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Pożegnanie 
Tadeusza Kurtyki

15 marca br. pożegnaliśmy Tade-
usza Kurtykę z Koszyc Wielkich. 

Był wieloletnim radnym z tej miejsco-
wości gminy Tarnów. Przez przyjaciół 
i znajomych zapamiętany jako życzli-
wy, ciepły i pracowity człowiek.

Tadeusz Kurtyka był inicjatorem 
wielu ważnych inwestycji potrzebnych 
do codziennego funkcjonowania. Mowa 
m.in. o kanalizacji, telefonizacji czy wo-
dociągowaniu. – Był typowym społecz-

nikiem, skorym do 
pomocy ludziom, 
miłym i uczyn-
nym człowiekiem  
– wspomina rad-
ny z Koszyc Wiel-
kich, Eugeniusz 
Wojtarowicz.

Wieloletni radny, który pracował 
m.in. Komisji Budownictwa, Gospodar-
ki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Śro-
dowiska oraz Komisji do Spraw Rodzi-
ny, spoczął na cmentarzu parafialnym 
przy Kościele Przemienienia Pańskiego 
w Koszycach Wielkich.

Duże koszty zimowego utrzymania dróg 

Ruszyło wielkie sprzątanie po zimie

Tegoroczna zima była inna od pozo-
stałych i dała się mocno we znaki 

samorządowcom odpowiedzialnym za 
utrzymanie dróg. Intensywne opady 
śniegu i niskie temperatury oznacza-
ją wysokie koszty odśnieżania dróg 
i chodników oraz miejsc w pobliżu 
obiektów użyteczności publicznej. 
Utrzymanie dróg w czasie poprzed-
nich, łagodnych zim pochłaniało znacz-
nie mniejsze wydatki od tegorocznych. 
W styczniu i lutym mieliśmy do czynie-
nia z obfitymi opadami śniegu, dlatego 
odśnieżanie pochłonęło dwukrotnie 
więcej pieniędzy od zaplanowanych 
na ten cel. W gminie Tarnów zamiast 
400 tysięcy złotych – aż przeszło milion 
złotych. 

Nie ma nic za darmo – więcej śniegu to 
większe koszty

- Nie oszczędzaliśmy na odśnieżaniu, 

reagując na sygnały i interwencje miesz-
kańców. Bo bezpieczeństwo i utrzymanie 
przejezdności dróg to podstawa – mówi 
zastępca wójta, Sławomir Wojtasik i do-
daje: - Trzeba będzie dokonać budżeto-
wych przesunięć. Tak wysokie koszty 
odśnieżania oznaczają mniejsze o kilka-
set tysięcy wydatki na remonty. W roku 
bieżącym ograniczyliśmy koszty na wy-
konanie nowych nakładek bitumicznych, 
zwiększając jednocześnie zakres wydat-
ków na bieżące remonty zniszczonych po 
zimie odcinków.

Pieniądze na zimowe utrzymanie dróg 
liczą wszystkie samorządy w Polsce

Sytuacja dotyczy niemal wszystkich 
gmin w naszym kraju. Na odśnieżanie 
wydały one większość zaplanowanych 
na ten sezon pieniędzy. Konieczne są 
więc przesunięcia w budżetach i reduk-
cja kosztów na bieżące naprawy. W gmi-

nie Tarnów sytuację mogą poprawić 
środki zewnętrzne, które, z różnych 
źródeł, samorząd zamierza pozyskiwać 
na ten cel. A, jak wiadomo, ma w tym 
zakresie spore osiągnięcia.

W poszczególnych miejscowościach gminy Tarnów 
porządkowane są drogi i chodniki. Piasek po zimo-

wym utrzymaniu usuwa nie tylko specjalistyczna firma, 
ale i pracownicy Urzędu Gminy Tarnów.

Pozimowe prace na drogach dotyczyć będą także łatania 
ubytków w jezdniach. Wcześniej jednak, przy współpracy 
z sołtysami i radnymi, zaplanowano przegląd nawierzchni 
we wszystkich miejscowościach.
Naprawy najbardziej zniszczonych jezdni rozpoczną się po 
kwietniowym przeglądzie dróg. Łatanie dziur wykona spe-
cjalistyczna firma. Będzie to dotyczyć każdej miejscowości 
gminy Tarnów.

Póki co, Referat Gospodarki Komunalnej na bieżąco przyj-
muje informacje o stanie gminnych 
nawierzchni. Przekazują je głównie 
sołtysi, członkowie rad sołeckich oraz 
mieszkańcy.
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Jakie działania podejmują władze Ma-
łopolski w walce z pandemią koronawi-
rusa?

W Małopolsce bardzo szybko zareago-
waliśmy na pojawiające się zagrożenie. 
Natychmiast – za zgodą Komisji Europej-
skiej – wprowadziliśmy bardzo daleko 
idące zmiany w Małopolskim Regional-
nym Programie Operacyjnym, a także 
szereg oszczędności w wydatkach bieżą-
cych. Efektem było powstanie pierwszej 
takiej w Polsce tarczy antykryzysowej dla 
obszaru całego województwa. Na walkę 
z Covid-19 i jego skutkami przeznaczyli-
śmy około miliarda złotych. Uruchomili-
śmy pakiety przedsiębiorczości, który po-
zwoliły utrzymać miejsca pracy, płynność 
finansową, społeczną, edukacyjną i roz-
woju. Ale przede wszystkich miliony zło-
tych skierowaliśmy do ochrony zdrowia, 
bo zdrowie mieszkańców województwa 
stanowi dla nas priorytet.

Pan w zarządzie województwa odpo-
wiada m.in. za służbę zdrowia. Jak duża 
była i jest pomoc dla placówek ochrony 
zdrowia w regionie tarnowskim?

Ogromna. Zakupiliśmy sprzęt, aparatu-
rę i wyposażenie niezbędne do skutecznej 
walki z pandemią. Doposażyliśmy oddzia-
ły szpitalne i laboratoria. Beneficjentami 
pomocy były i są szpitale, jednostki zdro-
wia, a także inne podmioty. Dla przykładu 
podam, że na zakup sprzętu, wyposażenia 
oraz środki ochrony indywidualnej Szpital 
im. św. Łukasza w Tarnowie otrzymał 2 
mln 285 tys. zł, Szpital im. Szczeklika prze-
szło milion złotych, a tarnowskie Centrum 
Medyczne KOL-MED przeszło 250 tys. zł. 
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go w Tarnowie przekazaliśmy cztery no-
woczesne i w pełni wyposażone karetki za 
łączną kwotę 2,5 mln zł. Warto też dodać, 
że w ramach pakietu społecznego pomo-
gliśmy publicznym i niepublicznym pla-
cówkom opieki całodobowej z Małopolski, 
w tym z regionu tarnowskiego. Pomaga-
my chronić personel, jak i podopiecznych 
wszystkich tego typu ośrodków w regio-
nie.

Czy jest Pan zwolennikiem metropolii 
tarnowskiej w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, która obej-
mowałaby nie tylko miasto Tarnów, ale 
również sąsiednie gminy?

Zdecydowanie. Wraz z marszałkiem 
Witoldem Kozłowskim byłem inicjatorem 
telekonferencji z samorządowcami ziemi 
tarnowskiej w sprawie utworzenia wła-
śnie metropolii tarnowskiej. Naszym zało-

żeniem i celem jest równomierny rozwój 
całej Małopolski. Dlatego musimy akty-
wizować mniejsze ośrodki, mniejsze mia-
sta, bo – przykładów w kraju na to mamy 
sporo – duże aglomeracje już świetnie so-
bie radzą. A dzięki połączeniu sił Tarnowa 
i sąsiadujących gmin jest szansa na dodat-
kowe pieniądze unijne dla tego regionu 
na kluczowe obszary życia. Jest szansa 
na maksymalne wykorzystanie potencja-
łu całej ziemi tarnowskiej. Rozmawiałem 
też osobiście i jestem w stałym kontakcie 
w tym temacie z panią poseł Anną Pieczar-
ką oraz wójtem Grzegorzem Koziołem, 
który koordynuje działania samorządów 
tarnowskich w zakresie ZiT.

Kiedy rozpocznie się nowy rozdział 
pieniędzy z Unii Europejskiej?

Jest pewien „poślizg”. Spowodowane to 
jest dużymi opóźnieniami w pracach legi-
slacyjnych na poziomie Komisji Europej-
skiej. Jeszcze nie wszystkie akty legisla-
cyjne po stronie KE zostały przygotowane. 
Wpływ na to ma w dużej mierze epidemia 
Covid-19. Pierwsze nabory powinny być 
ogłaszane w czwartym kwartale tego 
roku. Wtedy gotowe mają być regionalne 
programy operacyjne na nową perspek-
tywę. Pierwsze środki z nowego rozdania 
popłyną więc prawdopodobnie do benefi-
cjentów z początkiem przyszłego roku.

Na jakie działania oraz przedsięwzię-
cia środki finansowe w nowej perspek-
tywie unijnej będą mogły pozyskać ta-
kie gminy jak gmina Tarnów?

Nowa perspektywa unijna w dużej mie-
rze będzie kontynuacją poprzedniej – z lat 
2014-2020. Pieniądze gminy będą mogły 
pozyskiwać i wydatkować na dokładnie 
takie same inwestycje, jak dotychczas. 
Priorytetem Unii Europejskiej będzie teraz 
jednak zielony ład oraz wzrost innowacji. 
Chodzi o to, aby poprawiać jakość życia 
mieszkańców, ale również środowiska, 
w którym żyją. A jednocześnie dynamizo-
wać prace badawczo-rozwojowe, bo one 
są dźwignią gospodarki.

Czy w perspektywie unijnej 2021–
2027 na wsparcie finansowe będą mogli 
liczyć również przedsiębiorcy, organiza-
cje społeczne, pojedynczy mieszkańcy?

Oczywiście – przedsiębiorcy, organiza-
cje społeczne, koła gospodyń wiejskich, 
czy pojedynczy mieszkańcy to główni od-
biorcy środków europejskich dystrybu-
owanych przez Lokalne Grupy Działania. 
Znacząca pula pieniędzy w najbliższych 
trzech latach przeznaczona będzie na 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości nie-
związanej z rolnictwem. To dzięki tym 
środkom małe lokalne firmy mogą się 
rozwijać, tworzyć nowe miejsca pracy na 
obszarach wiejskich. Również lokalne or-
ganizacje społeczne, koła gospodyń wiej-
skich, kluby sportowe, Ochotnicze Straże 
Pożarne, parafie i pojedynczy mieszkańcy 
będą mogli uzyskać wsparcie na realiza-
cję jakże potrzebnych inicjatyw służących 
lokalnej społeczności. Wszystkie te inicja-
tywy muszą wypływać oczywiście wprost 
z lokalnych strategii rozwoju realizowa-
nych przez poszczególne LGD. Te nowe 
środki dostępne będą dla beneficjentów 
poprzez nabory organizowane przez LGD 
od czwartego kwartału tego roku. Zachę-
cam zatem wszystkich zainteresowanych 
do przygotowywania niezbędnych doku-
mentacji umożliwiających złożenie dobrze 
przygotowanych wniosków w zbliżających 
się naborach.

