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Co nowego 
w projektach zagospodarowania przestrzennego? 

Niebawem,  jeśli  tylko  sytuacja  epi-
demiczna  pozwoli,  plany  dla  miej-

scowości  Biała,  Zbylitowska  Góra  oraz  
Poręba  Radlna,  będą  wyłożone  do  pu-

blicznego wglądu. W miejscowości Biała 
będzie on dotyczyć korekty linii rozgra-
niczających  szerokość  drogi  powiato-
wej,  a  w  pozostałych  miejscowościach  
całych  terenów  objętych  sporządze-
niem  projektu  planu.  Na  ukończeniu  
są  również  prace  nad  projektem  planu  
w  Koszycach  Małych,  w  następnej  ko-
lejności  -  w  Koszycach  Wielkich  oraz  
Jodłówce – Wałkach. 

Dodajmy,  że  zostały  również  roz-
strzygnięte uwagi do projektów planów 
w Zawadzie i w Zgłobicach. Po przygoto-
waniu dokumentacji planistycznej przez 
projektantów,  zostaną  one  przekazane  
do Rady Gminy. Radni mogą je uchwalić 
lub dokonać zmian na podstawie  uwag 
złożonych  w  trakcie  poszczególnych   

wyłożeń  projektów  planów  do  publicz-
nego wglądu. 

W  najbliższym  czasie  będą  również  
rozstrzygane  uwagi  złożone  do  projek-
tów  planów  w  Radlnej  oraz  w  Błoniu.  
Jeśli w wyniku rozstrzygnięcia uwag bę-
dzie konieczność ponowienia procedury 
planistycznej  to  projekty  tych  planów  
zostaną ponownie wyłożone do publicz-
nego  wglądu  w  pierwszym  kwartale  
przyszłego roku.

Osoby  zainteresowane  toczącymi  
się  procedurami  sporządzania  miej-
scowych  planów  zagospodarowania  
przestrzennego, powinny śledzić ogło-
szenia  na  stronie  internetowej  gmi-
ny  lub  kontaktować  się  telefoniczny  
z Urzędem Gminy Tarnów. 

Oni odśnieżają nasze drogi
Gmina Tarnów zadbała, by pierwsze 

opady śniegu w tym roku nie ode-
brały radości z białego puchu w szcze-
gólności  kierowcom  jeżdżącym  po  
naszych  drogach.  Wraz  z  pierwszym  
śniegiem  na  gminne  drogi  wyruszyły  
więc  pługi  i  posypywarki,  by  zadbać  
o  przejezdność  na  ulicach,  a  tym  sa-
mym  nasze  bezpieczeństwo.  I  spraw-
dzian został zdany, a kierowcy pomimo 
śniegu mogli  bezpiecznie poruszać się  
po gminnych drogach.

Dodajmy,  że  przetarg  na  zimowe  

utrzymanie  dróg  został  rozstrzygnięty  
już  w  październiku.  Od  kilku  lat  prace  
drogowców monitorowane są za pomo-
cą  zamontowanych  w  odśnieżarkach  
systemów GPS, dzięki czemu wykonaw-
cy opłacani są jedynie za faktycznie wy-
konaną pracę, nie zaś za „pozostawanie 
w gotowości”.

Przypominamy  również,  że  to  wła-
ściciele nieruchomości mają obowiązek 
usuwania  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  
zanieczyszczeń  z  chodników  położo-
nych wzdłuż swoich posesji.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania  

dróg gminnych w sezonie zimowym na-
leży  zgłaszać  do  Referatu  Gospodarki  
Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów pod 
numerem  telefonu  (14)688-01-15  lub  
u miejscowych sołtysów.

Równocześnie  informujemy,  że  za  
zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 
odpowiada  Zarząd  Dróg  Wojewódz-
kich w Krakowie Rejon Tarnów: telefon 
(14)621-98-46, natomiast za utrzymanie 
dróg powiatowych odpowiada Powiato-
wy  Zarząd  Dróg  w  Tarnowie  z  siedzibą  
w  Zgłobicach,  całodobowy  telefon  dy-
żurny: 501-799-432.

WYKAZ FIRM ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE  
DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW W SEZONIE 2020/2021

Jodłówka-Wałki,  
Wola Rzędzińska I i II

Koszyce Wielkie,
Koszyce Małe, Błonie

Biała

Zawada

Łękawka, Poręba Radlna

Tarnowiec,  
Nowodworze, Radlna

Zbylitowska Góra, 
Zgłobice

502-124-946

508-342-719

693-364-197

514-168-844

507-773-606

Telefon kontaktowyNazwa firmyMiejscowość

691-473-703

693-364-197

Krzysztof Partyka
Zakład Produkcyjny „TADEX”

Augustyn Kieć Usługi Transportowe

HUDRO-DW Walaszek Daniel 
Serwis Maszyn Budowlanych

Rafał Ciesielski Firma Handlowo-Usługowa „RAFCO”

Firma Transportowo-Usługowo 
-Handlowa „TRAX”

HUDRO-DW Walaszek Daniel 
Serwis Maszyn Budowlanych

Piotr Łazarek
„LAS-BUD”
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Ten rok był inny niż poprzednie. Pan-
demia  koronawirusa  zmieniła  nasze  
życie praktycznie we wszystkich obsza-
rach.  W jakim stopniu wpłynęła ona na 
pracę samorządu gminy Tarnów?

Tak, rzeczywiście był to trudny rok. Spa-
dły dochody do budżetu gminy ze względu 
na  zmniejszone  wpływy  z  podatków  PiT  
i  CiT,  musieliśmy  zrezygnować  z  szeregu  
wydarzeń  lub  przenieść  je  do  sieci,  sytu-
acja zmusiła nas także do zmiany sposobu 
funkcjonowania urzędu gminy. Większość 
spraw  trzeba  było  załatwiać  telefonicz-
nie  lub  za  pośrednictwem  Internetu.  Do  
urzędu wpłynęło więcej wniosków od firm 
w  sprawie  umorzenia  podatku  od  nieru-
chomości,  zwłaszcza  z  branży  gastrono-
micznej  i  hotelowej.  W  miarę  możliwości  
korzystałem ze swoich uprawnień. Przed-
siębiorcy w tym trudnym dla nich okresie 
mogą  liczyć  na  pomoc  rządową  i  z  woje-
wództwa  małopolskiego  w  ramach  tarcz  
antykryzysowych. Warto też zaznaczyć, że 
wprowadziłem w urzędzie szereg oszczęd-
ności  w  wydatkach  bieżących.  Nie  było  
również  w  tym  roku  podwyżek  pensji.  
W  miejsce  osób,  które  odeszły  na  emery-
turę nie są przyjmowani nowi pracownicy. 
Muszę  się  ponadto  przyznać,  że  w  czasie  
epidemii  i  także  pracy  zdalnej  polubiłem  
media społecznościowe.

Pewnego  rodzaju  zaskoczenie  wy-
wołała  informacja,  że  pracownicy  sa-
morządowi  biurka  zamienili  na  plener,  
porządkując m.in. pobocza i skarpy. Po-
jawiły się komentarze, że to taki trochę 
PRL-owski chwyt propagandowy…

Każdy może mieć swoją opinię, ale ja tę 
sprawę widzę inaczej. Są takie działy i ob-
szary, w których wskutek wprowadzonych 
restrykcji  jest mniej zadań do wykonania. 
Chodzi  nie tylko o urzędników gminnych,  
ale  także  pracowników  obsługi  szkół,  in-
tendentów czy osoby zajmujące się obsłu-
gą  szeroko  pojętej  działalności  kultural-
nej. Sami wyszli z inicjatywą wykonywania 
na terenie gminy innych zajęć. Korzyść jest 
taka, że robią coś pożytecznego, utrzymy-
wane są miejsca pracy, a jednocześnie są 
kolejne  oszczędności,  bo  drobnych  robót  
nie  trzeba  zlecać  firmom  zewnętrznym.  
W związku z istniejącą sytuacją przekiero-
wywanie  pracowników  do  innych  zadań  
trwa nadal.

A  jaki  wpływ  szerząca  się  epidemia  
koronawirusa  miała  na  inwestycje  
w gminie?

Zaraz  na  początku  pojawienia  się   

pandemii podjęliśmy decyzję, że wprowa-
dzamy  oszczędności  w  różnych  działach,  
w  różnych  obszarach,  ale  nie  będziemy  
oszczędzać na inwestycjach. Nawet zwięk-
szyliśmy  ich  liczbę.  Uznaliśmy,  że  zamó-
wienia publiczne będą naszym sposobem 
na  łagodzenie  skutków  kryzysu.  To  miała  
być  nasza  pomoc  dla  przedsiębiorców.  
Aby w tym trudnym okresie mieli zlecenia 
i  pieniądze  na  wypłatę  wynagrodzeń  dla  
pracowników, na opłaty i podatki. Jedno-
cześnie  jeszcze  zwiększyliśmy  wysiłki,  by  
jak  najwięcej  pieniędzy  pozyskać  do  bu-
dżetu  ze  źródeł  zewnętrznych.  Udało  się.  
Na  przykład  miliony  pozyskaliśmy  z  Fun-
duszu  Dróg  Samorządowych  na  inwesty-
cje drogowe, a z rezerwy budżetu państwa 
dostaliśmy dotację na poszerzenie budyn-
ku szkoły w Zawadzie m.in. o nowoczesną 
stołówkę.  Z  województwa  małopolskiego  
w  ramach  programu  związanego  z  rewi-
talizacją wsi oraz miasteczek wpłynęły do 
budżetu ekstra pieniądze w wysokości pół 
miliona złotych na inwestycję już zrealizo-
waną. Otrzymaliśmy też pomoc finansową 
od premiera w kwocie prawie 6 mln zł. Naj-
pierw  w  postaci  bonu  inwestycyjnego  do  
dowolnego  wykorzystania,  a  w  ostatnich  
dniach premier Mateusz Morawiecki przy-
znał nam 4 mln zł  na konkretną już inwe-
stycję  –  budowę  hali  widowiskowo-spor-
towej  i  rozbudowę  Szkoły  Podstawowej  
nr 1 w Woli Rzędzińskiej. To jest ogromne 
wsparcie i rewelacyjna wiadomość.

Z którego tegorocznego przedsięwzię-
cia inwestycyjnego jest Pan najbardziej 
zadowolony?

Odpowiem  tak:  cieszę  się,  że  w  dobie  
koronawirusa  prace  inwestycyjne  szły  
pełną parą, że więcej wykonaliśmy i  zain-
westowaliśmy  niż  to  planowaliśmy  przed  
pandemią.

Budżet gminy Tarnów na 2021 rok ma 
być  przedstawiony  do  zaopiniowania  
i  zatwierdzenia  radnym  jeszcze  w  tym  
roku. Jakie w nim będą priorytety? Czy 
przez  sytuację  epidemiczną  będzie  on  
znacząco  różnił  się  od  budżetów  z  lat  
poprzednich?

Zasadniczo  nie  będzie  wielkich  róż-
nic,  choć ujęte będą w nim oszczędności,  
a  jego  realizacja  odbywać  się  będzie  pod  
dużym  rygorem  finansowym.  Na  pewno  
kontynuowane  będą  już  rozpoczęte  in-
westycje. A dzięki pozyskaniu w tym roku 
kolejnych  dodatkowych  środków  do  bu-
dżetu już na przyszły rok będę proponował 
także nowe duże i strategiczne inwestycje.  

Są  możliwe  do  wykonania  właśnie  dzięki  
dużemu zewnętrznemu wsparciu.

Ma Pan nadzieję, że w przyszłym roku 
możliwy będzie powrót do licznych wy-
darzeń, z których słynęła nasza gmina? 
Możliwe  będą  nasze  wzajemne  spotka-
nia?

Wierzę  w  to,  że  oprócz  ciężkiej  pracy,  
która czeka nas w przyszłym roku w związ-
ku  z  realizacją  przyjętych  zadań  będzie  
możliwy powrót do wydarzeń kulturalnych 
i  charytatywnych,  wycieczek  seniorów  
i różnego rodzaju spotkań integracyjnych. 
Potrzebujemy  wzajemnych  kontaktów  
i rozmów. Wypracowaliśmy w naszej gmi-
nie bardzo dobry model – potrafimy razem 
pracować i rozwijać przyjaźnie. Ja również 
tęsknię  za  spotkaniami  z  mieszkańcami  
przy  omawianiu  różnych  spraw  i  rozwią-
zywaniu  problemów,  a  także  przy  okazji  
innych miłych i sympatycznych okoliczno-
ści.

Czy właśnie powrotu do normalności, 
do  normalnego  stylu  życia  i  funkcjono-
wania chciałby Pan w pierwszej kolejno-
ści  życzyć  mieszkańcom  gminy  Tarnów  
w nowym 2021 roku?

Tak,  a  oprócz  tego  przede  wszystkim  
dużo  zdrowia.  Wielu  radosnych  chwili  
i  sukcesów,  zarówno  w  życiu  osobistym  
jak  i  zawodowym.  Życzę  nam  wszyst-
kim,  byśmy  byli  dumni  z  tego,  że  żyjemy  
i  mieszkamy  w  gminie,  która  ma  swoją  
tożsamość, dynamicznie się rozwija i nale-
ży do grona najlepszych.

Brakuje mi spotkań z mieszkańcami
Rozmowa z wójtem Grzegorzem Koziołem
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Niestety, śmieci znów w górę
Od stycznia  przyszłego  roku  za  od-

biór odpadów komunalnych pła-
cić  będziemy  29  zł  od  osoby.  Nowością  
jest to,  że odpady wielkogabarytowe za-
bierane  będą  spod  domu.  Będą  również  
niższe  stawki  dla  gospodarstw  z  kom-
postownikami.  Kwoty  wynikają  wprost  
z przetargu.

Z  końcem  roku  wygasa  umowa  
z  dotychczasowymi  firmami  odbierający-
mi  odpady komunalne od właścicieli  nie-
ruchomości  w  naszej  gminie.  Ogłoszono  
więc i rozstrzygnięto nowy przetarg. Osta-
tecznie dwie firmy będą świadczyć usługę 
odbioru i zagospodarowania śmieci w na-
szej gminie.

W sektorze nr  I  obejmującym miejsco-
wości Wola Rzędzińska I, Wola Rzędzińska 
II  i  Jodłówka-Wałki  będzie  to  Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe „MIKI” z siedzibą 
w Krakowie. Ta sama firma będzie się tym 
zajmować  w  sektorze  nr  II  obejmującym  
miejscowości  Tarnowiec,  Zawada,  Nowo-
dworze, Radlna, Poręba Radlna, Łękawka 
oraz Koszyce Małe.  Natomiast w sektorze 
nr  III  obejmującym  miejscowości  Biała,  
Błonie,  Zbylitowska  Góra,  Zgłobice  oraz  
Koszyce  Wielkie  odpady  odbierać  będzie  
jak  dotychczas  Spółka  z  o.o.  REMONDIS  
z siedzibą w Krakowie.

Dodajmy,  że  od  1  stycznia  2021  roku  
właściciele nieruchomości zobowiązani są 
do  zbierania  odpadów  komunalnych  wy-
łącznie w sposób selektywny z podziałem 
na frakcje:

•	 plastik, metal - do worków w kolo-
rze żółtym

•	 szkło,  opakowania  szklane  –  do  
worków w kolorze zielonym

•	 papier,  gazety,  tektura  –  do   

worków w kolorze niebieskim
•	 odpady  zielone  biodegradowalne  

w  tym  bioodpady  –  do  worków  
w kolorze brązowym,

Wszystkie  pozostałe  odpady,  których  
nie  można  posegregować  należy  groma-
dzić w pojemnikach.

Jeden  raz  w  roku  odbierane  będą  od-
pady  wielkogabarytowe  spod  posesji  
w terminie podanym w harmonogramie.

