Stare
Żukowice
w listopadzie
2018 roku
Działo się to dnia 11 listopada 2018 roku w stulecie odzyskania przez
Polskę niepodległości we wsi Stare Żukowice, leżącej w gminie Lisia Góra,
powiecie tarnowskim, województwie małopolskim, w Rzeczypospolitej Polskiej,
w czasach rządów prezydenta Andrzeja Dudy, gdy wojewodą małopolskim był
Piotr Ćwik, starostą powiatu Roman Łucarz, wójtem gminy Arkadiusz Mikuła,
sołtysem wsi Stare Żukowice Marek Wiatr.

D

zisiaj, gdy te słowa są pisane wieś Stare Żukowice zamieszkuje

około 1900 osób (1886 na dzień 30.06.2018 r.) z czego 50,1% mieszkańców
stanowią kobiety, a 49,9% ludności to mężczyźni. W tym roku urodziło się (do
dnia 31 października) 22 nowych mieszkańców.

N

ajstarszymi mieszkankami są Janina Kuta z domu Pytel oraz

Waleria Ciężadło z domu Wielgus (obie urodzone w grudniu 1920 roku), a
najstarszymi mieszkańcami są Edward Kocoł (urodzony maj 1928 r.) oraz
Tadeusz Kiełbasa (urodzony listopad 1929 r.).

S

ołectwo Stare Żukowice zajmuje powierzchnię 19,31 km2 i dzieli się

na przysiółki: Koniec, Pinasy, Narożnik, Osiedle Słoneczne, Kawulę, Stronę
Północną, Stronę Południową, Starzykówkę, Polany, Psie Kąty, Mostkówkę
i Zagrody.

R

adnymi gminnymi z naszej miejscowości są Marek Wiatr

i Arkadiusz Kuta, zaś radę sołecką tworzą: Elżbieta Bielińska, Katarzyna Cygan
– Augustyńska, Janusz Cygan, Dorota Garncarz i Stanisław Kuta.

G

ranice wsi Stare Żukowice pokrywają się (z małym wyjątkiem)

z granicami
parafii
rzymskokatolickiej
Najświętszej
Marii
Panny
Częstochowskiej. Obecnym proboszczem jest ks. Stanisław Kita, a w pracy
duszpasterskiej pomaga rezydent, długoletni (30 lat) były proboszcz tutejszej
wspólnoty ks. Kanonik Józef Bąba. Parafia wchodzi w skład dekanatu Tarnów
Północ – dziekan ks. Stanisław Bilski, diecezji tarnowskiej – biskup ordynariusz
ks. Andrzej Jeż.

W

e wsi istnieją następujące obiekty użyteczności publicznej:

 Szkoła – Dyrektor Zbigniew Kuta,
 Przedszkole – Dyrektor Małgorzata Pilipczuk,
 Remiza OSP – Prezes Katarzyna Cygan – Augustyńska, Naczelnik –
Władysław Starzyk,

 Biblioteka gminna – bibliotekarz Anna Sowa,
 Ośrodek Zdrowia – filia Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej
Górze – Dyrektor dr Sławomir Kozioł,
 Zespół boisk wielofunkcyjnych „Orlik”.
Obecnie we wsi istnieją sklepy: jeden należący do sieci Lewiatan oraz sklep
przemysłowy Łukasza Kmiecia i kwiaciarnia Róża Janusza Cygana.

W

Szkole Podstawowej uczy się obecnie 159 uczniów (72

dziewczynki i 87 chłopców) w ośmiu klasach Szkoły Podstawowej i jednej,
ostatniej klasie wygaszanego Gimnazjum. Uczy ich 24 nauczycieli. Ponadto w
Szkole pracuje 5 pracowników obsługi.

Z

racji bliskości Tarnowa i dobrego mikroklimatu w naszej wsi

powstały ośrodki jeździeckie:
WRTC „Furioso” – właściciel Aleksander Jarmuła,
„Roleski Ranch” – właściciel Katarzyna Roleska,
Ranczo „Palomino” – właściciele Jolanta i Dariusz Lubera.

M

ieszkańcy naszej wsi to ludzie pracowici i przedsiębiorczy o czym

świadczy duża ilość zarejestrowanych firm. We wsi Stare Żukowice w roku
2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 104 podmioty gospodarki
narodowej, z czego 86 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą.

C

eny niektórych artykułów:

 chleb – 2,50 zł,
 bułka – 0,50 zł,
 szynka wieprzowa – około 30 zł/kg,
 masło – około 6 zł/200g,
 cukier – około 2,20 zł/kg,

 litr benzyny 95 – 5,09 zł/l,
 litr ropy – 5,25 zł/l,
 zestaw Happy Meal w McDonalds - 10,90 zł,
 kubełek classic w KFC – 24,99 zł,
 najtańszy samochód z salonu Dacia Sandero Access - 29900 zł.
Przeciętne wynagrodzenie wg GUS to 4521,08 zł brutto, a najniższe to
2100 zł brutto.

Dane zebrała: Aldona Jachym, nauczyciel szkoły Podstawowej w Starych
Żukowicach.

