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Ju¿ 16 listopada odbêd¹ siê wybory samo-
rz¹dowe. Jednak takie wybory, jak te, bêd¹
mia³y miejsce po raz pierwszy. Nie tylko dla-
tego, ¿e radnych wybieraæ bêdziemy w okrê-
gach jednomandatowych, ale tak¿e dlatego,
¿e po raz pierwszy w historii gminy Tarnów
jest tylko jeden kandydat na wójta. Ponadto
w niektórych obwodach zg³oszony zosta³ tyl-
ko jeden kandydat na radnego i nie bêdzie
koniecznoœci g³osowania. Jaki zatem jest
sens, ¿eby iœæ na wybory i czy to w ogóle
warto?

Oczywiście, że warto. Po pierwsze, głoso-
wanie jest formą aprobaty lub dezaprobaty
dla działań danego kandydata. Nawet jeśli
kandydat jest tylko jeden i głosujemy „TAK”
lub „NIE” ważne jest, żeby głosy były odda-
ne. Wyborcy są w tym przypadku jak sejm
udzielający wotum zaufania premierowi, któ-
ry i tak już jest premierem. Z formalnego
punktu widzenia nie ma różnicy, ale z mo-
ralnego owszem. Głosując za lub przeciw,
dajemy albo nie legitymację do sprawowania
określonej funkcji.

Po drugie, warto pójść na wybory samo-
rządowe, bo wybieramy nie tylko wójta i

dań i słupki cyfr, wtedy dopiero można w
pełni dostrzec to, co zostało zrobione. Zosta-
ły na to wydatkowane pieniądze Państwa –
podatników i powinniście Państwo wiedzieć,
co stało się z waszymi pieniędzmi. Dlatego
właśnie przygotowaliśmy dla naszych Czytel-
ników ten specjalny numer „Nowin”.

Wraz z wydaniem do rąk Czytelników
dotrze upominek – fartuszek ręcznie wy-
konany przez pracowników gminnego Cen-
trum Animacji Kulturalnej. Niech Pań-
stwu dobrze służy.

Redaktor naczelny
Piotr Pawlina

Oddajemy dziœ do r¹k Czytelników ca³kowi-
cie nietypowy numer naszego samorz¹dowe-
go pisma. Wydanie specjalne „Nowin Tarnow-
skiej Gminy” ukazuje siê z okazji zakoñczo-
nej kadencji samorz¹du.

Warto dokonać takiego podsumowania, bo
z perspektywy naszej własnej wsi nie wszyst-
ko widać. To pojedyncze inwestycje, które
szybko wrosły w pejzaż naszych miejscowo-
ści. Optyka zmienia się natomiast wtedy, gdy
spojrzeniem obejmie się całość obrazu. Może
to komuś wydawać się nudne, ale dopiero
kiedy wszystko zbierze się razem, kiedy do-
kona się podsumowania i podliczy liczbę za-

radnych gminy, ale także radnych powia-
towych i wojewódzkich. Nie powinno nam
być wszystko jedno, kto reprezentuje nas
w województwie czy powiecie. Wkrótce roz-
pocznie się kolejny okres programowania
o środki z Unii Europejskiej. Samorząd
Wojewódzki jest tym miejscem, za pośred-
nictwem którego te pieniądze trafiają do
gmin. Czy powinno nam być wszystko jed-
no, kto je będzie dzielił? Podobnie jest z
powiatami. Samorządy powiatowe są bli-
żej niż nam się wydaje. Większość przebie-
gających przez nasze miejscowości dróg –
to drogi powiatowe. W kompetencji powia-
tów leży ich utrzymanie, budowa i remon-
ty mostów, chodników i ścieżek rowero-
wych przy nich zlokalizowanych. W powie-
cie są wydawane prawa jazdy, rejestrowa-
ne samochody, tam uzyskujemy pozwole-
nia na budowę domów i załatwiamy wiele
innych spraw. Dobrze funkcjonujący po-
wiat jest nam potrzebny tak samo jak do-
brze funkcjonująca gmina.

I dlatego właśnie 16 listopada warto pójść
na wybory i zagłosować na najlepszych. Bo
nie powinno nam być wszystko jedno, kto
będzie nami rządził.

Warto pójœæ na wybory

Dlaczego specjalne
„Nowiny”?

Jak g³osowaæ?
W niedzielê, 16 listopada, bêdziemy wybie-
rali radnych do Rady Gminy Tarnów, wójta
gminy, radnych do Rady Powiatu Tarnow-
skiego i radnych do Sejmiku Województwa
Ma³opolskiego. Wybory do rady gminy bêd¹
inne ni¿ dotychczasowe, bowiem w 21 jed-
nomandatowych okrêgach wyborczych wy-
bieraæ bêdziemy po jednym radnym. Rad-
nym zostanie ten kandydat, który w okrê-
gu otrzyma najwiêcej g³osów.

Komitety wyborcze zgłosiły 47 kandyda-
tów we wszystkich okręgach. W sześciu z
nich: nr 1, nr 4, nr 12, nr 14, nr 15 i nr 16
zgłoszono tylko po jednym kandydacie.
Zgodnie z kodeksem wyborczym, w tych
okręgach nie będzie przeprowadzone głoso-
wanie i mandaty radnych objęte zostaną
przez zgłoszonych i zarejestrowanych przez
Gminną Komisję Wyborczą kandydatów. W
tych okręgach wyborcy w lokalach obwodo-
wych komisji wyborczych otrzymają więc
tylko trzy karty do głosowania: na wójta
gminy, na radnego powiatowego i radnego
wojewódzkiego. W pozostałych okręgach
wyborczych wyborcy otrzymają po 4 karty
do głosowania, w tym kartę do głosowania
na radnego gminy.

Jak głosować ? Na każdej z otrzymanych
kart do głosowania należy postawić jeden
znak X w kratce obok nazwiska wybranego
kandydata – w ten sposób wskażemy swego
kandydata na radnego do samorządu gmin-
nego, powiatowego czy wojewódzkiego.

Wyjątkiem będzie karta do głosowania na
wójta. Ponieważ Gminna Komisja Wyborcza
zarejestrowała tylko jednego kandydata, wy-
borcy otrzymają kartę do głosowania z nazwi-
skiem i imieniem tego kandydata i dwoma
kratkami do wyboru: kratka, obok której bę-
dzie wyraz TAK – postawienie znaku X w tej
kratce oznaczać będzie: „jestem za tą kandy-
daturą”, oraz kratka, obok której będzie wy-
raz NIE – postawienie znaku X w tej kratce
oznaczać będzie brak zgody na tą kandydatu-
rę. Zarejestrowany kandydat zostanie wybra-
ny, gdy ponad połowa ważnych głosów odda-
na zostanie na TAK.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w
tych samych lokalach obwodowych komisji
wyborczych, w których odbywały się wybo-
ry posłów do Parlamentu Europejskiego.
Głosowanie odbywać się będzie od godz.
7:00 do 21:00.