Odpady  zmieszane  (pojemniki)  odbie-
rane  będą  1  x  na  dwa  tygodnie,  odpady  
posegregowane w workach 1  x  w miesią-
cu, odpady biodegradowalne od kwietnia 
do października 2 x w miesiącu, a od listo-
pada  do  marca  1  x  w  miesiącu  (według  
harmonogramu).

Mieszkańcy  gminy  Tarnów  mają  rów-
nież  możliwość  nieodpłatnego  przekazy-
wania  wszystkich  selektywnie  zebranych  
odpadów  komunalnych  do  Punktów  Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zlokalizowanych w Tarnowie przy 
ul. Komunalnej 31 oraz Kąpielowej 4b. 

Jeżeli  właściciel  nieruchomości  nie  
będzie  wypełniał  obowiązku  zbierania  
odpadów  w  sposób  selektywny,  ponosił  
będzie opłatę podwyższoną, w wysokości 
58 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość. 

Od  stycznia  2021  roku  istnieje  możli-
wość zwolnienia z części opłaty w wysoko-
ści  2  zł  miesięcznie dla  osoby zamieszku-
jącej daną nieruchomość, jeżeli właściciel 
będzie  posiadał  i  kompostował  odpady  
biodegradowalne. Trzeba wówczas wypeł-
nić nową deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i złożyć ją w Urzędzie Gminy. Stawka opła-
ty zostanie pomniejszona, a właściciel nie-
ruchomości nie będzie otrzymywał worka 

brązowego  na  odpady  biodegradowalne  
w tym zielone np. trawa.

Nową  deklarację  właściciel  nierucho-
mości  musi  złożyć  również  wtedy,  gdy  
zmienia  się  liczby  osób  zamieszkujących  
daną nieruchomość. 

Każdy  właściciel  nieruchomości  do  
dnia  15  stycznia  2021  r  otrzyma  informa-
cję  o  wysokości  opłaty  za  odbiór  i  zago-
spodarowanie odpadów z indywidualnym 
kontem, na które należy dokonać wpłaty.

Druki deklaracji można pobrać ze stro-
ny  Urzędu  Gminy,  Biuletyn  Informacji  
Publicznej  (BIP)  zakładka:  Ochrona  śro-
dowiska/Odpady  komunalne/Druki  do  
pobrania/  Śmieci/  Deklaracje  na  odbiór  
odpadów  komunalnych  (pdf)  wersja  MS  
Word/Libre Office.

Kompostownik na odpady biodegrado-
walne o pojemności do 10 m3 może być:

•	 otwarty- składający się z belek, de-
sek  i  tworzący  rodzaj  skrzyni  bez  
dna 

•	 zamknięty, najczęściej plastikowy, 
zapewniający  optymalne  warunki  
rozkładu  biomasy  i  musi  być  usy-
tuowany  na  nieruchomości  zgod-
nie  z  obowiązującymi  przepisami  
w odległości: 

•	 minimum 5 m od okien i drzwi ze-
wnętrznych  do  pomieszczeń  na  
pobyt ludzi

•	 minimum  2  m  od  granicy  działki  
sąsiedniej,  drogi  (ulicy)  lub  ciągu  
pieszego

Wywiązywanie  się  z  zadeklarowane-
go  obowiązku  kompostowania  odpadów  
biodegradowalnych będzie podlegać kon-
troli przez funkcjonariuszy Straży Gminnej 
i  upoważnionych  pracowników  Gminy  
Tarnów.

BIO
ODPADY, 
ZIELONE

SZKŁO,
OPAKOWANIA 

SZKLANE

METALE, 
PLASTIKI

PAPIER,
TEKTURA
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Od 1 stycznia 2021 roku 
mamy nową komunikację autobusową
Od Nowego Roku transport zbiorowy 

na  terenie  gminy  Tarnów  będzie  
zorganizowany  na  nowych  zasadach.  
Jak informowaliśmy, po prawie 20 latach 
współpracy,  miasto  Tarnów  wypowie-
działo  definitywnie  porozumienie  w  tej  
sprawie.  Dotyczy  to  także  gmin  ościen-
nych:  Pleśnej  i  Lisiej  Góry.  Prowadzone  
od  marca  br.  negocjacje,  nie  przyniosły  
żadnego  pozytywnego  rezultatu.  Stano-
wisko  władz  miasta  Tarnowa  od  samego  
początku  było  jednoznaczne  w  kwestii  
konieczności  wprowadzenia  nowych  za-
sad  rozliczeń  komunikacji,  skutkujących  
wysokimi podwyżkami dla gmin.

Przekaz władz miasta Tarnowa brzmiał: 
Jeżeli współpraca ma być kontynuowana 
od  stycznia  2021  r.,  to  bezwzględnie  na  
nowych  mocno  wygórowanych  warun-
kach finansowych. Nie ma żadnych szans, 
aby miasto ugięło się pod naciskiem pod-
tarnowskich  gmin  i  wróciło  do  starych  
zasad.  Na  potwierdzenie  bezkompromi-
sowego  podejścia  do  wprowadzenia  dra-
stycznych podwyżek, w grudniu br. samo-
rząd  gminy  Tarnów  otrzymał  ostateczną  
wersję  warunków  finansowych,  z  których  
jednoznacznie wynika, że dotychczasowy, 
roczny koszt komunikacji w naszej gminie, 
zwiększyłby się z kwoty ok. 3,3 mln złotych 
do gigantycznej kwoty prawie 6,6 mln zło-
tych!  Byłby  on  ponadto  uzależniony  od  
dochodowości  poszczególnych  linii,  przy  
zmniejszonej liczbie tzw. wozokilometrów 
w stosunku do roku bieżącego. Kwota ta nie 
obejmuje również tzw. zaległej rekompen-
saty,  czyli  kolejnych  nieuwzględnionych  
w  tym  rozliczeniu  kosztów  obciążających  
dodatkowo nasz budżet liczony w setkach 
tysięcy złotych! To oznacza coraz większe 
koszty, koszty i jeszcze raz koszty.

Postawione  przez  włodarzy  miasta  
Tarnowa  warunki  zawierały  jeszcze  jedną  
bardzo  istotną  i  niekorzystną  dla  naszych  
mieszkańców  zmianę  -  skrócenie  niektó-
rych  linii  komunikacyjnych  do  utworzo-
nych tzw. węzłów przesiadkowych. Dla linii 
nr  208,225  i  227  węzłem  przesiadkowym  
na  terenie  miasta  byłby  przystanek  Puła-
skiego – Pętla, dla linii nr 213, 222, 224, 229 
i  239  przystanek  Kochanowskiego  –  Chy-
szowska, a dla linii nr 210 przystanek Szpi-
tal św. Łukasza.

Ze  względu  na  fakt,  że  podczas  nego-
cjacji,  miasto  Tarnów  cały  czas  prezen-
towało  bezkompromisowe  podejście,  
a  radni  jednoznacznie  zobowiązali  wójta  
do wypracowania optymalnego dla miesz-
kańców rozwiązania i  zapewnienia komu-
nikacji zbiorowej na terenie gminy w latach  

następnych,  władze  gminy  podjęły  inten-
sywne działania w celu wypracowania roz-
wiązań alternatywnych. Mowa o skorzysta-
niu z oferty współpracy z innymi niż tylko 
tarnowskie MPK przewoźnikami.

Żmudne  analizy,  negocjacje,  konsul-
tacje  z  firmami  przewozowymi,  świad-
czącymi  usługi  w  zakresie  transportu  
zbiorowego,  ale  również  z  ekspertami  
i  organizatorami  publicznej  komunikacji,  
doprowadziły  ostatecznie  do  wyłonienia  
nowego  operatora  w  zakresie  świadcze-
nia  usług  autobusowego,  publicznego  
transportu zbiorowego na poszczególnych 
liniach na terenie gminy Tarnów od stycz-
nia  2021  roku.  Zawarta  została  umowa  
z  nowym  przewoźnikiem,  wstępnie  na  
okres  jednego  roku,  w  której,  co  najistot-
niejsze,  będą  zachowane  dotychczasowe  
linie autobusowe, trasy oraz obowiązujące 
obecnie  rozkłady  jazdy.  Połączenia  będą  
realizowane  na  dotychczasowych  tra-
sach,  z  wyłączeniem  przystanków,  na  
użytkowanie  których  nowy  przewoźnik  
nie uzyskał zgód Zarządu Dróg i Komuni-
kacji w Tarnowie.

Przystanki  na  które  przewoźnik  nie  
uzyskał zgód ZDiK:

•	 Tarnów, Szkotnik 01 – Plac,
•	 Tarnów,  Krakowska  01  –  Pl.  Ko-

ściuszki  (dotychczas  korzystali  
z  niego pasażerowie linii  210,  213,  
222, 224, 229),

•	 Tarnów, Krakowska 03 – Pl. Popie-
łuszki (dotychczas korzystali z nie-
go pasażerowie linii  213,  222,  224,  
229 dla których nie będzie dostęp-
ny),  pozostaje  dostępny  dla  pasa-
żerów linii 208, 225, 227,

•	 Tarnów, Matki Bożej Fatimskiej 01- 
Curie  (dotychczas  korzystali  z  nie-
go pasażerowie linii 222, 229),

•	 Tarnów, Matki Bożej Fatimskiej 02- 
Curie  (dotychczas  korzystali  z  nie-
go pasażerowie linii 222, 229),

•	 Tarnów  –  Pułaskiego  02  –  Pętla  
(dotychczas  korzystali  z  niego  pa-
sażerowie linii 208,225,227),

•	 Tarnów, Sikorskiego 01 – Świt (do-
tychczas korzystali z niego pasaże-
rowie linii 210, 213, 222, 224, 229),

Nowe przystanki:
•	 Tarnów - Sikorskiego 508
•	 Tarnów, Sitki 164

Nowy wykonawca zobowiązany będzie 
honorować  wszystkie  ustawowe  upraw-
nienia  pasażerów  do  ulgowych  przejaz-
dów  środkami  publicznego  transportu   

zbiorowego  oraz  większość  dotychczaso-
wych  ulg  lokalnych.  Przewoźnik  wprowa-
dzi nowe bilety jednorazowe z możliwością 
zakupu u każdego kierowcy. Bilety okreso-
we  natomiast  będą  do  nabycia  w  nowym  
punkcie  sprzedaży  w  Tarnowie  przy  ulicy  
Pułaskiego  7  (Jordan  Group  Biuro  Podró-
ży).  Dotychczasowe  bilety  jednorazowe  
i  okresowe  miejskiego  przewoźnika  MPK  
w  Tarnowie  nie  będą  respektowane  od  1  
stycznia 2021. 

Warto  dodać,  że  autobusy  nowego  
przewoźnika spełniają normy emisji spalin 
co  najmniej  EURO  V,  są  niskopodłogowe  
lub  niskowejściowe,  przystosowane  do  
przewozu  osób  niepełnosprawnych  oraz  
osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
w tym na wózkach inwalidzkich.  Ponadto  
posiadają sprawną i wydajną klimatyzację 
oraz  system  ogrzewania  przestrzeni  pa-
sażerskiej,  są  też  wyposażone w czytelne,  
czołowe tablice elektroniczne.

Uwaga - przewozy będą realizowane pod 
nowymi numerami, których, dla ułatwienia, 
dwie  cyfry  zachowają  dotychczasową  nu-
merację i będą poprzedzone literą T.

Nowy wykaz linii komunikacyjnych:
•	 T03 Tarnów - Biała;
•	 T08 Tarnów - Tarnowiec - Łękawka;
•	 T10  Tarnów  -  Wola  Rzędzińska  -  

Jodłówka-Wałki;
•	 T13  Tarnów  -  Koszyce  Wielkie  -  

Rychwałd;
•	 T22  Tarnów  -  Koszyce  Wielkie  -  

Zgłobice;
•	 T24 Tarnów - Zbylitowska Góra;
•	 T25 Tarnów - Tarnowiec - Świebo-

dzin;
•	 T27 Tarnów - Tarnowiec - Zawada;
•	 T29  Tarnów  -  Koszyce  Wielkie  -  

Zgłobice;
•	 T39  Tarnów  -  Zgłobice  -  Szczepa-

nowice.
 
W Nowy Rok komunikacja będzie funk-

cjonować w oparciu o rozkład jazdy na dni 
świąteczne.

Wprowadzenie  nowego  systemu  ko-
munikacji  autobusowej  na  terenie  gminy  
Tarnów  może,  zwłaszcza  na  początku,  
powodować pewne niedogodności. Wszy-
scy  będziemy  się  go  uczyć  od  początku.  
Naszych  mieszkańców,  którzy  korzystają  
z  usług  transportu  zbiorowego,  prosimy  
o wyrozumiałość, ale i o współpracę. Opi-
nie,  sugestie  i  informacje  prosimy  kiero-
wać  do  Referatu  Gospodarki  Komunalnej  
pod  numerami  telefonów  14  688  01  16,   
14 688 01 34.
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Dodatkowe pieniądze do budżetu 
uratowały inwestycje

Pozyskane środki zewnętrzne z różnych źródeł, które zasiliły 
tegoroczny budżet gminy Tarnów pozwoliły - mimo pande-

mii  koronawirusa  -  zrealizować  wszystkie  zaplanowane  inwe-
stycje, a nawet zrobić więcej niż to było planowane. Taka sztuka 
udała się tylko nielicznym samorządom w Polsce. Sporo miast 
i  gmin  wskutek  częściowego  zamrożenia  gospodarki  i  spadku  
dochodów własnych ograniczyło wydatki  również na inwesty-
cje i musiało zrezygnować lub wstrzymać niektóre z nich.

Na co w tym roku władzom samorządowym naszej gminy uda-
ło się pozyskać do budżetu dodatkowe pieniądze i co za to zostało 
zrobione?

Duże  inwestycje  drogowe  zostały  w  tym  roku  zrealizowane  
w naszej  gminie dzięki  pieniądzom z rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Prawie 1,2 mln zł – taką kwotą z FDS wsparta zo-
stała przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu (ciąg pieszo-jezdny 
o długości przeszło 1,2 km z nową nawierzchnią asfaltową i ścież-
ką rowerową). Całość prac kosztowała blisko 2 mln zł.

Z  udziałem  środków  z  FDS  przebudowana  została  ul.  Miła  
w Zbylitowskiej Górze (nawierzchnia betonowa, a chodnik z kost-
ki brukowej). Koszt robót wyniósł przeszło milion złotych, a dota-
cja rządowa to 730 tys. zł.

Samorząd naszej  gminy skorzystał  również z  rządowego pro-
gramu wsparcia modernizacji dróg lokalnych – skutecznie zabie-
gając  o  pieniądze  na  ten  cel  -  przy  przebudowie  łącznika  od  ul.  
Prusa do ul. Sanguszki w Tarnowcu. Całość zadania to kwota 268 
tys. zł, a dofinansowanie z FDS wyniosło przeszło 133 tys. zł. A tak-
że przy przebudowie ul. Przecznej w Zbylitowskiej Górze w tech-
nologii betonowej – wartość zadania 370 tys. zł, dotacja z FDS to 
213 tys. zł. Droga ta łączy nową ul. Miłą z lasem Buczyna.

Rządowa  dotacja  z  rezerwy  budżetu  państwa  (400  tys.  zł)  
wsparła  rozbudowę  budynku  szkoły  podstawowej  w  Zawadzie  
o  nowe  skrzydło.  Mieścić  się  w  nim  będzie  stołówka,  w  której  
w przyszłości serwowane będą smaczne posiłki dla dzieci, a tak-
że oddział  przedszkolny.  Na razie  jest  stan surowy otwarty  no-
wego obiektu i rozpoczynają się roboty wykończeniowe.

