
tworzymy dobry klimat
do zamieszkania i inwestowania
nowe, wielomilionowe inwestycje lokalnych przedsiębiorców, dynamiczny rozwój budownictwa jedno- i wie-
lorodzinnego, realizacja wielu projektów, które mają służyć różnym grupom społecznym w naszej gminie
oraz umiejętność godzenia różnorodności potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców – to walory, dla których
gmina tomice stała się„gminą dobrą do życia”.

moja wizytówka – Jan Homel

Stare przedmioty
w tematycznych zbiorach

Jan Homel. Tomiczanin. Właściciel Izby Rzemieślniczej,
w której ocala przedmioty od zapomnienia, nie tyl-
ko je kolekcjonując, ale poddając gruntownej reno-
wacji.

czytaj str. 10

Raport

Wszystko o gminnych
remontach i inwestycjach

Na wielu stronach naszej gazety pi-
szemy drobiazgowo o gminnych
remontach oraz inwestycjach.
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Andrzej Wrona – rzeźbiarz, które-
go prace cieszą się uznaniem
w Polsce i Europie, mieszka i pra-
cuje w Tomicach. str. 6-7

5.246.000 zł – ŚRodki otRzymAne
z noWego ŁAdu
� przetarg na przebudowę oczyszczalni – 300.000,00 zł,
� środki na budowę zbiorników w Witanowicach – 1.800.000,00 zł,
� środki na budowę kanalizacji – 2.800.000,00 zł,
� środki na cyfrową gminę – 246.000,00 zł,
� środki dla gmin popegeerowskich (remont ul. Podstawie

w tomicach i modernizacja oświetlenia ulicznego
w tomicach) – 200.000,00 zł

Rozmowa
z Andrzejem Wroną
Emocje
i ekspresja
w rzeźbach
zaklęte



Pod koniec grudnia ubiegłego
roku drukarnię Scal w Tomicach opuś-
ciła kolejna książka poświęcona his-
torii naszej gminy. Nosi ona tytuł
„Od parafialnej do podstawowej”. Jej
autorka Agnieszka Graboń – absol-
wentka Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, dr nauk humanistycznych, którą
mieszkańcy naszej gminy poznali
dzięki wywiadowi z pierwszego nu-
meru„Wieści z gminy Tomice”podjęła
próbę przedstawienia dziejów szkoły
podstawowej w Radoczy.

Jest to pierwsze opracowanie
poświęcone radockiej placówce oś-

wiatowej, posiadającą bogatą histo-
rię i tradycję. Badania nad dziejami tej
szkoły objęły okres od 1598 roku, czy-

li daty sprawozdania z wizytacji bis-
kupiej, w którym pojawia się pierw-
sza wzmianka o istnieniu w Radoczy
tzw. szkoły parafialnej, aż do roku
1989, roku symbolicznie zamy-
kającego okres PRL.

Rys historyczny uzupełnia aneks
zawierający spis powojennych ab-
solwentów szkoły powszechnej (pod-
stawowej) w Radoczy wzbogacony
o liczne fotografie.

Wydawcą tej kolejnej, ciekawej
pozycji jest Gmina Tomice, która sfi-
nansowała druk publikacji. Książka
„Od parafialnej do podstawowej –
historia szkoły w Radoczy w latach
1598-1989” jest do nabycia w szkole
podstawowej w Radoczy oraz u au-
torki.

druga połowa 2021 roku to sze-
reg prac remontowych na drogach
gminnych. na ul. Radwany w Wita-
nowicach wyremontowano 705 m2

poboczy o szerokości 0,7 m. nowe
nawierzchnie zyskały ul. graniczna
w Radoczy (200 mb), ul. Szkolna
wWitanowicach (ok. 100 mb) oraz ul.
Spokojna w Woźnikach ok. 60 mb).
modernizacja objęła również ul.
modrą w Radoczy. koszt tych działań
wyniósł 335 tys. zł.

Jedną z większych drogowych in-
westycji był remont ul. Podlesie w To-

micach. Zrealizowany on został
w dwóch etapach.Wykonawcą pierw-
szego etapu zostało Przedsiębiorstwo
Budowlano-Drogowo-Mostowe
DROG-BUD ze Spytkowic, które za
kwotę 289 tys. zł zrealizowało remont
385 mb drogi. Polegał on na położeniu
nowej nawierzchni, remoncie poboczy
oraz remoncie istniejącego odwod-
nienia, tj. rowów, czyszczeniu prze-
pustów, wykonaniu ścianek czołowych
przepustów i przebudowie przepustów.
Środki na ten cel pochodziły z budżetu
gminy.

Pod koniec października gmina
otrzymała informację, że wniosek
złożony do Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na remont blisko 1 km
ul. Podstawie uzyskał dofinansowanie
w wysokości 295.250 zł.

Wykonawcą drugiego odcinka
również zostało Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano-Drogowo-Mostowe DROG-
BUD ze Spytkowic. Remont kolej-
nych 600 mb kosztował 389 tys. zł. Za-
kres prac dla tego etapu był analo-
giczny do prac wykonanych w okre-
sie letnim.

Łączny koszt remontu ul. Podlesie
wyniósłwięc678tys.zł,anatencelgmi-
na Tomice pozyskała środki w wnio-
skowanej wysokości 295.250 zł.

Dzięki wsparciu finansowemu w ra-
mach wyłączenia z produkcji gruntów
rolnych w kwocie 67.829 zł nową na-
wierzchnię, pobocza i odwodnienie
na odcinku 550 mb zyskała ul. Długa w
Tomicach. Całość prac zrealizowano
za 135 tys. zł.

2 inwestycje

„Wieści z gminy tomice”
– Informator Gminy Tomice
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Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego z wizytą w naszej gminie

O inwestycjach wykonanych
i planowanych

Przedstawiciele Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego wzięli udział
w uroczystościach pod obeliskiem w
Zygodowicach upamiętniającym
amerykańskich lotników, poległych
we wrześniu 1944 roku.

Wizyta była też doskonałą okazją
do omówienia realizacji zadań dofi-
nansowanych z Funduszy Europej-
skich. Goście wraz z Wójtem odwie-
dzili placówkę opiekuńczo-wycho-
wawczą w Woźnikach, gdzie zapo-
znali się szczegółowo ze sposobem jej
funkcjonowania.

Blisko 2 mln zł, w tym 1,6 mln do-
finansowania pozwoliło nam utwo-
rzyć trzy miejsca, gdzie dzieci z naszej
gminy otrzymają zindywidualizowa-
ne i kompleksowe wsparcie. Projekt
ten pozwolił gminie na stworzenie

skutecznego systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną, sprzyjający pra-
widłowemu jej rozwojowi – pod-
kreślił Wójt Witold Grabowski.

W trakcie pobytu na terenie na-
szej gminy goście zobaczyli także
jeden z ważnych elementów wodo-
ciągu Tomice – Witanowice. Inwe-

stycja, której koszt wyniósł ponad 1,5
mln zł, była możliwa do realizacji
dzięki wsparciu z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Dotacja wy-
niosła 778 tys. zł.

– Nowa inwestycja umożliwi za-
opatrzenie w wodę ponad 2,8 tys.
mieszkańców gminy Tomice. Dzięki
niej skończą się występujące, zwłasz-
cza latem, niedobory wody – po-
wiedział Wójt Witold grabowski.

Wójt Witold Grabowski zapre-
zentował też odwiedzającym naszą

gminę szereg innych projektów, któ-
rych realizacja była możliwa wyłącznie
dzięki wsparciu udzielonemu z Fun-
duszy Europejskich. Tylko w tej ka-
dencji do naszej gminy wpłynęło po-
nad 3,5 mln złotych, które zostały
przekazane w ramach dotacji przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. W trakcie rozmowy
padły również deklaracje współpracy
przy realizacji przyszłych projektów
współfinansowanych ze środków ze-
wnętrznych.

W poniedziałek (13.09) na zaproszenie Wójta gminy tomice Wi-
tolda grabowskiego, naszą gminę odwiedzili Wicemarszałek
Województwa małopolskiego Łukasz Smółka, Członek zarządu
Województwa małopolskiego iwona gibas oraz Radny Sejmiku
Województwa małopolskiego Rafał Stuglik.

tylko w tej kadencji do naszej gminy wpłynęło
ponad 3,5 mln złotych, które zostały przekazane
w ramach dotacji przez urząd marszałkowski
Województwa małopolskiego.

Witanowice, Radocza,, Woźniki, tomice

Remonty, remonty...

Tomicka biblioteczka
regionalna powiększona



niedzielny poranek (29.08) su-
gerował, że kapryśna pogoda
może pokrzyżować plany organi-
zatorom dożynek gminnych, któ-
re w tym roku zostały zaplanowa-
ne w najmniejszym sołectwie na-
szej gminy, w zygodowicach. na
szczęście pogoda w godzinach po-
południowych okazała się łaskawa
i tegoroczne święto plonów odbyło
się bez niespodzianek.