Zapytam jeszcze jak Pan postrzega 
gminę Tarnów, jak wygląda obecnie 
współpraca zarządu województwa 
z władzami samorządowymi tutejszej 
gminy?

Nie powiem tutaj niczego odkrywczego. 
Powszechnie wiadomo przecież, że gmina 
Tarnów to lider w regionie pod każdym 
względem. Z taką gminą z przyjemnością 
się współpracuje. Ze spokojem można 
przekazywać środki finansowe, bo wiado-
mo, że zostaną właściwie wydane i bardzo 
dobrze wykorzystane.

Gmina Tarnów to lider pod każdym względem
Rozmowa z wicemarszałkiem Małopolski Łukaszem Smółką



Bożonarodzeniowe 
miasteczko świetlne 
w Koszycach Wielkich

W okresie bożonarodzeniowym centrum 
wsi w Koszycach Wielkich zamieniło się 
w rozświetloną, bajkową krainę. Znalazły 
się w niej m.in. świetlne napisy, brama, fo-
tel, bałwanek czy świąteczna kula. Świetlne 
miasteczko z dekoracjami, światełkami i na-
pisami zapraszało w świątecznym okresie 
mieszkańców całego regionu, którzy pod-
czas spacerów chętnie fotografowali się na 
tle iluminacji świetlnych. Zgodnie z planami, 
centrum Koszyc Wielkich rozbłyśnie świą-
tecznymi światłami już za niecały rok, a co 
więcej, w planach jest wykonanie iluminacji 
w kolejnych miejscowościach naszej gminy.

Odnowiona figura 
wróciła na swoje miejsce

Zabytkowy krzyż z wizerunkiem Jezusa 
w Jodłówce-Wałkach został poddany reno-
wacji. - Ten krzyż jest jednym z symboli naszej 
miejscowości, od lat stoi między zabytkowy-
mi dębami i strzeże nas – mówi sołtys, Lucjan 
Olszówka. Historię zabytkowego krzyża wraz 
z Jezuskiem pamiętają najstarsi mieszkańcy 
miejscowości. - Córka leśniczego, Pani Maria 
opowiada, że dęby, pomiędzy którymi stoi 

krzyż a na nim Jezusek, mają już nawet dwie-
ście lat. Dziś są dwa, a kiedyś były cztery. Od 
lat były zakusy, by je wyciąć, lecz zawsze je 
mieszkańcy nawet wraz z urzędnikami jakoś 
ratowali. Te dęby to nasza historia – mówi 
radny, Ryszard Cop. Dlatego dęby jak stały 
tak stoją, a mieszkańcy są przekonani, że 
mają wraz z krzyżem wyjątkową moc. Krzyż 
między dębami posadowiono w okresie 
I wojny światowej. To rodzaj wotum, zawie-
rzenia Panu Bogu, błagalna prośba o oca-
lenie podczas wojennej zawieruchy. - Biegł 
tędy front wojenny, ludzie się bali o życie – 
dodaje radny Mieczysław Kłósek.

Gminny Żłobek 
„Maluszek” z rządowym 
dofinansowaniem

Placówka otrzymała blisko 28 tysięcy złotych 
z programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej „Maluch Plus”. - Pieniądze, o któ-
re zawnioskowała Gmina Tarnów, zostaną 
przeznaczone na bieżące potrzeby zgodnie 
z zasadami funkcjonowania żłobka – mówi 
dyrektor, Katarzyna Duda, która nie kryje, że 
dodatkowe wsparcie bardzo się przyda np. 
na zakup zabawek czy pomocy dydaktycz-
nych.

To już kolejne wsparcie ze środków ze-
wnętrznych dla Gminnego Żłobka „Malu-
szek” w Woli Rzędzińskiej. W rządowym pro-
gramie „Maluch Plus” uczestniczy on już po 
raz drugi. Przed rokiem pieniądze wykorzy-
stano także na bieżące potrzeby placówki.

Będą bezpłatne 
szczepienia przeciw 
meningokokom 
w gminie Tarnów
To wspólny program profilaktyki zakażeń 
dziecięcych Gminy Tarnów i Powiatu Tar-
nowskiego: Bezpieczni bo zaszczepieni. 
Szczepienia obejmą grupę dzieci z terenu 
gminy Tarnów, które w 2021 roku skończą 
drugi rok życia. Specjaliści twierdzą, że dla 
skuteczności szczepienia każde dziecko po-

winno otrzymać dwie dawki szczepionki. 
Zaplanowana w gminie Tarnów ilość dawek 
wynosi 80.

Dodajmy, że jedna dawka szczepionki 
kosztuje 380 złotych. Całkowity koszt progra-
mu szczepień przeciw meningokokom wynie-
sie przeszło 30 tysięcy złotych. O szczegóło-
wych terminach szczepień poinformujemy.

Rozmowy na temat 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
w Urzędzie 
Marszałkowskim  
w Krakowie

Poseł Anna Pieczarka, wójt Grzegorz Kozioł 
oraz prezes Lokalnej Grupy Działania Zielony 
Pierścień Tarnowa Adam Flaga wzięli udział 
w kolejnym spotkaniu poświęconemu moż-
liwości pozyskiwania dodatkowych środ-
ków finansowych na inwestycje. Samorządy 
chcą wspólnie aplikować o unijne fundusze 
zewnętrzne w ramach Stowarzyszenia Aglo-
meracja Tarnowska. Mowa o Zintegrowa-
nych Inwestycjach Terytorialnych, których 
celem jest realizacja partnerskich projektów, 
przyczyniających się do rozwiązywania pro-
blemów i wspólnego zaspokajania potrzeb 
inwestycyjnych całego regionu. - Chodzi 
o równomierny rozwój wszystkich terenów, 
a nie tylko wybranych, o to, by nikt nie był po-
minięty – mówi wójt gminy Tarnów, Grzegorz 
Kozioł, który koordynuje pracę samorządów 
w powiecie tarnowskim w tym zakresie.

XXI sesja  
Rady Gminy Tarnów

Na ostatniej sesji Rady Gminy Tarnów rad-
ni przyjęli jeden plan zagospodarowania 
przestrzennego – w Zawadzie. Przystąpili 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Koszycach 
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Wielkich, a na wniosek radnego ze Zgłobic, 
Józefa Jamroga, plan zagospodarowania 
przestrzennego w tej miejscowości, którego 
próby uchwalenia trwają już od wielu lat, 
decyzją radnych został zdjęty z porządku 
obrad. 

Radni podczas sesji zdecydowali także 
o kilku zadaniach mających wpływ na po-
prawę bezpieczeństwa w gminie Tarnów. 
Pierwsze z nich dotyczy współpracy z samo-
rządem Skrzyszowa w zakresie wykonania 
projektu oświetlenia drogi tzw. „Na grani-
cach” w miejscowościach Zawada, Łęka-
wica i Poręba Radlna. Ma on być gotowy 
do końca roku. Do końca roku doświetlone 
będzie też przejście dla pieszych w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 977 w Porębie Radl-
nej. Jest też plan budowy chodnika na tym 
odcinku.

Bardzo ważną decyzją radnych była 
ponadto aprobata zmiany uchwały budże-
towej gminy Tarnów na 2021 rok. Mówiąc 
krótko – będą większe środki na dodatko-
we zadania w poszczególnych miejscowo-
ściach. Ogółem, z budżetu gminy Tarnów na 
rozwój otrzymają one blisko 2 miliony 300 
tysięcy w roku bieżącym.

Forum Wójtów, 
Burmistrzów 
i Prezydentów 
Małopolski

Przedstawiciele gminy Tarnów biorą udział 
w cyklicznych, organizowanych zwykle raz 
w miesiącu, spotkaniach i rozmowach sa-
morządowców na najważniejsze tematy. Od 
początku pandemii są one organizowane 
w formie online. Ostatnie dyskusje dotyczyły 
głównie programu ograniczenia niskiej emi-
sji i walki ze smogiem - Czyste Powietrze oraz 
rozbudowy sieci tras rowerowych EuroVelo.

Spotkanie z Panią  
Minister Anną Krupką 
Wójt Grzegorz Kozioł spotkał się w Minister-
stwie Sportu i Turystyki Panią Minister Anną 
Krupką. Rozmowa dotyczyła rządowych pro-
gramów wsparcia dla samorządów, w szcze-
gólności możliwości wsparcia finansowego 
z ministerstwa dla inwestycji realizowanych 
na terenie gminy Tarnów, w tym obiektu dla 
sportowców w Koszycach Małych czy hali wi-
dowiskowo-sportowej w Woli Rzędzińskiej. 

W trakcie roboczego spotkania omówio-
no również plany infrastruktury sportowej 
w gminie Tarnów na przyszłe lata jak budo-
wę boiska i sali sportowej w Zgłobicach, bo-
iska w Jodłówce-Wałkach czy sali sportowej 
w Porębie Radlnej. Pani Minister wyraziła 
swe uznanie dla poziomu rozwoju infrastruk-
tury sportowej w gminie Tarnów, a także ży-
czyła wielu sukcesów na przyszłość.

Wizyta w Ministerstwie 
Infrastruktury

Spotkanie z Szefem Gabinetu Politycznego 
Ministra Infrastruktury Tomaszem Tomalą 
rozpoczęło się od przedstawienia przez wójta 
Grzegorza Kozioła i zastępcę wójta Sławomi-
ra Wojtasika dotychczasowych efektów prac 
wykonanych na drogach w gminie Tarnów 
dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Przypomnijmy, to właśnie Minister-
stwo Infrastruktury jest odpowiedzialne za 
realizację tego rządowego programu, ze środ-
ków którego w ostatnich latach wybudowano 
m.in. ulicę Szklarniową w Koszycach Wielkich, 
ulicę Miłą w Zbylitowskiej Górze czy sportową 
w Tarnowcu. Głównym tematem rozmów były 
jednak zagadnienia związane z możliwościami 
wsparcia finansowego ministerstwa dla tego-
rocznych inwestycji w naszej gminie.

Promesy na zakup 
sprzętu komputerowe-
go do nauki zdalnej dla 
gminy Tarnów 
Środki – blisko 75 tysięcy złotych pochodzą 
z Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020, finansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wręczenie promes odbyło się w delegatu-
rze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Tarnowie. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na 
zakup 31 sztuk laptopów do nauki zdalnej 
w szkołach podstawowych i lada chwila 
trafią do szkół. Uczniom z rodzin wielodziet-
nych czy będących w trudnej sytuacji ma-
terialnej przekażą je dyrektorzy poszczegól-
nych placówek. 

Przed nami Narodowy 
Spis Powszechny

Już 1 kwietnia ruszy Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. Jest 
to obowiązkowe, wynikające ze specjalnej 
ustawy badanie, realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd Statystyczny. 