Na  rozbudowę  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  w  Woli  
Rzędzińskiej o plac zabaw dla dzieci i siłownię plenerową pozy-
skano przeszło 100 tys. zł z programu Małopolska Infrastruktura 
Rekreacyjno-Sportowa. Całe zadanie wyniosło 277 tys. zł.

Plac zabaw w Błoniu wybudowany został m.in. dzięki wspar-
ciu finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (prze-
szło 60 tys. zł). Inwestycja kosztowała 137 tys. zł.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (57 
tys. zł) oraz z PROW (32 tys. zł) umożliwiła przebudowę podda-
sza  w  budynku  wielofunkcyjnym  w  Zbylitowskiej  Górze,  gdzie  
będą dodatkowe pomieszczenia na organizowanie rożnego ro-
dzaju zajęć dla mieszkańców.

Gmina skorzystała z  możliwości  stwarzanych przez Fundusz 
Ochrony  Gruntów  Rolnych,  który  jest  w  dyspozycji  wojewódz-
twa małopolskiego i wyremontowała drogi w Nowodworzu i Tar-
nowcu (140 tys. zł).

Powiat  tarnowski  przekazał  130  tys.  zł  budowę  odcinka  chod-
nika wraz z kanalizacją opadową w Woli Rzędzińskiej I  (całkowity 

Ulica Sportowa w Tarnowcu

Rozbudowa Szkoł Podstawowej w Zawadzie

Plac zabaw w Woli Rzędzińskiej

Ulica Przeczna Droga w Zbylitowskiej Górze
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koszt  zadania  254  tys.  zł),  a  także  w  Jodłówce-Wałkach  przy  
skrzyżowaniu  dróg  w  kierunku  Starych  Żukowic  i  Pogórskiej  
Woli  oraz  wyremontowanie  najbardziej  zniszczonego  odcinka  
chodnika przy ul. Tarnowskiej w Koszycach Wielkich.

Dodajmy,  że  w  ciągu  roku  do  budżetu  wpłynęło  500  tys.  zł  
na  już  zrealizowaną  inwestycję  –  przystosowanie  obiektu  do  
potrzeb domu kultury w Woli Rzędzińskiej I. Władzom samorzą-
dowym udało się zdobyć unijne pieniądze na pokrycie kosztów 
tego przedsięwzięcia z programu rewitalizacji wsi i miasteczek.

Niezwykle  istotne  dla  kondycji  gminnego  budżetu  i  jego  
możliwości  finansowania  zadań  inwestycyjnych  jest  pozy-
skanie  w  2020  roku  przeszło  5,3  mln  zł  z  rządowej  tarczy  
antykryzysowej. Za pierwszym razem było to ponad 1,3 mln 
za na dowolne działania lokalne, a drugim - 4 mln zł na kon-
kretną już inwestycję, która rozpocznie się w przyszłym roku 
–  budowę  hali  widowiskowo-sportowej  i  rozbudowę  Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej.

***

Z  większych  gminnych  inwestycji  2020  roku  warto  wspo-
mnieć o rozpoczęciu budowy parkingu przed Kościołem w Ko-
szycach  Wielkich.  To  roboty  za  700  tys.  zł.  Prace  są  zaawanso-
wane,  a  ich  zakończenie  planowane  jest  w  pierwszej  połowie  
przyszłego roku.

Wybudowany  został  plac  zabaw  w  Łękawce  (110  tys.  zł).  
Wykonany  został  remont  hali  sportowej  w  Koszycach  Wielkich  
oraz  budynku sportowego LKS Dunajec  w Zbylitowskiej  Górze.  
Zmodernizowane  zostały  pomieszczenia  w  budynku  OSP  wraz  
zakupem wyposażenia w Woli Rzędzińskiej II na potrzeby klubu 
seniora.

Rozpoczęto  budowę  domu  kultury  z  pomieszczeniami  dla  
OSP w Łękawce (172 tys. zł). Kontynuowana była budowa kapli-
cy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu. Obecnie 
obiekt  jest  w  stanie  surowym  otwartym.  W  tym  roku  zrobiono  
prace za 250 tys. zł. Odnowiono kalpicę cmentarną w Koszycach 
Małych

W  2020  roku  wykonane  zostały  nowe  nakładki  asfaltowe  za  
kwotę 250 tys. zł na odcinkach dróg praktycznie we wszystkich 
miejscowościach.  Wybudowano  nowe  oświetlenia  uliczne  za  
blisko 170 tys. zł. Na projekty nowych oświetleń drogowych wy-
dano przeszło 81 tys. zł.

Budowa parkingu przy Kościele w Koszycach Wielkich
Kaplica cmentarna w Koszycach Małych

Projekt budowy domu kultury z pomieszczeniami 
dla OSP w Łękawce

Plac zabaw w Łękawce
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Gmina Tarnów pierwsza 
w powiecie w Rankingu 
Finansowym Samorządu 
Terytorialnego
To opracowanie  naukowe,  które  rok-

rocznie powstaje z inicjatywy Insty-
tutu Studiów Wschodnich. Grupa siedmiu 
naukowców  z  Akademii  Ekonomicznej  
w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagielloń-
skiego  analizuje  sposób  gospodarowania  
pieniędzmi  przez  samorządy.  Źródłem  są  
oficjalne  sprawozdania  finansowe  gmin  
wiejskich,  miejsko-wiejskich,  miejskich,  
miast  na  prawach  powiatu  i  powiatów  
ziemskich  składane  do  Okręgowych  Izb  
Obrachunkowych.  Gmina  Tarnów  trium-
fuje  w  powiecie  tarnowskim,  nieźle  ra-
dzi  sobie  również  w  województwie  oraz  
w kraju.

–  To  duży  sukces  
i  efekt  gospodar-
nego,  oszczędnego  
podejścia  do  pienię-
dzy,  którymi  dysponujemy,  jak  również  
duża  sprawność  w  pozyskiwaniu  źródeł  
zewnętrznych.  Pierwsze  miejsce  w  powie-
cie  tarnowskim,  23  w  województwie,  369  
w  Polsce  spośród  wziętych  pod  lupę  1547  
gmin  wiejskich  w  kraju,  to  znakomity  wy-
nik.  On  pokazuje,  że  nie  żyjemy  na  kredyt,  
sporo  inwestujemy,  także  dzięki  dodatko-
wym  pieniądzom,  które  rokrocznie  udaje  
się  nam  zdobywać  –  mówi  wójt,  Grzegorz  
Kozioł.

Dane  dotyczą  2019  roku.  Cały  raport  
jest  dostępny  pod  adresem  http://www.
forum-ekonomiczne.pl/ranking/

Analiza jest istotna nie tylko dla samo-
rządowców,  ale  i  przedsiębiorców  oraz,  
a  może  przede  wszystkim  dla  mieszkań-
ców,  aby  mogli  sprawdzić  jak  z  gospoda-
rowaniem  pieniędzmi  radzą  sobie  samo-
rządy lokalne. 

W Zgłobicach będzie bezpieczniej

W rejonie  nowego  budynku  domu  
kultury  wraz  z  pomieszczeniami  

remizy OSP w tej miejscowości gminy Tar-
nów powstanie oznakowane przejście dla 
pieszych.  Projekt  będzie  gotowy  jeszcze  
w tym roku, zaś nowe, bezpieczne rozwią-
zanie komunikacyjne wraz z  fragmentem  
chodnika (tzw. spocznikiem) ma się poja-
wić w roku przyszłym. To efekt spotkania 
członków  Komisji  Inżynierii  Ruchu  Dro-
gowego,  która  w  tym  miejscu  odbyła  się  
w  połowie  października.  Przeanalizowali  

oni  możliwości  bezpiecznej  lokalizacji  
przejścia  dla  pieszych  w  bezpośrednim  
sąsiedztwie  nowoczesnego  obiektu  wie-
lofunkcyjnego w Zgłobicach.

-  Dom  kultury  z  pomieszczeniami  remi-
zy  OSP  to  nowoczesny,  dwukondygnacyj-
ny  obiekt,  który  ma  w  sobie  kilka  funkcji  
społecznych.  Będzie  on  miejscem  spotkań  
i  różnego  rodzaju  wydarzeń  kulturalnych.  
Właśnie  przeprowadza  się  tam  miejscowa  
biblioteka.  Przejście  dla  pieszych  w  tym  

miejscu poprawi bezpieczeństwo i komfort 
zarówno użytkowników, jak i mieszkańców. 
To  newralgiczny  teren  –  mówi  zastępca  
wójta gminy Tarnów, Sławomir Wojtasik.

Budowa przejścia dla pieszych w Zgło-
bicach to wspólne zadanie Gminy Tarnów 
i  Powiatu  Tarnowskiego  zaaprobowane  
przez  gminnych  radnych  na  ostatniej  se-
sji. Powstaje w ciągu drogi powiatowej nr 
1350K w rejonie skrzyżowania ul. Topolo-
wej i ul. Krótkiej.
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Ile budżet naszej gminy
traci przez pandemię koronawirusa?

Czy tegoroczny  budżet  gminy  Tar-
nów  ucierpi  w  związku  z  pan-

demią koronawirusa? Czy mniejsze będą 
wpływy i z jakich źródeł? Ile w końcu bu-
dżet  naszej  gminy  Tarnów  może  stracić  
przez  pandemię  w  2021  roku?  Jakie  są  
prognozy i  przewidywania w tym wzglę-
dzie?  Na  te  pytania  odpowiedział  nam  
skarbnik Łukasz Woskowicz.

Według  skarbnika  gmina  Tarnów,  po-
dobnie  jak  samorządy w całym kraju sta-
nęła  przed  szeregiem  niebezpieczeństw  
związanych  z  finansowymi  skutkami  epi-
demii  COVID-19.  Skala  utraconych  wpły-
wów  łącznie  po  pierwszej  i  drugiej  fali  
pandemii  oszacowana  została  na  prawie  
2,5  mln  zł.  Największy  ubytek  w  docho-
dach - w stosunku do planów - zanotowa-
no  w  udziałach  gminy  w  podatku  docho-
dowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 
ponad 2 mln zł, tj. spadek o 7,58 proc. oraz 
w  podatku  od  spadków  i  darowizn  o  365  
tys. zł, tj. aż o 77,66 proc.

- Skala konsekwencji dla budżetu gminy 
na  rok  przyszły  jest  trudna  do  określenia  
w  tak  niestabilnych  warunkach,  szczegól-
nie  przy  braku  możliwości  określenia  ter-
minu  zakończenia  epidemii,  a  tym  samym  
jej skutków – stwierdził Łukasz Woskowicz.

Projekt budżetu na 2021 rok przewidu-
je dochody na poziomie 118,5 mln zł. Naj-
większe  wpływy  będą  stanowiły  dochody  
własne  w  wysokości  55  mln  zł.  Obejmują  
one  m.in.  wpływy  z  podatków  i  opłat,  

dochody  z  majątku,  
z  usług  oraz  udziały  
w  PIT  i  CIT.  Wydat-
ki  natomiast  będą  
kształtowały  się  na  
poziomie  prawie  115  
mln  zł.  To  przede  
wszystkim stałe kosz-
ty  funkcjonowania  
gminy.  To  pieniądze  
przeznaczone  m.in.  
na  funkcjonowanie  
placówek  oświato-
wych  i  wynagrodze-
nia  dla  nauczycieli,  
obsługę  komunikacji  
zbiorowej,  wypłatę  
świadczeń,  utrzyma-
nie  dróg,  działalność  
instytucji  kultury  
i  utrzymanie  zieleni,  
a także wydatki na in-
westycje.  Planowana  
nadwyżka  budżetu  
wynosi 3,5 mln zł.

-  Mimo,  że  nadchodzący  rok  może  być  
jednym z najtrudniejszych z punktu widze-
nia  zrównoważenia  budżetu,  zwłaszcza  
w  kontekście  społeczno-ekonomicznych  
skutków  COVID-19,  nie  chcemy  w  żaden  
sposób ograniczać planów inwestycyjnych 
i  będziemy  bronić  za  wszelką  cenę  budże-
tu inwestycyjnego. Priorytetem jest dla nas 
pobudzenie  lokalnego  sektora  gospodarki  
poprzez angażowanie środków na inwesty-
cje – zapewnia skarbnik.

***
Koniec  roku  to  czas,  gdy  trwają  pracę  

nad  przygotowaniem  uchwał  budżeto-
wych  na  rok  następny,  które  stanowią  
podstawę gospodarki finansowej. Jak po-
wstaje ten dokument?

-  Teoretycznie  konstrukcja  tego  doku-
mentu  nie  jest  skomplikowana.  Obejmuje  
on  spis  prognozowanych  dochodów,  wy-
datków,  przychodów  oraz  rozchodów  na  
kolejny rok. W praktyce jednak zbilansowa-
nie  wpływów  do  samorządowej  kasy  i  ko-
niecznych wydatków jest zadaniem bardzo 
trudnym. Dlatego tak ważne jest przygoto-
wanie uchwały budżetowej  w taki  sposób,  
by projekt jak najlepiej odpowiadał potrze-
bom danej jednostki samorządu terytorial-
nego,  a  przy  tym był  możliwy do realizacji  
– wyjaśnia Łukasz Woskowicz.

Prace  nad  budżetem  samorządowym  
–  jak  informuje  skarbnik  naszej  gminy  -  
można podzielić na trzy etapy.

Etap pierwszy: 
konsultacje i wyliczenia
W  projektowaniu  budżetu  możliwe  są  

dwie  drogi:  wychodząca  od  wydatków  
i  wychodząca od dochodów. W wariancie 
pierwszym  praca  nad  budżetem  zaczyna  
się od przygotowania spisu wydatków - od 
tych absolutnie niezbędnych, związanych 
z  realizacją  obowiązkowych  zadań  gmi-
ny,  aż  po  wydatki  inwestycyjne.  Dopiero  
w  kolejnym  kroku  spisuje  się  planowane  
dochody.  Pojawia  się  tu  niestety  pokusa,  
by nieco je „naciągnąć”, na przykład przyj-
mując najbardziej optymistyczne progno-
zy dotyczące wpływów z podatków czy ze 
sprzedaży majątku.

W  drugim  wariancie  (stosowanym  
w naszej gminie) rozpoczyna się pracę od 
spisania  planowanych  dochodów,  dopie-
ro później w budżecie ujmuje się wydatki 
uszeregowane  według  priorytetów.  Ta  
metoda  sprzyja  przygotowaniu  budżetu  
realistycznego,  który  oparty  jest  na  rze-
czywistych  możliwościach  finansowych  
danej jednostki.

Niezależnie  od  przyjętej  metody,  bu-
dżet przygotowuje się w oparciu o materia-
ły przesłane przez kierowników gminnych 
jednostek  budżetowych,  przedstawicieli  
jednostek  pomocniczych  i  radnych,  in-
formację  ministra  finansów  i  wojewody,  
komunikaty  prezesa  GUS  oraz  w  oparciu  
o  obowiązujące  w  tym  zakresie  przepisy  
prawa,  w  szczególności  ustawy  o  finan-
sach  publicznych  i  dochodach  jednostek  
samorządu terytorialnego

Etap drugi: opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Projekt uchwały budżetowej musi uzy-

skać opinię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej.  Gmina  musi  złożyć  do  RIO  zarówno  
projekt  budżetu,  jak  i  WPF  (wieloletnia  
prognoza  finansowa).  Wystawiona  przez  
RIO  opinia  jest  obligatoryjnie  prezento-
wana  radnym  na  sesji  budżetowej.  RIO  
bada przede wszystkim zgodność budżetu 
z przepisami prawa, ale oceniane są rów-
nież  kwestie  formalne.  Projekt  uchwały  
budżetowej powinien bowiem składać się 
z  trzech  części:  normatywnej,  tabelarycz-
nej i opisowej.