Punktualnie o 13.30 spod zygo-
dowickiej remizy ruszył korowód
dożynkowy prowadzony przez Or-
kiestrę Dętą z Zygodowic. Przemie-
rzając główną ulicę sołectwa, prze-
maszerował on do kaplicy, gdzie zos-
tała odprawiona dziękczynna Msza
św. za tegoroczne plony. Przewodni-
czył jej ks. proboszcz Tomasz Kalisz. Po
niej uczestnicy udali się na pobliski
obiekt sportowy. Tam też odbyły się
gminne uroczystości dożynkowe.

Po powitaniu rolników, miesz-
kańców gminy i zaproszonych gości,
m.in. Andrzeja Pająka – Senatora RP,
zofii kaczyńskiej – Przewodniczącej
Rady Powiatu Wadowickiego, Piotra
Hajnosza – Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Wadowicach, Pawła Ada-
mika – Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Tomice wraz z radnymi, ks. pro-
boszcza tomasza kalisza, sołtysów
wraz z radami sołeckimi, kierowników
jednostek organizacyjnych gminy
Tomice oraz przedstawicieli organi-
zacji społecznych z terenu gminy To-
mice, zgodnie z tradycją sołtys Zy-
godowic Bogusława kubarek oraz
przedstawicielki Koła Gospodyń Wiej-
skich w Zygodowicach przekazały
chleb dożynkowy oraz wieniec gos-
podarzowi dożynek gminy, wójtowi
Witoldowi grabowskiemu.

Wójt Witold Grabowski podzię-
kował tłumnie zebranym mieszkań-

com gminy, że kultywując tradycję,
wspólnie dziękują Bogu i ludziom za
plony zebrane z pól podczas co-
rocznego święta. Jednocześnie po-
dziękował współorganizatorom te-
gorocznego święta: Sołtysowi i Radzie
Sołeckiej wsi Zygodowice, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Zygodowi-
cach, Orkiestrze Dętej w Zygodowi-
cach, Stowarzyszeniu Ekorozwoju
Wsi Zygodowice, Stowarzyszeniu
„Wioski Naszych Marzeń” oraz Oś-
rodkowi Kultury Gminy Tomice.

Podczas imprezy na scenie za-
prezentowały swój dorobek arty-
styczny zespoły z gminy Tomice: ze-
spół „Wesołe Gosposie” z Witano-
wic, zespół „Biesiada” z Tomic, zespół
„Woźniczanki” z Woźnik oraz zespół
„Radoczanki” z Radoczy. Wystąpiła
również Orkiestra Dęta z Zygodowic.

Oczywiście nie mogło zabraknąć
też atrakcji towarzyszących nie-
dzielnej plenerowej imprezie.

Najmłodszym uczestnikom sporą ra-
dość sprawiły dmuchane zamki oraz
animacje, m.in. bańki mydlane, ma-
lowanie twarzy, baloniki. Uwagę
przyciągały warsztaty pszczelarskie,
warsztaty tworzenia dożynkowych
wianków i stanowisko eko-doradcy
gminy Tomice. Na wszystkich uczest-
ników imprezy czekał też poczęstu-
nek przygotowany przez członkinie
„Wiosek Naszych Marzeń”. Wiele emo-
cji wzbudził pokaz młócki przygoto-
wany przez Władysława Pasterka –
właściciela Izby Regionalnej w Tomi-
cach.

Głównym punktem imprezy był
oczywiście koncert kapeli „Bystro”.
Muzycy porwali do zabawy wszyst-
kich uczestników imprezy, która za-
kończyła się w późnych godzinach
wieczornych.
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Zygodówka ma stać się
bezpiecznym potokiem

dożynki gminne w zygodowicach

Tradycyjnie, wesoło, z muzyką

Podczas imprezy na scenie zaprezentowały swój
dorobek artystyczny zespoły z gminy tomice:
zespół „Wesołe gosposie” z Witanowic, zespół
„Biesiada” z tomic, zespół „Woźniczanki” z Woźnik
oraz zespół „Radoczanki” z Radoczy. Wystąpiła
również orkiestra dęta z zygodowic.

W poniedziałek (08.11) o godz.
6.09 z przystanku przy urzędzie
gminy wyruszył na trasę pierw-
szy bus w ramach bezpłatnej linii
komunikacyjnej tomice – Rado-
cza – tomice. zaplanowanych zos-
tało 5 kursów dziennie, których
godziny zostały dostosowane do
oczekiwań mieszkańców.

Linię obsługuje Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w
Pszczynie. Trasa rozpoczyna się na
przystanku w Tomicach i prowadzi
przystankami Tomice-Skrzyżowanie,
Radocza I, Radocza-Szkoła, Rado-
cza-Osiedle Pętla, Radocza-Derpo-
wizna, Radocza-Wieś, Radocza-Park,
Radocza-Szkoła, Radocza I i Tomice-
Skrzyżowanie. Kurs bezpłatny kończy
się na przystanku przy UG Tomice.

Przewoźnik zapewnił także
możliwość przejazdu na trasie Wa-

dowice-Tomice-Wadowice tymi sa-
mymi kursami. Bilet kosztuje 2 zł. Ist-
nieje także możliwość zakupu mie-
sięcznego w cenie 30 zł.

Na funkcjonowanie nowej li-
nii komunikacyjnej na terenie na-
szej gminy udało się pozyskać do-
finansowanie z Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych o cha-
rakterze użyteczności publicznej.
Wsparcie obejmuje funkcjonowa-
nie linii do września br.

We wtorek (01.02) wyruszyły po-
nownie na trasę busy w ramach dofi-
nansowanej linii komunikacyjnej To-
mice-Lgota-Tomice. Zaplanowanych
zostało 10 kursów dziennie. Na wspar-
cie utrzymania linii Gmina Tomice
pozyskała dotację z Funduszu Roz-
woju Przewozów Autobusowych w
wysokości 50.000,00 zł. Kursy zostały
dofinansowane do 31 grudnia br.

Podobnie jak w roku ubiegłym,
także w tym roku realizowane były
prace na potoku zygodówka. ich
celem była poprawa bezpieczeń-
stwa tego cieku wodnego, często
groźnego dla mieszkańców dwóch
sołectw: Woźniki i zygodowice.

W tym roku roboty budowlane na
odcinku blisko 1,5 km związane były
przede wszystkim z właściwym utrzy-
maniem potoku Zygodówka w Woź-
nikach.W zakres robót prowadzonych
przez Państwowe GospodarstwoWod-
ne Wody Polskie, Regionalny Zarząd
GospodarkiWodnej w Krakowie weszły
m.in. ręczne koszenie roślinności po-
rastającej skarpy potoku, lokalne ob-
sianie skarp, lokalne usunięcie nanosu
z dna potoku wraz ze ścięciem nawi-
sów, lokalną rozbiórką i ułożeniem
płyt. Zakres prac obejmował również lo-
kalną rozbiórkę i ułożenie płyt ażuro-

wych (typu „Yomb”) o wymiarach
90x60x10cm. Prace trwały również w
Zygodowicach. Gmina w porozumie-
niu z Wodami Polskimi ze środków
własnych wykonała remont umocnień
siatkowo-kamiennych na odcinku 55 m.
Koszt prac wyniósł 50 tys. zł.

Przy potoku Zygodówka prace nie
trwały jedynie w korycie tego cieku. Na
ul. Kościelnej wWoźnikach wzdłuż Zy-
godówki stare, zniszczone, żelbeto-
nowe bariery ochronne zostały za-
stąpione przez nowe, stalowe barierki.
Na lewej stronie tej ulicy przy plebanii
zamontowano je na odcinku 70 m. Tu
również pojawiły się poręcze ochron-
ne łańcuchowe oraz słupki bez łańcu-
chów. Kolejny fragment obejmował wy-
mianę 30 m barierek przy wyjeździe z
ul. Kościelnej na ul.Wadowicką. Całość
inwestycji zrealizowanej przez gminę
Tomice zamknęła się kwotą 43 tys. zł.

Busy znów kursują
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i gminne manewry Sportowo-Pożarnicze

Integracja w „Sztafecie pokoleń”
W sobotę (11.09) na placu sportowym przy remizie ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach odbyły się i gminne manewry
Sportowo-Pożarnicze. tegoroczne manewry zastąpiły zawody sportowo-pożarnicze, których rozegranie w ostatnich dwóch
latach uniemożliwiła pandemia.

W Święto edukacji narodowej
(14.10) w szkole podstawowej w
Woźnikach odbyła się uroczystość
nadania szkole imienia naszej
Przyrody oraz poświęcenie i prze-
kazanie sztandaru. uroczystość
rozpoczęła się przy dźwiękach
„mazurka dąbrowskiego”, a na-
stępnie ksiądz Paweł ochocki –
absolwent naszej szkoły wraz z
księdzem proboszczem tomaszem
kaliszem dokonali uroczystego
poświęcenia sztandaru.