Sekretarz gminy
Alicja Kusior
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Rada Gminy Tarnów – pracowali dla Pañstwa

Wies³awa Mitera
– Wola Rzêdziñska
Przewodnicząca Rady Gminy
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu Mieszkańców

Jan Nowak
Tarnowiec
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Komisja Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Śro-
dowiska
Komisja do Spraw Rodziny

Eugeniusz Wojtarowicz
– Koszyce Wielkie
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Roz-
woju Gospodarczego
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu Mieszkańców

Grzegorz Drwal
– Zawada
Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Samorządu
Mieszkańców
Komisja Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Śro-
dowiska

Zbigniew Filar – £êkawka
Zastępca Przewodniczącego Komi-
sji do Spraw Rodziny
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Roz-
woju Gospodarczego

Zbigniew Gut
– Zbylitowska Góra
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Roz-
woju Gospodarczego
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu Mieszkańców

Józef Jamróg
 – Zg³obice
Komisja Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Śro-
dowiska
Komisja do Spraw Rodziny

Mieczys³aw K³ósek
– Jod³ówka-Wa³ki
Komisja Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Śro-
dowiska
Komisja do Spraw Rodziny

Tadeusz Kurtyka
Komisja Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony Śro-
dowiska
Komisja do Spraw Rodziny

Jerzy Kosiba
– Tarnowiec
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Roz-
woju Gospodarczego
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Samorządu Mieszkańców

Bartosz £aœko
– Zg³obice
Zastępca Przewodniczącego Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu i Sa-
morządu Mieszkańców
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Roz-
woju Gospodarczego
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Rada Gminy Tarnów – pracowali dla Pañstwa

Mieczys³aw Nytko
– Wola Rzêdziñska
Przewodniczący Komisji do
Spraw Rodziny
Komisja Budownictwa, Gospo-
darki Komunalnej, Wodnej
i Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Samorządu Mieszkańców

Andrzej Prendota
– Wola Rzêdziñska
Zastępca Przewodniczącego Ko-
misji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Wodnej i Ochrony
Środowiska
Komisja Budżetu, Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego
Komisja do Spraw Rodziny

Piotr Rybski
– Zbylitowska Góra
Komisja Budownictwa, Gospo-
darki Komunalnej, Wodnej i
Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Samorządu Mieszkańców

Stanis³aw Sarad
– B³onie
Przewodniczący Komisji Budow-
nictwa, Gospodarki Komunalnej,
Wodnej i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego
Komisja do Spraw Rodziny

Jan Skórka
– Porêba Radlna
Komisja Budżetu, Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego
Komisja do Spraw Rodziny

Henryk Solak
– Wola Rzêdziñska
Przewodniczący Komisji Budże-
tu, Rolnictwa i Rozwoju Gospo-
darczego
Komisja do Spraw Rodziny

Józef Stach
– Jod³ówka-Wa³ki
Komisja Budżetu, Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Samorządu Mieszkańców

Roman Szary
– Koszyce Ma³e
Zastępca Przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej
Komisja Budownictwa, Gospo-
darki Komunalnej, Wodnej i
Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Samorządu Mieszkańców

Janusz Tadel
– Radlna
Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej
Komisja Budownictwa, Gospo-
darki Komunalnej, Wodnej i
Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Samorządu Mieszkańców

¯urek Dariusz
– Zbylitowska Góra
Zastępca Przewodniczącego Ko-
misji Budżetu, Rolnictwa i Roz-
woju Gospodarczego
Komisja do Spraw Rodziny
Komisja Rewizyjna
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ostatnim jej etapem było wybudowanie
zatoki autobusowej. Zakończono także
zagospodarowanie centrum Poręby Ra-
dlnej w otoczeniu remizy OSP i miejsco-
wej szkoły. Za około 650 tysięcy złotych
powstało centrum Koszyc Małych, a za
prawie 800 tysięcy złotych – Radlnej.
Koszt zagospodarowania centrum Zbyli-
towskiej Góry wyniósł ponad 600 tysię-
cy, a budowane w tym roku centrum wsi
Biała kosztować będzie blisko milion zło-
tych. Obecnie, pod koniec 2014 roku
można powiedzieć, że w gminie Tarnów
zagospodarowane zostały przestrzenie
publiczne w centrach tych wszystkich
miejscowości, w których tylko było to
możliwe. Do realizacji pozostały jedynie
te, gdzie urządzenie centrum wiąże się
z wykupem przez gminę odpowiednich
terenów, jak to jest na przykład w Zgło-
bicach czy Tarnowcu.

Oœwiata – budowa i
rozbudowa

Drugim obok zagospodarowania cen-
trów wsi znaczącym obszarem inwesty-
cyjnym były placówki oświatowe. Na
minione cztery lata przypadło dokończe-
nie rozbudowy Zespołu Szkół Publicz-
nych w Tarnowcu. Wraz z termomoder-
nizacją całego obiektu przeznaczono na
to zadanie ponad 1,2 miliona złotych.
Wykonana została także termomoderni-
zacja szkoły w Łękawce za ponad 300
tysięcy złotych, przebudowano również
kotłownię w szkole Porębie Radlnej za
ponad 100 tysięcy złotych. Rozpoczęła
się długo oczekiwana rozbudowa szkoły

Minione cztery lata to bardzo wa¿ny
okres dynamicznego rozwoju gminy Tar-
nów, jeden z wa¿niejszych w jej czter-
dziestoletniej historii. Sta³o siê tak za-
równo dziêki programom krajowym, jak
i mo¿liwoœciom pozyskania pieniêdzy z
Unii Europejskiej. By³a to bowiem kaden-
cja, w której przypad³o zakoñczenie
siedmioletniego okresu programowania
o œrodki unijne przypadaj¹cego na lata
2007-2013.

Zdołaliśmy ten czas dobrze wykorzy-
stać: sięgnąć po dostępne fundusze, zre-
alizować wiele rozpoczętych inwestycji i
nie zmarnować ani złotówki. Jak już
jakiś czas temu w specjalnie opracowa-
nym rankingu jedna z lokalnych gazet
wyliczyła, że z samych tylko środków
unijnych gmina Tarnów pozyskała na
iwestycje ponad 50 milionów złotych, co
uplasowało ją w czołówce małopolskich
gmin. Wyniki te zostały dostrzeżone w
skali ogólnopolskiej, gmina Tarnów bo-
wiem została nominowana do nagrody
„Gmina Roku 2014” w prestiżowym ple-
biscycie „Orły Polskiego Samorządu
2014”.

Centra miejscowoœci
zagospodarowane

Znakiem rozpoznawczym gminy Tar-
nów stały się nowoczesne i funkcjonalne
centra miejscowości. W ciągu minionych
czterech lat do miejscowości już posia-
dających zagospodarowane centrum do-
łączyły inne. Praktycznie dokończona
została budowa centrum Łękawki –

w Jodłówce-Wałkach – na tę inwestycję
przeznaczone zostało do tej pory około
pół miliona złotych, zaś sala gimnastycz-
na przy szkole w Koszycach Małych wraz
z zapleczem i wielofunkcyjnym boiskiem
ze sztuczną nawierzchnią, której budo-
wa jest już mocno zaawansowana, będzie
kosztować około 2,6 miliona złotych. Pla-

ROK ROZWOJU GRATIS

Koszyce Wielkie. Centrum wsi z bram¹ seklersk¹.

Działaniami inwestycyjnymi w gminie
Tarnów kieruje Bogumiła Bardel

dokończenie na stronie 6



strona 6 NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

INWESTYCJE

nowany termin zakończenia tej inwesty-
cji to sierpień 2015 roku. W Zespole
Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Gó-
rze za ponad 100 tysięcy powstała win-
da dla niepełnosprawnych. Rozmachu
nabiera budowa przedszkola w Woli Rzę-
dzińskiej. Działalność rozpoczęło wybu-
dowane za ponad 2,5 miliona złotych
przedszkole w Zgłobicach, którego pro-
wadzenia podjęło się stowarzyszenie pro-
wadzone przez mieszkańców - „Nasze
Zgłobice”. Również w Zbylitowskiej Gó-
rze przedszkole znalazło nową siedzibę
w ukończonym niedawno domu wielo-
funkcyjnym, na którego budowę zostało
przeznaczone około blisko 4,5 miliona
złotych. Warto wspomnieć też o placach
zabaw. Samorząd doposażył „wygrany”
w internetowym głosowaniu plac zabaw
przy przedszkolu w Tarnowcu, powstały
także nowe place zabaw w Zbylitowskiej
Górze, Zgłobicach, Radlnej, przy szkole
w Jodłówce-Wałkach, a na ukończeniu
jest budowa takiego placu w Woli Rzę-
dzińskiej II.