Etap trzeci: głosowanie 
i przyjęcie na sesji Rady Gminy
Ostatnim  etapem  prac  jest  dyskusja  

na sesji i głosowanie nad uchwałą budże-
tową  przez  organ  stanowiący  czyli  Radę  
Gminy.
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Tak minął rok w naszych gminnych OSP

Ochotnicza  Straż  Pożarna  to  najpręż-
niej działająca organizacja na terenie 

naszej  gminy.  Druhny  i  druhowie  z  na-
szych dziewięciu jednostek OSP nie tylko 
gaszą  pożary,  pomagają  mieszkańcom  
po ulewach czy wichurach ale też czynie 
uczestniczą  w  życiu  naszych  miejscowo-
ści. Jak minął ostatni rok naszym straża-
kom-ochotnikom? 

Nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy 
OSP Zgłobice 
Po  przeprowadzce  do  nowej  remizy  

OSP,  strażacy-ochotnicy  ze  Zgłobic  powitali   

w  swoim  garażu  nowy  wóz  strażacki,  któ-
ry  od  dziś  będzie  służył  jednostce  i  tym  
samym  całej  społeczności  Zgłobic  i  gmi-
ny  Tarnów.  -  To  wyjątkowy  dzień  w  ponad  
90-letniej  historii  Ochotniczej  Straży  Pożar-
nej  w  Zgłobicach.  Dziękujemy  za  wsparcie  
wszystkim osobom i instytucjom za sprawą 
których  możemy  dziś  cieszyć  się  z  nowego  
samochodu  –  mówi  Katarzyna  Biel  Prezes  
OSP  Zgłobice.  Zakup  nowego  samochodu  
ratowniczo-gaśniczego  to  bowiem  efekt  
wielu starań samych strażaków, władz gmi-
ny Tarnów i  poseł  Anny Pieczarki.  – Życzę,  
by z nowego wozu nie było potrzeby często 
korzystać.  Jednocześnie  cieszę  się,  że  zgło-
biccy  druhowie  są  w  pełni  gotowi  by  nieść  
pomoc – mówi parlamentarzystka.

Nowy  wóz  to  średni  samochód  ratow-
niczo  –  gaśniczy  o  pojemności  4,5,  napę-
dzie 4x4, o mocy 280 koni mechanicznych. 
Jego  koszt  to  blisko  900  tysięcy  złotych.  
Gmina  Tarnów  ze  środków  własnych  wy-
łożyła 90 tys. zł. Fundusze na zakup samo-
chodu  udało  się  pozyskać  z  wielu  źródeł,  
w tym z Komendy Wojewódzkiej Państwo-
wej  Straży  Pożarnej,  zakładów  ubezpie-
czeń,  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  
Środowiska,  z  Krajowego  Systemu  Ra-
towniczo  –  Gaśniczego,  Funduszu  Orlen,  
Województwa  Małopolskiego,  Starostwo  
Powiatowe.  Wkład własny zapewniła tak-
że sama jednostka OSP Zgłobice.

Remonty w remizach
Rozpoczęła  się  budowa  remizy  OSP  

z  pomieszczeniami  domu  kultury  w  Łę-
kawce.  W  bieżącym  roku  wykonano  tzw.  
stan  zerowy.  Remont  garażu  wykonano  
w Porębie Radlnej.  Z kolei  w remizie OSP 
Jodłówka-Wałki  trwa  montaż  pompy  cie-
pła  i  instalacji  cieplnej.  Prace  umożliwią  
zamontowanie  w  najbliższym  czasie  na  
budynku  nowoczesnych  urządzeń  foto-
woltaicznych.  Dzięki  temu  budynek  bę-
dzie  ogrzewany  na  prąd  uzyskiwany  ze  
słońca. – Dla nas, strażaków, poza wymier-
nymi  korzyściami  finansowymi,  inwestycja  
znacznie wpłynie na komfort naszego dzia-
łania –  podkreśla  prezes  tamtejszej  OSP  
Lucjan  Olszówka.  Jak  dodaje,  bezpłatną  
energią  będzie  zasilany  cały  obiekt,  wraz  
z  pomieszczeniem  kuchennym,  z  czego,  
bez  wątpienia,  będą  bardzo  zadowolone  
także panie z działającego w tym miejscu 
Koła Gospodyń Wiejskich

Biała

Koszyce Wielkie

Poręba Radlna

Zbylitowska Góra

Zgłobice

Wola Rzędzińska

Koszyce Małe

Jodłówka-Wałki

Łękawka 

Prezes OSP
Naczelnik OSP

Prezes OSP
Gminny Komendant OSP

Prezes OSP
Naczelnik OSP

Prezes OSP
Naczelnik OSP

Prezes OSP
Naczelnik OSP

Prezes OSP
Naczelnik OSP

Prezes Zarządu Gminnego OSP 
Naczelnik OSP

Prezes OSP
Naczelnik OSP

Prezes OSP
Naczelnik OSP

FunkcjaImię i nazwisko

Nasze gminne jednostki OSP

Jednostka OSP

Marek Cichy
Łukasz Zych

Jacek Górski 
Wojciech Hońdo

Grzegorz Kawula 
Łukasz Aleksander

Katarzyna Biel
Dariusz Damian

Henryk Solak 
Sebastian Guzik

Zbigniew Gniewek 
Daniel Gniewek

Lucjan Olszówka 
Jan Michalik

Cieśla Mateusz 
Grzywa Mariusz

Mariusz Kuroś 
Dariusz Tokarz
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GOPS zimą. Kto może skorzystać z pomocy?

Są wszędzie 
tam, gdzie 
potrzeba, 
czyli Straż 
Gminna 
w liczbach

•	Pracownicy	Gminnego	Ośrodka	Po-
mocy  Społecznej  zwracają  się  z  apelem  
o  zwracanie  szczególnej  uwagi  na  oso-
by,  które  mogą  potrzebować  pomocy  
i  zgłaszanie  takich  przypadków.  Niskie  
temperatury  zimą  stanowią  zagroże-
nie  życia  i  zdrowia,  zwłaszcza  dla  osób  
bezdomnych.  GOPS udziela  schronienia 
poprzez przyznanie tymczasowego miej-
sca noclegowego w schroniskach czy do-
mach dla bezdomnych mężczyzn. Osoby 
wymagające  zaś  całodobowej  opieki  
kierowane  są  do  Zakładów  Opiekuńczo
-Leczniczych oraz Domów Pomocy Spo-
łecznej. 

•	Osoby	 zgłaszające	 się	 z	prośbą	o	po-
moc do pracowników socjalnych mogą li-
czyć na pomoc w postaci środków finanso-
wych  na  zakup  leków,  opłatę  rachunków  
czy zakup opału. Opał - w ilości od 500 do 
1000  kg  wraz  z  przywozem  -  mogą  otrzy-
mać  osoby  samotne,  niepełnosprawne,  
z rodzin wielodzietnych i osoby, u których 
występuje  niebezpieczeństwo,  że  przy-
znana  pomoc  pieniężna  mogłaby  zostać  
wykorzystana niezgodnie z jej przeznacze-
niem (np.  na alkohol).  Wszystkie pozosta-
łe  osoby  wymagające  i  kwalifikujące  się  
do  pomocy  materialnej  na  zakup  opału,  
otrzymują  zasiłki  celowe.  W  niektórych  

przypadkach zasiłki przekazywane są bez-
pośrednio  do  zakładów  energetycznych  
i gazowych na zapłatę za rachunki. 

•	W	okresie	zimowym	występuje	wzmo-
żone  zapotrzebowanie  na  usługi  opie-
kuńcze  z  uwagi  na  pogarszający  się  stan  
zdrowia  wielu  osób  starszych.  Świadczo-
ne  są  w  formie  pomocy  sąsiedzkiej  przez  
bliskich  sąsiadów  przez  2  godziny  od  po-
niedziałku  do  piątku.  Pomoc  ta  polega  
na zaspokajaniu codziennych potrzeb ży-
ciowych,  opiece  higienicznej,  gotowaniu,  
sprzątaniu,  paleniu  w  piecach,  odśnieża-
niu. W chwili obecnej usługi świadczone są 
dla ponad 40 osób z terenu naszej gminy.

Warto wiedzieć, że strażnicy gminni:
•	 co  roku  realizują  przeszło  600  in-

terwencji,
•	 wykroczenie popełniane jest śred-

nio w co 6 przypadku,
•	 najczęstsze  interwencje  dotyczą  

zaśmiecania  lasów,  pól,  łąk  czy  
brzegów  rzek,  spożywania  alko-
holu  w  miejscach  publicznych,  
zakłócania  spokoju,  spalania  od-
padów i znęcania się nad zwierzę-
tami,

•	 w  czasie  epidemii  pomagają  
mieszkańcom  dostarczając  poży-
wienie czy lekarstwa,

•	 weryfikują  przepisy  związane  
z  bezpieczeństwem,  zapobiega-
niem  rozprzestrzeniania  się  koro-
nawirusa SARS-CoV-2, w tym zasa-
dami kwarantanny,

•	 odbierają  telefony  pod  numerem  
14 688 – 01 – 44.

 
Wciąż  dużym  problemem  nie  tylko  

w  gminie  Tarnów,  ale  i  w  całej  Polsce,  
są  dzikie  wysypiska  śmieci.  Niestety,  
jak  się  okazuje,  lasy,  pola,  brzegi  rzek  to  
nie  tylko  najchętniej  wybierane  miejsca  
spacerowe,  ale  i  miejsca,  w  których  nie-
roztropni  mieszkańcy  zostawiają  sterty  

śmieci.  W  większości  przypadków  udaje  
się  wykryć  sprawców,  którzy  karani  są  
mandatami.  Narażają  się  na  nie  również  
osoby nie podpięte do kanalizacji czy nie 
posiadające kubła na śmieci.

Przypomnijmy,  że  mieszkańcy  gminy  
Tarnów  mogą  oddać  wszelkie  odpady,  
w  tym  wielkogabarytowe,  do  Punktu  Se-
lektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunal-
nych w Tarnowie przy ul. Komunalnej lub 
Kąpielowej,  codziennie i  zupełnie za dar-
mo. Odbiór tego rodzaju odpadów odby-
wa się również kilka razy w roku z każdej 
miejscowości,  według  ustalonych  har-
monogramów.  Pomimo  tego,  amatorów  
porzucania śmieci na łonie natury nie bra-
kuje. Trzeba jednak pamiętać, że sprawcy 
nie są bezkarni i narażają się na problemy 
z prawem.

Dużą  rolę  w  wykrywaniu  sprawców  
pełnią  monitoring  i  tak  zwane  fotopu-
łapki  zamontowane  w  wielu  miejscach  
naszej  gminy  –  najczęściej  w  lasach  i  na  
brzegach rzek.  W ciągu minionych trzech 
lat to właśnie dzięki nim strażnicy gminni  

ustalili  kilkudziesięciu  sprawców  wyrzu-
cania odpadów w miejscach niedozwolo-
nych. – Zwykle po przeprowadzeniu docho-
dzenia okazuje się,  że są nimi  mieszkańcy 
ościennych gmin – mówi komendant Stra-
ży Gminnej, Arkadiusz Łucarz. Warto wie-
dzieć,  że  w  przypadku  braku  możliwości  
ustalenia sprawcy,  zgodnie z  przepisami,  
to  właściciel  terenu  jest  zobowiązany  do  
jego uprzątnięcia.

Gminni  stróże  prawa  kontrolują  także  
nieruchomości pod kątem prawidłowego 
pozbywania się nieczystości, czyli szamb. 
Kilka tygodni temu np. natrafili na przypa-
dek,  w  którym  właściciel  nieruchomości  
od początku jej zamieszkania, czyli od 27 
lat, nie posiadał jakiegokolwiek zbiornika 
na  nieczystości  ciekłe.  Trafiały  one…  do  
lasu. Sprawa skończyła się w Sadzie Rejo-
nowym w Tarnowie.

Każdy kto posiada informacje na temat 
dzikich wysypisk śmieci lub ich sprawców, 
proszony jest o kontakt ze Strażą Gminną 
pod numer 14 688 01 44.
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Ekipa Świętego Mikołaja  
w żłobku i przedszkolach 

Bożonarodzeniowo 
też u Seniorów

- Takich dziecięcych okrzyków szczę-
ścia nie słyszeliśmy od dawna, a bły-
sku  radości  w  oczach  najmłodszych  
nie da się z niczym porównać – mówi 
dyrektor  Gminnego  Żłobka  „Malu-
szek” w Woli Rzędzińskiej, Katarzyna 
Duda.  Ekipa  Świętego  Mikołaja  wła-
śnie  zakończyła  pracę  w  gminnych  
placówkach  dla  kilkulatków.  Udało  
się  jej  dotrzeć  do  wszystkich  naj-
młodszych dzieci w gminie Tarnów.

Jednym z  pomocników była  poseł  
Anna  Pieczarka,  która  z  prezentami  
dotarła  do  przedszkola  w  Zgłobi-
cach.  –  Jestem  szczęśliwa,  że  mimo  
epidemii,  zespól  Świętego  Mikołaja  

był tam, gdzie powinien. Z zastosowa-
niem  wszystkich  środków  ostrożności,  
dotarł  do  wszystkich  grup  wiekowych  
i pokazał, że można – mówi parlamen-
tarzystka. Zasada była prosta – worki 
z  podarkami  lądowały  pod  drzwiami  
żłobka i  przedszkoli,  a dzieci całej za-
łodze radośnie machały z okien. – Tej 
radości  nigdy  nie  zapomnę  –  dodaje  
Anna Pieczarka.

Były  zarówno  prezenty  grupowe  
dla żłobka i przedszkoli, jak i specjalne 
kartki  z  życzeniami  i  słodkie  Mikołaje  
dla  wszystkich  wychowanków.  Ulu-
biony  przez  dzieci  Święty  przekazał  
swoje podatki do 16 jednostek oświa-
towych w gminie Tarnów.

Praktyczne przedmioty znalazły się w bożona-
rodzeniowych  skrzyniach  z  prezentami,  które  
trafiły  do  wszystkich  prezesek  gminnych  Klu-
bów Seniora. Z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa, na powietrzu i w maseczkach 
ochronnych,  wręczali  je  wójt  Grzegorz  Kozioł,  
gminny  koordynator  ds.  seniorów  Eugeniusz  
Wojtarowicz i poseł Anna Pieczarka. 

-  To  były  naprawdę  wyjątkowe  spotkania.  
Mam wrażenie, że seniorzy nie wierzyli do końca, 
że do nich przyjedziemy. Po kilku miesiącach izo-
lacji spowodowanej epidemią widać wyraźnie jak 
bardzo ludzie są siebie stęsknieni. Łez wzruszenia 
nie brakowało – mówi poseł Anna Pieczarka. Se-
niorzy  otrzymali  bardzo  praktyczne  prezenty.  
Wszystko  co  znalazło  się  w  koszach  było  nie-
przypadkowe  –  zdrowe  i  przydatne.  –  Postawi-
liśmy  na  użyteczne  prezenty.  To  m.in.  książki,  
które umilą świąteczny czas, a miód poprawi od-
porność  –  mówi  wójt  Grzegorz  Kozioł,  po pracy 
także pasjonat pszczelarstwa. 

Radości ze spotkań nie było końca. – Bożona-
rodzeniowe  skrzynie  są  nie  tylko  przepiękne,  że  
aż żal je otwierać, ale i sama wizyta świątecznej 
ekipy  ogromnie  miła.  Tak  dawno  się  nie  widzie-
liśmy!  Bardzo  za  to  spotkanie  dziękujemy  i  cze-
kamy na następne – może już przy stole, z dobrą 
kawą  i  ciasteczkiem.  Mimo  wielu  obowiązków,  
sama  Pani  Poseł,  która  od  początku  się  nami  
opiekowała, też się do nas pofatygowała – mówi 
prezes Klubu Seniora w Woli Rzędzińskiej II, Ge-
nowefa Kuś. 