Spis będzie w pełni realizowany przy 
użyciu interaktywnego formularza dostęp-
nego na stronie GUS – www.spis.gov.pl. 
Na pytania w nim zawarte (m.in. wykształ-
cenie, stan cywilny, współlokatorów czy 
pobytu za granicą) trzeba będzie odpowie-
dzieć głównie drogą internetową. Metodą 
uzupełniają będzie także umówienie się 
na wizytę w punktach – lista miejsc, gdzie 
będzie można dokonać samospisu bę-
dzie opublikowana w wkrótce na stronie 
GUS i stronie spisu. W szczególnie uzasad-
nionych przypadkach (gdy osoba objęta 
obowiązkiem spisowym nie będzie mogła 
wypełnić w żaden sposób formularza elek-
tronicznego) rachmistrze spisowi będą 
kontaktowali się z tymi osobami telefonicz-
nie lub osobiście, aby pomóc w dopełnie-
niu obowiązku spisowego. Spis będzie pro-
wadzony do 30 września.

Dodajmy, że na terenie naszej gminy 
pracowało będzie 11 rachmistrzów.

GMINNE WIEŚCI
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Stawiamy na współpracę z młodymi 
– skorzysta na niej każda ze stron

Gmina Tarnów rozpo-
czyna współdziałanie 

z branżowymi szkołami 
p o n a d p o d s ta wow y m i 
z Tarnowa i okolic. Dzięki 
temu ucząca się w nich 
młodzież odbywa prak-
tyki nauki zawodu, czyli 
bezpłatnie szkoli swoje 
umiejętności, a samorząd 
dostaje gotowy produkt. 
W tej sprawie prowadzo-
ne są rozmowy z Zespo-
łem Szkół Plastycznych, 
Zespołem Szkół Ekono-
miczno – Gastronomicz-
nych, Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz Zespołem Szkół Budowlanych. 

Współpraca z Zespołem Szkół Plastycznych ma dotyczyć przede wszystkim 
konserwacji obiektów zabytkowych na terenie gminy Tarnów. - Mamy sporo prze-
pięknych kapliczek, miejsc pamięci i kultu religijnego, które mają historyczną war-
tość. Niektóre wymagają jeszcze konserwacji, dlatego do współpracy będziemy za-
praszać młodzież uczącą się w tym kierunku – mówi wójt, Grzegorz Kozioł, który jest 
pomysłodawcą tego rodzaju współdziałania. 

Kooperacja z popularnym, tarnowskim gastronomikiem może dotyczyć na 
przykład obszaru dietetyki, czyli układania jadłospisu dla szkolnych stołówek. - 
Dużo osób zwraca teraz uwagę na to co jemy, w jaki sposób komponujemy także 
domowe menu, na dbanie o linię, zdrowe odżywianie itd. Uczymy się tego w szko-
le, więc chętnie się tą wiedzą podzielimy. To też okazja, aby podpatrzeć jak pracu-
ją szkolne stołówki, intendentki i cały personel, który tematem zajmuje się od lat 
– mówi jedna z uczennic. 

Jest ponadto plan powrotu do współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy 
w Tarnowie. W jej ramach uczniowie wykonają kojce dla psów, które zostaną prze-
kazane do tarnowskiego azylu dla bezdomnych zwierząt. - Zapotrzebowanie jest 
spore – mówi kierownik placówki Adrian Starzyk. Młodzież z OHP wykonywała już 
w przeszłości budy dla czworonogów, a zakup potrzebnych materiałów finanso-
wał samorząd. 

Prowadzone są również rozmowy z Zespołem Szkół Budowlanych. - Jeśli wspól-
nie możemy zrobić coś dobrego to jestem bardzo zainteresowany. Młodzież powinna 
jak najczęściej uczyć się praktycznej nauki zawodu, bo to się im w przyszłości bardzo 
przydaje – mówi dyrektor placówki, Ludwik Chruściel.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych z kolei już kilka mie-
sięcy termu działali w terenie w ramach współpracy z Urzędem Gminy Tarnów. Na 
zajęciach praktycznych zaprojektowali park przy Orliku w Tarnowcu. - Najpierw, 
jesienią oglądaliśmy to miejsce, a teraz powstał projekt, który będzie realizowa-
ny lada chwila. Samorząd zakupi zaproponowane przez uczniów drzewa i krzewy, 
a młodzi ludzie pomogą w ich nasadzeniach – mówi dyrektor popularnego, tarnow-
skiego Ogrodnika, Robert Kozioł. Z nieuporządkowanego placu ziemnego powsta-
nie zatem estetyczny park. Teren sportowo – rekreacyjny przy Orliku w Tarnow-
cu, cieszy się dużym zainteresowaniem biegaczy, spacerowiczów czy miłośników 
dwóch kółek. Po zagospodarowaniu nieużytków, będzie on jeszcze bardziej funk-
cjonalny. Podobne prace uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych 
w Tarnowie mają wykonać jeszcze w innych miejscowościach gminy Tarnów, m.in. 
w Woli Rzędzińskiej.

Zespół Szkół Ekonomiczno-
Ogrodniczych w Tarnowie

Zespół Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych w Tarnowie

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

Ochotnicze Hufce Pracy w Tarnowie

Prace przy projekcie parku 
przy Orliku w Tarnowcu
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Mija rok od tragedii w Zbylitowskiej Górze 
- dzięki pomocy ludzi, Pan Stanisław odzyskał dach nad głową

Pan Stanisław Orkwi-
szewski, mieszkaniec 

Zbylitowskiej Góry, na po-
czątku kwietnia ubiegłego 
roku w pożarze stracił dom. 
W akcję pomocy niezwłocznie 
włączyli się sąsiedzi, rodzina, 
miejscowi radni, sołtys Zby-
litowskiej Góry i pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Dziś mężczyzna 
ma już nowy dach nad gło-
wą i jak sam mówi – wysiłku 
dobrych ludzi nigdy nie zapo-
mni. Odbudowany dzięki nim 
dom to przytulne i dobrze  

wyposażone miejsce.

- Nikogo nie trzeba 
było prosić ani namawiać 
– wspomina radny, Da-
riusz Żurek, który w ak-
cji pomocy uczestniczył 
wraz z sołtysem Piotrem 
Rybskim i radnym Pa-
weł Kolbuszem. - To była 
Wielkanoc. Nikt z nas nie 
myślał o świętowaniu, 
tylko o tym jak pomóc 
człowiekowi, który znalazł 
się w bardzo trudnej sy-
tuacji. Trudno nam sobie  

pewnie nawet wyobrazić 
jak to jest stracić dach 
nad głową, z dnia na 
dzień. Potrzebne było 
dosłownie wszystko – 
ubrania, koce, żywność, 
sprzęty. Dlatego każdy 
z nas przynosił Panu Sta-
nisławowi co tylko miał 
– wspomina Małgorza-
ta Kędryna, która wraz 
z rodziną zaangażowała 
się w wielką akcję pomo-
cy w Zbylitowskiej Gó-
rze. – Pomogli na pewno 
Tomasz Tadel, Kazimierz 
Jarosiński, Piotr Wi-
śniewski, Kazimierz Ta-
del czy Jerzy Goliński. 

Wszyscy oni działali z rodzi-
nami. Dziękujemy wójtowi za 
wsparcie i aktywne działanie 
wraz z nami – podsumowuje 
Pani Małgorzata. 

Przypomnijmy, do pożaru 
doszło 11 kwietnia 2020 roku 
ok. godziny 4.00 nad ranem. 
Wskutek zdarzenia zginął Pan 
Włodzimierz, kolega pana Sta-
nisława. Służby powiadomili są-
siedzi, którzy zauważyli ogień. 
Na miejscu pracowały one przez 
wiele godzin. W sumie w akcji 
gaszenia pożaru brało udział 
25 strażaków, Zespół Ratownic-
twa Medycznego, Policja, Pogo-
towie Gazowe i Elektryczne.

Dom Pana Stanisława po pożarze

Dom odbudowany dzięki akcji pomocy
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Rekordowy budżet 
– 128 mln zł po stronie wydatków

To jest budżet ambitny, prorozwojowy i proinwestycyjny. 
Planowane wydatki wynieść mają 128 mln zł, najwięcej 

w historii gminy. Mimo pandemii koronawirusa realizowanych 
będzie mnóstwo zadań inwestycyjnych. Możliwe jest to dzięki 
poczynionym oszczędnościom w wydatkach bieżących i pozy-
skiwaniu sporych kwot ze źródeł zewnętrznych. Stale przybywa 
też mieszkańców, a w parze z tym idzie zwiększanie dochodów.

- Gospodarka na całym świecie spowalnia, ale nie ma to od-
zwierciedlenia w naszym budżecie. Jest to w dużej mierze efektem 
naszej aktywności w pozyskiwaniu pieniędzy z różnych źródeł. Sta-
le przybywa też mieszkańców, co świadczy o tym, że nasze miejsco-
wości uważane są za bardzo atrakcyjne miejsce do zamieszkania 
– twierdzi wójt Grzegorz Kozioł. – Budżet tak skonstruowaliśmy, 
aby było w nim jak najwięcej zadań inwestycyjnych. To pozwoli 
podtrzymać, a nawet zwiększyć dynamikę rozwoju poszczególnych 
miejscowości, a jednocześnie dać zamówienia firmom i pracę za-
trudnionym w nich ludziom.

Warte podkreślenia jest to, że przyjęty przez radnych budżet 
na 2021 rok zakłada równomierny rozwój całej gminy, wszystkich 
miejscowości. Należy się też spodziewać wprowadzania w ciągu 
roku kolejnych pieniędzy do budżetu, gdyż składane są następne 
wnioski o dofinansowania i dotacje do dostępnych programów 
krajowych i unijnych.

Co i gdzie będzie wykonywane i realizowane 
w tym roku?

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę i rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej. Powstanie hala 
sportowa o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych 
i dobudowane zostanie skrzydło szkoły z zapleczem sanitarnym. 
Wartość robót to przeszło 8 mln zł. Gmina pozyskała już 4 mln zł 
dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Okres realizacji tego przedsięwzięcia przewidziano do 30 listopa-
da 2022 roku.

Rozbudowywana jest Szkoła Podstawowa w Zawadzie o nowe 
skrzydło. W ubiegłym roku powstał stan surowy obiektu, w który 
mieścić się będzie stołówka, a także oddział przedszkolny. Inwe-
stycja wsparta została finansowo z rezerwy budżetu państwa. 
Na ten rok przewidziano roboty budowlane wykończeniowe. Ich 
wartość to 950 tys. zł. Gmina złożyła kolejny wniosek do wojewo-
dy o dotację celową ze środków rezerwy państwa.

W tym roku gotowy ma być stan surowy zamknięty domu kul-
tury z pomieszczeniami dla OSP w Łękawce. Szacunkowy koszt 
robót to około miliona złotych.

Centrum wsi i szatnie dla sportowców

Wykonany zostanie projekt modernizacji starej kaplicy w Ko-
szycach Małych pod potrzeby Centrum Historii i Sztuki. Obiekt 
wpisany został do gminnej ewidencji zabytków, a po przebudo-
wie służył będzie również lokalnej społeczności oraz mieszkań-
com całej gminy jako miejsce spotkań i organizacji różnego ro-
dzaju wydarzeń.

W Koszycach Małych planowane jest również rozpoczęcie bu-
dowy budynku szatni dla sportowców wraz z trybunami i oświe-
tleniem boiska klubu Victoria. Szacunkowy koszt robót to około 
1,6 mln zł. Jest już pozwolenie na budowę i planowane jest złoże-
nie wniosku o dotację do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu.