Kanalizacja bli¿ej finiszu
W trakcie minionych czterech lat kon-

tynuowano budowę kanalizacji. Za 3,2
miliona złotych dokończona została po-
tężna inwestycja o łącznej wartości 6,8
miliona budowy trzydziestokilometrowe-
go odcinka kanalizacji sanitarnej w Jo-
dłówce-Wałkach. W trakcie realizacji jest
budowa sieci w ostatnich nieskanalizo-
wanych miejscowościach – Łękawce, Po-
rębie Radlnej oraz Zawadzie. Powstały
tam już odcinki kanalizacji sanitarnej za
kwotę około 2,3 miliona złotych.

Budynki, remizy, parkingi
W ramach realizowanych inwestycji

przeprowadzono także remonty budyn-
ków. Modernizacji doczekał się budynek

komunalny przy ul. Pocztowej w Koszy-
cach Wielkich. Na remont obiektu, w
którym zlokalizowana jest m. in. pocz-
ta, przeznaczone zostało około 180 ty-
sięcy złotych. Wyremontowana została
także remiza w Białej. Została wykona-
na termomodernizacja wraz z wymianą
okien,  przeprowadzono remont na-
wierzchni placu manewrowego oraz za-
montowano nową bramę garażową – na
prace te przeznaczono prawie trzysta
tysięcy złotych. Betonowy plac manew-
rowy o wartości prawie 200 tysięcy zło-
tych wykonany został także przed re-
mizą OSP w Jodłówce-Wałkach, zaś na
dokończenie remontu remizy w Porębie
Radlnej wydane zostało 75 tysięcy zło-
tych. Wkrótce zostanie zakończona ter-

momodernizacja remizy w Woli Rzę-
dzińskiej.

Boisko w ka¿dej
miejscowoœci

Ważnym elementem inwestycyjnym
gminy stały się wielofunkcyjne boiska
sportowe ze sztuczną nawierzchnią. In-
westycje takie, jak w Białej i Koszycach
Małych zrealizowane zostały w ramach
zagospodarowania centrum miejscowości,
podobnie stało się w Jodłówce-Wałkach.
W Porębie Radlnej, Łękawce, Zbylitow-
skiej Górze i Błoniu boiska zlokalizowa-
ne zostały przy szkołach. Koszt budowy
każdego z tych boisk to około 250-300 ty-
sięcy złotych. Przy boisku obok Zespołu
Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich
wybudowana została dodatkowo bieżnia
lekkoatletyczna, podobnie jak w Zawa-
dzie, gdzie powstał cały kompleks spor-
towo-rekreacyjny – oprócz dwóch boisk i
bieżni dodatkowo jeszcze plac zabaw. Na
ukończeniu jest budowa kompleksu
dwóch boisk wraz z parkingiem w Woli
Rzędzińskiej II, a w Woli Rzędzińskiej I
obok boiska powstała już bieżnia lekko-
atletyczna oraz bieżnia do skoku w dal.
Łączny koszt budowy obiektów w Woli
Rzędzińskiej, Zawadzie i Koszycach Wiel-
kich to prawie 2 miliony złotych. Do ca-
łej gamy nowo powstałych obiektów spor-
towych dodać należy „Orlika” w Tarnow-
cu o wartości przekraczającej milion zło-
tych. Warto podkreślić także, że po za-
kończeniu tegorocznych inwestycji zwią-
zanych z budowa boisk wielofunkcyjnych
ze sztuczną nawierzchnią co najmniej je-
den tego typu obiekt znajduje się już w
każdej miejscowości gminy Tarnów.

Na ratunek zabytkom
Wśród inwestycji  należy wymienić

również te, których realizacja wynika z
troski o zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego. W najcenniejszym zabytku gmi-
ny Tarnów – XVI-wiecznym drewnianym
kościele pw. św. Marcina w Zawadzie

dokończenie ze strony 5

Wola Rzêdziñska. Kompleks sportowy i budowa przedszkola.

Koszyce Ma³e. Centrum miejscowoœci z placem zabaw i boiskiem
wielofunkcyjnym
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Jod³ówka-Wa³ki. Centrum wsi z placem zabaw.

Zastępca wójta Sławomir Wojtasik odpo-
wiada m. in. za realizację programów
unijnych.

został zamontowany system gaśniczy,
wyremontowano także dach na „Sobo-
tach” – łączna wartość wykonanych prac
to około 350 tysięcy złotych. Samorząd
przekazał również środki na remonty w
zabytkowych świątyniach na terenie
gminy – elementów wystroju kościoła i
posadzki w Porebie Radlnej, ołtarza i
zakrystii w Zbylitowskiej Górze. Ponad-
to wyremontowano także kapliczki przy-
drożne – w Tarnowcu, Koszycach Wiel-
kich, Koszycach Małych, Woli Rzędziń-
skiej i Zbylitowskiej Górze – koszt re-
montu każdej z nich to po około 20 ty-
sięcy złotych.

Na zielono
Wśród działań inwestycyjnych warto

odnotować także urządzenia zieleni: w
centrum wsi Koszyce Wielkie, zagospo-
darowanie otoczenia szkoły w Tarnow-

cu, przy przedszkolu w Zgłobicach, przy
domu komunalnym w Zbylitowskiej Gó-
rze przy szkole w Porębie Radlnej oraz
obok domu wielofuncyjnego w Radknej.
Cała gmina została ukwiecona wzdłuż
najważniejszych szlaków komunikacyj-
nych. Zostały posadzone również drze-
wa przy drogach. Większość nasadzeń
zrealizowana została dzięki środkom
pozyskanych z programów unijnych, z
funduszy Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego i Starostwa
Powiatowego w Tarnowie.

* * *
Tak duża liczba inwestycji nie byłaby

możliwa, gdyby nie środki pozyskane do

budżetu. Większość z nich pochodziła z
programów unijnych – przede wszystkim
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Duża część trafiła do gminy dzięki jej
uczestnictwu w Lokalnej Grupie Działa-
nia – Stowarzyszeniu Zielony Pierścień
Tarnowa, które współtworzy i którego
jest aktywnym członkiem. Poza tym pie-
niądze pozyskiwane były z dostępnych
programów krajowych Ministra Sportu i
Turystyki, Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska, Samorządu Województwa
Małopolskiego, Narodowego Programu
Budowy Dróg Lokalnych. A zważywszy na
wielkość gminnego budżetu, ponad 50 mi-
lionów złotych pozyskanych środków to
prawie rok rozwoju gratis.

B³onie. Przy miejscowej szkole w tym roku wybudowane zosta³o boisko
wielofunkcyjne.
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Rzędzińskiej, „Droga do boiska” i „Droga obok
centrum wsi” w Radlnej, ul. Wąska, św. Sta-
nisława i Ablewicza w Koszycach Wielkich,
Ogrodowa i Polna w Koszycach Małych, drogi
– „W stronę Zaczarnia”, „W stronę cmenta-
rza” i „Koło p. Śręby” w Jodłówce-Wałkach,
„Droga na Kopaliny” i „Piekło” w Błoniu oraz
wiele innych.

