z najbliższymi, ze społeczeństwem.
      Zaglądnijmy do encykliki Jana Pawła II 
„Evangelium vitae”(nr 99). Napisał w niej 
Papież: „Zwracam się do kobiet z naglącym  

wezwaniem: Pojednajcie ludzi z życiem. Jeste-
ście powołane, aby dawać świadectwo prawdzi-
wej miłości – tego daru z siebie i tego przyjęcia 
drugiego człowieka, które dokonują się  w spo-
sób szczególny we wspólnocie małżeńskiej. Do-
świadczenie małżeństwa wyostrza w was wraż-
liwość na bliźniego i  obarcza was wyjątkowym 
zadaniem…Matka bowiem przyjmuje i nosi w 
sobie innego człowieka, pozwala mu wzrastać 
i czyni mu miejsce w swoim wnętrzu… Szcze-
gólną uwagę pragnę poświęcić wam kobiety, 
które dopuściłyście się przerwania ciąży. Ko-
ściół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć 
na waszą decyzję, i nie wątpi, że w wielu przy-
padkach była to decyzja bolesna, może nawet 
dramatyczna…W istocie to, co się stało, było i 
jest głęboko niegodziwe. Nie ulegajcie jednak 
zniechęceniu i nie traćcie nadziei… Z pokorą i 
ufnością otwórzcie się na pokutę. Ojciec wszel-
kiego miłosierdzia czeka na was, by ofiarować 
wam swoje przebaczenie i pokój w Sakramencie 
Pojednania. Odkryjecie, że nic jeszcze nie jest 
stracone i będziecie mogły poprosić o przebacze-
nie także swoje dziecko: ono teraz żyje w Bogu”.
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