Dyrektor Szkoły Lidia Wilk powi-
tała przybyłych gości, którzy swoją
obecnością uświetnili to niezwykle
ważne wydarzenie. Swą obecnością za-
szczycili nas między innymi: przed-
stawiciel Małopolskiego Kuratora Oś-
wiaty w Krakowie starsza wizytator
pani Barbara gancarczyk, dyrektor
biura poselskiego Posła na Sejm RP
pana Filipa Kaczyńskiego pan Piotr
Hajnosz, Wójt GminyTomice – pan Wi-
told grabowski, Przewodniczący Rady
Gminy Tomice pan Paweł Adamik,
ksiądz proboszcz tomasz kalisz, ksiądz
Paweł ochocki, kierownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno Administracyj-
nego w Tomicach pani Agnieszka
Świerguła, dyrektor Gminnego Oś-
rodka Kultury pani Aneta Homel, kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej pani Jadwiga kwarciak,
dyrektorzy szkół gminy Tomice: pani

Anna Adamik, pan Józef Żegliński,
pan Andrzej zieliński, sołtys wsiWoź-
niki oraz Prezes Stowarzyszenia Ro-
dzice dla Szkoły pani ewelina Piszczek,
sołtys wsi Zygodowice pani Bo-
gusława kubarek, przewodnicząca
KGW Woźniki pani mariatabak, Rad-
ni Rady Gminy Tomice – pan mie-
czysław Chojna i pan daniel mruczek
oraz przedstawiciele Rady Rodziców
naszej szkoły z przewodniczącą panią
urszulą dubel, a także przedstawiciele
firmy De Heus.

Uroczysty moment nadania imie-
nia szkole rozpoczął się od odczyta-
nia uchwały w sprawie nadania imie-
nia Naszej Przyrody Szkole Podsta-
wowej w Woźnikach przez Przewod-
niczącego Rady Gminy pana Pawła
Adamika. Później głos zabrali zna-
mienici goście, między innymi: Wójt
Gminy Tomice, dyrektor biura po-
selskiego posła na Sejm RP pana Fi-
lipa Kaczyńskiego, Przewodniczący
Rady Gminy, sołtys wsi Woźniki,
przedstawiciel Małopolskiego Kura-

tora Oświaty w Krakowie oraz ksiądz
Ochocki, który z rozrzewnieniem
wspominał czas, który spędził w mu-
rach tej szkoły. Po wystąpieniach
gości w uroczystej atmosferze na-

stąpiła ceremonia przekazania sztan-
daru pani dyrektor, która następnie
oddała go w ręce chorążego Barto-
sza galusa w asyście: olgi dere-
niowskiej oraz oliwii Hardek. Po
prezentacji sztandaru przedstawi-
ciele uczniów każdej klasy złożyli
ślubowanie.

Oficjalna część uroczystości za-
kończyła się wyprowadzeniem sztan-
daru, a zgromadzeni goście, nau-
czyciele i uczniowie obejrzeli pó-
źniej część artystyczną, w której
udział wzięły dzieci z oddziału przed-
szkolnego „A” oraz uczniowie klasy
piątej, drugiej oraz szóstej.

uroczysty moment
nadania imienia szkole
rozpoczął się od
odczytania uchwały
w sprawie nadania
imienia naszej Przyrody
Szkole Podstawowej
w Woźnikach.

uroczystość w Woźnikach

Szkoła imienia Naszej Przyrody

Pomysłodawcy sztafety: mł. bryg.
Jacek kolber z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wa-
dowicach oraz Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Tomi-
cach zaproponowali druhom ochot-
nikom z gminnych jednostek OSP
udział w „Sztafecie Pokoleń”. Każda

jednostka wystawiła trzy zespoły:
seniorów, juniorów i młodzieżowe
drużyny pożarnicze. W sztafecie każda
z nich miała do wykonania po czte-
ry konkurencje.

Druhowie seniorzy zmierzyli się
ze spacerem strażaka (przeniesienie
w slalomie węży ssawnych), mane-

kinem na noszach (przeniesienie ma-
nekina na desce ortopedycznej na to-
rze przeszkód), sprzętem ratowni-
czym (przecięcie pilarką spalinową i
piłą poprzeczną klocków drewna
oraz przecinarką tarczową elementu

metalowego) i oponami (przerzuce-
nie 2 opon na dystansie 20 m).

Juniorzy konkurowali w piłce le-
karskiej na noszach (przeniesienie 4
piłek na desce ortopedycznej i po-
konanie toru przeszkód), oponach
(przerzucenie 3 opon na dystansie
20 m), szukaniu sprzętu (poszuki-
wanie w zbiorniku wypełnionym
słomą 8 sprzętów strażackich) oraz
w niagarze (utworzenie linii głównej
i 3 linii gaśniczych oraz strącenie 6
stożków).

Członkowie młodzieżowych
drużyn pożarniczych mieli do wyko-

nania: tor przeszkód (3 kółka hula-hop,
ścianka i „rów z wodą”), szukanie
piłeczek (poszukiwanie 12 piłeczek w
zbiorniku wypełnionym słomą), jajka
na noszach (przeniesienie na desce or-
topedycznej na torze przeszkód 6 ja-

jek w kubeczkach) i hydronetki (na-
lanie wody z hydronetek do dwóch
tarcz nalewowych).

Nie zabrakło też najmłodszej
drużyny z Witanowic, która z wielkim
zaangażowaniem i przy głośnym do-
pingu również pokonała tor prze-
szkód.

W tym roku nie był najważniejszy
czas, a dokładność wykonania po-
szczególnych zadań oraz zachowanie
zasad BHP. Rywalizację podczas szta-
fet zastąpiła dobra zabawa i możli-
wość spotkania się w tak dużym gro-
nie.

każda jednostka wystawiła trzy zespoły: seniorów,
juniorów i młodzieżowe drużyny pożarnicze.
W sztafecie każda z nich miała do wykonania
po cztery konkurencje.
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Ulica Podstawie
w Tomicach
zmodernizowana

Na początku br. gmina Tomice złożyła w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich trzy wnioski. W naborze
mogły uczestniczyć wyłącznie gminy, w których funkcjonowały zlikwidowane
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Jeden z dwóch, które zostały pozytywnie
rozpatrzone, dotyczył modernizacji drogi gminnej ul. Podstawie w Tomicach.
Remontem objęty został najbardziej zniszczony odcinek 620 mb. Koszt tej
inwestycji wyniósł 246 tys. zł, z czego 100 tys. pozyskano ze środków rządo-
wych. Wykonane prace związane były z remontem odwodnienia i poboczy
oraz położeniem nowej nawierzchni.

Zmiana organizacji ruchu
na ulicy Starowiejskiej w Tomicach

Młodzi strażacy dofinansowani

Jeszcze w poprzedniej kaden-
cji narodził się pomysł zmiany or-
ganizacji ruchu na ul. Starowiej-
skiej w tomicach. Przystępując do
projektu ustalono, iż planowane
zmiany należy powiązać z prze-
budowaniem ulicy Floriańskiej
przy zespole Szkolno-Przedszkol-
nym, co zostało zrealizowane w
połowie br.

Od 1 września wprowadzona zos-
tała nowa organizacja ruchu. Polegała
ona na wprowadzeniu ruchu jedno-
kierunkowego na ul. Starowiejskiej na
odcinku od skrzyżowania z ul. Ra-
dosną do skrzyżowania z ul. Miłą. Do-
jazd do nieruchomości położonych
między ul. Miłą i ul. Radosną jest
obecnie możliwy wyłącznie od ul. Flo-
riańskiej i ul. Radosnej. Ponadto od
strony Urzędu Gminy ul. Starowiejską

można przejechać wyłącznie do
skrzyżowania z ul. Miłą.

Jednocześnie na całym odcinku
ul. Starowiejskiej i ul. Radosnej została
wprowadzona strefa ograniczonej
prędkości do 30 km/h oraz zamon-
towanych zostanie pięć progów na-
jazdowych zwalniających.

Cel tych zmian jest jeden – po-
prawa bezpieczeństwa pieszych użyt-
kowników drogi, zwłaszcza tych
najmłodszych uczęszczających do obu
placówek oświatowych w Tomicach.
Zastosowanie innego rozwiązania, jak
np. budowa chodnika, było możliwe ze
względu na istniejącą już, gęstą za-
budowę ul. Starowiejskiej. Ze zmian na
pewno ucieszyli się sami mieszkańcy
tej ulicy, którzy wielokrotnie zgłaszali
taką potrzebę i zaakceptowali pro-
ponowane zmiany.

11.655,36 zł to koszt zakupu
ubrań koszarowych i sprzętu tre-
ningowego dla młodzieżowych

drużyn Pożarnych z terenu gminy
tomice. zakup był możliwy dzięki
pomocy finansowej Wojewódz-

kiego Funduszu ochrony Środo-
wiska i gospodarki Wodnej w kra-
kowie, który udzielił dotacji na
realizację tego zadania, realizo-
wanego w ramach programu„mały
Strażak”, w kwocie 3.065,92 zł.

W ramach otrzymanej pomocy
finansowej na zapewnienie goto-
wości Młodzieżowym Drużynom
Pożarniczym (MDP) zakupione zos-
tało wyposażenie dla młodych
strażaków ochotników z terenu na-
szej gminy.

Dla MDP Radocza zakupionych
zostało 15 kompletów ubrań ko-
szarowych. Otrzymali oni także fan-
toma do nauki resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej.