Chodniki i œcie¿ki rowerowe
Kolejnym ważnym obszarem z zakresu go-

spodarki komunalnej jest budowa, remony i
utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych.
Również i w tym zakresie w czasie minionych
czterech lat sporo się wydarzyło. Za 250 tysię-
cy złotych powstała ścieżka rowerowa przy
drodze powiatowej w Błoniu od cmentarza
wojennego w stronę Zgłobic, a prawie 300 ty-
sięcy złotych kosztowała budowa ścieżki ro-
werowej przy ul. Wolskiej w Koszycach Ma-
łych. Kontynuowana była budowa ścieżki ro-
werowej przy drogach powiatowych w Łękaw-
ce, Radlnej, w Woli Rzędzińskiej i Błoniu –
łącznie za ponad 750 tysięcy złotych. Nowo
wybudowana za ponad 230 tysięcy złotych
ścieżka rowerowa przy ul. Na Młyny w Tar-
nowcu w znaczący sposób przyczynia się do
poprawy bezpieczeństwa w związku ze wzro-
stem ruchu na tej ulicy po zamknięciu na czas
remontu wiaduktu w Tarnowie. Za 600 tysię-
cy złotych chodnikiem – ścieżką rowerową
połączone zostały Tarnowiec i Zawada, podob-
nie jak i Nowodworze z Radlną. Warto odno-
tować także dobudowanie brakującego frag-
mentu chodnika przy ul. Głównej w Koszy-
cach Małych wraz z wyznaczeniem przejściem
dla pieszych oraz wybudowanie chodnika przy
ul. Południowej w Koszycach Małych – oby-
dwie inicjatywy o wartości około 70 tysięcy
złotych. Warto wspomnieć także o budowie
ścieżek rowerowych m. in. w Zawadzie  – w
kierunku kościoła oraz przy drodze łączącej
Zawadę z Tarnowcem o łącznej wartości po-

Gospodarka komunalna to szereg codzien-
nych kwestii zwi¹zanych z funkcjonowaniem
gminy: transport publiczny, utrzymanie i ozna-
kowanie dróg gminnych, utrzymanie dróg
transportu rolnego, wykaszanie rowów, ³ata-
nie dziur, utrzymanie budynków komunalnych,
cmentarzy, monta¿ i utrzymanie wiat przystan-
kowych, oœwietlenie ulic, remonty chodników,
udra¿nianie przepustów, wykonywanie nak³a-
dek asfaltowych, praca koparek, monta¿ be-
tonowych korytek, p³yt a¿urowych, zakup kru-
szywa czy ¿wiru – nie sposób wymieniæ
wszystkich zagadnieñ z zakresu gospodarki
komunalnej w gminie Tarnów. Nie brak tu te¿
zadañ powa¿nych zadañ o charakterze inwe-
stycyjnym.

Remonty i budowy dróg
Te działania inwestycyjne to przede wszyst-

kim budowa i remonty nowych dróg. Należy
wymienić tutaj przebudowę ulic Rzemieślni-
czej i Nowej w Tarnowcu oraz przebudowę
drogi do Leiera w Woli Rzędzińskiej I – obie
inwestycje o wartości po około 800 tysięcy zło-
tych. Część remontów dróg zrealizowane zo-
stało dzięki dofinansowaniu ze środków na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji. W ciągu
ostatnich czterech lat gruntownej moderniza-
cji doczekały się: ul. Borki w Zgłobicach, Ja-
worowa w Zbylitowskiej Górze, „Droga na
widoki” w Zawadzie, Nadbrzeżna w Tarnow-
cu, „Droga k. Serusia” w Radlnej, „Droga do
stacji” w Woli Rzędzińskiej, „Hońdówka” w
Porębie Radlnej, „Za szwalnią” w Nowodwo-
rzu oraz Brzozowa i Lipowa w Koszycach
Małych. Na odbudowę tych dróg przeznaczo-
ne zostało łącznie prawie 3,8 miliona złotych.
Wśród przeprowadzonych remontów dróg
warto wymienić także: kompleksowy remont
ulicy Spacerowej w Koszycach Małych za po-
nad pół miliona złotych oraz remont ul. Księ-
życowej w Koszycach Wielkich, na który prze-
znaczono blisko 180 tysięcy złotych, a także
remont ul. Wyszyńskiego w Zbylitowskiej
Górze za ponad 1,2 miliona złotych. Koszt
modernizacji „Drogi koło p. Srebro” w Zawa-
dzie wyniósł prawie 60 tysięcy złotych. Wyre-
montowane zostały także ważne dla rolników
drogi transportu rolnego. Prawie 120 tysięcy
kosztował remont „Drogi koło Górskiego” w
Porębie Radlnej, 130 tysięcy złoty wyniósł
koszt remontu „Drogi na doły” w Łękawce,
zaś modernizacja Drogi na Mokrzyska w No-
wodworzu pochłonęła 50 tysięcy złotych.

Nak³adki
W trakcie mijającej kadencji we wszystkich

miejscowościach gminy Tarnów zostało poło-
żone dwadzieścia kilometrów nakładek asfal-
towych. Wymieńmy tylko kilka większych:
połączenie ul. Okrężnej ze Spokojną, ul. Ja-
sna, Leśna i Spadzista w Zgłobicach, zrealizo-
wana wspólnie z podmiotami gospodarczymi
ul. Sadowa w Zbylitowskiej Górze, drogi –
„Koło p. Muchy” i „koło p. Starzec” w Woli

nad 1,1 miliona złotych. Innowacyjna ścieżka
wykonana w nowoczesnej technologii betono-
wej została natomiast wybudowana w Nowo-
dworzu przy drodze do Domu Pomocy Spo-
łecznej.

* * *
Przedstawiona „wyliczanka” to ważne, choć

niejedyne inicjatywy z zakresu gospodarki
komunalnej. Przykłady prac zrealizowanych
w ciągu ostatnich czterech lat można by bo-
wiem mnożyć – niektóre z nich zostały krót-
ko zaprezentowane na wstępie. Wymieniać
jednak można jeszcze wiele zrealizowanych
zadań, a wszystkie dotyczą ważnych dla miesz-
kańców spraw: remont kapliczki na cmenta-
rzu wojennym, zjazd ze szkoły, parking, od-
wodnienie ul. Na Wał w Tarnowcu, zlecenie
projektu garażu dla OSP w Łękawce, przygo-
towanie projektu kaplicy cmentarnej w Tar-
nowcu i wiele innych, również i tych przewi-
dzianych do realizacji w kolejnych latach.

DWADZIEŒCIA KILOMETRÓW
NAK£ADEK ASFALTOWYCH

Referatem gospodarki komunalnej w
gminie Tarnów kieruje Mariusz Tyrka

Tarnowiec. Zespó³ Szkó³ Publicznych po modernizacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA
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Wola Rzêdziñska. Nasadzenia kwiatów przy drogach.

70%
GMINY
Lata 2010-2014 to okres intensywnych
prac nad tworzeniem miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego.
Objê³y one wszystkie miejscowoœci gmi-
ny Tarnów. W roku 2011 zosta³o podjê-
tych trzynaœcie uchwa³ reguluj¹cych
kwestie zagospodarowania przestrzen-
nego na obszarze obejmuj¹cym oko³o
62 ha.

W roku 2012 było to sześć planów
łącznie obejmujących powierzchnię pra-
wie 54 ha. W roku 2013 zostały opraco-
wane cztery plany, ale obejmujące ponad
171 ha, natomiast w 2014 przyjęto pięć
planów obejmujących prawie 118 ha. W
sumie daje to ponad czterysta hektarów
objętych w minionej kadencji planami
zagospodarowania przestrzennego.

Ale na tym nie koniec. Trwa bowiem
opracowanie kolejnych osiemnastu pla-
nów, zdecydowana większość z nich znaj-
duje się na etapie uzyskiwania zgody
Ministra Rolnictwa na zabudowę grun-
tów klas chronionych. Aktualnie plana-
mi zagospodarowania przestrzennego
objęte jest już blisko 70% powierzchni
gminy, co warunkuje dalszy rozwój nie
tylko budownictwa jednorodzinnego, ale
także przedsiębiorczości i usług.