Zagospodarowane zostanie centrum wsi w Woli Rzędzińskiej. 
Projekt zakłada budowę tężni solankowej z elementami architek-
tury parkowej, oświetleniem i zielenią. Wartość robót to około mi-
liona złotych. W 2021 roku planowane jest wykonanie części prac 
budowlanych.

W Jodłówce-Wałkach wykonane zostanie ogrodzenie boiska 
sportowego za kwotę przeszło 200 tys. zł.

Podpisana została umowa na opracowanie projektu rozbudo-
wy Szkoły Podstawowej w Zgłobicach o sale lekcyjne oraz salę 
gimnastyczną, a także projektu budynku szatni dla miejscowych 
sportowców. Koszt to przeszło 83 tys. zł.

W Porębie Radlnej zostanie urządzona siłownia plenerowa, 
a w Białej planowany jest remont pomieszczeń na I piętrze w bu-
dynku komunalnym.

„Asfaltowanie” dróg

Wykonana zostanie nowa nawierzchnia ul. Krzyskiej w Woli 
Rzędzińskiej. Wartość inwestycji to 430 tys. zł. Gmina pozyskała 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie bli-
sko 230 tys. zł.

Złożone zostały również wnioski do tegorocznej edycji FDS 
o dofinansowanie do zrealizowania dwóch innych dużych zadań 
drogowych – modernizacji ul. Szkotnik wraz z częścią ul. Zielnej 
w Zbylitowskiej Górze oraz drogi w Jodłówce-Wałkach. Wartość 
kosztorysowa obu inwestycji wynosi po około miliona zotych. 

Projekt hali sportowej w Woli Rzędzińskiej

Projekt obiektu dla sportowców 
w Koszycach Małych
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Tradycyjnie wykonywane będą nowe nakładki asfaltowe. Trwa 
ustalanie odcinków do „asfaltowania” w poszczególnych miej-
scowościach. Na pewno (wiadomo to już teraz) nowe nakładki 
asfaltowe pojawią się na ul. Lipowej w Koszycach Małych oraz 
na ulicach Tęczowej, Łącznej i Cichy Kącik w Zbylitowskiej Gó-
rze. Na ten cel w budżecie jest zapisane 400 tys. zł.

Jeśli pozyskane zostaną fundusze od wojewody na naprawę 
dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych to w pierwszej 
kolejności wyremontowane zostaną następujące drogi: tzw. 
Boczna od ul. Zgłobickiej w Zgłobicach, tzw. Zdebówka w Zawa-
dzie, tzw. Przez las w Woli Rzędzińskiej II i ul. Pracy w Koszycach 
Małych.

Z dróg transportu rolnego (w przypadku uzyskania dotacji 
z FOGR) priorytetowe do wykonania będą drogi: tzw. koło roz-
dzielni elektrycznej oraz w kierunku Nowodworza i Tarnowca 
w Radlnej, tzw. w kierunku Zaczarnia w Woli Rzędzińskiej oraz 
tzw. Banuchówka w Jodłówce-Wałkach.

Trwa budowa parkingu przy kościele w Koszycach Wielkich. 
Prace rozpoczęte w grudniu 2020 roku potrwają do końca maja 
tego roku. Powstaje parking o powierzchni 4500 metrów kwa-
dratowych (wraz z oświetleniem), a wartość robót to blisko mi-
lion złotych. Na zagospodarowanie terenu wokół koszyckiego 
parkingu dodatkowo w budżecie jest 70 tys. zł.

Nowe parkingi pojawią się również obok domu kultury z po-
mieszczeniami dla OSP w Zgłobicach (150 tys. z) oraz przy Szko-
le Podstawowej w Jodłówce-Wałkach (40 tys. zł).

Wykonany zostanie kolejny odcinek chodnika wraz z kana-
lizacją opadową przy ul. Granicznej w Zgłobicach (400 tys. zł).

Wspólnie z województwem, 
wspólnie z powiatem…

Gmina wspólnie z samorządem Małopolski planuje w tym 
roku wykonanie projektu następnego fragmentu chodnika 
przy drodze wojewódzkiej w Porębie Radlnej. Złożony zostanie 
wniosek do programu Inicjatyw Samorządowych. Doświetlone 
zostanie również przejście dla pieszych przy DW 977 w Porębie 
Radlnej. Koszt – ok. 35 tys. zł, który w większości pokryje woje-
wództwo małopolskie.

Sporo zadań ma zostać zrealizowanych przy drogach powia-
towych we współpracy z samorządem powiatu tarnowskiego 
w celu poprawy bezpieczeństwa. Wybudowane zostaną frag-
menty chodnika przy drodze powiatowej w Woli Rzędzińskiej 
(od Szkoły Podstawowej w kierunku remizy), przy drodze relacji 
Tarnów – Wałki – Stare Żukowice (od stadionu Wolania do SP nr 
1 w Woli Rzędzińskiej), a także w Jodłówce-Wałkach naprzeciw-
ko szkoły.

Kontynuowany będzie remont chodnika przy drodze powia-
towej w Koszycach Wielkich (do skrzyżowania z ul. Szkolną) oraz 
przeprowadzony zostanie remont chodnika przy tej samej dro-
dze w Koszycach Małych (od skrzyżowania z ul. Skalną w kierun-
ku Rzuchowej).

Doświetlone zostanie przejście dla pieszych przy drodze po-
wiatowej w Zgłobicach (przy domu kultury z pomieszczeniami 
dla OSP) oraz wykonany zostanie krótki odcinek chodnika wraz 
ze spocznikiem umożliwiającym bezpieczne przejście przez 
pasy.

Opracowane zostaną projekty budowy chodników w Woli 
Rzędzińskiej I (od Ośrodka Zdrowia do potoku Przemes), w Ko-
szycach Małych w kierunku Rzuchowej oraz w Białej na odcinku 
od remizy w kierunku Bobrownik.

Pieniądze na wiele innych działań

W tym roku zakończona zostanie budowa kaplicy cmentar-
nej na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu i zakupione zosta-
nie wyposażenie do obiektu (420 tys. zł). Kontynuowane będzie 
urządzanie alejek z kostki brukowej na cmentarzach w Tar-
nowcu i Koszycach Małych. Prace remontowe obejmą również 
cmentarz komunalny w Błoniu.

300 tys. zł zabezpieczono na budowę brakujących odcinków 
kanalizacji, głównie w Porębie Radlnej.

62 tys. zł to ma być wkład własny gminy do montażu insta-
lacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Zawa-
dzie, a 50 tys. zł do podobnego przedsięwzięcia na budynku 
remizy OSP w Jodłówce-Wałkach.

Planowany jest zakup średniego samochodu pożarnicze-
go dla OSP w Koszycach Małych (zabezpieczone pieniądze na 
wkład gminy - 100 tys. zł), dostosowany ma być również garaż 
w tamtejszej remizie do nowych potrzeb (60 tys. zł).

W większości miejscowości powstawać będą nowe fragmen-
ty oświetlenia ulicznego oraz uzupełniane będą pojedyncze 
oprawy oświetleniowe na istniejących słupach. Na ten cel w bu-
dżecie jest 231 tys. zł.

Są zabezpieczone pieniądze na wiele innych działań, ta-
kich jak m.in. remont pomieszczeń w OSP Wola Rzędzińska 
dla seniorów, remont remizy OSP w Jodłówce-Wałkach, domu 
kultury w Radlnej, zakup dodatkowych urządzeń na plac za-
baw w rejonie Orlika w Tarnowcu, drobne remonty w szkołach 
i przedszkolach, odwodnienia dróg czy udrożnienia i naprawy  
przepustów.

Będą nowe drogi i chodniki

Projekt kaplicy na cmentarzu w Tarnowcu
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Pani dyrektor, na jaką pomoc w czasie 
epidemii mogą liczyć przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy z określonych branż 
mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania 
składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 
2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 
roku lub też wystąpić z wnioskiem o przy-
znanie świadczenia postojowego: jedno-
krotnego, dwukrotnego albo trzykrotne-
go. Prawo do wystąpienia z wnioskiem 
o uzyskanie pomocy, na podstawie nowej 
Tarczy, otrzymali przedsiębiorcy z niemal 
50 różnych branż. Zakres i forma wsparcia 
zależy od rodzaju przeważającej działal-
ności gospodarczej według Polskiej Klasy-
fikacji Działalności. O pomoc będą mogli 
wystąpić między innymi przedsiębiorcy 
z branży fitness, gastronomicznej, tury-
stycznej, obiekty noclegowe, uzdrowiska, 
obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmu-
jące się fotografią, produkcją lub dystry-
bucją filmów i muzyki oraz fizjoterapeuci 
również taksówkarze i prowadzący usługi 
wspomagające transport.

Ponadto, przedsiębiorcy i osoby wy-
konujące umowy cywilnoprawne mogą 
korzystać również z innych form pomocy 
przewidzianych przez poprzednie tarcze 
np. osoby prowadzące działalność go-
spodarczą z ulg w opłacaniu składek bez 
naliczania tzw. opłaty prolongacyjnej 
albo odstąpienia od pobierania odsetek 
za zwłokę, a zleceniobiorcy z nienalicza-
nia składek od wykonywanych umów cy-
wilnoprawnych. Na naszej stronie inter-
netowej www.zus.pl, w jednym miejscu 
- w zakładce Koronawirus, można znaleźć 
wszystkie informacje o dostępnym wspar-
ciu z ZUS i warunkach jakie należy spełnić, 
aby to wsparcie uzyskać.

W tym miejscu warto przypomnieć, że 
przedsiębiorcy, którzy nie są uprawnieni 
do skorzystania z przepisów Tarczy An-
tykryzysowej, a mają problemy z opłaca-
niem składek mogą skorzystać z innych 
form wsparcia z ZUS. To m.in. odroczenie 
terminów płatności i rozłożenie zadłuże-
nia z tytułu składek na raty.

W marcu ZUS przeprowadza coroczną 
waloryzację świadczeń. O ile emerytury 
i renty wzrosną w tym roku?

Waloryzacja procentowa polega na po-
mnożeniu świadczenia z lutego w kwo-
cie brutto przez wskaźnik, który w tym 
roku wynosi 104,24 procent. Wysokość 
wskaźnika waloryzacji zależy od wzro-
stu cen towarów i usług oraz od wzrostu  

przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. 
Nie trzeba składać wniosku o waloryzację, 
bo ZUS przeprowadza ją z urzędu. Każdy 
emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej 
wysokości swojego świadczenia.

W związku z waloryzacją wzrosła mi-
nimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, 
które zgromadziły niewiele składek eme-
rytalnych, ale mają wystarczający staż 
ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 
20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). 
Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 
1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż 
dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna 
renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Tyle 
samo wynosi również świadczenie Mama 
4 plus dla osób, które nie mają emerytury 
lub renty. Minimalna renta z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy to od marca 
938,16 złotych. Świadczenie przedeme-
rytalne wzrosło do 1262,34 zł, a dodatek 
pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 złotych.

W tym roku świadczeniobiorcy dosta-
ną również wypłatę trzynastej i czterna-
stej emerytury.