MDP Lgota otrzymała nato-
miast 3 elementy toru przeszkód
MDP CTIF, tj. 2 tarcze nalewowe z
akumulatorem, stanowisko przy-
rządów i armatur oraz stanowisko
węzłów.

Przekazanie sprzętu i ubrań na-
stąpiło we wtorek (21.09).

W tomicach i Radoczy

Chodniki i miejsca
parkingowe

Corocznie władze gminy Tomice oraz Starostwa Powiatowego w Wadowi-
cach ustalają zakres wspólnych inwestycji przy drogach powiatowych.W tym roku
Rada GminyTomice udzieliła wsparcia finansowego na przebudowę ul. Floriańskiej
w Tomicach w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Planowane prace
związane miały być z budową chodnika oraz nowych miejsc parkingowych. In-
westycję zrealizowała firma FUHP Transkop z Jaroszowic za kwotę 234 tys. zł.

Warto podkreślić, że pozostała w dyspozycji Starostwa Powiatowego w
Wadowicach kwota, wynikająca z ustalonych zasad współfinansowania za-
dań, została przeznaczona na rozpoczęcie prac przy budowie chodnika przy
ul. Jagiellońskiej w Radoczy.



6 wywiad

Andrzej Wrona – rzeźbiarz, którego
prace cieszą się uznaniem w Polsce i
Europie, mieszka i pracuje w Tomi-
cach. W 1987 r. uzyskał dyplom Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Gdańsku na wydziale
rzeźby w pracowni prof. Adama Smo-
lany oraz prof. Stanisława Radwań-
skiego. Po studiach rozpoczął samo-
dzielną działalność artystyczną.
Głównie zajmuje się rzeźbą w drew-
nie. W swojej twórczości skupia się na
postaciach ludzkich, często w relacji
ze zwierzętami. Tworząc przedsta-
wienia realistyczne, unika anegdoty
na rzecz bezczasowości i nieprzemi-
jalności. Stosuje często świadomie
sprymitywizowaną formę dla uzys-
kania pożądanego wyrazu. Bardzo is-
totne znaczenie w jego rzeźbach ma
kolor, podkreślający ich ekspresję.
Ważne są wzajemne relacje stojących
obok siebie elementów kompozycji.
Inspiruje się sztuką romańską, dawną
sztuką ludową z zachowaniem otwar-
tości na najnowsze dokonania ar-
tystów. Oprócz drewna tworzy rów-
nież w brązie.

Paweł kręcioch: gdzie i w jaki spo-
sób uczył się Pan rzeźbiarstwa?
Andrzej Wrona: Pierwsze kroki w kie-
runku rzeźby stawiałem w Liceum
Plastycznym im. Antoniego Kenara w
Zakopanem. Wcześniej nie byłem
zainteresowany rzeźbą jako zajęciem
dla siebie. Od dziecka bardzo lu-
biłem rysować i malować i oczywiś-
cie marzyłem, że zostanę malarzem.
Do czasu rozpoczęcia nauki w Kena-
rze nie wykonałem żadnej rzeźby, na-
wet próby chociażby w glinie czy
mydle.

Pk: kiedy zaczął się Pan przeko-
nywać do rzeźby?
AW: W liceum plastycznym, gdzie
zetknąłem się ze świetnymi peda-

gogami i artystami jak Michał Gąsie-
nica-Szostak, Zygmunt Piekacz, Ar-
kadiusz Waloch, Kazimierz Fajkosz,
Antoni Grabowski i wieloma innymi.

Pk: Czy jest artysta mający na Pana
wpływ?
AW: Tak. Ogromny wpływ na mój
wybór rzeźby jako późniejszego kie-
runku studiów miały spotkania z ar-
tystami, którzy nie pracowali już w
szkole, ale tworzyli w Zakopanem. Byli
to Władysław Hasior, Antoni Rząsa, Ta-
deusz Brzozowski, Henryk Burzec.
Szkoła w Zakopanem dała mi możli-
wość zapoznania się z podstawowy-
mi technikami tworzenia w dziedzi-
nie rzeźby, malarstwa i grafiki. W
1981 roku rozpocząłem studia w
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Gdańsku na wydzia-
le rzeźby. Pierwsze dwa lata studiów
w pracowni profesora Stanisława
Radwańskiego, a następne trzy lata
w pracowni dyplomowej profesora
Adama Smolana.

Pk: Jak wyglądały poszukiwania
własnej techniki rzeźbiarskiej?
AW: Poszukiwania własnej techniki
rzeźbiarskiej trwały już od szkoły
średniej, chociaż na tym etapie trud-
no mówić o jakiejkolwiek technice
czy też ulubionym materiale twór-
czym. Czas studiów był okresem za-
poznawania się z różnymi technika-
mi rzeźbiarskimi oraz zdobywaniem
podstawowej wiedzy, niezbędnej do
realizacji projektów.

Pk: Pracownia dyplomowa nie była
wyborem przypadkowym…
AW: Absolutnie nie. Wybrałem pra-
cownię Adama Smolany, wybitnego
rzeźbiarza, który pracował głównie w
drewnie. Wybór był dość oczywisty
dla kogoś kto wyszedł ze szkoły Ke-
nara. Z profesorem Smolaną miałem
zaszczyt przeprowadzić wiele roz-
mów na temat sztuki. Jako artysta,
świetnie czujący możliwości drewna,
przekazał mi wiele cennych uwag do-
tyczących pracy z tym materiałem.
Techniki można się nauczyć, ale traf-
niej byłoby powiedzieć, że cały czas
uczymy się i ją doskonalimy. Nie jest
to proces zamknięty.

Pk: z jakim materiałem Pan pra-
cuje?
AW: Materiałem, w którym najchętniej
i najczęściej pracuję jest drewno.

Najczęściej lipowe. Daje wiele możli-
wości jako tworzywo. Wykorzystując
drewno, nie traktuję go jako pul-
sującą życiem materię, która swoim
pierwotnym kształtem sugerowałaby
mi zamkniętą w niej formę przyszłej
rzeźby. Szanuję jednak charakter
tego materiału. Bardzo rzadko zdarza
mi się wykorzystywać naturalny ko-
lor drewna, prawie zawsze pokry-
wam je grubą warstwą polichromii
dla uzyskania pożądanego przeze
mnie efektu. Staram się jednak nie za-
tracić, mimo zastosowania koloru,
poczucia materii drewna. Myślę, że z
powodu tego, że w swoich rzeźbach
stosowałem kolor, często byłem za-
praszany do udziału w wystawach
malarskich w kraju jak i za granicą.
Oprócz prac w drewnie realizuję rów-
nież rzeźby w brązie. Począwszy od
małych form kilkunasto- i kilkudzie-
sięciocentymetrowych do większych,
nawet kilkumetrowych realizacji ple-
nerowych. Ze względu na duże kosz-
ty związane z realizacją rzeźb w
brązie, było to zawsze uzależnione za-
mówieniem przez galerię, z którą
współpracuję. Wykonywałem rów-
nież pracę w żywicach epoksydo-
wych. Stanowiło to jednak krótki
epizod w mojej pracy.

Pk: zdradzi Pan szczegóły i przy-
bliży proces powstawania rzeźby?
AW: Przystępując do pracy nad
rzeźbą, najważniejsza jest koncepcja.
Czasem przychodzi to bardzo szyb-
ko, łatwo i zupełnie niespodziewanie
dostrzegam sytuację w najbliższym
otoczeniu, która pobudza moja wy-
obraźnię. Zawsze jednak zaczyna się
od rysunku, który jest najszybszym
sposobem rejestrowania pomysłów.
Często bywa, że do jednej rzeźby wy-
konuję nawet kilkadziesiąt szkiców.
Projekt rzeźby jest efektem długiego
procesu. Następnym etapem jest
wybór odpowiedniego materiału.
Najczęściej wiąże się to również z wy-
konaniem prac typowo stolarskich,
jak klejenie i montowanie poszcze-
gólnych elementów ogólnego zary-
su rzeźby. Na tym etapie ważne jest
uchwycenie proporcji oraz domi-
nujących kierunków. Następnie wy-
konuję rysunkowy zarys rzeźby na
przygotowanym materiale i za po-
mocą piły łańcuchowej pozbywam

C y K L W y W I A d ó W „ M A M d O P O W I E d Z E N I A … ”

Rozmowa z Andrzejem Wroną

EMOCJE I EKSPRESJA
W RZEŹBACH ZAKLĘTE

tematyka moich rzeźb wiąże się najczęściej
z postacią ludzką, jak również z pojmowaną
w sposób archetypiczny relacją człowieka
ze zwierzęciem, najczęściej jest to człowiek z psem
jako odwiecznym współtowarzyszem.
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się zbędnych fragmentów. Na dal-
szym etapie obróbki używam sie-
kiery, pił, tarników oraz dłut. Często,
dla podkreślenia ekspresji, pewne
fragmenty pozostawiam surowe, ślad
piły, pozostałość po szkicu czy moc-
na faktura dłuta.