Po uchwaleniu planów, które obecnie
są w trakcie opracowania, ilość terenów
przeznaczonych pod budownictwo co
najmniej się podwoi.

Wioletta Kaliwoszka-Kawula odpowiada za
planowanie przestrzenne

Wola Rzêdziñska. Basen szkolno-rehabilitycyjny.

Tarnowiec. Zagospodarowanie zieleni wokó³ Zespo³u Szkó³ Publicznych.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE



strona 10 NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

OŒWIATA

nastu szkołach podstawowych. Programem o
wartości 414 tysięcy złotych objętych zostało
478 uczniów klas I-III. Na 6210 godzin dydak-
tycznych w całości sfinansowanych z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożyły się
zajęcia logopedyczne, rozwijające zaintereso-
wania, dla dzieci mających trudności w czyta-
niu i pisaniu oraz edukacji matematycznej. W
ramach budżetu projektu zostały także zaku-
pione pomoce dydaktyczne.

Z kolei 750 gimnazjalistów z terenu gminy
uczestniczyło w latach 2011-2012 roku w pro-
jekcie ,,Akademia Sukcesu”. W jego ramach
odbyło się 12022 godzin zajęć: dydaktyczno-
wyrównawcze, pozalekcyjne rozwijające zain-
teresowania uczniów oraz związane z porad-
nictwem i doradztwem edukacyjno-zawodo-
wym. W ramach projektu zostały także zaku-
pione pomoce dydaktyczne. Łącznie na ich
realizację gminny samorząd pozyskał z Pro-
gramu Operacyjnego kapitał Ludzki prawie
1,2 miliona złotych.

Trzecim realizowanym obecnie projektem,
na który gminny samorząd pozyskał z PO KL
ponad 1,2 miliona złotych, jest ,,Akademia
Talentów”. Jest to prawie 20 tysięcy godzin
dydaktycznych, w tym zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, dodatkowe zajęcia pozalekcyj-
ne rozwijające zainteresowania uczniów, a
także związane z poradnictwem i doradztwem
edukacyjno-zawodowym. Adresatami są
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
czyli 524 osoby. Również i w ramach tego pro-
jektu zostały także zakupione pomoce dydak-
tyczne.

Czwarty projekt o wartości ponad 700 ty-
sięcy złotych to ,,Akademia Przedszkolaka”.
Projekt, którego realizacja potrwa do końca
grudnia, skierowany jest do tych szkół pod-
stawowych, w których funkcjonują oddziały
przedszkolne. To wykonanie placów zabaw w
SP w Błoniu, Koszycach Wielkich, Porębie
Radlnej i Jodłówce-Wałkach, doposażenie
szkół w pomoce dydaktyczne i zabawki do od-
działów zerowych, zakup wyposażenie do
utrzymania czystości, kuchni oraz zakup no-
wych mebli do sal lekcyjnych oraz szatni.

Należy wspomnieć także o dwóch mniej-
szych programach realizowanych z POKL –
obydwa o wartości po około 50 tysięcy złotych.
„Piramida Wiedzy” realizowana dla 69 dzieci
w Publicznym Przedszkolu w Woli Rzędziń-
skiej i „Wkrótce w szkole” skierowany do 35
dzieci oddziału zerowego Szkole Podstawowej
w Zgłobicach.

Łączna kwota środków pozyskanych w mi-
nionych latach przez gminny samorząd z Unii
Europejskiej w ramach projektów finansowa-
nych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki to blisko cztery miliony złotych.

Wykorzystaæ rezerwê
W trakcie minionych czterech lat pozyski-

wane były także środki z rezerwy części oświa-
towej subwencji ogólnej. W ramach składa-
nych wniosków pozyskano fundusze na zakup
wyposażenia do sali gimnastycznej w Błoniu,
na basen w Woli Rzędzińskiej, na wyposaże-
nie do nowo wybudowanego skrzydła Zespołu

Minione lata postawi³y przed gminnym samo-
rz¹dem szereg wyzwañ w zakresie funkcjo-
nowania gminnej edukacji, w du¿ej mierze
zwi¹zanych z pog³êbiaj¹cym siê ni¿em demo-
graficznym oraz rosn¹cymi obci¹¿eniami fi-
nansowymi funkcjonowania publicznych jed-
nostek oœwiatowych. Dlatego dokonana zo-
sta³a reforma struktury funkcjonowania tych
jednostek – obok szkó³ i przedszkoli publicz-
nych na terenie gminy zaczê³y z powodzeniem
funkcjonowaæ równie¿ placówki niepubliczne.
Reforma ta przynios³a bardzo dobre efekty, a
przekszta³cone placówki s¹ sprawnie prowa-
dzone, znakomicie siê rozwijaj¹, osi¹gaj¹ bar-
dzo dobre wyniki i – co najwa¿niejsze – zy-
ska³y akceptacjê rodziców i œrodowisk lokal-
nych.

Aktualnie do przeszkoli na terenie gminy
Tarnów uczęszcza 480 dzieci, przy czym 150
dzieci znajduje się w przedszkolach, dla któ-
rych organem prowadzącym jest gmina, zaś
ponad dwukrotnie więcej, bo aż 330 dzieci
uczęszcza do przedszkoli niepublicznych. W
szkołach podstawowych aktualnie uczy się 1456
dzieci, przy czym 1301 to uczniowie uczęszcza-
jący do szkół, dla których organem prowadzą-
cym jest gmina. W naszych gimnazjach uczy
się 625 uczniów, w tym 22 pobiera naukę w
nowym gimnazjum w Zawadzie prowadzonym
przez osobę fizyczną – dyrektora szkoły.

Unijne Akademie
i Uniwersytety

Ważnym elementem funkcjonowania oświa-
ty było w ostatnich latach pozyskanie środ-
ków – zarówno z programów unijnych, jak i
krajowych na realizację projektów edukacyj-
nych oraz wyposażenie szkół i przedszkoli.
Pierwszym z nich był „Uniwersytet Małola-
ta” realizowany w latach 2012-2013 w dwu-

Szkół Publicznych w Tarnowcu, na remont w
Zespole Szkół Publicznych w Koszycach Wiel-
kich, na refundację odpraw dla zwalnianych
nauczycieli, a także na zakup pomocy dydak-
tycznych do świetlic szkolnych, a także pomo-
cy dydaktycznych do nauki dla dzieci sześcio-
letnich. Łączna kwota pozyskanych środków
z rezerwy części oświatowej subwencji ogól-
nej to ponad 700 tysięcy złotych.

Szko³a radosna
i dofinansowana

Ostatnim programem, w ramach którego
samorząd pozyskał środki zewnętrzne na roz-
wój gminnej oświaty jest rządowy program
„Radosna Szkoła”. W jego ramach w zabawki
do kącika zabaw w roku 2011 została doposa-
żona Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędziń-
skiej, a w roku 2013 – szkoła w Białej. Łącznie
do obydwu szkół trafiły zabawki o wartości
12 tysięcy złotych.

Pomóc potrzebuj¹cym
i utalentowanym

Znaczącym wsparciem dla uczącej się mło-
dzieży stały się stypendia. Przyznawane są one
uczniom za wybitne osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych, artystycznych i zawodach
sportowych w latach 2011-2014 otrzymało 122
uczniów na łączną kwotę 81 tysięcy złotych.
W ciągu ostatnich czterech lat przyznano 1666
stypendiów szkolnych o łącznej wartości po-
nad 660 tysięcy złotych, natomiast 25 osób
otrzymało zasiłki szkolne o łącznej wartości
13 tysięcy złotych. Przy tej okazji należy wspo-
mnieć także o sponsoringach oraz o stypen-
diach dla zamieszkałych na terenie gminy, ale
uczących się poza gminą gimnazjalistów,
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz stu-
dentów. Z tych form wsparcia od gminnego
samorządu wartości prawie 50 tysięcy złotych
skorzystało 49 osób.