Trzynastka będzie wypłacona już 
w kwietniu. Jej wysokość to 1250,88 zł 
brutto, czyli tyle co minimalna emerytura. 
Najważniejsze jest to, że emeryci i renciści 
nie muszą składać wniosku. To świadcze-
nie wypłacimy z urzędu tym, którzy mają 
prawo do emerytury lub renty na 31 mar-
ca i mają też wypłacane to świadczenie, 
a nie jest ono zawieszone. Natomiast tzw. 
czternaste świadczenie ma być wypłacane 
w listopadzie.

Wspomniała Pani o świadczeniu 
mama 4 plus. 1 marca mijają dwa lata 
odkąd obowiązuje. Czy może Pani wy-
tłumaczyć kto może je otrzymać i na ja-
kich zasadach?

Rodzicielskie świadczenie uzupełnia-
jące może być przyznane matce, która 
urodziła i wychowała lub wychowuje co 
najmniej czworo dzieci, a w przypadku 
jej śmierci albo porzucenia dzieci lub 
długotrwałego zaprzestania wychowania 
dzieci – ojcu. Świadczenie przysługiwać 
będzie nie tylko w przypadku wychowy-
wania własnych dzieci, ale także w razie 
wychowywania dzieci współmałżonka, 
dzieci przysposobionych lub przyjętych 
na wychowanie w ramach rodziny za-
stępczej (z wyjątkiem rodziny zastęp-
czej zawodowej). O świadczenie mogą  

ubiegać się osoby, które nie posiadają 
niezbędnych środków do życia i osiągnę-
ły wiek emerytalny. W przypadku kobiet 
to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. 

Prawo do świadczeń uzupełniających 
otrzymały również osoby niepełno-
sprawne. Wiele słyszało się w mediach 
o świadczeniu 500 + dla niepełnospraw-
nych.

Określenie „500+ dla niepełnospraw-
nych”, które przyjęło się w mediach jest 
dość niefortunne. Przy przyznaniu tego 
świadczenia to nie stopień niepełno-
sprawności jest decydujący, a posiadanie 
ważnego orzeczenia o niezdolności do 
samodzielnej egzystencji. Osoby, które 
nie mają takiego orzeczenia, po złożeniu 
wniosku o świadczenie są kierowane na 
badanie do lekarza orzecznika ZUS.

A łączna wysokość dotychczasowych 
świadczeń finansowanych ze środków 
publicznych nie może przekraczać kwo-
ty 1 772,08 zł brutto. Świadczenie nie jest 
przyznawane z urzędu, dlatego żeby je 
dostać trzeba złożyć wniosek (ZUS ESUN). 
Co ważne, nie każda osoba otrzyma 500 
zł wsparcia. W takiej wysokości to świad-
czenie jest przyznawane osobom, które 
nie są uprawnione do emerytury ani ren-
ty i nie mają ustalonego prawa do innego 
świadczenia pieniężnego finansowanego 
ze środków publicznych lub mają takie 
świadczenia, ale ich łączna kwota brutto 
nie przekracza 1 272,08 zł brutto. Nato-
miast jeśli łączna kwota tych świadczeń 
wynosi więcej niż 1 272,08 zł brutto, wyso-
kość świadczenia uzupełniającego będzie 
niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między 
kwotą 1772,08 zł i łączną kwotą przysługu-
jących tej osobie świadczeń.

Otaczamy opieką i wsparciem, czyli pomoc  
z Tarczy Antykryzysowej dla wielu osób i branż

Rozmowa z dyrektor tarnowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Ewą Skąpską - Wilk

Ewa Skąpska-Wilk 
dyrektor tarnowskiego 

oddziału ZUS
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#Szczepimy się, 
bo warto! 
Nie ma wątpliwości co do tego, że najlepszym sposobem na 

uniknięcie zakażenia jest przyjęcie szczepionki przeciw CO-
VID – 19. W Narodowym Programie Szczepień, uprawnione do 
skorzystania z tego remedium na groźnego wirusa, są kolejne 
grupy wiekowe lub zawodowe. W gminie Tarnów sporo osób 
już przyjęło szczepionkę, a następni czekają na swoją kolej. 
Znane osoby związane z naszą gminą, miastem i regionem za-
pytaliśmy o zdanie na ten temat.

Prof. Andrzej Maciejczak, neurochirurg, kierownik Oddziału 
Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza, miesz-
kaniec Zawady: - Oczywiście, że zaszczepiłem się przeciwko CO-
VID. Jako osoba pracująca na co dzień w środowisku szpitalnym, 
czyli o zwiększonym ryzyku złapania i przenoszenia wirusa, nie 
chcę go sprzedać tak moim najbliższym, jak i obcym: Pani w skle-
pie, sąsiadowi, znajomym i setkom innych osób, z którymi kontakt 
jest nieunikniony w przestrzeni publicznej. Praktyka pokazuje bru-
talnie, że za niejedną infekcją kryje się… śmierć. 

lek. med. Marek Marendziak, reumatolog, właściciel Przy-
chodni POZ w Nowodworzu oraz w Woli Rzędzińskiej, mieszka-
niec Zawady: - Powiem krótko: spośród 800 osób zaszczepionych 
dotychczas w mojej przychodni, nikt nie miał powikłań, ani nikt 
nie zachorował na koronawirusa. Nie ma lepszej ochrony, ja też to 
zrobiłem od razu. Zawsze powtarzam, że nie należy się bać szcze-
pionki, tylko koronawirusa. 

lek. med. Andrzej Witek, radiolog, prezes sieci przychodni 
Centermed, mieszkaniec Tarnowca: - To jedyna szansa na sku-
teczną ochronę przed COVID-19 i szybki powrót do normalności. 
Cieszę się, że mogłem się zaszczepić. Mam nadzieję, że będzie to 
również pozytywny sygnał dla osób, które z jakiegoś powodu tego 
się obawiają. Dzięki szczepieniom, po ostatnim, ciężkim roku wi-
dzimy wyraźne światło w tunelu. Łatwiej jest myśleć, że kolejne 
miesiące będą lepsze od minionych. 

lek. med. Paweł Blicharz, radiolog, dyrektor ds. medycznych 
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, miesz-
kaniec Zbylitowskiej Góry: - Po to ludzkość wymyśliła szczepionki, 
aby się chronić i z nich korzystać. Codziennie obserwuję pracę od-
działu covidowego. Widzę różne, także bardzo ciężkie przypadki, 
widzę też śmierć. Odchodzą ludzie w różnym wieku, także młodzi. 
Wśród nich nie było nikogo kto się zaszczepil.

Barbara Kawula, pielęgniarka ze Zgłobic: - Przy walce z tym 
groźnym wirusem, nie ma innego rozwiązania. Szczepienia chro-
nią nie tylko nas, ale i nasze rodziny, naszych bliskich i znajomych. 
Niestety nie wszyscy stosują dystans społeczny, a maseczki cza-
sem nosimy na brodzie, dlatego trzeba się szczepić, bo to jest naj-
skuteczniejsza ochrona. 

lek. med. Jarosław Kolendo, ortopeda, prezes Zespołu Przy-
chodni Specjalistycznych w Tarnowie: - Jako lekarz zaszczepiłem 
się od razu, gdy tylko mogłem. Było to dla mnie oczywiste. Czekam, 
żeby zaszczepiła się cała moja rodzina. To daje spokój i pewność, 
że człowiek nie zachoruje. Daje też nadzieję na powrót do dawne-
go, radosnego życia bez obostrzeń.

Kinga Markowicz, fizjoterapeuta, właściciel Przychodni Ro-
dzinnej EMKA MED. w Koszycach Małych: - Mamy już do dyspozycji 

wszystkie rodzaje szczepionek, mamy nadzieje, że system szcze-
pień zacznie działać jeszcze szybciej. Szczepionka daje nadzieję 
na normalne życie bez strachu i obostrzeń. Jesteśmy od tego, by 
ludziom pomagać – marzy mi się sytuacja, w której cała populacja 
ludzi jest już zaszczepiona i ten problem nas nie dotyczy. 

Anna Pieczarka, poseł na Sejm RP, mieszkanka Koszyc Wiel-
kich: - Jestem przekonana, że nie ma lepszej ochrony przed tym 
wyjątkowo transmisyjnym i groźnym wirusem. Moi rodzice chcą się 
jak najszybciej zaszczepić, ja z niecierpliwością czekam na swoją 
kolej. Gdy tylko nadejdzie, od razu się zaszczepię. Nie będę z tym 
zwlekać, bo chcę spokojniej żyć. Spokojniej i radośniej. Wszystkim 
życzę dużo zdrowia.

Wiesława Mitera, przewodnicząca Rady Gminy Tarnów, 
mieszkanka Woli Rzędzińskiej: - Jestem bardzo za, czekam na 
szczepienie, termin jest lada chwila. Póki co – bardzo uważam. Sto-
suję wszystkie zasady, które rekomendują nam epidemiolodzy. Swo-
ją drogą uważam, że dobre, sanitarne nawyki zostaną już pewnie 
z nami na dłużej. I to jest, paradoksalnie, dobra strona tej epidemii.

Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów, mieszkaniec Woli Rzę-
dzińskiej: - Dla mnie sprawa jest bezdyskusyjna, to gwarancja 
ochrony. Ważne jest także stosowanie się do wytycznych. To ochro-
na siebie i innych. Na epidemię nie mamy wpływu, lecz na własne 
postępowanie – już tak. Czekam na swoją kolej i zaszczepię się od 
razu. To samo podejście polecam wszystkim mieszkańcom gminy 
Tarnów i ciepło ich pozdrawiam.

Wanda Łachut, prezes Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Rzę-
dzińskiej: - Chcę jeszcze pożyć, po co mam się spieszyć do grobu? 
Życie jest trudne, ale piękne, dlatego zapisałam się na szczepienie. 
Jak byłam mała, mama szczepiła mnie na wszystko co trzeba, ja 
też szczepiłam swoje dzieci. Skoro jest epidemia i mądrzy ludzie 
wymyślili szczepionkę to trzeba z niej skorzystać. Dla mnie to oczy-
wiste. Nie będę ryzykować. Namawiam do tego także moje kole-
żanki, bo niektóre uważają, że szczepionka może być groźna. Ja 
tak nie uważam. Zaszczepię się - co mi szkodzi!

Maria Ostrowska, była koordynator ds seniorów, mieszkan-
ka Tarnowca: - Jestem już po szczepieniu i jestem spokojniejsza. 
Nie da się żyć w ciągłej izolacji. Uwielbiam wycieczki, spotkania 
z bliskimi, a koronawirus mi to wszystko uniemożliwiał. Nie chcę 
ciągle się bać. Jestem taka zadowolona, że już mi się to udało! 
Nie miałam żadnych skutków ubocznych, czułam się dobrze. Na 
początku, chyba z tych pozytywnych emocji, troszkę bolała mnie 
głowa.