Pk: Co jest tematyką Pana prac?
AW: Tematyka moich rzeźb wiąże się
najczęściej z postacią ludzką, jak
również z pojmowaną w sposób ar-
chetypiczny relacją człowieka ze
zwierzęciem, najczęściej jest to
człowiek z psem jako odwiecznym
współtowarzyszem. Lubię tworzyć
sceny wielopostaciowe, gdzie na-
stępuje ścisła relacja pomiędzy po-
szczególnymi elementami kompo-

zycji, tworzącymi współzależność –
jedna postać poprzez zabieg twórczy,
na przykład gest, usprawiedliwia
sąsiedztwo drugiej.

Pk: W jaki sposób przygotowuje się
Pan do pracy? Czy tworzy Pan rzeź-
by na zamówienie, czy realizuje tyl-
ko własne pomysły?
AW: Wykonując zawód plastyka, z
pewną satysfakcją stwierdzam, że
moje realizacje często spotykały się
z uznaniem odbiorców, co w tym za-
wodzie nie jest sprawą oczywistą
czy łatwą. Taka sytuacja dała mi
możliwość realizacji własnej twór-
czości, bez konieczności rezygno-
wania z własnego stylu. Wykony-
wałem również prace na zamówienie,

m.in. portrety rzeźbiarskie, tablice
pamiątkowe, statuetki okolicznoś-
ciowe. Rzeźby na zamówienie czy zle-
cenie stanowią jednak niewielki pro-
cent mojej twórczości.

Pk: tworzenie na zamówienie daje
identyczną przyjemność jak reali-
zowanie własnych pomysłów, czy
ogranicza nieco pracę twórczą?
AW: Tworzenie na zamówienie jest
moim zdaniem usługą, o której wy-
konanie zwraca się zamawiający do
usługodawcy, oczekując, że zosta-
nie ona wykonana solidnie i zgodnie
z jego oczekiwaniami. Moim zda-
niem realizując zamówienie trzeba
spełnić wymagania zamawiającego,
ale nie musimy rezygnować z włas-
nego stylu. Zamawiający często kie-
ruje się tym, że wie, czego może
oczekiwać od konkretnego wyko-
nawcy, daje mu tym samym kredyt
zaufania. Nie mam zbyt dużego doś-
wiadczenia w realizacji prac na za-
mówienie, ale te, które wykonałem,
nie ograniczały mojej swobody twór-
czej. Poza tym realizując zamówienie
kalkulujemy koszty. Jest to korzyść
materialna taka jak w przypadku
każdego innego zawodu. Daje to
szansę zdobywania niezbędnych
środków do życia każdego artysty.
Mając rodzinę, jest sprawą niezwyk-
le istotną i oczywistą, aby wykony-
wany zawód przynosił niezbędne
środki do życia.

Pk: Pamięta Pan swoją pierwszą
rzeźbę? Co przedstawiała?
AW: Trudno powiedzieć, którą z rzeźb
mógłbym potraktować jako pierwszą.
Z pewnością były to zadania na za-
jęciach z rzeźby w liceum plastycz-
nym. W czwartej klasie liceum wy-
konałem płaskorzeźbę, był to portret
pisarki Poli Gojawiczyńskiej dla jed-
nej ze szkół jej imienia. Pamiętam, że
wykonanie tej płaskorzeźby dało mi
sporo satysfakcji.

Pk: gdzie można kupić Pana rzeź-
by i gdzie prezentuje Pan swoje
prace?
AW: Moje rzeźby są dostępne w ga-
leriach, z którymi współpracuję. Swo-
je prace przedstawiałem na wielu
wystawach w Polsce jak i za granicą

– w Niemczech, Francji, Belgii, Cze-
chach, Norwegii i na Węgrzech. Więk-
szość moich prac znajduje się w pry-
watnych kolekcjach.

Pk: każdy artysta przywiązany jest
do swoich prac. do którego swo-
jego dzieła ma Pan największy
sentyment?
AW: Największy sentyment czuję do
rzeźb wykonanych jako praca dy-
plomowa w PWSSP w Gdańsku. Była
to kompozycja składająca się z kilku
postaci naturalnej wielkości, wyko-
nana w drewnie. Praca zatytułowana
„Rodzina”. Rzeźby te dały mi poczu-
cie, że znalazłem swój styl. W pó-
źniejszym czasie motyw ten pojawiał
się dość często w mojej twórczości.
Sentyment do tej rzeźby bierze się
również z tego powodu, że dzięki niej
stawiałem pierwsze kroki jako plastyk
po ukończeniu studiów. Dzięki, mię-
dzy innymi, tej kompozycji na-
wiązałem kontakt z kilkoma galeria-
mi. Stopniowy wzrost zainteresowa-

nia moimi rzeźbami dał mi możliwość
udziału w wystawach oraz sprze-
daży moich prac, co jest dla każdego,
kto wykonuje zawód plastyka, sprawą
istotną, ponieważ daje poczucie, że
to, co się robi ma sens.

Pk: Jakie techniki rzeźbiarskie ceni
sobie Pan najbardziej i czym cha-
rakteryzuje się Pana styl?
AW: Uprawiam rzeźbę figuralną. W
moich rzeźbach staram się unikać pa-
tosu wynikającego z nadmiernych
gestów, grymasów a także anegdo-
ty. Staram się zawierać emocje i eks-
presję swoich rzeźb, która wynikałaby
z wewnętrznego napięcia, przy po-
zornie statycznej formie. Staram się
uzyskać efekt zatrzymanego kadru fo-
tograficznego. W swoich rzeźbach
zwracam uwagę na całość kompo-
zycji bez wchodzenia w zbędne de-
tale.

Pk: ile czasu średnio zajmuje Panu
wykonanie jednej rzeźby?
AW: Rzeźba w pojęciu tradycyjnym
jest sztuka czasochłonną. Tworzenie
rzeźby zawsze jest związane ze zma-
ganiem się z jakimś materiałem.
Jeżeli mam sprecyzowaną koncepcję,
to wykonanie rzeźby w drewnie zaj-
muje mi od dwóch do czterech ty-
godni. Czas pracy nad rzeźbą trudno
wymierzyć. Bywa, że rzeźby wykonuje
się w krótszym czasie, ale są też takie,
które stoją w pracowni po kilka lat
niedokończone.

Pk: zawód plastyka nie jest łat-
wy…
AW: Był prestiżowy kilkadziesiąt lat
temu. Obecnie, mam wrażenie, że
uczelnie plastyczne przechodzą kry-
zys, wynikający z braku zaintereso-
wania młodzieży tym kierunkiem
kształcenia. Być może wynika to z
przyczyn prozaicznych. Nigdy nie
było łatwo utrzymać się z pracy twór-
czej, ale obecnie jest coraz trudniej.
Troje moich dzieci, córka i obaj sy-
nowie, są absolwentami Liceum Pla-
stycznego w Zakopanem. Bardzo
dobrze wspominają ten okres nauki,
ale na tym etapie zakończyła się ich
edukacja artystyczna. Żadne z nich
nie podjęło studiów w tym kierunku.

Pk: Czego Pan szuka w sztuce? Co
Pana inspiruje?
AW: Inspiracji szukam w różnych
źródłach. Czasami jest to zwykła sy-
tuacja zaobserwowana w życiu co-
dziennym, która nagle staje się po-
mysłem na nową rzeźbę. Innym
źródłem inspiracji bywa dawna sztu-
ka ludowa, sztuka romańska jak rów-
nież zjawiska w sztuce współczesnej.

Pk: ma Pa jakieś rytuały dotyczące
pracy? Pracuje Pan w ciszy, przy
muzyce?
AW: Podczas pracy lubię ciszę, ale
trwająca zbyt długo bywa nużąca, wte-
dy włączam muzykę, którą staram się
dobrać do charakteru pracy. Chętnie
słucham radia. Za rytuał mogę uznać
sprzątanie pracowni po zakończeniu
pracy i przed rozpoczęciem nowego
projektu. Zakrywam wszystko, co
mogłoby rozpraszać moją uwagę.

Pk: Co uznaje Pan za swoje naj-
większe osiągnięcia?
AW: Trudno powiedzieć, co jest moim
największym osiągnięciem. Myślę
jednak, że sam fakt, iż moje prace
znajdowały uznanie. Dało mi to możli-
wość zajmowania się tylko tym za-
wodem i nie musiałem szukać innych
zajęć zarobkowych. Moje rzeźby tra-
fiły do wielu prestiżowych miejsc i
znajdują nabywców wśród znanych
osób ze świata kultury i biznesu.
Dużą satysfakcję dały mi wspólne
wystawy z malarzami, na które byłem
zapraszany jako jedyny rzeźbiarz.

Rozmawiał:
Paweł kręcioch

Swoje prace
przedstawiałem
na wielu wystawach
w Polsce jak i za granicą
– w niemczech, Francji,
Belgii, Czechach,
norwegii i na Węgrzech.