Przypomnijmy,  w  gminie  Tarnów  działa  15  
Klubów  Seniora.  Świąteczna  ekipa  odwiedziła  
jednak w sumie 16 miejsc, gdyż dotarła również 
do Marii  Ostrowskiej  z  Tarnowca,  byłej  koordy-
natorki ds. seniorów w gminie Tarnów.

Z wizytą u Prezesów Klubów Seniora

Żłobek w Woli Rzędzińskiej

Przedszkole w Łękawce

Przedszkole w Zgłobicach

Przedszkole w Radlnej
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Stulatkowie w gminie Tarnów
Pani Janina Wilk z Koszyc Małych i Pan 

Stanisław  Zborowski  z  Tarnowca  ob-
chodzili  w  tym  roku  piękny  jubileusz  
100-lat życia. Pani Michalina z Poręby Ra-
dlnej świętowała swoje 105 urodziny. Ju-
bilatom życzymy dużo zdrowia i  samych 
pięknych  dni,  pytając  ich  jednocześnie  
o ich recepty na długowieczność.

Pani Janina Wilk 
z Koszyc Małych 
ukończyła 100 lat 

Pani  Janina  urodziła  się  4  sierpnia  1920  
roku  w  Koszycach  Małych,  gdzie  mieszkała  
przez  całe  swoje  życie.  Jako  młoda  dziew-
czyna  pracowała  zawodowo.  Na  weselu  
u  swoich  sąsiadów  poznała  swojego  męża,  
z  którym  doczekała  się  5  córek.  Rodzina  
Pani Janiny to obecnie 11 wnucząt i 24 pra-
wnuków. Po wyjściu za mąż Pani Janina całe 
życie zajmowała się gospodarstwem domo-
wym,  opiekując  się  dziećmi,  a  także  ciężko  
pracując na roli.

Ze wspomnień, które szczególnie utkwiły 
jej  w pamięci,  przytacza pogrzeb Marszałka  
Piłsudskiego w Krakowie,  w którym uczest-
niczyła.  Ciężko  wspomina  czasy  II  wojny,  
kiedy została sama z dziećmi, gdyż mąż zo-
stał  wcielony  do  wojska  a  następnie  trafił  
do niewoli. Opowiada również o Niemcach, 
którzy stacjonowali  wtedy w okolicy i  zajęli  
ich  dom.  Jak  mówi,  do  dziś  pamięta  towa-
rzyszący jej wtedy strach.

W  okresie  powojennym  wraz  z  mężem  
aktywnie  włączali  się  w  życie  lokalnej  spo-
łeczności. Mąż Pani Janiny działał w Ochot-
niczej  Straży  Pożarnej  i  Kółku  Rolniczym.  
Pani Janina wspierała go w tej działalności,  
sama pomagając przy organizacji wydarzeń, 
uczestnicząc aktywnie w życiu szkoły, działa-
jąc w Kole Gospodyń Wiejskich.

Pani Janina, mimo że wzrok odmówił jej 
posłuszeństwa,  swoje  setne  urodziny  świę-
towała w dobrym zdrowiu, w otoczeniu ro-
dziny, uczestnicząc we Mszy św. Jak mówią 
jej  córki,  Pani  Janina  bardzo  interesuje  się  

codziennym życiem swoich najbliższych, pa-
miętając chociażby o egzaminach wnucząt,  
co podtrzymuje na duchu i scala całą rodzi-
nę.

Zapytana  o  receptę  na  długowieczność  
Pani  Janina  odpowiada,  że  lubi  dobrze,  
zdrowo zjeść, a przede wszystkim całe życie 
pije miód.

Sto lat Pana Stanisława
Zborowskiego 
z Tarnowca 

Pan  Stanisław  Zborowski  urodził  się  
8  września  1920  roku  w  Burzynie,  gdzie  
uczęszczał  też  do  młodszych  klas  szkoły  
podstawowej, by ukończyć ją w Tuchowie. 
Następnie  kontynuował  edukację  w  tar-
nowskiej szkole mechanicznej.

Wejście  w  dorosłość  Pana  Stanisława  
zbiegło się z tragicznym czasem wybuchu 
II  wojny  światowej  i  wezwaniem  do  woj-
ska. Walcząc w szeregach Wojska Polskie-
go dotarł do granicy ZSRR. W dniu 17 wrze-
śnia  1939  roku  był  naocznym  świadkiem  
agresji  sowieckiej  na  Polskę,  widział  wy-
łapywanie  i  wywożenie  przez  Armię  Czer-
woną polskich oficerów. Cudem, chowając 
się w sianie, przeżył zbrodnie dokonywane 
przez  nacjonalistów  ukraińskich  na  pol-
skich żołnierzach…

Pan Stanisław został wzięty do sowiec-
kiej  niewoli,  z  której  udało  się  uciec  i  do-
stać do Przemyśla, gdzie ponownie dostał 
się  w  ręce  okupantów  –  tym  razem  nie-
mieckich. W niewoli niemieckiej, w obozie 
wojskowym  przebywał  przez  2  lata,  a  ko-
lejne 2 lata spędził w hitlerowskim obozie 
pracy.  Pod  koniec  wojny  Pan  Stanisław  
uciekł  z  obozu,  dzięki  czemu powrócił  po 
latach niewoli do ukochanej Ojczyzny.

W  okresie  powojennym  Pan  Stanisław  
zrobił kurs samochodowy i rozpoczął pra-
cę  w  tarnowskim  PZGS,  gdzie  przepraco-
wał 15 lat, a następnie zatrudnił się w Miej-
skim  Przedsiębiorstwie  Komunikacyjnym  

i  kolejno  w  Przetwórstwie  Owocowo-Wa-
rzywnym,  przechodząc  w  latach  80-tych  
na emeryturę.

Ze swoją ukochaną żoną Ireną zamiesz-
kali  w  Tarnowcu,  gdzie  przeżyli  wspólnie  
długie  lata  i  doczekali  się  dwójki  dzieci,  
wnucząt  i  prawnucząt.  Obecnie  Pan  Sta-
nisław jest pod opieką najbliższej rodziny.

Recepta na długowieczność Pana Stani-
sława?  Słuchać  lekarzy,  regularnie  i  zdro-
wo się odżywiać. Jak dodaje, za wszystkie 
piękne  chwile  w  swoim  życiu,  dziękuje  
Bogu i ludziom.

Pani Michalina Tyrka,
świętowała 
105. urodziny

Pani  Michalina  Tyrka,  mieszkanka  Po-
ręby  Radlnej  świętowała  w  czerwcu  105  
urodziny. W swoim długim życiu zajmowa-
ła  się  przede  wszystkim  gospodarstwem,  
prowadzeniem  domu  i  wychowaniem  
dzieci,  których  miała  pięcioro.  Doczekała  
się  także  dziewięciorga  wnuków  i  sied-
mioro  prawnucząt.  Sama  pani  Michalina  
od wielu lat jest wdową i mieszka z córką 
w domu, który wraz z mężem wybudowali 
po swoim ślubie. Przyzwyczajona do pracy 
na  roli,  która  w  jej  życiu  spełniała  bardzo  
ważną rolę, nie może pogodzić się ze zmia-
nami, jakie zaszły współcześnie. - Dawniej 
ludzie w polu wszystko rękami robili, a te-
raz  lasem  zarasta  –  ubolewa.  Pani  Micha-
lina  opowiada  o  cudach,  które  ją  w  życiu  
spotkały, wracała do czasów I wojny świa-
towej i swojej ciężkiej pracy na roli. 

Zapytana  o  receptę  na  długowiecz-
ność  nie  kryje,  że  lubi  się  napić  odrobinę  
naleweczki,  bo  działa  na  odporność  oraz  
dobrze  zjeść.  Pani  Michalina  bowiem  ma  
dobry apetyt, pogodę ducha oraz uśmiech 
na twarzy.

KULTURA
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XVIII Sesja 
Rady Gminy Tarnów

W dniu  14  października,  w Hali  Widowi-
skowo  -  Sportowej  w Koszycach  Wielkich,  
z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych, 
odbyła  się  XVIII  Sesja  Rady  Gminy  Tarnów.  
Poprzedziły ją spotkania w komisjach, pod-
czas  których  dyskutowano  na  temat  komu-
nikacji  autobusowej  w gminie  Tarnów.  Raj-
cy podczas sesji  wyrazili  zgodę na zawarcie 
porozumienia na wspólną realizację zadania 
pomiędzy  Gminą  Tarnów,  a Powiatem  Tar-
nowskim. Mowa o zorganizowaniu przejścia 
dla pieszych wraz z doświetleniem w rejonie 
nowego  budynku  OSP  w Zgłobicach.  Rad-
ni  ponadto  wyrazili  chęć  pozostania  w tzw. 
Aglomeracji  Tarnowskiej  w zakresie  zbiera-
nia i przekazywania  ścieków  komunalnych  
do  oczyszczalni.  Dla  gminy  Tarnów,  skana-
lizowanej obecnie w ok. 94% oznacza to ła-
twiejszy dostęp do tego sektora gospodarki 
komunalnej. 

Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne 
szansą dla rozwoju

Zbliża  się  kolejna  perspektywa  finansowa  
Unii  Europejskiej  na  lata  2021  –  2027.  Na  
ten  temat,  a przede  wszystkim  o Zintegro-
wanych  Inwestycjach  Terytorialnych,  roz-
mawiano  podczas  kilku  konferencji  online  
z władzami  województwa  małopolskiego  
oraz  samorządowcami  ziemi  tarnowskiej.  - 
Dzięki połączeniu sił Tarnowa i sąsiadujących 
gmin  jest  szansa  na  dodatkowe  pieniądze  
unijne na rozwój naszych miejscowości. Teraz 
czas  na  konkrety,  czyli  określenie  prioryteto-
wych  obszarów,  na  które  chcielibyśmy  otrzy-
mać  wsparcie  –  mówi  wójt  gminy  Tarnów,  
Grzegorz  Kozioł,  który  koordynuje  pracę   

samorządów w powiecie tarnowskim w tym 
zakresie.

Co  ważne,  w poprzednim  zarządzie  wo-
jewództwa  małopolskiego,  z dodatkowych 
pieniędzy  korzystała  jedynie  Metropolia  
Krakowska,  czyli  Kraków  wraz  z sąsiadu-
jącymi  gminami.  O równomierny  podział  
środków  na  cały  obszar  Małopolski,  jeszcze  
jako  Członek  Zarządu  Województwa  Mało-
polskiego  zabiegała  i wciąż  zabiega  obecna  
poseł,  Anna  Pieczarka.  -  Dziękuję,  że  władze  
województwa wspierają te działania  –  mówi 
parlamentarzystka. A mowa o szansie na do-
datkowe wsparcie dla kluczowych obszarów 
życia  –  zdrowia,  inwestycji,  przedsiębiorstw  
czy ochrony środowiska.

Producenci chryzantem 
uzyskali wsparcie
Nasi  gminni  producenci  chryzantem  uzy-
skali  wsparcie  od  ARiMR  w postaci  zakupu  
od nich niesprzedanych kwiatów. Następnie 
pracownicy gminy Tarnów w okresie uroczy-
stości Wszystkich Świętych udekorowali nimi 
miejsca wiary i pamięci – kościoły, pomniki, 
przydrożne  kapliczki  czy  krzyże.  To  pomoc  
dla  przedsiębiorców  w związku z pandemią 
koronawirusa i decyzją rządu, by dla bezpie-
czeństwa, na trzy dni, zamknąć cmentarze.

Dwa zadania z gminy 
Tarnów w 5. edycji 
Małopolskiego Budżetu 
Obywatelskiego

Mieszkańcy  gminy  Tarnów  jak  zawsze  nie  
zawiedli i do  kolejnej  edycji  Budżetu  Oby-
watelskiego  Województwa  Małopolskiego   

zgłosili dalsze wykonanie chodnika przy dro-
dze  wojewódzkiej  nr  977  w Tarnowcu  oraz  
zorganizowanie  zajęć  sportowo  –  edukacyj-
nych w gminie  Tarnów.  Wszystkie  zadania,  
które zostaną ostatecznie ocenione pozytyw-
nie, będą dopuszczone do głosowania.

102. rocznica odzyskania 
niepodległości 
Tym razem bez wspólnej z mieszkańcami za-
bawy w hali w Koszycach Wielkich z wojsko-
wą  grochówką,  lecz,  ze  względu  na  epide-
mię koronawirusa, z kameralną Mszą świętą 
w intencji Ojczyzny oraz koncertem Zespołu 
Wokalnego Filharmonii Krakowskiej w prze-
kazie  transmisyjnym.  Transmisja  na  żywo  
prowadzona  na  stronie  internetowej  Urzę-
du Gminy Tarnów oraz na jego facebook’u,  
jak również w telewizji tarnowska.tv i  w ra-
diu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz,  cie-
szyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Mszy  świętej  w intencji  Ojczyzny  w pa-
rafii  pw. Przemienienia Pańskiego w Koszy-
cach Wielkich przewodniczył  jej  proboszcz, 
ks.  Paweł  Płatek,  a homilię  wygłosił  dyrek-
tor radia RDN, ks. dyr hab Jan Bartoszek.

Na grobach bohaterów

Wola  Rzędzińska,  Koszyce  Małe  i Błonie  –  
w tych  miejscach  delegacja  parlamentar-
na  wraz  z przedstawicielami  władz  gminy  
Tarnów  złożyli  kwiaty  z okazji  Narodowe-
go  Święta  Niepodległości,  11  listopada.   
Wiązanki  na  grobach  bohaterów  składali  
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poseł  Anna Pieczarka,  wójt  Grzegorz  Kozioł,  
historyk Adam Ryba, a w Błoniu także sołtys 
tej miejscowości, Antoni Batko. 

Warto przypomnieć,  że na terenie naszej  
gminy znajduje  się  w sumie pięć  cmentarzy  
z  I  wojny  światowej,  na  których  zostali  po-
chowani żołnierze armii  rosyjskiej  i austro – 
węgierskiej. Na niektórych tablicach nagrob-
kowych są polskie nazwiska.

Gmina Tarnów  
na Forum Wójtów 
 i Burmistrzów 
Małopolski – online
Wójt Grzegorz Kozioł wziął udział w kolejnej, 
roboczej  debacie  poświęconej  najbardziej  
aktualnym  tematom,  zadaniom  prioryteto-
wym  dla  szefów  samorządów.  W spotkaniu 
za  pomocą  komputerów  uczestniczyli  po-
nadto  przedstawiciele  władz  wojewódzkich  
–  Urzędu  Marszałkowskiego  i Wojewódzkie-
go w Krakowie. Rozmawiano m.in. o bieżącej 
sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, 
możliwościach  pozyskiwania  środków  po-
mocowych dla samorządów, nowej perspek-
tywie  finansowej  Unii  Europejskiej  na  lata  
2021 – 2027 czy rządowych środkach do wy-
korzystania.

Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Niezłomnej  
i Niepodległej 2020 
Tegoroczne  eliminacje  do  Ogólnopolskiego  
Festiwalu  Piosenki  Niezłomnej  i Niepod-
ległej,  odbyły  się,  ze  względu  na  sytuację  
epidemiologiczną, w formule  ONLINE.  Przy-
pomnijmy, że eliminacje do Festiwalu odby-
wają się już od kilku lat w Koszycach Małych 
licznie gromadząc wokalistów, zespoły i chó-
ry.  Tematem  Festiwalu  są  piosenki  i pieśni 
partyzanckie,  obozowe,  patriotyczne,  zwią-
zane z historią Polski.