Mariusz Parcianko, dyrektor Zespołu Szkół Szkolno – Przed-
szkolnego w Koszycach Wielkich: - Zaszczepiłem się od razu, gdy 
tylko mogłem jako nauczyciel. W ogóle się nie zastanawiałem. 
Chciałbym, żeby życie wróciło do normy, chciałbym, żeby szkoła 
funkcjonowała jak dawniej, żeby wróciły do niej dzieci. Gdy prze-
chadzam się pustymi korytarzami, mam złe skojarzenia. Niech już 
będzie normalnie.
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Dzik jest dziki, dzik …nie jest zły, 
a psem czy kotem trzeba się opiekować 
Temat dzikich zwierząt, które coraz 

śmielej podchodzą do domów, widzia-
ne są na ulicach, nawet większych miast, 
jest mocno aktualny. Do kogo się zwrócić 
o pomoc, gdy dzik zaorze nam ogródek  
i dlaczego leśnych zwierząt jest coraz 
więcej przy ludzkich osadach? Jak się 
okazuje, za ten stan rzeczy odpowiada 
także… sam człowiek. Człowiek także 
niestety odpowiada za bezdomne psy 
czy koty, gdyż nie zawsze jest ich świa-
domym właścicielem. Odpowiedzialny 
posiadacz czworonoga po pierwsze go 
pilnuje, dba o jego zdrowie, a w razie po-
trzeby – sterylizuje. 

 Dzikie zwierzęta przy 
domostwach - przyczyny są dwie 
Jak mówią leśnicy i myśliwi, zwierzęta 

coraz bardziej przyzwyczajają się do obec-
ności człowieka, który budując domy jeden 
przy drugim, na dawnych terenach leśnych, 
ingeruje w ich środowisko naturalne. Mó-
wiąc krótko - to my, ludzie, wkraczamy na 
tereny przynależne do zwierząt. – Poprzez 
ścisłą zabudowę, zwierzę nie ma się gdzie 
podziać i w poszukiwaniu pożywienia prze-
mieszcza się wąskimi korytarzami pomiędzy 
domami – mówi Marek Litwiński z Koła Ło-
wieckiego „Podgórskie”. – Dzikie zwierzęta 
nie są złe, nie chcą nam zrobić krzywdy, one 
po prostu szukają przestrzeni i pożywienia. 
Z tym drugim mają trudności dlatego, że 
należącego niegdyś do czworonogów tereny 
zabrał im człowiek – dodaje. 

Przyczyną jest także niewłaściwe ludz-
kie zachowanie, polegające na nadmiernej 
opiece nad dzikimi zwierzętami. Ma to na-
wet swoją nazwę – bambinizm. Niektórzy 
mają potrzebę zbyt dużej opieki nad zwie-
rzętami, nadmiernie je dokarmiają, przez 
co też oswajają. 

Eksperci mówią wprost, że nierozważ-
ne zachowanie ludzi, zapewnianie im 
bezpieczeństwa w zabudowanym terenie 
może skutkować tym, że dzikie zwierzę za-
traca naturalny strach przed człowiekiem,  
co z kolei doprowadza do coraz częstszego  
i śmielszego wkraczania w ludzkie tery-
toria. 

Co robić, jak się zobaczy 
dzikie zwierzę? 
Leśnicy radzą, by przede wszystkim za-

chować zdrowy rozsądek. Nie dokarmiać, 
nie zabierać, nie panikować! Jeśli zwierzę 
(łoś czy dzik) na przykład zabłądziło, trze-
ba zadzwonić po Straż Gminną. 

Co zrobić, gdy dzikie 
zwierzę zadomowi się 
na naszej posesji?
Zdarzają się sytuacje, gdy wizyty leśnych 

czworonogów stają się coraz bardziej na-
chalne, a szkody spore - uprawy buraków, 
pietruszki, marchwi czy ziemniaków zostają 
kompletnie zniszczone. Dzikie zwierzęta są 
bardzo inteligentne – mimo różnego rodza-
ju przeszkód czy barykad niszczą ogrodze-
nie, robią podkopy i nadal wchodzą na na-
sze uprawy. Wtedy najlepiej skontaktować 
się z którymś z Kół Łowieckich działających 
na naszym terenie. Koło Łowieckie może 
przyznać odszkodowanie, jeśli szkody ob-
jęły grunty rolne, z których właściciel uzy-
skuje dochody. Jeśli Koło Łowieckie uzna, 
że szkody nie są kwalifikowane do tzw. 
szkód łowieckich, bądź teren zamieszkania 
nie wchodzi w skład obwodów łowieckich, 
wtedy za szkody odpowiadają Skarb Pań-
stwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, 
Lasy Państwowe lub zarząd województwa. 

Kto przychodzi do ludzi?
Na przykład łosie, które pojawiają się 

zwykle jesienią. Są to młode, które urodzi-
ły się wczesnym latem, a z lasu płoszą je… 
ludzie, czyli grzybiarze lub turyści. Zdarzają 
się też rysie, łasice, kuny, gronostaje, ptaki 
drapieżne czy jeże. Bywa, że gospodarz na-
wet nie wie, że ma współlokatora na stry-
chu i dowiaduje się o tym dopiero w nocy, 
bo wtedy właśnie wychodzą one na żer. 

Co ciekawe, dzikie zwierzęta są też po-
żyteczne dla zabudowanego terenu, bo np. 
czyszczą ulice ze zwierzęcych ofiar wypad-
ków drogowych, a jeże, jaskółki czy ropuchy 
pilnują, by nie kąsały nas meszki i komary.

Wszelkich informacji w sprawach 
związanych z dzikimi zwierzętami udzie-
la Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 
Łowieckiego w Tarnowie pod nr telefonu:  
14 621 52 98. Można się także kontaktować 
z Referatem Geodezji, Obrotu Nieruchomo-
ściami i Rolnictwa, pod numerem telefonu 
14 688 01 46. Ponadto podajemy także ad-
resy Kół Łowieckich działających na terenie 
gminy Tarnów:

• Koło Łowieckie Ryś, 
ul. Czarna Droga 117, 33-101 Tarnów
• Koło Łowieckie Podgórskie, 
Os. Zielone 7/3, 33-100 Tarnów
• Koło Łowieckie Darz Bór, 
ul. Staffa 25, 33-100 Tarnów
• Koło Łowieckie Bażant, 
ul. Wiśniowa 78, 33-100 Tarnów

• Koło Łowieckie Dzik, 
33-150 Wola Rzędzińska 417e

Bezdomne zwierzęta na 
ulicach – kto się nimi zajmuje?
Do 31 marca każdego roku Rada Gminy 

ma obowiązek uchwalić roczny program 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Po-
winien on obejmować m.in. zapewnienie 
im miejsc w schronisku. Koszty realizacji 
tego programu ponosi samorząd, bo-
wiem do zadań własnych gmin – jak wy-
nika z ustawy o ochronie zwierząt - należy 
zapewnianie opieki bezdomnym czworo-
nogom oraz ich wyłapywanie. 
Program ten musi obejmować m.in.:

- zapewnienie bezdomnym zwierzę-
tom miejsca w schronisku dla zwierząt,

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, 
w tym ich dokarmianie,

- odławianie bezdomnych zwierząt,
- obowiązkową sterylizację albo ka-

strację zwierząt w schroniskach,
- zapewnienie całodobowej opieki we-

terynaryjnej w przypadkach zdarzeń dro-
gowych z udziałem zwierząt.

Gmina Tarnów współpracuje w tym za-
kresie z Tarnowskim Azylem, gdzie trafiają 
wyłapane na ulicach bezdomne zwierzęta 
oraz z weterynarzem, który także na mocy 
umowy z samorządem, zajmuje się pomo-
cą bezdomnym zwierzętom. 

O to czy każdy człowiek powinien 
być posiadaczem czworonoga, pytamy 
weterynarza, Łukasza Kutę z Woli Rzę-
dzińskiej:

- Niestety nie. Nie każdy zachowuje się 
odpowiedzialnie. Mieć zwierzę oznacza, że 
się je pilnuje, dba o jego zdrowie, zabez-
piecza przed niechcianym miotem. 

Pierwsze dni wiosny i już widać na 
ulicach sporo martwych psów czy ko-
tów. Dlaczego tak się dzieje?

- Zwierzęta też czują wiosnę i zaczyna-
ją swoje rytuały godowe. Wtedy trzeba ich 
pilnować szczególnie. Pies czy kot, który 
wbiegnie pod rozpędzone auto, nie ma 
szans. Stąd tyle przypadków zabitych lub 
dogorywających zwierząt. Aby tego unik-
nąć – mocno na nie uważajmy. 

Czy każde zwierzę powinno się stery-
lizować?

- Jeśli nie chcemy niechcianego potom-
stwa to warto to rozważyć. Zdarza się też, 
że sterylizacja jest zalecana z powodów 
zdrowotnych czworonoga. W tej sprawie 
jednak najlepiej poradzić się swojego le-
karza weterynarii. On podpowie najlepiej.
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Nie trujmy siebie nawzajem 
– NIE dla zaśmiecania środowiska

Losowo wybranych najmłodszych mieszkańców gminy 
Tarnów pytamy o to czy i jak zajmują się zwierzętami 

oraz co im daje kontakt z czworonogami:

Sprzęt AGD, RTV, meble, materiały 
budowlane i części samochodowe 

– między innymi tego rodzaju śmieci 
wciąż niestety znaleźć można w przy-
drożnych rowach. I mimo że wiosna 
sprzyja porządkom, na pewno nie są to 
miejsca, w których tego rodzaju odpady 
powinny się znajdować. - To tykające 
bomby ekologiczne – mówią eksperci. 

Straż Gminna prowadzi postępowania 
w podobnych sprawach i w wielu przy-
padkach sprawców udaje się namierzyć. 
Ponoszą oni konsekwencje. Pomagają 
w tym m.in. tzw. fotopułapki umiesz-
czone w różnych miejscach. Tworzenia 
dzikich wysypisk śmieci zabrania prawo. 
Podobnie jak spalania odpadów na tzw. 
powierzchni ziemi, czyli w popularnych 
ogniskach. Nie pozwalają na to przepisy 
przeciwpożarowe. Nie wolno rozpalać 
ognia w miejscu umożliwiającym zapale-
nie się materiałów palnych, w odległości 

mniejszej niż 4 metry od granicy działki 
sąsiedniej, w odległości mniejszej niż 
10 metrów od miejsca występowania 
omłotów i palnych płodów rolnych oraz 
w odległości mniejszej niż 100 metrów 
od granicy lasu. Trzeba też pamiętać, że 
nie wolno nam powodować nadmiernej 
ilości dymu i uciążliwego zapachu. Nasi 
sąsiedzi mają prawo do sprzeciwu.

Przypomnijmy, że na terenie gminy 
Tarnów odpady komunalne: zmieszane, 
selektywnie zebrane, odpady bio i zie-
lone oraz wielkogabarytowe, odbierane 
są spod posesji wg terminów ustalo-
nych w harmonogramach. Dodatkowo 
odpady posegregowane, mieszkańcy 
gminy Tarnów mogą nieodpłatnie od-
dać w Punktach Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK
-ach. Są one zlokalizowane w Tarnowie 
przy ul. Kąpielowej 4b i ul. Komunalnej 
31. Mieszkańcy również nieodpłatnie 
mogą oddawać odpady niebezpieczne  

tj. przeterminowane leki do dwóch aptek 
na terenie gminy Tarnów – w Koszycach 
Małych i Nowodworzu.