UNIJNE CZTERY MILIONY

Gminną oświatą kieruje Kazimierz
Koprowski

Sprawy oświatowe w gminie Tarnów
nadzoruje zastępca wójta Elżbieta Chrząszcz
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nych było ponad 220 ton żywności o wartości
przekraczające pół miliona złotych. Żywność
rozprowadzana jest przez wolontariuszy –
samorządowców, pracowników szkół oraz
pracowników socjalnych gminy.

W ramach prowadzonych przez gminę za-
dań z zakresu opieki społecznej zrealizowa-
ny został także program „Pierwszy Dzwo-
nek”, dzięki któremu blisko trzysta dzieci
otrzymało dofinansowanie na zakup podręcz-
ników i przyborów szkolnych. Ogólna war-
tość programu realizowanego ze środków
pozyskanych od samorządu wojewódzkiego to
blisko 50 tysięcy złotych. Wydane zostało
również ponad czterysta „Kart dużej rodzi-
ny” zapewniających rodzinom wielodzietnym
dostęp do ulg realizowanych przez partnerów
tego rządowego programu.

Ciep³y posi³ek dla ka¿dego
dziecka

Podobnie jest z dożywianiem dzieci. Już
kilka lat temu gmina Tarnów zapewniła cie-
pły posiłek każdemu dziecku. Dziś wszyscy
już przyzwyczaili się do faktu, że na terenie
gminy wszystkie szkoły i przedszkola pro-
wadzą dożywianie w formie gorących posił-
ków, niemniej jednak warto uświadomić so-
bie najważniejsze kwestie. Cena obiadów w
szkołach kształtuje się na poziomie 3,50 zł.
Trzy szkoły – w Zgłobicach, Woli Rzędziń-
skiej II i Łękawce przygotowują posiłki dla
sąsiednich szkół, które są dowożone. Na wy-
posażenie i doposażenie stołówek szkolnych
gminny samorząd pozyskał w ostatnich la-
tach półtora miliona złotych, dzięki czemu
dożywianie dostępne jest dla wszystkich dzie-
ci, a nie tylko dla objętych pomocą społeczną.

S¹siedzka pomoc
Osoby starsze i niepełnosprawne mają za-

gwarantowaną pomoc sąsiedzką. Realizują ją
osoby zatrudnione na podstawie umowy zle-
cenia, sąsiedzi, którzy pomagają w zakresie
podstawowych czynności życiowych, a w

Wa¿nym polem dzia³alnoœci gminnego samo-
rz¹du jest pomoc spo³eczna. Zadanie to w
pierwszym rzêdzie realizuje Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej. Oœrodek ten ka¿dego
roku na pomoc spo³eczn¹ przeznacza oko³o
10 milionów z³otych, co w ci¹gu czterech lat
daje ³¹cznie kwotê przekraczaj¹c¹ 40 milio-
nów.

Pokaźną jej część, bo ponad 6,5 miliona,
stanowią środki własne gminy. Na kwotę tę
składają się między innymi: zasiłki rodzin-
ne, z których korzysta rocznie około tysiąca
rodzin, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne dla
blisko siedmiuset osób, zasiłki stałe dla oko-
ło sześćdziesięciu osób, zasiłki okresowe, z
których korzysta sto dwadzieścia rodzin oraz
zasiłki celowe wypłacane rocznie dla ponad
sześciuset rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej rokrocznie około dwustu pięćdzie-
sięciu rodzinom wypłaca także zasiłki tzw.
„becikowe” oraz pokrywa koszty dożywiania
dla około sześciuset dzieci w szkołach i przed-
szkolach, specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla pięciorga dzieci oraz usług opiekuń-
czych dla dwudziestu osób.

Nie tylko zasi³ki
Pod tymi urzędowo brzmiącymi nazwami

– zasiłek stały, okresowy czy celowy – kryją
się pieniądze, które nie likwidują wprawdzie,
ale zmniejszają ludzkie dramaty: pozwalają
na zakup leków, opału na zimę, a czasem po
prostu na opłacenie rachunków związanych
z utrzymaniem mieszkania, czy na pokrycie
kosztów drobnych napraw. Zasiłki celowe to
także między innymi paczki żywnościowe dla
stu siedemdziesięciu rodzin oraz osób samot-
nych, które przygotowywane są w czasie po-
przedzającym Święta Bożego Narodzenia
oraz Wielkiejnocy. Warto dodać, że osoby,
które mogą to uczynić, odpracowują przyzna-
wane zasiłki, wykonując drobne prace po-
rządkowe na terenie gminy.

Owocem już ośmioletniej współpracy z
Bankiem Żywności rokrocznie rozprowadza-

szczególności w utrzymaniu czystości i po-
rządku w mieszkaniu, przygotowywaniu po-
siłków, zakupach oraz zapewnieniu kontak-
tów z otoczeniem. Na tę formę pomocy świad-
czonej dla dwudziestu osób wydano ponad 80
tysięcy złotych.

Praca i szkolenia
Deską ratunku dla wielu osób pozostają-

cych bez pracy, są prace społecznie użytecz-
ne. Dzięki nim rokrocznie 40-45 osób zostaje
zatrudnionych na dziesięć miesięcy – zarów-
no do opieki nad osobami starszymi i niepeł-
nosprawnymi, jaki i do prac porządkowych
w sołectwach. Wynagrodzenie miesięczne za
prace społecznie użyteczne wynosi 320,00 zł,
współfinansowane w 60% przez Urząd Pra-
cy, a 40% przez gminę.

W ramach opieki społecznej w gminie Tar-
nów w partnerstwie z gminami Skrzyszów i
Pleśna zrealizowany został projekt unijny z
Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki. W
projekcie uczestniczyło 216 osób pochodzą-
cych z rodzin długotrwale bezrobotnych. W
ramach programu jego uczestnicy mogli
uczestniczyć w licznych szkoleniach zawodo-
wych oraz korzystać z pomocy specjalistów.
Dla dzieci uczestników projektu została zor-
ganizowana kolonia, a sami beneficjenci
otrzymali zasiłki celowe jako wkład własny
do projektu. Wartość programu w minionych
czterech latach to prawie 1,2 miliona złotych.

Programy profilaktyczne
Jednym z ważnych elementów działalno-

ści socjalnej gminy są programy profilaktycz-
ne. W trakcie minionej kadencji każdego roku
jesienią dla osób, które przekroczyły 65 rok
życia realizowane są programy bezpłatnych
szczepień przeciwko grypie. Realizowane były
także programy profilaktyki nowotworowej:
dla kobiet – mammografia, dla mężczyzn –
badania w kierunku wczesnego wykrywania
raka prostaty. Ich adresatami byli mieszkań-
cy po czterdziestym piątym roku życia.

ZASI£KI, POMOC, SZKOLENIA
I PROFILAKTYKA

Za opiekę społeczną w gminie Tarnów
odpowiada kierowniczka GOSP Maria
Srebro

Nowodworze. Zagospodarowanie terenu wokó³ Domu Ludowego.
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towarzyszą koncerty. W ubiegłych latach
w gminie Tarnów wystąpili: Stanisław Soj-
ka i Zbigniew Wodecki. Już od dwóch lat
obchodom rocznicy Bitwy Warszawskiej to-
warzyszą widowiskowe pokazy grup rekon-
strukcyjnych. Od tego roku z obchodami
Narodowego Święta 3 Maja trzeciomajowe
to łączy się rajd rowerowy po gminie. Dzię-
ki temu z patriotycznym przekazem udaje
się trafić do wszystkich grup wiekowych. A
do najmłodszych w przedszkolach co roku
zawożone są flagi.