Uczestnicy  tegorocznej  edycji  bardzo  
licznie  dostarczyli  nagrania  swoich  wystę-
pów do współorganizatora, Centrum Kultury 
i Bibliotek Gminy Tarnów. Piękne wykonania 

przesłali  zarówno  soliści,  duety  jak  i zespo-
ły.  Zgłoszenia  były  zarówno  z terenu  naszej  
gminy,  całego  regionu  tarnowskiego,  jak  
i  z  Oświęcimia,  Zielonej  Góry  czy  Nowego  
Sącza.  Nagrania  oceniło  jury  eliminacji,  na  
czele z Panią Dorotą Przeczek.

Będzie nowe miejsce 
spotkań dla seniorów  
w Woli II

Kuchnia,  łazienka  i duży  pokój  do  spotkań  –  
w siedzibie OSP w Woli Rzędzińskiej powstają 
specjalne pomieszczenia dla seniorów. Pienią-
dze na ten cel pochodzą z funduszu sołeckie-
go. – Miejsce spotkań jest nam bardzi potrzebne 
i bardzo na nie czekamy. Będzie gdzie porozma-
wiać,  czy  upichcić  coś  dobrego  –  mówi  Geno-
wefa Kuś z Klubu Seniora w Woli Rzędzińskiej.

Ekopartnerzy na rzecz 
słonecznej energii 
Małopolski 
Umowa z wykonawcami  projektu  „Ekopart-
nerzy  na  rzecz  słonecznej  energii  Małopol-
ski” została podpisana. Dzięki projektowi, już 
wkrótce blisko 100 domostw w naszej gminie 
otrzyma  dofinansowanie  na  zainstalowanie  
instalacji fotowoltaicznych. 

W ekologicznym  projekcie  udział  bierze  
31 małopolskich gmin, w tym gmina Tarnów. 
W naszej gminie z dofinansowania do ekolo-
gicznych  instalacji  fotowoltaicznych  i pomp 
ciepła  skorzysta  blisko  100  gospodarstw  
domowych.  Nabór  do  projektu  oraz  audyty  

energetyczne, w trakcie  których  dobierano  
moc i lokalizację  urządzeń  zostały  sporzą-
dzone w ubiegłym roku. Trwa podpisywanie 
umów o dofinansowanie z właścicielami 
budynków.  Projekt  „Ekopartnerzy  na  rzecz  
słonecznej  energii  Małopolski”  realizowany  
w ramach  Regionalnego  Programu  Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

XIX Sesja 
Rady Gminy Tarnów

W dniu  9  grudnia,  ze  względu  na  sytuację  
epidemiczną w trybie online,  odbyła się XIX 
Sesja Rady Gminy Tarnów. Kluczowe sprawy, 
którymi na sesji zajmowali się radni to staw-
ki  podatkowe,  opłaty  za  gospodarowanie  
odpadami  komunalnymi  oraz  komunikacja  
autobusowa w gminie Tarnów. 

Radni  zajmowali  się  także  stawkami  
podatków  lokalnych  i ustalili,  że  będą  one  
podwyższone  jedynie  o kwotę  wynikającą  
z inflacji.  To  niewielki  wzrost,  a korekta  wy-
nikała m.in. z najnowszych wskaźników pro-
centowych  podanych  przez  Główny  Urząd  
Statystyczny. 

Od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie też opłata 
za  gospodarowanie  odpadami  komunalny-
mi  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  
gminy  Tarnów.  Nowa  kwota  wynika  wprost  
z przetargu, a ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach jasno precyzuje zasa-
dę,  według  której  system  gospodarki  odpa-
dowej powinien się bilansować. 

GMINNE WIEŚCI
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Pracownicy Centrum Kultury i Bibliotek szyli maseczki i flagi narodowe, 
dbali o estetykę miejscowości i organizowali wydarzenia transmitowane online

Kultura 2020 – inaczej nie znaczy mniej
Pandemia koronawirusa spowodowała 

konieczność  przeorganizowania  pra-
cy gminnej instytucji kultury. Inaczej nie 
oznaczało  jednak  mniej.  Nie  było  możli-
wości  organizowania  dużych  wydarzeń  
i  spotkań  plenerowych,  ale  transmisje  
online cieszyły się również dużą popular-
nością  i  podtrzymywały  poczucie  tożsa-
mości oraz wspólnoty mieszkańców gmi-
ny Tarnów. Pojawiły się nowe inicjatywy, 
nowe formy działalności i aktywności nie 
tylko pracowników samego Centrum Kul-
tury  i  Bibliotek,  ale  także zatrudnionych 
w  bibliotekach  czy  do  obsługi  środowi-
skowych domów kultury i obiektów spor-
towych. 

Pracownicy Centrum Kultury i Bibliotek 
niezwłocznie  przystąpili  do  szycia  mase-
czek  ochronnych  na  usta  i  nos  gdy  tylko  
pandemia koronawirusa dotarła do nasze-
go  kraju  i  wprowadzone  zostały  pierwsze  
restrykcje.  Ręcznie  uszyte  maseczki  wie-
lokrotnego  użytku,  które  wykonane  były  
z  bawełny  i  flizeliny,  rozdawano  w  wyzna-
czonych punktach w poszczególnych miej-
scowościach i bezpłatnie mógł ją otrzymać 
każdy mieszkaniec gminy Tarnów.

Równie dużą akcją było szycie flag naro-
dowych przed tegorocznym Świętem 11 li-
stopada. Uszyto ich w sumie 7 tysięcy. Biało
-czerwone flagi Polski trafiły do wszystkich 
domów  w  gminie  wraz  z  jesiennym  wyda-
niem „Nowin”.

Pracownicy  CKiB,  ale  także  osoby  za-
trudnione  na  co  dzień  w  środowiskowych  
domach kultury, bibliotekach czy na base-
nie  własnoręcznie  wykonali  kilka  tysięcy  
bożonarodzeniowych  kartek  świątecznych  
z życzeniami. Trafią do seniorów oraz przy-
jaciół gminy Tarnów.

Od wiosny dbali o estetykę naszych miej-
scowości.  Robili  porządki  na  poboczach  
i  skarpach,  a  także angażowali  się  w akcje  
sadzenia  kwiatów  i  krzewów.  Dawało  to  
znakomity  efekt  estetyczny.  Wykonywali  
prace,  które  normalnie  trzeba  byłoby  zle-
cać  firmom  ogrodniczym.  Przeprowadzali  
też inne drobne prace porządkowe i remon-
towe, co przynosiło dalsze oszczędności dla 
gminnego budżetu.

Z pleneru do sieci
Wydarzenia  o  masowym  charakterze  ze  

względu  na  wprowadzone  obostrzenia  od  
marca  już  nie  były  możliwe,  ale  nie  ozna-
cza  to,  że  w  gminie  Tarnów  nic  się  w  tym  
względzie  nie  działo  i  zrezygnowano  np.   

z  obchodów  świąt  narodowych,  symbo-
licznych  dożynek  czy  innych  zapisanych  
w kalendarzu cyklicznych imprez. Większość 
z nich śledzić można było w sieci.

3  maja  w  Woli  Rzędzińskiej  z  zachowa-
niem wszelkich zaleceń epidemicznych gmi-
na Tarnów świętowała 229. rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji. Po Mszy św. w kościele pw. 
Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy  na  placu  
Bohaterów  Armii  Krajowej  odbyła  się  krót-
ka  uroczystość  patriotyczna.  Transmisję  na  
żywo z tego wydarzenia można było oglądać 
za  pośrednictwem  telewizji  Tarnowska.TV  
oraz na stronie internetowej gminy.

W  dobie  pandemii  pracownicy  CKiB  nie  
zapomnieli  o  najmłodszych.  Zabawne  wy-
stępy,  dziecięce  gwiazdy  i  wartościowe  na-
grody – tak wyglądał wirtualny dzień dziec-
ka  w  gminie  Tarnów,  który  odbył  się  przed  
halą  widowiskowo-sportową  w  Koszycach  
Wielkich.  W  ponad  2-godzinnym  spotkaniu  
online wzięło udział przeszło 1200 dzieci.

W Białej zorganizowana została coroczna 
uroczystość dla upamiętnienia bohaterstwa 
harcerzy  Szarych Szeregów,  którzy  podczas  
II  wojny światowej  ponieśli  śmierć  w walce  
z Niemcami.

Pamięć  jednej  z  najważniejszych  bitew  
w historii świata – setną rocznicę Bitwy War-
szawskiej  uczczono  złożeniem  kwiatów  na  
grobach  lokalnych  bohaterów  oraz  miano-
waniem  pośmiertnie  na  I  stopień  oficerski  
sierżanta  Aleksandra  Furmańskiego.  Z  kon-
certem  „Muzyczna  sztafeta  wolności”  wy-
stąpił w Kościele w Woli Rzędzińskiej zespół 
Passionart.  Całe  wydarzenie  można  było  
oglądać w Internecie.

KULTURA
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Relację  online  była  dostępna  z  dożynek  
gminnych  w  Zbylitowskiej  Górze.  Choć  od-
były  się  w  mocno  okrojonym  zakresie  to  
nie  zabrakło  nabożeństwa  dziękczynnego,  
tradycyjnego  obrzędu  i  muzyki  ludowej,  
konkursu wieńca oraz konkursu dla ogląda-
jących z super nagrodami.

Warto  tutaj  dodać,  że  dzięki  staraniom  
CKiB najładniejszy wieniec z gminy Tarnów, 
wykonany  w  Porębie  Radlnej  pojechał  na  
dożynki  prezydenckie  do  Warszawy.  Po  raz  
drugi zwyciężył w ogólnopolskim konkursie, 
rozsławiając Małopolskę i naszą gminę.

Wokaliści, chóry i zespoły w różnych gru-
pach wiekowych wzięły udział w przesłucha-
niach do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosen-
ki  Niezłomnej  i  Niepodległej  im.  Henryka  
Rasiewicza ps. „KIMA” 2020, które odbyły się 
w Koszycach Małych.

Obchody Święta 11 listopada odbyły się  
tym  razem  w  kościele  pw.  Przemienienia  
Pańskiego  w  Koszycach  Wielkich.  Przekaz  
z Mszy św. za Ojczyznę oraz koncertu pieśni 
patriotycznych  w  wykonaniu  muzyków  Fil-
harmonii  Krakowskiej  można  było  śledzić  
na żywo w aż trzech miejscach – na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tarnów, w tele-
wizji Tarnowska TV oraz w RDN Małopolska.

Aerobik na polu
W  miarę  możliwości  kontynuowa-

ne  były  spotkania  i  zajęcia  z  seniorami.  
W marcu zorganizowany został wyjazd do 
Częstochowy,  a  we  wrześniu  do  Krynicy  
i na Jaworzynę. Na początku roku – dokąd 
sytuacja na to pozwalała - w bibliotekach 
odbywały się spotkania autorskie.

Biblioteki  –  z  krótkimi  przerwami  –  
działały cały czas z  zapewnieniem wymo-
gów  sanitarnych.  Podobnie  rzecz  wyglą-
da  ze  środowiskowymi  domami  kultury  
i  obiektami  sportowymi.  Były  otwarte  dla  
mieszkańców,  gdy  tylko  zezwalały  na  to  
rządowe  zasady  i  ograniczenia  związane  

ze  zwalczaniem  pandemii  koronawirusa.  
Na wynajem pomieszczeń w domach kul-
tury  oraz  hal  sportowych  wprowadzane  
były promocyjne ceny. 

Wprowadzane były też nowe formy ak-
tywności  i  propozycje  dla  mieszkańców  
dostosowane  do  panujących  uwarun-
kowań.  Na  przykład  organizowane  były  
bezpłatne  zajęcia  aerobiku  w  plenerze.  
Umożliwiało to ćwiczenia z  zachowaniem 
bezpiecznych  odległości.  Prowadzone  
były  przez  wykwalifikowanych  trenerów.  
Inną  propozycją  były  zajęcia  aqua  aero-
bicu w Centrum Rekreacji  Wodnej  w Woli  
Rzędzińskiej, w tym o nazwie „zdrowy krę-
gosłup”, które cieszyły się dużą popularno-
ścią.

Warte  podkreślenia  jest  też  to,  że  pra-
cownicy CKiB sami przygotowują teksty do 
gazety  „Nowiny  Tarnowskiej  Gminy”  i  nie  
są do tego zatrudniane osoby z zewnątrz. 
Skład periodyku wykonywany jest również 
we własnym zakresie.

Inwestycje 
w obiekty i nie tylko
Czas  pandemii  kornowairusa  wykorzy-

stany został  na  przeprowadzenie  licznych 
prac i  inwestycji  w obiektach nadzorowa-
nych przez CKiB.

W  bibliotece  w  Woli  Rzędzińskiej  wy-
mieniono  ogrzewanie  z  elektrycznego  na  
gazowe  i  wyposażono  kafejkę  interneto-
wą. W nowo wybudowanym domu kultury 
z pomieszczeniami dla remizy OSP w Zgło-
bicach  umeblowano  wnętrza  i  zakupiono  
wyposażenie dla zaplecza kuchennego. 

Hala  widowiskowo-sportowa  w  Koszy-
cach Wielkich mieni  się  nowymi kolorami 

–  wnętrza  obiektu  odnowiono,  częściowo  
wymieniono zniszczone elementy trybun. 
Każdy,  kto zamiast  biegać za piłką będzie 
oczekiwał  np.  na  swoje  dziecko,  może  to  
teraz uczynić w mini kafejce. Modernizacji 
wnętrz  doczekał  się  również  dom  kultury  
w  Koszycach  Wielkich  (w  budynku  starej  
poczty).  Trwa  przebudowa  pomieszczeń  
i zakup wyposażenia.

Ostatnie  piętro  budynku  wielofunkcyj-
nego w Zbylitowskiej Górze jest już po ada-
ptacji.  Nowe sale  są  do dyspozycji  miesz-
kańców, a przede wszystkim miejscowych 
seniorów, którzy będą mogli się tam spoty-
kać. W domu kultury w Tarnowcu zamon-
towano  profesjonalne  nagłośnienie.  Dla  
biblioteki dokupiono dodatkowe regały na 
nowości czytelnicze, w które jest ona nie-
ustannie zaopatrywana.

Doposażono  budynek  szatni  znajdu-
jącej  się  na  stadionie  w  Woli  Rzędzińskiej  
oraz  zainstalowano  urządzenia  podgrze-
wające wodę. W Centrum Kultury i Sportu 
w  Koszycach  Małych  wykonano  moder-
nizację  sali  sportowej  (demontaż  znisz-
czonych  ekranów  dźwiękoszczelnych  
i  malowanie  obiektu).  Na  budynku  szatni  
„Orlika”  w  Tarnowcu  uszczelniono  dach,  
a w Centrum Rekreacji Wodnej w Woli Rzę-
dzińskiej została zmodernizowana instala-
cja elektryczna.

-  Przygotowanie  i  przeprowadzenie  tak  
wielu  zadań  o  charakterze  inwestycyjnym  
możliwe  było  ze  względu  na  oszczędności  
w wydatkach bieżących. Pisaliśmy projekty 
i na sporą część przedsięwzięć pozyskaliśmy 
środki  zewnętrzne,  a  pieniądze  na  wkład  
własny mieliśmy również dzięki oszczędno-
ściom  spowodowanym  nieco  ograniczoną  
działalnością wskutek pandemii koronawi-
rusa –  mówi  Ewa  Kubisztal,  zastępca  dy-
rektora Centrum Kultury i Bibliotek.