C y K L W y W I A d ó W „ M A M d O P O W I E d Z E N I A … ”



W 2019 r. gmina Tomice złożyła
wniosek w ramach konkursu dla 2
Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska,
Działanie 2.1 E-Administracja i otwar-
te zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektro-
niczna administracja w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020. Wniosek został oceniony
pozytywnie, jednakże z uwagi na
całkowitą kwotę przeznaczoną w kon-
kursie na dofinansowanie złożonych
wniosków, znalazł się on na liście re-
zerwowej. W listopadzie br. Zarząd
Województwa Małopolskiego dokonał
zwiększenia kwoty alokacji w celu do-
finansowania projektów znajdujących
się na liście rezerwowej. Tym samym
wniosek gminyTomice pn.„E-urząd w
Gminie Tomice” został objęty dofi-
nansowaniem. Dzięki wsparciu finan-
sowemu w kwocie 821.836,79 zł możli-
wa będzie m.in. modernizacja serwe-
rowni, zakup gminnego portalu inte-
resanta, modernizacja strony www,
zakup geoportalu, zakup niezbęd-
nych licencji oraz utworzenie stano-
wiska potwierdzenia profilu zaufane-
go. Wartość projektu ma wy-
nieść 1.096.397,40 zł.

W październiku br. Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa ogłosiło rów-
nież konkurs dla gmin pn. „Cyfrowa
Gmina”. Głównym założeniem pro-
jektu było przygotowanie gmin do za-
spokojenia kluczowych potrzeb
mieszkańców poprzez sprawne wy-
korzystanie technologii cyfrowych
przez samorządy. Gmina Tomice zos-
tała przypisana do pierwszego etapu
konkursu. Złożenie formularza apli-
kacyjnego o grant, a następnie jego
zatwierdzenie przez biuro projektu
„Cyfrowa Gmina” pozwoliło na po-
zyskanie 246.690,00 zł, czyli maksy-
malnej wartości środków przypisa-
nych naszej gminie.

Dzięki obu projektom nastąpi
rozszerzenie zakresu świadczenia e-
usług przez samorząd gminy. Dzięki
nim duża liczba mieszkańców gminy
zyska możliwość regularnego, syste-
matycznego prowadzenia swoich
spraw z urzędem on-line, bez ko-
nieczności składania osobistych wi-
zyt w urzędzie. Analogiczne funk-
cjonalności udostępnione zostaną
zainteresowanym tym podmiotom
gospodarczym. Rezultatem tego bę-
dzie optymalne wykorzystanie za-
sobów informacyjnych gminy, ciągły,
dobry kontakt mieszkańców i przed-
siębiorców z samorządem, przyspie-
szenie i usprawnienie procesu obsługi
mieszkańców i przedsiębiorców
w urzędzie, a także ograniczenie
kosztów, związanych z załatwianiem
rozmaitych spraw w urzędzie.
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kolejne pozyskane dofinansowania

Ponad 1 milion
na e-administrację

Kolejne odcinki sieci
kanalizacyjnej gotowe

Co roku gmina tomice podejmuje działania w celu rozbudowy ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej na terenie sołectw Radocza i tomice.

Tegoroczne plany obejmowały budowę dwóch odcinków: budowę 544
m kanalizacji sanitarnej w Radoczy przy ul. Widokowej i w rejonie skrzyżowa-
nia ul. Jagiellońskiej z ul. Zieloną oraz budowę 187 m kanalizacji sanitarnej
w Tomicach w rejonie ul. Cichej. Oba zostały włączone do istniejącej sieci. Dzię-
ki pracom, których koszt wyniósł blisko 400 tys. zł, kolejne nieruchomości będą
mogły zostać przyłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Przypomnienie
Urząd Gminy Tomice przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2021
r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych
innych ustaw, TERMIN WAŻNOŚCI DOWODU OSOBISTEGO WYDANEGO W
OKRESIE OD 2 SIERPNIA 2021 R. do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski pal-
ców tj. DO & LISTOPADA 2021 R. został określony ustawowo na DZIEŃ 3 SIERP-
NIA 2031 R. Oznacza to, że każdy dowód osobisty wydany w tym okresie po-
siada datę terminu ważności (expiry date) – 03.08.2031.

iii dziecięce igrzyska Sportowe

Zacięta rywalizacja i triumf
uczniów z Witanowic

IV Tomicki Bieg Jesienny
na skwerze przy ośrodku kultury gminy tomice odbyła się czwar-

ta edycja tomickiego Biegu Jesiennego. nie zabrakło dobrej zabawy i
sportowych emocji.

W imprezie wzięło udział 20 biegaczy w różnym wieku – od czterolatków
do uczniów klasy siódmej. Zawody miały charakter rekreacyjny. Uczestnicy
podzieleni na trzy kategorie biegali na dystansie 200 i 400 metrów. Na ko-

niec wszyscy zgromadzeni, za-
równo młodzi biegacze, jak ich ro-
dzice i opiekunowie wspólnie po-
konali 200-metrową pętlę, razem
wbiegając na linię mety.

Finałem imprezy było rozda-
nie nagród oraz tradycyjna walka
na suche liście, którymi zgroma-
dzeni do woli i bezkarnie mogli się
obrzucać i zasypywać.

IV Mistrzostwa Gminy Tomice
w Tenisie Stołowym Seniorów

Po raz czwarty wystartowała tomicka Amatorska Liga Piłkarska

Futbolowe piątki
Po roku przerwy Ośrodek Kultury Gminy Tomice przygotował kolejną edy-

cję TALP. W tym sezonie w rozgrywkach bierze udział 9 drużyn, grając przez
dziewięć tygodni systemem„każdy z każdym”. Mistrzostwa odbywają się w
tomickiej hali, która w dni meczowe – piątki – każdorazowo gości ok. 80 za-
wodników, rywalizujących od późnego popołudnia do wieczora.

W trakcie 2,5 miesiąca zmagań rozegrano 34 spotkania w których strze-
lono 515 bramek. Zwycięzcą została drużyna YES SER.

W szkole podstawowej w Wita-
nowicach odbyła się iii edycja dzie-
cięcych igrzysk Sportowych dla
klas i-iii. każda startująca drużyna
liczyła w sumie ośmiu zawodni-
ków i zawodniczek z najmłodszych
szkolnych roczników, w określonej
regulaminowo liczbie. W tym roku
do boju ruszyli witanowiczanie,
woźniczanie i tomiczanie.

Tradycyjnie już mistrzostwa
składały się z dziesięciu konkurencji.
W witanowickiej sali było bardzo
głośno; dzieci reagowały emocjo-
nalnie na swoje występy, poważnie
podchodząc do wyzwań, jakie na
nich czekały. Konkurencje miały
zróżnicowany charakter. Przez kilka

godzin trzeba się było wykazywać
sprytem, szybkością i techniką.

Zwyciężyli gospodarze – ZSP Wi-
tanowice, drugie miejsce zajęła SP
Woźniki, a trzecie przypadło ZSP To-
mice. Drużyny zostały uhonorowane
dyplomami, a każde startujące dziec-
ko otrzymało nagrodę.

Mistrzem gminy Tomice senio-
rów w tenisie stołowym po raz trzeci
został Dawid Chojna. W finale po
stojącym na dobrym poziomie spot-
kaniu pokonał 4:1... swojego tatę
Zbigniewa. W meczu o trzecie miejs-
ce Patryk Klimeczko wygrał w takim sa-
mym stosunku z Adrianem Stankiem.



4 września na skwerze przy oś-
rodku kultury gminy tomice odbył
się wernisaż plenerowej wystawy
fotograficznej„z Przyrodą gminy
tomice i miasta trstena na tak”.
Wydarzeniem zainteresowało się
wielu mieszkańców gminy tomice.

Imprezę swoją obecnością za-
szczycili fotografowie, a także goście
ze Słowacji na czele z burmistrzem

Miasta Trstena Magdaléną Zmarzlá-
kovą, która zabrała głos dziękując
za owocną współpracę przy projek-
cie. Wypowiadali się również wójt
gminy Tomice Witold Grabowski oraz
dyrektor Ośrodka Kultury Gminy To-
mice Aneta Homel.

W trakcie wernisażu wszyscy przy-
byliotrzymaliupominekwpostacipięk-
nie wydanego albumu „Dziedzictwo

Przyrodnicze-Kulturowe Gminy To-
mice i MiastaTrstena”, prezentującego
m.in. wszystkie wioski z gminy Tomi-
ce. Pakiet uzupełniały widokówki oraz
gra memory i puzzle. Goście mogli po-
częstować się specjałami kulinarnymi
przygotowanymi przez panie z KGW
Tomice oraz wysłuchać kwartetu
smyczkowego Encore, prezentujące-
go utwory muzyki regionalnej.

Podczas wystawy wręczono na-
grody dzieciom z Polski i Słowacji –
laureatom konkursu plastycznego
„Gmina Tomice i Miasto Trstena w
zgodzie z naturą”.

Wieczorem w sali OSP Radocza
odbyło się spotkanie przedstawicie-
li gminy Tomice, miasta Trstena oraz
Ośrodka Kultury Gminy Tomice, na
których zaprezentowano projekty i
działania.

Wizytę gości ze Słowacji zakoń-
czyła niedzielna wycieczka po gminie
Tomice i okolicach.