Zajêcia w domach ludowych
i aktywizacja seniorów

W mijających latach zostały zorganizo-
wane zajęcia w domach ludowych w Bło-
niu i Nowodworzu. Stale prowadzone są w
nich: aerobic, nauka gry na gitarze, kursy
językowe czy kafejka internetowa. Korzy-
stają z nich i dzieci i osoby starsze. Są one
dla mieszkańców bezpłatne dzięki fundu-
szom pozyskanym w ramach projektu
„Ośrodki wsparcia dla osób starszych i
młodzieży”. W najbliższym czasie podob-
ne zajęcia zostaną zorganizowane w no-
wym Domu Ludowym, który otwarto w
Zbylitowskiej Górze.

W ostatnich latach na terenie całej gmi-
ny Tarnów zostały utworzone także Klu-
by Seniora. Dla seniorów tylko w mijają-
cym roku zorganizowano spotkania inte-
gracyjne, zimą – karnawałowe, a wczesno-
jesienne przy grillu. Odbyły się też wy-
cieczki m. in. do Wadowic, Budapesztu czy
Zakopanego. Raz w roku, organizowany
jest Gminny Dzień Seniora. W ramach Klu-
bów Seniora odbywały się m. in. spotka-
nia z lekarzami, prawnikiem, szkolenia
komputerowe czy wieczorki poetyckie.

Ostatnie cztery lata to by³ równie¿ czas
rozwoju kulturalnego gminy z ró¿norodny-
mi propozycjami adresowanymi do wszyst-
kich œrodowisk. Nie zabrak³o ró¿nego ro-
dzaju wydarzeñ kulturalnych, pielêgnowa-
nia tradycji, organizowania zajêæ w Do-
mach Ludowych. Powsta³y i rozwinê³y
swoj¹ dzia³alnoœæ gminne Kluby Seniora.
Autorem tych dzia³añ by³o przede wszyst-
kim gminne Centrum Animacji Kulturalnej.
Na realizacjê zadañ z zakresu kultury i
spor tu pozyskiwane by³y intensywnie
œrodki unijne.

Wydarzenia kulturalne
i obchody patriotyczne

Działalność Centrum Animacji Kultural-
nej w zakresie organizacji wydarzeń kul-
turalnych to blisko sześćdziesiąt festynów
rodzinnych, dwa koncerty charytatywne,
coroczne dożynki gminne, dwadzieścia pro-
jekcji kina plenerowego, trzy plenery rzeź-
biarskie, coroczne: gminne miodobrania,
festiwale przedszkolaka, memoriał o.
Strzałkowskiego liczne konkursy szkolne
i wiele innych. Kalendarz wydarzeń z roku
na rok wzbogacany jest o kolejne propozy-
cje. Na uwagę zasługują koncerty plene-
rowe podczas dożynek gminnych, a od
dwóch lat również w ramach akcji chary-
tatywnej „Mania Pomagania” realizowane
w dzięki hojności sponsorów. W gminie
Tarnów wystąpiły takie gwiazdy polskiej
muzyki, jak: Ryszard Rynkowski, Budka
Suflera, Perfect, Enej, Bajm czy Pectus.

Co roku organizowane są gminne uroczy-
stości patriotyczne z okazji świąt narodo-
wych. W ostatnich latach rozszerzono i
wzbogacono ich program. Obchodom Naro-
dowego Święta Niepodległości 11 listopada

CZTERY LATA Z KULTUR¥

Pozyskiwanie funduszy
Ostatnie cztery lata dla Centrum Ani-

macji Kulturalnej, we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Gminy Tarnów,
był to okres intensywnego pozyskiwania
środków zewnętrznych, w tym unijnych w
ramach wdrażania Lokalnych Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia Zielony Pierścień
Tarnowa. Dzięki pieniądzom pochodzącym
z „Małych Projektów” zrealizowano m. in.
obchody Narodowego Święta Niepodległo-
ści, plenery rzeźbiarskie czy projekcje let-
niego kina plenerowego, a także projekt
nasadzeń placów i skwerów gminnych
krzewami i kwiatami. Pozyskiwanie fun-
duszy to też wspomniane wcześniej pienią-
dze partnerów i sponsorów, dzięki którym
udaje się sfinansować w całości dożynki,
wraz z koncertami gwiazd.

Sport
Wybudowanie nowych boisk wielofunk-

cyjnych, hali sportowej, sal gimnastycz-
nych, basenu, utworzenie siłowni – jednym
słowem całemu temu rozwojowi bazy spor-
towej, jaki nastąpił w ciągu ostatnich lat,
towarzyszy nie tylko wzrost u młodych lu-
dzi chęci do uprawiania sportu, ale także i
konkretne wyniki. Z opublikowanego pod
koniec czerwca sprawozdania z działalno-
ści Powiatowego Szkolnego Związku Spor-
towego za rok szkolny 2013/2014 wynika,
że szkolni sportowcy z gminy Tarnów są
najlepsi w całym powiecie tarnowskim.
Sportowców tych wspiera gminne Centrum
Animacji Kulturalnej, organizując cyklicz-
ne zawody sportowe o Puchar Wójta w dys-
cyplinach, takich jak pływanie, narciarstwo,
tenis, szachy, piłka nożna czy siatkówka
plażowa. Rozwijają się także gminne kluby
sportowe – LKS-y i UKS-y, których dzia-
łalność każdego roku gminny samorząd
wspiera finansowo kwotą około 400 tysię-
cy złotych.

Kultura to domena Dyrektor gminnego
Centrum Animacji Kulturalnej Anny Pieczarki

Zbylitowska Góra. Dom Ludowy.
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Mobilni i doposa¿eni
W tym czasie do strażaków trafiły dwa

samochody pożarnicze – dla OSP Zgłobi-
ce, którego zakup został przez gminę je-
dynie dofinansowany dzięki pozyskaniu
przez zgłobickich ochotników środków
unijnych i drugi – dla OSP Wola Rzędziń-
ska. Oba samochody trafiły do strażaków
w 2011 roku. Gminny samorząd przezna-
czył na ten cel nieco ponad 400 tysięcy zło-
tych.

Spore kwoty wydatkowane zostały tak-
że na zakup nowego sprzętu. Były to mię-
dzy innymi systemy selektywnego alarmo-
wania dla OSP Poręba Radlna i OSP Jo-
dłówka Wałki, syrena alarmowa dla OSP
Łękawka i OSP Biała, motopompy dla OSP

Ostatnie cztery lata to równie¿ czas podno-
szenia gotowoœci bojowej i dalszego rozwo-
ju gminnych jednostek Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, z których dwie OSP Wola Rzêdziñ-
ska i OSP Zg³obice nale¿¹ do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaœniczego. Ochotnicze
Stra¿e Po¿arne to formacja niezwykle po-
trzebna, skuteczna i sprawdzona w dzia³a-
niu, zw³aszcza podczas klêsk ¿ywio³owych –
zarówno w walce z ¿ywio³ami, jak i usuwa-
nia ich skutków.

Aby dobrze to zadanie spełniać i by czas
wyjazdów na intewencje był coraz krótszy,
potrzebne są zarówno nowoczesne samocho-
dy ratowniczo-gaśnicze, jak i specjalistyczny
sprzęt.

Koszyce Małe i OSP Łękawka, agregaty
prądotwórcze dla OSP Wola Rzędzińska i
OSP Biała, drabina strażacka ratownicza
dla OSP Zgłobice, aparaty ochrony dróg
oddechowych dla OSP Jodłówka-Wałki i
OSP Zgłobice i inne. W sumie dało to kwo-
tę blisko 110 tysięcy złotych.