KULTURA
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Młodzi zdolni znów nagrodzeni
Kolejne osoby odebrały Stypendia Wójta Gminy Tarnów za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach, m.in. plastycznej, 

projektowania  ubioru,  kolarstwie  górskim,  judo,  sporcie  kartingowym,  projektowania  graficznego,  czy  pływania.  Tym  
razem nagrody finansowe trafiły do Dawida Głowacza, Magdaleny Górskiej, Patrycji Miecznik, Szymona Zauchy, Natalii Idzior, 
Maciej  Gładysza  i  Weroniki  Kolbusz.  –  Jestem  pod  wrażeniem  nie  tylko  Waszych  osiągnięć,  ale  i  energii  oraz  zaangażowania  
w to co robicie. Nawet jak o tym opowiadacie, czuć pasję. Jestem spokojny o przyszłość naszej gminy – mówi z uśmiechem wójt, 
Grzegorz Kozioł.

Dawid Głowacz
ze Zbylitowskiej  Góry od lat tre-
nuje  kolarstwo górskie,  ostatnio  
zdobył tytuł Mistrza Polski w ko-
larstwie górskim Family Cup XXIV 
(finał  na  szczeblu  wojewódz-
kim),  przed  rokiem  zaś  tytuł  wi-
cemistrza Polski na szczeblu wo-
jewódzkim.

Maciej Gładysz
młody mieszkaniec z Koszyc Ma-
łych, którego od sześciu lat pasją 
jest  sport  motorowy,  posiada  
wszystkie  licencje  narodowe  
i  międzynarodowe,  w  rankingu  
FIA-CIG.  Jest  w  pierwszej  dzie-
siątce  zawodników  do  13  lat  na  
świecie.  Maciej  Gładysz  jest  po-
nadto  wielokrotnym  mistrzem  
Polski  w  wyścigach  kartingo-
wych  w  2017,  2018  i  2019  roku,  
a  w  2021  roku  przechodzi  do  
wyższej serii wyścigowej. Będzie 
startował  w  blisko  20  weeken-
dach wyścigowych na torach we 
Włoszech,  Hiszpanii,  Szwecji,  
Portugalii i w Niemczech.

Szymon Zaucha
z miejscowości Jodłówka – Wałki 
jest  technikiem  organizacji  re-
klamy. Przed rokiem wziął udział 
w  ogólnopolskim  konkursie,  
którego  celem  było  nakręcenie  
krótkometrażowego  filmu  pod  
hasłem  „Szkoła  wolna  od  uży-
wek”. Film ten okazał się najlep-
szą  animacją  i  pokonał  konku-
rentów na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim.

Magdalena Górska
z  Nowodworza  od  wielu  lat  tre-
nuje  judo  w  Pałacu  Młodzieży,  
posiada  osiągnięcia  na  szczeblu  
międzynarodowym  i  ogólno-
polskim,  m.in.  pierwsze  miejsce  
w Pucharze Czech.

Weronika Kolbusz
ze Zbylitowskiej Góry jest zawod-
nikiem  klubu  Start  Tarnów  przy  
Tarnowskim  Zrzeszeniu  Sporto-
wym  Osób  Niepełnosprawnych,  
w  którym  trenuje  w  sekcji  pły-
wackiej. To wielokrotna mistrzy-
ni zawodów na szczeblu ogólno-
polskim,  w  których  zajmowała  
pierwsze  miejsce.  Ostatnio  star-
towała  w  XIX  Integracyjnym  
Maratonie  Pływackim  o  Puchar  
Rektora  UEK  w  Krakowie  –  Edy-
cja  Mikołajkowa i  otrzymała wy-
różnienie za wytrwałość. Patrycja Miecznik

z  Poręby  Radlnej,  której  wśród  
najważniejszych  laurów  uzdol-
nionej  plastycznie  jest  m.in.  za-
projektowanie  statuetki  na  32.  
Tarnowską  Nagrodę  Filmową  
jury  dziecięcego,  tzw.  Maszkę.  
Projektuje,  maluje  obrazy,  lubi  
aranżować wystroje wnętrz.

Natalia Idzior
ze  Zgłobic  jest  m.in.  finalistką  
Ogólnopolskiej  Olimpiady  Wie-
dzy i Umiejętności z Zakresu Pro-
jektowania i Wytwarzania Odzie-
ży.  Jej  pasją  jest  projektowanie  
i szycie ubrań.

Wszystkim  nagrodzonym  mocno  gratulujemy.  Piszemy   
o nich także na fb Gminy Tarnów.

Przypomnijmy,  że  laureatami  Stypendiów  Wójta  Gminy  
Tarnów w mijającym, 2020 roku, byli także:

- Natalia Ćwik z Koszyc Małych,
- Piotr Stępak ze Zbylitowskiej Góry,
- Adrian Wilk z miejscowości Jodłówka Wałki,
- Ksawery Masiuk z Tarnowca.

NASZE SPRAWY
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Ferie zimowe w jednym terminie 
– co sadzą o tym uczniowie?

Zmiany personalne w oświacie

Decyzją  rządu,  w  związku  z  sytuacją  
epidemiczną,  ferie  zimowe  w  całej  

Polsce rozpoczną się 4 stycznia i potrwa-
ją  dwa  tygodnie,  czyli  do  17  stycznia.  
To  jeden  ze  sposobów  minimalizowania  
ryzyka  zachorowań.  Przerwa  w  nauce  
zbiegnie się tym samym z przerwą świą-
teczną i w rzeczywistości wolne od szko-
ły przedłuży się do blisko miesiąca. Stoki 
narciarskie  podczas  ferii  mogą  funkcjo-
nować, lecz hotele i restauracje pozosta-
ną zamknięte. 

Co  o  jednym  dla  całej  Polski  terminie  
ferii świątecznych sądzą najmłodsi miesz-
kańcy gminy Tarnów?

Rafał ze Zbylitowskiej Góry:
-  Marzy  mi  się  choćby  krótki  wyjazd  na  

ferie.  Przez  epidemię  nie  byłem  nigdzie  
na  wakacjach,  liczyłem,  że  w  ferie  pojadę  
w  góry.  Moi  i  moich  najbliższych  kumpli  
rodzice  się  przyjaźnią  i  nawet  wstępnie   

zarezerwowaliśmy  miejsce  na  pobyt,  ale  
nie wiem czy to się uda. O kurcze…

Oliwka z Błonia:
-  Na  pewno  odpoczniemy  od  nauki,  

nie  trzeba  będzie  od  razu,  z  rana  siadać  
do  komputera.  I  to  jest  super,  ale  rodzice  
mówią, że na wyjazd raczej marne szanse. 
Ferie dla całej  Polski  są o tej  samej porze,  
więc jak ludzie nawet na jeden dzień gdzieś 
się wyrwą to przecież tłok będzie. A wtedy 
można się zarazić, więc chyba lepiej już ni-
gdzie  nie  wyjeżdżać.  Może będzie  śnieg to 
się z koleżankami pobawimy w śnieżki. 

Kasia z Łękawki:
-  To  jest  taki  specyficzny  czas.  Ciągle  

tylko  ten  koronawirus  i  koronawirus  i  wy-
jeżdżać nie można. Mama mówi, że trzeba 
to przeczekać i za rok będzie już normalnie. 
Mama  obiecała,  że  weźmie  jakieś  wolne  
dni  od  pracy  i  spędzimy  trochę  czasu  ra-
zem.  Może  gdzieś  pojedziemy  na  jeden  

dzień. Chciałabym zobaczyć góry w śniegu, 
a mój brat – morze w zimie. No, ale nad mo-
rze na jeden dzień się nie da…

Szymon z Koszyc Wielkich:
-  Wolałbym, żeby ferie  były  normalne,  jak  

kiedyś, ale wiem, że jest koronawirus i trzeba 
poczekać aż minie. A wtedy pojadę na narty do 
Zakopanego.  Nauczyłem  się  w  tamtym  roku  
i bardzo mi się to spodobało. Wydaje mi się, że 
niedługo  nie  będzie  już  tylu  zachorowań,  bo  
jest ich coraz mniej. Jestem dobrej myśli!

W wyniku  wygranego  konkursu,  Anna  
Filar  została  dyrektorem  Szkoły  

Podstawowej  im.  hetmana  Jana  Tar-
nowskiego  w  Tarnowcu.  Zastąpiła  Annę  
Chmurę,  która  pełniła  tę  funkcję  przez  
ostatnich  siedemnaście  lat,  lecz  także  
wskutek wygranego konkursu została dy-
rektorem  Centrum  Sztuki  Mościce.  Annę  
Filar z kolei, która była dyrektorem Gmin-
nego Żłobka „Maluszek” w Woli Rzędziń-
skiej, zastąpiła Katarzyna Duda. 

-  Moja  wizja  szkoły  opiera  się  na  zało-
żeniu,  że  ma  być  to  placówka  przyjazna  

dziecku, otwarta na inicjatywy nauczycieli, 
uczniów  i  rodziców.  Pragnę  posiadanymi  
umiejętnościami  i  doświadczeniem  służyć  
całej społeczności – mówi Anna Filar. 

Nowa  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  
w  Tarnowcu  jest  nauczycielem  od  dzie-
sięciu  lat.  Pracę  w  szkolnictwie  zaczynała  
w  Łękawce.  Jest  także  absolwentką  stu-
diów  teologiczno  –  filozoficznych.  Po-
dyplomowo  ukończyła  edukację  przed-
szkolną  i  wczesnoszkolną  z  językiem  
angielskim,  bibliotekoznawstwo  oraz  za-
rządzanie w oświacie. 

Katarzyna  Duda  pracę  zaczynała  
w  Publicznym  Przedszkolu  w  Woli  Rzę-
dzińskiej. – Chciałabym, żeby żłobek, któ-
rym  od  niedawna  kieruję,  mógł  się  stale  
rozwijać,  a  dzieci  czuły  się  zawsze  jak  
w  domu.  Nasza  praca  w  dobie  epidemii  
skupia  się  teraz  przede  wszystkim  na  za-
pewnieniu im bezpieczeństwa. Taki jest cel 
numer jeden. 

Nowa  szefowa  żłobka  w  Woli  Rzę-
dzińskiej  jest  absolwentką  pedagogiki   
specjalnej.

Szpadzistka z Koszyc Wielkich – Renata Knapik – Miazga 
Mistrzem Polski
Zawodniczka  AZS  AWF  Kraków  zdobyła  tytuł  mistrzyni  
Polski  w  szpadzie.  Złota  medalistka  pochodzi  z  gminy  
Tarnów, z Koszyc Wielkich. Szpadzistka z Koszyc Wielkich to 
dwukrotna stypendystka gminy Tarnów, która współpracuje 
także  z  lokalnym  samorządem.  W  swojej  rodzinnej  
miejscowości  prowadzi  m.in.  zajęcia  z  szermierki  dla  
młodzieży.

Ksawery Masiuk, pływak z Tarnowca z rekordem Polski
Ksawery  Masiuk,  pływak  z  Tarnowca  tryumfował  w  XXXI  
Memoriale  Marka  Petrusewicza  we  Wrocławiu.  W  ostatnim  
wyścigu  zawodów,  w  finale  juniorskim  na  50m  stylem  
motylkowym,  ustanowił  rekord  Polski  16  -  latków.  To  już  
kolejny  rocznikowy  rekord  16  –  latków  reprezentanta  
z  gminy  Tarnów.  Ksawery  Masiuk  jest  stypendystą  Wójta  
Gminy Tarnów. Nagrodę odebrał w końcówce sierpnia br.
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Wprawieni w zdalne nauczanie, 
czyli szkoły w dobie epidemii 

- Nabieramy wprawy w nauce przez kom-
puter, dobrze, że na wypadek zagrożenia 
mamy  takie  narzędzia,  lecz  chcieliby-
śmy już powrócić do normalności – mówi 
z  uśmiechem  dyrektor  Szkoły  Podsta-
wowej  w  Zgłobicach,  Barbara  Między-
brodzka – Parcianko. Jej opinię podziela 
większość  szefów  gminnych  placówek  
oświatowych,  nauczycieli,  dzieci  oraz  
rodziców. Nie jest tajemnicą, że wszyscy 
oni przeszli od marca prawdziwy chrzest 
bojowy,  a  ci  ostatni  nierzadko  przeorga-
nizowali  nawet  swoje  życie,  by  pomóc  
w  nauce  swoim  pociechom.  Jak  funk-
cjonował  system  oświaty  w  kończącym  
się  roku  kalendarzowym?  Był  nie  tylko  
bardzo  pracowity  pod  względem  eduka-
cyjnym, ale i bogaty w inicjatywy oraz in-
westycje. Ale po kolei. 

Niemal  wszystkie  szkoły  w gminie Tar-
nów – zarówno publiczne, jak i niepublicz-
ne,  dzięki  wsparciu  z  budżetu  gminy  Tar-
nów, zakupiły laptopy dla swoich uczniów 
i  wypożyczyły  tym, którzy nie  mieli  w do-
mach  wystarczającego  sprzętu  do  nauki  
zdalnej.  Szkoły  stanęły  na  wysokości  za-
dania także pod względem dostosowania 
się do obowiązujących norm sanitarnych. 
Wiązało  się  to  nie  tylko  z  zakupem  środ-
ków  do  dezynfekcji,  ale  i  np.  specjalnego  
sprzętu  do  przewozu  posiłków,  stojaków  
na żel czy parownic. 

Trudny  czas  koronawirusa  nie  prze-
szkodził  jednak  w  zdobywaniu  osiągnięć  
i  realizowaniu  pasji.  Mimo,  że  większość  
konkursów  czy  festiwali  odbywało  się  
w formie online, uczniowie ze szkół w gmi-
nie  Tarnów,  z  sukcesami  w  nich  uczest-
niczyli.  Przykładem  są  laury  zdobyte  
w  ramach  Ogólnopolskiego  V  Festiwalu  
Piosenki  Niezłomnej  i  Niepodległej  im.  
Henryka Rasiewicza „Kima”, w którym na-
grody  uzyskali  uczniowie  Niepublicznego  
Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w  Łę-
kawce: Julia Piska i zespół Trio w składzie: 
Oliwia  Onik,  Katarzyna  Filar  i  Arkadiusz  
Łabędź. 

Zdalne nauczanie, 
czyli co?
Czyli  nauka  z  wykorzystaniem  edu-

kacyjnej  platformy  komunikacji  -  nauka  
przed  komputerem,  tabletem  lub  telefo-
nem. Obowiązuje zwykle ten sam podział 
godzin  co  podczas  nauki  stacjonarnej  
w  szkole,  a  udział  w  zajęciach  trzeba  po-
twierdzić.  Obecność,  tak  jak  w  szkole,  

sprawdzana  jest  zaraz  na  początku  lekcji,  
a  spóźnienie  grozi  wpisaniem  przez  na-
uczyciela nieobecności. Podobnie w przy-
padku, gdy rodzic chce np. zwolnić dziec-
ko w związku z wizytą u lekarza – musi to 
zgłosić  wychowawcy.  Co  zrobić,  gdy  np.  
sprzęt  nam  szwankuje  czy  np.  mikrofon  
nie dzieła i nie możemy się połączyć z sys-
temem?  Żeby  uniknąć  kłopotów,  jak  naj-
szybciej zgłosić to wychowawcy :) 

Większość uczniów uczy się w domach 
przed  komputerem,  w  uzasadnionych  sy-
tuacjach  jednak  przychodzą  do  świetlicy  
szkolnej.  Dzieje  się  tak  np.  w  przypadku  
hospitalizacji  rodziców  z  powodu  COVID  
19 lub, gdy nie przysługuje im zasiłek opie-
kuńczy z powodu konieczności sprawowa-
nia opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 
przez okres zwolnienia od pracy.

Zdalne nauczanie 
w ocenie uczniów, 
rodziców i nauczycieli 
– sonda: czy podoba 
Ci się taka forma nauki?