Gospodarką odpadami komunalny-
mi w Urzędzie Gminy Tarnów zajmuje 
się Referat Inwestycji:

- deklaracje, kosze, terminy odbio-
rów-tel: 14 688 01 60, pok. 101 (I piętro)

- sprawy księgowe, opłaty, zaległo-
ści – tel: 14 688 01 21, pok. 3 (parter)

Kasia z Łękawki: - Bardzo lubię moje 
zwierzęta, uwielbiam się z nimi bawić, 
a kontakt z nimi mnie odstresowuje. Te-
raz, gdy jest epidemia i ludzie tak mało 
się ruszają, ja mam przy nich zajęcie. 
Mam w domu prawdziwą zoologię – 
świnkę morską, psa, kotki i papugi oraz 
zwierzęta gospodarskie – kury i kaczki. 
Jak byłam mała to bardzo lubiłam się 
nimi zajmować, teraz wolę moje domo-
we zwierzątka, a kury i kaczki zostawiam 
Babci (uśmiech). Jak się jest właścicielem 
zwierząt to trzeba o nie dbać i być odpo-
wiedzialnym. Trzeba też pamiętać, żeby 
je nakarmić. To uczy dyscypliny, która się 
w życiu przydaje. A zwierzę każdego dnia 
za to dziękuje. Zwierzęta są wspaniałe!

Szymon z Koszyc Wielkich: - A ja 
mam psa i plan na założenie prawdzi-
wego kurnika! Będę go prowadził razem 

z Dziadziem. Wiadomo, jest koronawi-
rus, więc chciałbym, żeby Dziadziu miał 
zajęcie, a nie tylko siedział w domu. No 
i będziemy mieć zdrowe, własne jajka! 
Dziadziu będzie karmił kury, a ja mu 
będę pomagał. Opracowałem nawet taki 
biznesplan – co i kiedy będę kupował. 
W moim kurniku, jeszcze przed świętami, 
pojawią się perliczki, zielononóżki, kury 
nioski i koguty, a mój brat - Bartek chce 
mieć kurę ozdobną – silkę. Kurnik bę-
dzie na działce, mam już nawet na niego 
miejsce. Super to wymyśliłem, prawda? 
(śmiech).

Milena z Tarnowca: - Moje szczur-
ki hodowlane są zupełnie udomowione. 
W ogóle nie boją się ludzi, mam z nimi 
świetny kontakt. Jak się zdalnie uczę, 
to one mi towarzyszą. Siedzą sobie przy 
mnie i się przyglądają. Ale zwierzęta to 

nie tylko zabawa, lecz obowiązek. Trzeba 
czyścić klatkę i je karmić. To pierwsze nie 
jest już takie fajne (uśmiech). 

Zosia z Koszyc Wielkich: - Mam świn-
kę morską, którą w domu nazywamy 
wielkim chomikiem, a w domu Dziadków 
psa – yorka, który wabi się Gacek. Ta na-
zwa wzięła się od jego wyglądu, bo Gacek 
wygląda jak nietoperz. Niestety Gacek 
utył w czasie koronawirusa, bo na pole 
wychodziło się mniej i teraz go trzeba 
odchudzać. Chodzimy więc z nim po ca-
łych Koszycach, a on tylko patrzy, kiedy 
będzie koniec tych spacerów. Zupełnie 
stracił kondycję. Kocham moje zwierzęta, 
choć mama mówi, że powinnam poświę-
cać im więcej czasu. Częściej sprzątać po 
wielkim chomiku i więcej czasu poświę-
cać Gackowi. Przyznaję, że nie zawsze się 
chce (zakłopotanie). 
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Kultura w naszej gminie nie ginie w czasie pandemii, choć…

Bardziej w sieci niż w realu
Choć działalność kulturalna jest od 

kilku miesięcy mocno ograniczona, 
a domy kultury zamknięte są dla miesz-
kańców, nie oznacza to, że Centrum 
Kultury i Bibliotek w gminie Tarnów nie 
funkcjonuje. Otwarte są biblioteki, okre-
sami działają basen i obiekty sportowe, 
swoją aktywność sama instytucja kultu-
ralna przeniosła zaś w dużej mierze do 
sieci starając się wypełnić kulturą i roz-
rywką przestrzeń on-line.

Warsztaty ONLINE
Mieszkańcy gminy Tarnów przyzwyczaili 

się już do wielopokoleniowych zajęć i warsz-
tatów w domach kultury, dostępnych dla 
każdego na wyciągnięcie ręki. W czasach 
pandemii ta dostępność została mocno 
ograniczona. Centrum Kultury i Bibliotek 
stara się więc dotrzeć do odbiorców za po-
średnictwem Internetu. 

Podczas zimowej przerwy w nauce, wy-
starczył komputer lub smartfon, by sko-
rzystać z oferty internetowych warsztatów 
dziennikarskich, kulinarnych, plastycznych 
czy nauki filmowania. A co więcej: warszta-
ty były interaktywne, gdyż stawiały przed 
uczestnikami konkursowe zadania do wy-
konania jak nagranie wywiadu z domowni-
kiem, przygotowanie potraw czy wykonanie 
ozdób. Konkursy cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 

Na sportowo
Zajęcia sportowe online? To możliwe. 

Udowodniło to CKiB zapraszając miesz-
kańców do ćwiczeń ABC piłki nożnej, ABC 
zdrowego kręgosłupa czy ABC ćwiczeń 
usprawniających nie tylko dla pływaków. 
Warsztaty sportowe w formie filmów 
szkoleniowych poprowadzili nauczyciele 
wychowania fizycznego gminnych szkół 
oraz pracownicy naszej instytucji kultury. 
Najbardziej uważni widzowie sportowych 
warsztatów wygrali również atrakcyjne 
nagrody.

Z życzeniami 
i pączkami

Dzień Babci i Dziadka najmłodsi miesz-
kańcy uczcili w wyjątkowy sposób, przesy-
łając swoje życzenia i dodatkowo biorąc 
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. 
Życzenia były zarówno w formie wierszy-
ków, rymowanek, jak i pięknych opisów 
jednych z najważniejszych osób w ich ży-
ciu – babci i dziadków. Wszystkie życzenia 
i informacje nadal można przeczytać na 
stronie internetowej Gminy Tarnów.

W Tłusty Czwartek odbył się szybki kurs 
domowego smażenia pączków z nagro-
dami. Pracownicy CKiB nagrali film szko-
leniowy rodem z „Master Chefa”, a każdy 
kto się z nim zapoznał, upiekł mini pączki 
i fantazyjnie je udekorował, wziął udział 
w konkursie. 

Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

Gmina Tarnów uczciła przypadający 
na 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Bohaterom walczącym 
w tzw. drugiej konspiracji, wiązanki kwia-
tów na grobach złożyli przedstawiciele 
władz parlamentarnych i samorządo-
wych: poseł Anna Pieczarka, wójt Grzegorz 
Kozioł, w imieniu przewodniczącej Rady 
Gminy Wiesławy Mitery i radnych – Euge-
niusz Wojtarowicz oraz historyk i znawca 
regionu - Adam Ryba.

Na cmentarzach w Woli Rzędzińskiej, 
Zbylitowskiej Górze oraz w Tarnowie – 
Krzyżu spoczywają żołnierze podziemia 
antykomunistycznego i niepodległościo-
wego z terenu gminy Tarnów, m.in. Bro-
nisław Cielocha, Jan Jandziś, Mieczysław 
Cielocha i Stanisław Kiełbasa.

- Przypominanie historii Żołnierzy Nie-
złomnych to nasz obowiązek. Historię, 
o której milczano przez lata, od dekady 
upowszechniamy. Przywracamy bohate-
rom należną im cześć – mówi poseł Anna 
Pieczarka.

Z okazji NDPŻW powstał również wy-
jątkowy, edukacyjny film dokumental-
ny o Żołnierzach Niezłomnych z gminy Laureaci konkursów podczas odbioru nagród
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Tarnów: „Bezdrożami szli. Wyklęci”. Film 
można oglądnąć na stronie internetowej 
Gminy Tarnów. 

Centrum Kultury i Bibliotek zapropo-
nowało też mieszkańcom edukacyjny quiz 
z pytaniami z filmu. Najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy wzięli zaś udział w konkursie 
plastycznym „Na tropach patriotyzmu, 
czyli zaprojektuj kartkę pocztową do bo-
hatera – Żołnierza Wyklętego”. 

W bibliotekach 
z nowościami
Czytelnicy, którzy licznie odwiedzają 

biblioteki w Zgłobicach, Woli Rzędzińskiej 
i Tarnowcu, mogą liczyć na stałe uzupeł-
nianie nowości czytelniczych. - W tym 
roku książkowych zakupów dokonaliśmy 
wcześniej niż zwykle, bo zainteresowanie 
mieszkańców nowościami było duże. Czy-
telnicy sami podpowiadają tytuły, a my je-
steśmy zawsze otwarci na tego typu suge-
stie – mówi kierownik gminnych bibliotek 
Łukasz Prokop. 

„Mała książka 
– wielki człowiek”
Gminne biblioteki wzięły również udział 

w akcji Finansowanej przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której 
celem było upowszechnienie czytelnic-
twa wśród najmłodszych i poszerzanie ich 
horyzontów myślowych. Dzieci w wieku  

od 3 do 6 lat, które odwiedziły nasze bi-
blioteki otrzymały wyprawki książkowe.

Prace administracyjne 
i porządkowe
W czasie trwającej pandemii pracow-

nicy kultury częściowo zmienili swoje do-
tychczasowe obowiązki na wykonywanie 
drobnych remontów, zarówno w obiek-
tach kultury, jak i w gminnych placówkach 
oświatowych czy szycie gadżetów. Porząd-
kują również gminną zieleń na skarpach 
i w centrach wsi, wkrótce zaś będą upięk-
szać krzewami i kwiatami kolejne miej-
sca w przestrzeni publicznej. W ostatnim 
czasie do wszystkich seniorów w gminie 
Tarnów dotarły również kartki świąteczne 
przygotowane ręcznie przez pracowników 
kultury.

W poszukiwaniu 
funduszy 
zewnętrznych
Centrum Kultury i Bibliotek wykorzy-

stało ostatni czas także na pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych. Złożonych zosta-
ło kilkanaście wniosków o dofinansowanie 
m.in. do Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Narodowego Centrum 
Kultury czy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. Wnioski do-
tyczą zarówno projektów inwestycyjnych, 
jak i inicjatyw kulturalnych.

Plany 2021? 
Jesteśmy gotowi
To już drugi rok, kiedy z powodu epi-

demii CKiB nie oddaje w ręce Czytelników 
„Nowin” kalendarza wydarzeń kultural-
nych na cały rok. Ale plany są. Jeżeli tyl-
ko sytuacja epidemiczna pozwoli, jeszcze 
w tym roku gminna instytucja kultury za-
prosi mieszkańców na dobrze znane i lu-
biane wydarzenia jak Mania Pomagania, 
Dożynki Gminne, Bitwa Warszawska czy 
patriotyczne obchody Święta 11 listopa-
da. Przygotowane są również propozycje 
warsztatów edukacyjnych i zajęć sporto-
wych na najbliższy okres, a także wiele 
innych, ciekawych propozycji. Czas jednak 
pokaże, w jakiej formule będą się one od-
bywać.