Stra¿ak bezpieczny
i umundorowany

Do gminnych strażaków trafiły również
pieniądze na dofinansowanie do zakupu róż-
nego rodzaju sprzętu przeciwpożarowgo i
umundurowania bojowego. W czasie minio-
nej kadencji było to 150 tysięcy złotych. Do
tego należy doliczyć zakup umundurowania
bojowego współfinansowane w połowie przez
WFOŚiGW w ramach programu „Bezpiecz-
ny strażak”. I tak: w roku 2012 doposażone
zostały OSP Biała i OSP Jodłówka Wałki, w
roku 2013 były to OSP Koszyce Małe i OSP
Koszyce Wielkie, zaś w roku 2014 – OSP
Łękawka, OSP Poręba Radlna i OSP Zbyli-
towska Góra. W sumie gminni ochotnicy
otrzymali umundurowanie bojowe o warto-
ści przekraczającej 60 tysięcy złotych.

Remizy jak nowe
Modernizacja remiz w Białej, Porębie Ra-

dlnej i Woli Rzędzińskiej. Nowe bramy gara-
żowe zostły zakupione do remiz w Koszycach
Małych, Jodłówce-Wałkach. Wykonaniem
projektu rozpoczęła się także inwestycja bu-
dowy garażu dla OSP w Łękawce. Na wszyst-
kie te działania wydatkowano ponad 600 ty-
sięcy, z czego 130 tysięcy to pieniądze pozy-
skane z programu Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego „Małopolskie
Remizy”, zaś ponad 110 tysięcy to środki po-
chodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Po przejęciu remizy w Zgło-
bicach trwają prace nad projektem i przygo-
towania do modernizacji ostatniej już niewy-
remontowanej remizy na terenie gminy.

SPRZÊT, MUNDURY I REMIZY
Droga transportu rolnego w gminie Tarnów.

Bia³a. Remiza OSP po modernizacji.
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Biblioteki na ogó³ kojarz¹ siê z wypo¿ycza-
niem ksi¹¿ek. I tak byæ powinno, bo ich rola
przede wszystkim polega na wypo¿yczaniu
ksiêgozbioru i udostêpnianiu go na miejscu.
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Tarnów
z siedzib¹ w Zg³obicach i dwoma filiami w
Tarnowcu i Woli Rzêdziñskiej, to przez ostat-
nie cztery lata ponad osiem tysiêcy zareje-
strowanych czytelników oraz ponad cztery
tysi¹ce zakupionych nowoœci ksi¹¿kowych.

Oprócz realizowania wspomnianych kie-
runków działalności kulturalnej, biblioteka
prowadzi działalność historyczną. Odnalezie-
nie miejsca pochówku Stanisława Kiełbasy i
Mieczysława Cielochy, doprowadzenie do
wybudowania mogiły, okolicznościowe uro-
czystości organizowane przy tej mogile, przy-
pomnienie opinii publicznej postaci Jana Jan-
dzisia – to tylko niektóre przykłady tej nie-
zwykle ważnej dla naszej pamięci zbiorowej
działalności.

Od dwóch lat biblioteka współorganizuje
też w Woli Rzędzińskiej przemarsz grup re-
konstrukcji historycznej w przedwojennych
mundurach i pokazy kawaleryjskie w ramach
obchodów rocznicy bitwy warszawskiej 1920
roku.

Spośród form mniej widowiskowych i zwią-
zanych z tradycyjną współpracą bibliotek ze

szkołami, lecz równie ważnych dla upo-
wszechniania patriotyzmu, należy wymienić
lekcje historii z ułanem. Natomiast ostatnio
nasi czytelnicy mogli obejrzeć unikalną w
skali kraju wystawę znalezionych na maku-
laturze fotografii, wykonanych miedzy inny-
mi w niemieckim obozie dla polskich ofice-
rów w Murnau.

Biblioteka coraz częściej korzysta ze
środków unijnych. Z ich pomocą udało się
wydać publikację „Gmina Tarnów w sta-
rej fotografii”. Dzięki dotacji unijnej po-
zyskanej za pomocą Zielonego Pierścienia
Tarnowa, biblioteka zorganizowała jedne
z pierwszych w naszym kraju– obchody
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Środki z unii to również utworze-
nie kafejki internetowej w zgłobickiej pla-
cówce.

Środki zewnętrze od lat są z powodzeniem
pozyskiwane są na zakup nowości wydawni-
czych. Ponad to biblioteka pozyskała unijne
dotacje na remont i konserwacje stuletnich
kapliczek. To kolejny przykład trochę niekon-
wencjonalnych działań biblioteki, lecz miesz-
czących się w ramach działalności kultural-
nej i co ważne, wychodzących naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców. Biblioteka Gminy
Tarnów jest małą instytucją kultury, ale –
jak widać – może wiele.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA GMINY TARNÓW

Adam Ryba jest dyrektorem Gminnej
Biblioteki Publicznej

Zg³obice. Przedszkole.
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Tarnów zasilają wpływy sięgające 38%
płaconego przez każdego z mieszkańców
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych. Ponieważ na terenie gminy stale
osiedlają się nowi mieszkańcy, dlatego
wpływy z tak zwanego PIT-u systema-
tycznie rosną. Obecnie z tego tytułu do
gminy rokrocznie wpływa około 14-15
milionów złotych. Z podatków lokalnych
do gminnej kasy trafia około 12 milio-
nów złotych. W tym zakresie największą,
bo około 8 milionową pozycję stanowi po-
datek od gruntów i budynków płacony
przez firmy. Z subwencji oświatowej każ-
dego roku przekazywane jest gminie oko-
ło 18 milionów, a około 8 milionów sta-
nowią dotacje celowe przeznaczone na
pomoc społeczną.

W ostatnich latach praktycznie nie
rosły podatki lokalne. W przypadku po-
datku rolnego w każdym roku samorząd
korzystał z możliwości obniżenia podsta-
wy jego naliczania, w pozostałych przy-
padkach dokonywano jedynie drobnych
korekt związanych z wysokością inflacji.

Mimo rozmachu inwestycyjnego z roku
na rok spada zadłużenie gminy. Przy do-
puszczalnych 60% obecnie sytuuje się
poziomie około 46%.

Mimo że w ostatnich latach dał się
odczuć kryzys gospodarczy, to jednak
dochody cały czas rosły, a więc kryzys nie
wpłynął na pogorszenie się stanu finan-
sów gminy. Dzięki temu samorząd posia-
da możliwości finansowe do zapewnienia
wkładu własnego na realizację zadań in-
westycyjnych opartych na współfinanso-
waniu z programów i projektów Unii
Europejskiej np. w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NA BEZPIECZNYM
POZIOMIE

O stan gminnej kasy toszczy się skarbnik
Irena Podraza

Oprócz niebagatelnej kwoty ponad 50
milionów złotych środków unijnych, któ-

Patrz¹c na wykonane inwestycje i inne realizowane przez gminê zadania, trudno
nie zadawaæ sobie pytania o stan gminnej kasy. Nie ma jednak powodów do niepo-
koju. Bowiem po podliczeniu tego okresu intensywnego wzrostu okazuje siê, ¿e
gmina jest w dobrej kondycji finansowej. W poszczególnych latach od 2010 do
2014 nastêpowa³ wzrost dochodów bud¿etowych zarówno œrodków w³asnych, jak i
zewnêtrznych w tym z Unii Europejskiej. Dziœ bud¿et gminy to kwota siêgaj¹ca
blisko 70 milionów z³otych.

re w bieżącym okresie programowania
trafiły do gminnej kasy, budżet gminy

Zawada. Centrum miejscowoœci w otoczeniu zabytkowego
koœcio³a œw. Marcina.

Zbylitowska Góra. Centrum wsi - plac œw. Floriana.
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