9kultura

„z dziejów parafii Witanowice”

Nowa książka
regionalna

We wrześniu br. gmina tomice
złożyła wnioski do Wojewody
małopolskiego o dofinansowanie
gminnych placówek oświatowych
w ramach„narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025 oraz„Aktywnejtablicy”.
oba zostały rozpatrzone pozytyw-
nie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Tomicach otrzymał wsparcie finanso-
we w ramach Priorytetu 3 „Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021-2025” w wysokości
12.000,00 zł na zakup książek do pla-
cówki, przeprowadzenie działań pro-
mocyjnych oraz zakup elementów wy-
posażenia biblioteki szkolnej. Szkoła
znalazła się w gronie 266 placówek wy-
chowania przedszkolnego, 249 szkół i
1 biblioteki pedagogicznej, którym
dotacji na realizację własnych projek-
tów udzielił Wojewoda Małopolski.
Łączny koszt zadania to 15.000,00 zł.

Gminne placówki oświatowe otrzy-
mały również wsparcie finansowe w ra-
mach Rządowego programu rozwija-
nia szkolnej infrastruktury oraz kom-
petencji uczniów i nauczycieli w za-
kresie technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych –„Aktywna tablica” w
łącznej wysokości 70.000,00 zł.

Na podstawie rekomendacji Ze-
społu do spraw oceny wniosków o
udzielenie wsparcia finansowego na za-
kup pomocy dydaktycznych w ramach
ProgramuWojewoda Małopolski podjął
decyzję o przyznaniu wsparcia finan-
sowego dla 325 szkół.Wśród tych pla-
cówek znalazły się: Szkoła Podstawowa
wWoźnikach oraz Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Witanowicach. Obie placówki będą
realizować projekty warte 43.750,00 zł,
a każda z nich na zakup niezbędnych
pomocy dydaktycznych otrzyma do-
finansowanie w kwocie 35.000,00 zł.

W ramach „Laboratoriów Przy-
szłości”– inicjatywy edukacyjnej rea-
lizowanej przez MEN wraz Centrum
GovTech gmina Tomice pozyskała
kwotę 257.100,00 zł (SP Radocza, SP
Woźniki, ZSP Witanowice po
60.000,00, a ZSP Tomice 77.100,00).
Środki zostaną przeznaczone mi.in na
zakup tzw. pakietu podstawowego,
w skład którego wchodzą miedzy
innymi: drukarki 3D wraz z akceso-
riami, mikrokontrolery z sensorami,
wzmacniaczami, płytkami prototy-
powymi i innymi akcesoriami oraz
sprzęt do nagrań dla nauki prezen-
tacji swoich osiągnięć (kamery, mi-
krofony, oświetlenie etc.).

Questy w dolinie karpia

Kajakiem i rowerem

„z dziejów parafii Witanowi-
ce”, to kolejna publikacja wydana
przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Lgota. Jest ona roz-
winięciem nieopublikowanej „opo-
wieści” historycznej autorstwa ma-
tyldy Boroń pt.: „Czternasto-
wieczna parafia witanowska, jej
stara świątynia i plebania”.

Zespół redakcyjny (Ryszard Góral-
czyk, Szymon Putek) opatrzył ją przy-
pisami uzupełniającymi lub kory-
gującymi informacje zawarte w tekście.
Publikacja rozszerzona została również
o kalendarium dziejów parafii, a także
biogramy księży pracujących w para-
fii oraz kapłanów, zakonników i sióstr
zakonnych z niej pochodzących.

Całość uzupełniona została zbiorem ar-
chiwalnych fotografii.

„Z dziejów parafii Witanowice” to
druga, po „Joasi. Siłaczce z Lgoty”,
publikacja wydana przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota,
współfinansowana ze środków po-
wiatu wadowickiego, gminy Tomice
oraz środków własnych stowarzy-
szenia. Książka ukazała się nakładem
200 egz.

Stowarzyszenie dolina karpia
m.in. w ramach współpracy z
gminą tomice utworzyło questy,
które zabiorą uczestników w nie-
zapomnianą podróż wśród dzikiej
przyrody, zabytków i pradawnych
tajemnic doliny karpia oraz
słowackiej wioski Żabokreky. W
trakcie tych wypraw na najwytr-
walszych czekają skrzynie pełne
cennych skarbów. Łącznie po-
wstało ich w całej dolinie aż 11.

W ramach projektu „Questy w Do-
linie Karpia” na terenie tomickiej gmi-
ny został oznakowany Szlak Kajakowy
Doliny Karpia na Skawie, od Wadowic
do Grodziska o długości 15 km. Dzię-
ki tablicom na brzegach kajakarze,
zwłaszcza przyjezdni, mogą dowie-
dzieć się o charakterystyce rzeki, eta-

pach, trudnościach i niespodziankach
na szlaku. Nie zabrakło też poradni-
ków praktycznych. Wszystko to w ję-
zyku polskim i słowackim. Tablice wi-
doczne i dobrze czytelne są zarówno
z rzeki, jak i z brzegu. Oznakowanie
szlaku pozwoli miłośnikom aktywne-
go spędzania czasu odkryć QUEST
KAJAKOWY: „Quest po Skawie dla
ekspertów prawie”, podczas którego
uczestnicy poznają rzekę Skawę wraz
z jej meandrami i bystrzami. Drugim
questem przebiegającym przez gmi-
nę Tomice jest QUEST ROWEROWY:
„Szlakami Doliny Karpia w gminie To-
mice”. Ta rowerowa wycieczka zapo-
znaje z pięknymi krajobrazami gminy
Tomice, z widokiem na pasma górskie,
oraz z szeregiem ciekawych miejsc o
znaczeniu historycznym i kulturo-
wym, w tym należących do Ekomu-
zeum Doliny Karpia.

Nowe questy, tj. 10 w Dolinie
Karpia oraz 1 w słowackim Žabokre-
ky tworzą Sieć Questów Doliny Kar-
pia i są dostępne w questowej ba-
zie www.questy.org.pl, Questy – Wy-
prawy Odkrywców, gdzie można od-
kryć ponad 500 questów rozloko-
wanych na terenie całej Polski.

Wsparcie dla szkół

Wernisaż wystawy „z Przyrodą gminy tomice i miasta trstena na tak”

Fotografia w plenerze
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– Moja pasja pojawiła się w latach
młodzieńczych, gdy towarzyszyłem
ojcu w pracach stolarskich. Wykony-
wał przedmioty rolnicze, budowlane
i sakralne.

– Zawsze miałem sentyment do
narzędzi, przedmiotów i dążyłem do
ich „ratowania”, by nie zniknęły bez-
powrotnie. Moim zamysłem było oca-
lenie narzędzi po moim teściu i ojcu.
Chciałem je zachować i przekazać wnu-
kom. Z czasem jednak, gdy śmierć
zabierała kolejnych tomickich rze-
mieślników, ich rodziny robiły po-
rządki, likwidując niepotrzebne już na-
rzędzia. Pytano mnie, czy ich nie od-
kupię lub czy mogą mi je sprezento-
wać. W taki sposób zbiór się powięk-
szał. Uzupełniałem go również o
przedmioty z targów staroci czy
złomowisk. Dzięki zaistnieniu tych
okoliczności, powstawały kolejne te-
matyczne zbiory.

– Gdy pracowałem zawodowo,
nie miałem czasu zajmować się two-
rzeniem Izby, po prostu gromadziłem
przedmioty. Byłem zbyt zajęty pracą
zarobkową. Wraz z siostrzeńcem wy-
konywaliśmy wiele ciekawych prac
stolarskich na terenie Krakowa, pod
nadzorem konserwatora zabytków.
Przeważnie zajmowaliśmy się reno-

wacją, np. w klasztorach ojców Ka-
medułów, Bonifratów. Wykonywaliś-
my też repliki bram do starych kra-
kowskich kamienic.

– W pewnym momencie zorien-
towałem się, że zebrane przedmioty
bez wykonania poważnej pracy z nimi
nie przetrwają do następnego poko-

lenia. Dawały o sobie znać rdza, kor-
niki, do tego wielu narzędziom bra-
kowało elementów. Wszystko to spra-
wiało, że kolekcja przypominała raczej
złom i graciarnię. Słyszałem głosy:
„spal to” czy„wyrzuć na złom”, ale po-
stanowiłem sprawę doprowadzić do
końca.

– Każdy przedmiot wymagał innej
renowacji; w zależności od stopnia
zniszczenia, materiału z jakiego był wy-
konany. Repliki niektórych metalo-
wych części musiałem wykonywać

sam, bo nie dało się ich zdobyć – po-
cząwszy od kwadratowych nakrętek,
na większych detalach kończąc.

– Narzędzia, które uległy reno-
wacji, wymagały osobnego miejsca, w
którym można by je było tematycznie
ułożyć. Stworzyłem więc wiatę na

mojej posesji i tam umiejscowiłem
Izbę Rzemieślniczą.