Elżbieta  Chrząszcz,  dyrektor  
Niepublicznego Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Łękawce:

-  Na  początku  opornych  nie  brakowało  
(śmiech). Przestawienie się z systemu pracy 
bezpośredniej w sali lekcyjnej na takie mó-
wienie  do  komputera,  delikatnie  mówiąc,  
nie u wszystkich wzbudzało entuzjazm. Nie 
wszyscy  także,  powiedzmy  sobie  szczerze,  
potrafili  biegle  korzystać  z  tych  nowocze-
snych  form  komunikacji.  Teraz  jest  już  do-
brze, doszliśmy do wprawy i mimo tego, że 
zajęcia  mogę  prowadzić  z  herbatą  w  dło-
niach,  wolałabym  powrót  do  normalnych  
lekcji. 

Barbara  Międzybrodzka  -  Par-
cianko, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Zgłobicach:

-  Mam  obawy.  Lekcje  są  skrócone,  czas  
na  przyswajanie  treści  ograniczony,  reali-
zujemy  tylko  to,  co  w  podstawie  progra-
mowej  najważniejsze.  Wiem  doskonale,  że  
to  konieczność  i  chwalę  nas,  nauczycieli,  
że  się  dostosowaliśmy,  ale  liczę,  że  to  się  
niebawem  skończy.  Kontakt  komputerowy  
nigdy nie będzie kontaktem bezpośrednim, 
ten ostatni umożliwia przekazanie znacznie 
większej  wiedzy i  nawiązanie  lepszej  więzi  
z młodym człowiekiem.

Marcin Ochał, nauczyciel ze Szko-
ły Podstawowej w Tarnowcu:

-  Uczyliśmy  się  tego  systemu  od  siebie  
nawzajem.  Ktoś,  kto  był  bardziej  doświad-
czony, szkolił tych, co się dopiero wprawiali. 
Wymienialiśmy  doświadczenia.  Dla  mnie,  
zwłaszcza na początku, była to niesamowi-
ta lekcja solidarności.  Brawa też dla infor-
matyków za to, że zawsze byli i  są w goto-
wości. 

Marzena z Koszyc Wielkich, 
matka ucznia i uczennicy:

-  Mam  mówić  całą  prawdę  (śmiech)?  
No, dobrze.  Rodzice mają ogromny wkład 
w  zdalne  nauczanie.  Niektórzy,  zwłaszcza 
ci, którzy mają jeszcze maluszki w począt-
kowych  klasach,  w  zasadzie  wrócili  do  
szkoły i  uczą się na bieżąco ze swoimi po-
ciechami.  Musiałam  zmienić  życie  zawo-
dowe.  Mam  firmę,  w  której  od  wielu  mie-
sięcy  jestem  mniej  aktywna.  Poświęcam  
się dzieciom. 
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Agnieszka z Białej, 
matka ucznia:

- Zależy mi na wynikach nauczania mo-
jego syna. W pracy jestem na pół gwizdka. 
Kiedy  tylko  mogę,  biorę  wolne  –  zaległe  
i  bieżące.  W  pierwszej  fali  epidemii  popro-
siłam szefa o możliwość pracy zdalnej – pół 
na  pół.  Zgodził  się  na  to  na  dłuższy  czas  
i  jestem mu ogromnie  wdzięczna.  Nie  każ-
dy szef coś takiego rozumie. Bardzo chcia-
łabym, żeby sytuacja się normowała i żeby 
dzieci  wróciły  do  szkoły,  wtedy  jest  porzą-
dek.  Odwożę syna po 7.00 do szkoły  i  jadę 
do  pracy.  Jestem  spokojna,  że  do  popołu-
dnia  jest  tam  bezpieczny  i  zaopiekowany.  
Potem pałeczkę przejmują rodzice. Popołu-
dniami, a nie od rana (uśmiech). 

Milena z Tarnowca, uczennica:

- Z jednej strony to fajnie, że uczymy się 
zdalnie,  bo  nie  trzeba  tak  wcześnie  wsta-
wać,  ale  niestety  zdarza  mi  się,  że  gdy  nie  
włączamy kamerek,  jestem w piżamie (za-
kłopotanie).  Jak  jest  sygnał,  że  trzeba  je  
włączyć  to  na  szybko,  na  górę  wkładam  
sweter  (uśmiech).  To nie  to  samo co lekcje  
w szkole, jest zupełnie inaczej. No i jak ktoś 
ma słabszy sprzęt, to go wyrzuca z systemu. 
Nauczycieli też wyrzuca (śmiech). Bywa, że 
w ogóle nie wychodzę z domu. Tak się rozle-
niwiłam, że  nawet wieczorami nie  chce mi  
się iść na spacer z psem. 

Julia ze Zbylitowskiej Góry, 
uczennica:

-  Brakuje  mi  moich  koleżanek.  Kon-
takt  online  to  nie  to  samo.  A  po  16.00  jest  
już  ciemno  i  trochę  boimy  się  wychodzić.   

Czasem się umawiamy, ale rzadko. Rodzice 
się boją koronawirusa, więc nie chodzę też 
na zajęcia popołudniowe.  Nie mam tańca,  
śpiewu  i  szkoły  muzycznej.  Jest  zupełnie  
inaczej. Dobrze byłoby już wrócić do szkoły, 
choć na początku bardzo się  cieszyłam, że 
sobie od niej odpocznę. 

Filip z Woli Rzędzińskiej, uczeń:

-  Nasze  panie  nauczycielki  przez  te  ka-
merki  jakoś  tak  inaczej  wyglądają.  Nie  
chodzi  o to,  że obraz zniekształca,  tylko,  że 
się  chyba…  mniej  malują  (uśmiech).  Cza-
sem o tym rozmawiamy, że z wyglądem nie 
starają się tak jak w szkole. Trochę brakuje 
mi  ruchu,  moich  treningów  i  prawdziwego   

wuefu. Mama mówi, że za bardzo podjadam 
słodycze i,  że przytyję (śmiech).  W sumie to 
normalna szkoła mogłaby się już zacząć.

Zosia z Koszyc Wielkich, 
uczennica:

-  Zdecydowanie  wolę  lekcje,  które  od-
bywają się w szkole. W szkole nie ma odpi-
sywania, a podczas zdalnej nauki, niestety 
się  zdarza.  Nie  wszyscy  są  uczciwi.  Jak  
ktoś chce odpisać na sprawdzianie to ścią-
gawki ustawia tak, żeby nie było ich widać 
w  kamerkach.  Niektórzy  moi  koledzy  czy  
koleżanki  są  jednak  tak  ambitni,  że  za  nic  
w świecie  nie  odpiszą na teście.  Ale  różnie  
z tym bywa…

OŚWIATA

GRUDZIEŃ 2020 | NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY 25



NASZE SPRAWY
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-  Pani  Psycholog,  znaleźliśmy  się  
w  trudnych  czasach,  czasach  zagroże-
nia  koronawirusem  i  lęku.  Czy  z  Pani  
codziennej praktyki zawodowej wynika, 
że  pogubiliśmy  w  tej  niepewności?  Czy  
osób potrzebujących pomocy, zalęknio-
nych,  w  stanach  wręcz  depresyjnych,  
jest rzeczywiście więcej?

Tak, właściwie już od wiosny, od pierw-
szej  fali  epidemii,  mamy  zdecydowanie  
więcej  pacjentów.  Dotyczy  to  zwłaszcza  
młodzieży,  ona  radzi  sobie  z  tym  teraz  
znacznie  gorzej  niż  poprzednio.  Mam  na  
myśli  przede  wszystkim  tych  młodych  
ludzi,  którzy  mają  przed  sobą  ważne  eg-
zaminy  –  zarówno  ósmoklasistów,  jak  
i maturzystów. Boją się, że z powodu zdal-
nego  nauczania,  mogą  mieć  kłopoty.  Na-
sza  w  tym  rola  -  dorosłych,  by  im  pomóc.  
Przede wszystkim pozytywnie motywować 
do  pracy,  stwarzać  dobre  do  niej  warunki  
–  atmosferę  spokoju,  zaufania  i  poczucia  
bezpieczeństwa.  Nastolatkom  warto  też  
pokazać tymczasowość oraz celowość tych 
rozwiązań,  wytłumaczyć,  że  dzieje  się  tak  
ze względu na nasze bezpieczeństwo. 

Pamiętajmy,  że  maluchy  z  kolei  jak  
gąbka  pochłaniają  emocje  dorosłych.  
A  w  naszych  domach,  od  kilku  miesięcy,  
rozmawia się głównie o epidemii, prawda? 
Kilkulatkowie  słysząc  ciągłe  informacje  
o  chorobach,  odejściach  i  rekordach  za-
każeń, po prostu się boją. I niech to będzie 
dla  nas  –  dorosłych  sygnał  ostrzegawczy,  
bo tego rodzaju niepokój może być wspo-
mnieniem silnego lęku także w przyszłości.

Chcę jednak mocno podkreślić, że mimo 
trudnych czasów, w których przyszło nam 
żyć,  radzimy  sobie  z  nimi  nieźle.  Każdy  
człowiek  posiada  zdolności  i  zasoby  ada-
ptacyjnie.  Potrafimy  przetrwać  trudne  
chwile,  a  nawet  -  może  się  też  zdarzyć  -  
wyjść  z  nich  silniejszymi  i  mądrzejszymi.  
Jeśli  spróbujemy  zastanowić  się  w  tych  
trudnych momentach,  czego tak napraw-
dę się boimy i  gdzie tkwi problem, mamy 
szansę  się  z  nim  zmierzyć  i  być  może  na-
wet - zmienić jakość swojego życia. Trzeba 
bowiem pamiętać, że pandemia, czyli stan 
zagrożenia, który bywa porównywalny do 
wojny,  nasila  w  nas  nasze  wcześniejsze  
problemy, przykre doświadczenia, lęki czy 
traumy, które w sobie nosimy. 

- Jak sobie zatem radzić, jak sobie po-
móc? Podobno zachwyt nad codzienno-
ścią,  celebrowanie  zwykłych  czynności  
i chwil bardzo w tej trudnej rzeczywisto-
ści pomagają?

O,  tak.  Warto  wydobyć  jak  najwięcej  
z  prostych  sytuacji,  przypomnieć  sobie  

jaką radość daje  np.  spacer  po lesie  –  na-
ukowcy  podają,  że  już  po  kilkunastu  mi-
nutach  w  takim  krajobrazie  zaczynamy  
czuć  się  lepiej.  Terapeutyczne  może  być  
też słuchanie muzyki,  przeczytanie dobrej  
książki,  obejrzenie  ulubionego  filmu  czy  
rozmowa z kimś bliskim, z kim dawno nie 
rozmawialiśmy. Wrócę jeszcze do zasobów 
adaptacyjnych, jakie posiadamy. Ich wyko-
rzystanie  w  sytuacji  zagrożenia  może  np.  
polegać na realizowaniu tzw. planu B. I my-
ślę  o  tym w ten sposób,  że  tym planem B 
mogą być wszelkiego rodzaju komunikato-
ry, czyli multimedia. Warto z nich teraz ko-
rzystać,  by  mieć  kontakt  z  innymi  ludźmi.  
Jesteśmy istotami społecznymi i zwłaszcza 
w izolacji  bardzo tego potrzebujemy.  Naj-
trudniej  jest  tym osobom, które w izolacji  
są w pojedynkę. Co zrobić? Zadzwonić do 
kogoś  bliskiego,  podzielić  się  uczuciami,  
odczuciami, lękami, niepokojami.

-  A co,  gdy mimo wszystko, mimo ra-
cjonalizacji, dopadnie nas wręcz panicz-
ny lęk?

Bywa, że trzeba szukać pomocy u specja-
listy. Do kontaktu z nimi, czyli z nami -psy-
chologami, psychoterapeutami, zachęcam 
wszystkich, którzy czują, że sobie z tym nie 
radzą. Wizyta u psychologa czy u psychia-
try  nie  jest  już  na  szczęście  niczym  wsty-
dliwym, czy tematem tabu. Mnóstwo osób 
szuka  pomocy,  chce  przepracować  swoje  
problemy,  by  czuć  się  lepiej  -  jeśli  wcze-
śniej  odczuwało  się  dyskomfort,  poczucie  
nieradzenia  sobie,  bezradności.  Bardzo  
do  tego  namawiam,  naprawdę  warto  za-
walczyć  o  własne  zdrowie.  Wśród  specja-
listów zwykle po kilku kontaktach, rzadko 
jednym, decydujemy czy danej osobie po-
trzebna  jest  stała  terapia,  czy  wystarczy  
tylko  doraźna  pomoc.  Długotrwałe  napię-
cie generuje lęk, a nadmiar lęku to już sytu-
acja trudna, która wymaga naprawy. 

- Teraz chyba najtrudniejsze jest to, że 
nie wiadomo kiedy zagrożenie się skoń-
czy…

Oraz to,  że mamy do czynienia z  niewi-
dzialnym wrogiem. Nie widać go, lecz wie-
my,  że  jest  groźny.  To  generuje  napięcie  
i lęk. Dobre informacje są jednak takie, że 
pandemia będzie miała swój kres, pojawi-
ły się też szczepionki, co daje nadzieje, że 
kiedyś się to skończy. 

- Czy myśli Pani, że ludzie wrócą do za-
mkniętych  dziś  teatrów,  kin,  muzeów,  
na koncerty, do domów kultury?

Wrócą,  bo  jesteśmy  istotami  społecz-
nymi  spragnionymi  kontaktu  z  kulturą.  

Może, paradoksalnie bardziej to wszystko 
docenimy? Bo to co jeszcze niedawno było 
takie  zwyczajne  i  powszednie,  dziś  jest  
luksusem. Może też bardziej docenimy lu-
dzi wokół? 

-  No, a póki co, jesteśmy chyba coraz 
mniej  życzliwi  dla  siebie.  Sfrustrowani  
i odburkliwi dla innych. Czyż nie zaczy-
namy bać się ludzi? Bać, żeby nas nie za-
razili po prostu?

Zgadza się i nad tym warto popracować. 
Pamiętajmy,  że  sieć  przyjaznych  relacji  
społecznych  sprzyja  naszemu  zdrowiu.  
Naukowcy twierdzą wręcz, że nie tylko po-
prawia  ona  nasze  zdrowie,  ale  i  zwiększa  
długość  i  jakość  życia.  W  odwrotnej  sytu-
acji, nasz brak życzliwości odczuwamy tak 
samo mocno jak poczucie braku szczęścia. 
Warto być życzliwym dla drugiego zwłasz-
cza  w  tych  trudnych  czasach,  w  którym  
przyszło nam żyć. 

-  Przed  nami  nietypowe  Boże  Naro-
dzenie.  Nietypowe,  bo  pewnie  w  węż-
szym  niż  dotychczas  gronie.  Jakie  to  
będą święta?

Na  pewno  inne  od  tych,  które  znamy  
z  przeszłości,  lecz  może,  paradoksalnie,  
dla  nas  samych,  bardziej  wartościowe?  
Może  posłużą  do  naprawdę  mądrej  re-
fleksji,  tęsknoty,  może  spowodują,  że  ko-
rzystając  z  multimediów,  skontaktujemy  
się  z  kimś  z  kim  dawno  się  nie  kontakto-
waliśmy? A może odnowimy dawne więzi, 
zapomnimy  o  sporach?  Może  prawdziwie  
i  autentycznie  docenimy  tych,  którzy  są  
wokół? Może będzie to dla nas właśnie mi-
lowy krok w rozwoju osobistym? Poobser-
wujmy siebie, przyjrzyjmy się sobie, może 
odkryjemy coś, co w nas od dawna zakryte 
i  zapomniane?  Przy  okazji  grudniowych  
świąt namawiam do takiej refleksji nad sa-
mym sobą. I  do marzeń, które wciąż jesz-
cze możliwe są do spełnienia. 

- Dziękuję za rozmowę. 
- Także dziękuję. 

Rozmowa z Magdaleną Mól – psycholog i psychoterapeutką, kierownik  
Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  
dla Dzieci i Młodzieży przy Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. 
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