– Moja Izba składa się z siedmiu
warsztatów, z którymi miałem kontakt
w swojej rodzinnej wsi –Tomicach. ko-
walstwo. W kuźni mam wszystkie
narzędzia, którymi posługiwał się ko-
wal. Posiadam również efekt jego
pracy – kowalskie wyroby. Szewstwo.
Dysponuję kompletnym warsztatem
szewskim, pozostałym po moim teś-
ciu. Rymarstwo. Warsztat skomple-
towałem, korzystając ze sprzętu rze-

mieślników z Tomic; zdobyłem kom-
plety narzędzi, homonta, uzdy, lejce
oraz inne przedmioty rymarskie. Sto-
larstwo. Sprzęt odziedziczyłem po
moim ojcu Michale, będącym przed-
wojennym stolarzem. kołodziejstwo.
Posiadam koła, elementy do wozów,
drewnianych narzędzi rolniczych. Ten
warsztat jest zbliżony do stolarskiego.
Ciesielstwo. Posiadam komplet na-
rzędzi, których używał cieśla przy bu-
dowie domów, stodół, szop, drewut-
ni oraz więźb dachowych. Przed-
mioty gospodarstwa domowego.
Zbiór zanikających starych przed-
miotów, z których korzystano na co
dzień w domu (gliniane garnki, młyn-
ki, maszynki, żelazka, ręczne pralki,
kołowrotki, maselnice). Stare narzę-
dzia rolnicze. W tej kolekcji znajdują
się radła, pługi i brony konne, cepy,
grabie, kopaczki, widły, sierpy, kosy, a
także urządzenia rolnicze: śrutownik,
wiejak, żarna, serownice, maśnice,
wózek czterokołowy.

– Najtrudniej było skompletować
kuźnię i cały warsztat kowalski, wy-
magający unikatowego sprzętu, gdyż
kowalstwo było najstarszym zawodem
– kuto podkowy i narzędzia rolnicze,
reperowano wozy. Kowal był obecny
w każdej większej wsi. (Pk)

najtrudniej było skompletować kuźnię i cały
warsztat kowalski, wymagający unikatowego
sprzętu, gdyż kowalstwo było najstarszym
zawodem – kuto podkowy i narzędzia rolnicze,
reperowano wozy. kowal był obecny w każdej
większej wsi.

moja wizytówka – Jan Homel

Stare przedmioty
w tematycznych zbiorach
Jan Homel. tomiczanin. Właściciel izby Rzemieślniczej, w której ocala przedmioty od zapomnienia, nie tylko je kolekcjonując,
ale poddając gruntownej renowacji. dzięki tym zabiegom wyglądają jak nowe. niedbający o rozgłos kolekcjoner może się
pochwalić bardzo okazałym zbiorem.



W ubiegłym roku dzięki
współpracy z Sołtysem i Radą
Sołecką wsi Woźniki, udało się wy-
pracować główne założenia do-
tyczące przyszłego centrum rek-
reacji przy boisku sportowym w
Woźnikach. na podstawie konsul-
tacji został opracowany projekt
zagospodarowania terenu.

Projekt zakłada budowę cen-
trum rekreacji dla wsi Woźniki w ra-
mach istniejącego już obiektu rek-
reacyjno-sportowego. Zgodnie z
założeniami całe centrum podzie-

lone zostało na kilka mniejszych
stref przystosowanych dla różnych
grup wiekowanych. W ramach in-
westycji zostanie utworzony plac za-
baw dla dzieci młodszych, plac za-

baw dla dzieci starszych, skatepark,
pumptrack, strefa wspinaczkowa
złożona z kamieni boulderowych,
strefa siłowni zewnętrznej, street
workout oraz altana rekreacyjna.
Na całości pojawią się także obiek-
ty małej architektury. Do każdej ze
stref prowadzić będzie ciąg pieszo-
jezdny.

Projekt zagospodarowania te-
renu przez boisku LKS Wikliniarz w
Woźnikach, z uwagi na koszty ogól-
ne realizacji, został podzielony na
etapy.

W czerwcu br. pozytywnie zos-
tał rozpatrzony wniosek o przyzna-
nie pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach pro-
jektu „Małopolska infrastruktura
rekreacyjno-sportowa – MIRS 2021”.
Pozyskane środki pozwoliły na rea-
lizację I etapu. W ramach prac do
końca 2021 r. została utworzona
strefa siłowni zewnętrznej złożonej
z trzech podwójnych elementów, tj.
wyciąg górny-pylon-wahadło, twis-
ter-pylon-wypychanie siedząc i po-
ręcze do podciągania-pylon-
wyciskanie siedząc oraz street wor-
kout wraz z elementami małej ar-
chitektury. Koszt realizacji to
138.277,53 zł.

11

Woźniki

Powstanie centrum rekreacji

Seniorzy studiują
w Tomicach

Uniwersytet Trzeciego Wieku prężnie zainaugurował działalność w Ośrodku
Kultury Gminy Tomice. Grupa studentów liczy 80 osób. Na inauguracyjnym
spotkaniu słuchacze mieli okazję zapoznać się z historią Tomic w czasie za-
borów. Wykład prowadził dr Konrad Meus. Kolejna prelekcja dotyczyła
Kamczatki, o której opowiadała podróżniczka Iwona Niedźwiedź.

Studenci brali również udział w wycieczce do Sztolni Królowej Luizy w Za-
brzu, obejrzeli spektakl„Kogut w rosole” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej
oraz uczestniczyli w warsztatach ceramicznych i świątecznych.

Noc
Bibliotek

Biblioteka w Tomicach była jedną
z 1300 zgłoszonych do ogólnopolskiej
akcji – Noc Bibliotek. Tomicka pla-
cówka brała w niej udział po raz trze-
ci. Program obejmował czytelniczą
grę terenową, występ iluzjonisty i
ognisko przygotowane wraz ze
strażakami z OSP Tomice.

Narodowe
Czytanie

Jak co roku Biblioteka Publiczna
w Tomicach zaprosiła czytelników
na Narodowe Czytanie. Tym razem
lekturą była „Moralność Pani Dul-
skiej”. 4 września na placu przed Oś-
rodkiem Kultury dłuższe fragmenty
dramatu czytali: Ryszard Góralczyk,
Paulina Wijasińska, Klaudia Piekarczyk,
Aneta Skrzyńska i Beata Kruczek.

tomice

Festiwal Piosenki
Patriotycznej

Bogata oferta zajęć
Ośrodka Kultury

Powakacyjna oferta zajęć tomickiego Ośrodka Kultury pozwala każdemu
znaleźć aktywność dla siebie. Znajdują się w niej: warsztaty tworzenia
biżuterii, wokalne, taneczne (zumba, jazz), gry na instrumentach (dęte oraz
gitara), eksperymentalne, kreatywne, ceramiczne. Funkcjonuje również
Klub Małego Podróżnika, Klub Krasnala. Dzieci uczą się angielskiego w En-
glish School (Dolina Karpia), budują mechaniczne konstrukcje z klocków na
robotyce oraz wdrażają się w czytanie książek poprzez spotkania Biblio-
tecznego ABC.

Z okazji Święta Odzyskania Nie-
podległości, w Ośrodku Kultury Gmi-
ny Tomice odbył się IX Festiwal Pio-
senki Patriotycznej. Jego celem było
propagowanie i popularyzacja pio-
senek i pieśni, pozwalających edu-

kować patriotycznie i wzmacniać
świadomość narodową.

Wzięli w nim udział soliści i ze-
społy ze szkół podstawowych gminy
Tomice. Uczestnicy występowali w kil-
ku kategoriach wiekowych: klasy I-III,
IV-VI, VII-VIII. Łącznie swój wokalny ta-
lent zaprezentowało niemal 200
młodych artystów.

Jury w składzie: Paweł Polak, Elżbie-
ta Szczygieł, Krystyna Jacek i Aneta Ho-
mel czujnie przyglądało się wszystkim
występom. Poziom konkursu był bar-
dzo wysoki. Najlepsi wokaliści otrzy-
mali ceramiczne statuetki.

geocaching w gminie tomice

Znajdź skrytkę
Geocaching to gra terenowa, podobna do popularnych podchodów, po-

legająca na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang. geocache). Ośrodek Kultury Gmi-
ny Tomice zarejestrował 6 takich schowków na terenie gminy (po jednym w
każdej z gminnych wiosek). Wystarczy wejść na stronę www.geocaching.com
lub www.opencaching.pl i w wyszukiwarkę wpisać nazwę gminnych miejs-
cowości. Na mapie pojawi się kilka informacji (m.in. współrzędne) do-
tyczące skrytki. Gra staje się coraz bardziej popularna. Łączy zabawę, aktywne
spędzanie wolnego czasu ze zdobywaniem wiedzy.

dofinansowanie
bibliotek

Jak co roku Bibiloteka Publiczna w tomicach otrzymała dofinanso-
wanie z Biblioteki narodowej w ramach „narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2.0” w kwocie 10 769,00 zł.

Dzięki udziałowi w innych akcjach, finanse i zasoby sprzętowe znacznie
się poprawiły. Uczestnictwo w projekcie„Kraszewski. Komputery dla biblio-
tek” pozwoliło pozyskać trzy komputery. Z kolei akcja „Kinder Mleczna Ka-
napka – Przerwa na Wspólne Czytanie”, polegająca na głosowaniu czytelni-
ków, dała tomickiej bibliotece 8. miejsce w Polsce, dzięki czemu wzbogaciła
się o 1 000 zł i tekturowy teatrzyk.

kultura
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