- Obecne czasy nie zostawiły nam wybo-
ru: kultura musiała zacząć istnieć w sieci 
w znacznie szerszym wymiarze. Podjęliśmy 
nowe wyzwania i zadania, przestawiliśmy 
się na nowe formy funkcjonowania - mówi 
zastępca dyrektora CKiB Ewa Kubisztal. 
- Szyliśmy maseczki, flagi, gadżety, pie-
lęgnujemy gminną zieleń, wykonujemy 
drobne remonty własnymi siłami, a także 
te większe pozyskując środki zewnętrzne. 
Przenieśliśmy wydarzenia do sieci, realizu-
jemy transmisje online, staramy się aktywi-
zować dzieci, młodzież, pokolenie średnie 
i seniorów dostępnymi narzędziami. Już 
wkrótce przedstawimy w tym względzie 
kolejne propozycje dla mieszkańców dosto-
sowane do obecnych możliwości – dodaje.

Uczestnicy akcji „Mała książka - wielki człowiek”
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Księże Proboszczu, minął rok od cza-
su, gdy dowiedzieliśmy się, że w chiń-
skiej dzielnicy Wuchan wybuchła epi-
demia COVID – 19. Wtedy wydawało 
się nam, że to tak daleko więc wszyscy 
możemy być spokojni, że to nie jest nasz 
problem. Jednak koronawirus zmienił 
życie ludzi na całym świecie, także w Ko-
ściele. Wielkanoc przed rokiem była wy-
jątkowo smutna, z obostrzeniami, bez 
święcenia pokarmów, bez rodzinnych 
spotkań. Jak będzie tym razem?

Obawiam się, że podobnie. W te nad-
chodzące święta także trzeba będzie za-
chować ostrożność. Zachorowań wciąż 
jest bardzo dużo. Będą ograniczenia doty-
czące liczby osób w kościele. Liczę na to, 
że w Wielką Sobotę, przy dobrej pogodzie, 
zaproponujemy mieszkańcom plenerowe 
święcenie pokarmów na przykościelnym 
placu. Chcielibyśmy, aby nie trzeba było 
zupełnie z tego rezygnować. Spodziewam 
się, że tegoroczną Wielkanoc będziemy 
musieli spędzać z ograniczoną możliwo-
ścią odwiedzin u bliskich czy przyjaciół. 
To jest cena za to, by późną wiosną staty-
styki zakażeń się poprawiły, a nasze życie 
wreszcie wracało do normalności.

Jak to możliwe, że taki mały wirus 
zagroził tak wielkiemu i dumnemu czło-
wiekowi XXI wieku? Człowiekowi, który 
przecież nad wszystkim panował i miał 
wszystko pod kontrolą?

Odpowiem skojarzeniem. Uderza mnie 
myśl, jak bardzo sytuacja, w jakiej się 
obecnie znajdujemy z powodu pandemii, 
przypomina położenie uczniów Chrystu-
sa po Jego męce i śmierci. Przebywali oni 
zgromadzeni w Wieczerniku, którego drzwi 
były zamknięte, żywiąc w swych sercach 
tak wiele obaw i niepokoju o przyszłość. 
Podobny ciężar uczuć przygniata nas już 
od roku. Przymuszeni panującą sytuacją 
trwamy zamknięci w murach naszych 
domów i mieszkań, które stały się też za-
razem swoistymi „wieczernikami” domo-
wego Kościoła. Nasze rodziny i wspólnoty 
codziennego zamieszkania jeszcze bar-
dziej ożywia w tym czasie wspólnie zano-
szona wzmożona modlitwa, ale równocze-
śnie w nieunikniony sposób wzmagają się 
w nich obawy i pytania o przyszłość.

Będziemy mądrzejsi po pandemii? 
Wyciągniemy z tego naukę? Odczytamy 
przesłanie?

Czas Wielkiego Postu, który przeżywamy 

uświadamia nam potrzebę nawrócenia, 
potrzebę zwrócenia się na nowo do Boga, 
od którego wszystko wyszło i do którego 
wszystko zmierza. Jestem przekonany, 
że ogólnoświatowy kryzys spowodowany 
pandemią koronawirusa pośrednio przy-
pomina o istniejącym równolegle o wiele 
poważniejszym kryzysie duchowym i mo-
ralnym, jaki od lat trawi współczesną ludz-
kość. Czy skorzystamy z tego przesłania? 
Bardzo bym chciał, abyśmy wszyscy wy-
ciągnęli z tego mądre wnioski. Są nam 
wszystkim potrzebne.

W jaki sposób możemy próbować sta-
wać się lepszymi?

Dobre pytanie. Myślę, że obecną sytu-
ację możemy starać się wykorzystać pozy-
tywnie, jako czas intensywnego wydoby-
wania dobra spod wszelkich nawarstwień 
zła, które do nas przylega. Nade wszystko 
chciejmy w prawdzie, szczerości i pokorze 
zwrócić się ku Bogu bogatemu w miłosier-
dzie, który pragnie nas objąć uściskiem 
swej ojcowskiej miłości; pragnie nas pod-
nieść ku górze, byśmy zobaczyli szerszy 
horyzont doczesnego życia i sens naszych 
codziennych zmagań; który pragnie uka-
zać nam nowe możliwości, jakie stają się 
widoczne w Jego boskim świetle. Gorąco 
zachęcam Was do czytania i rozważania 
słowa Bożego, które rzuca snop bezcen-
nego światła na podejmowaną przez nas 
refleksję nad aktualną kondycją ducho-
wą ludzkości i naszą własną. Biblia jest 
ponadczasową lekturą. Proponuję, aby 
każdego dnia otwierać losowo daną stro-
nę i czytać nawet po kilka zdań. A potem 
samemu się nad tym zastanowić, prze-
myśleć, pochodzić z tym. To już poważny 
krok na drodze do rozwoju. Potrzeba nam 
dziś Chrystusa bardziej niż kiedykolwiek, 
bo sami jesteśmy jak pył na drodze, który 
wiatr rozmiata.

Czy pandemia, paradoksalnie, może 
spowodować, że my ludzie zbliżymy się 
do siebie? Że nauczymy się wzajemnej 
życzliwości?

Przede wszystkim zaufajmy Panu Bogu 
i prośmy Go o zmiłowanie nad nami i nad 
całym światem. Ale otwórzmy się też na 
siebie nawzajem, by nikt w tym trudnym 
czasie nie czuł się samotny, wystraszony 
czy porzucony. Wyciągnijmy w geście mi-
łości naszą dłoń do drugiego człowieka, 
tak, jak Bóg zawsze wyciąga swą dłoń do 
każdego z nas, by nam okazać Swą miłość 

i dać nam zbawienie.
Patrząc na to wszystko od strony po-

zytywnej, pojawia się również w tej sy-
tuacji możliwość zbudowania jeszcze 
silniejszych więzów pomiędzy rodzicami 
a dziećmi, okazja do dłuższej rozmowy, 
wzajemnego posłuchania się, odnalezie-
nia się na nowo w darze wspólnie spędza-
nego czasu. Taka sama możliwość jawi się 
w perspektywie umacniania więzi i miłości 
pomiędzy małżonkami. Miejmy świado-
mość, że wspólnie przeżywany czas w gro-
nie najbliższych osób jest zawsze cennym 
i pożytecznym darem.

Zadajemy sobie pytanie, jaki będzie 
świat, Kościół, nasza Ojczyzna, my sami 
po tym kryzysie? Co i jak się może zmie-
nić?

Nie wiemy jak dalej potoczą się losy 
świata, lecz nosimy w sobie pewność, że 
Bóg objawiający się nam w tajemnicy swo-
jego miłosierdzia jest wiernym Towarzy-
szem ludzkiego życia, zarówno w pomyśl-
ności, jak i w niedoli. Tylko On jest w stanie 
dać ludzkości pokój, który przeprowadzi 
ją zwycięsko przez najciemniejszą dolinę.

Niech te zbliżające się Święta Wielkiej 
Nocy, Zwycięstwa Życia nad śmiercią 
będą dla nas wszystkich Świętami Nadziei, 
że pokonamy wszelkie zło i odnajdziemy 
na nowo miłość w Chrystusie, który jest 
Panem Życia i odnajdziemy na nowo na-
szą drogę do Boga. Idźmy w życie z nową 
nadzieją!

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. 

Idźmy w życie z nową nadzieją
O tegorocznych Świętach Wielkanocnych w cieniu epidemii, o tym co daje nadzieję  
oraz o uniwersalnych wartościach na każdy czas, rozmawiamy z proboszczem parafii  
św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zgłobicach, ks. Andrzejem Mikulskim. 

ks. Andrzej Mikulski jest także 
autorem książki 25 lat parafii  

św. Brata Alberta w Zgłobicach
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Gmina Tarnów ma kolejnych stypendystów
Ich grono stale się powiększa. Następne nagrody finansowe trafiły do młodych, zdolnych. Są one przyznawane 

uczniom i studentom, którzy mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinach: sportowej, artystycznej  
lub naukowej. Tym razem nagrodzeni zostali: Natalia Ćwik, Artur Lis, Damian Manijak, Szymon Pierzchała i Zbigniew Ziarek. 
Poniżej, pokrótce, prezentujemy ich sylwetki. I mocno gratulujemy!

Natalia Ćwik 
z Koszyc Małych trenuje 
pod opieką trenera Ry-
szarda Jasicza w klubie 
MLUKS Tarnów od 2017 
roku i specjalizuje się 
w biegach sprinterskich. 
Została powołana do 
Zaplecza Kadry Narodo-
wej. W roku 2020 osią-
gnęła m.in. III miejsce 
w Mistrzostwach Polski 
Zrzeszenia LZS Junio-
rów i Juniorów Młod-
szych w Lekkiej Atletyce 
w Sztafecie Wojewódz-
kiej Juniorek Młodszych 
w Ciechanowie.

Damian Manijak 
z Nowodworza jest 
uczniem III LO w Tar-
nowie, osiąga wysokie 
wyniki w nauce i jest 
laureatem I miejsca 
w Ogólnopolskim Kon-
kursie Fizycznym „Eu-
reka”. Doskonali i roz-
wija swoje pasje, jego 
marzeniem są studia na 
prestiżowej uczelni.

Szymon Pierzchała
z Koszyc Wielkich jest 
uczniem Zespołu Szkół 
Muzycznych w Tarno-
wie w klasie instrumen-
tów perkusyjnych. Ma 
na swoim koncie sporo 
sukcesów m.in. zdobył 
wyróżnienie z najwyższą 
punktacją na Makrore-
gionalnych Przesłucha-
niach Centrum Edukacji 
Artystycznej Uczniów 
Szkół Muzycznych I st.

Artur Lis 
z Woli Rzędzińskiej jest 
zawodnikiem Tarnow-
skiego Zrzeszenia Spor-
towego Niepełnospraw-
nych START. W 2015 roku 
reprezentując nasz kraj 
na Mistrzostwach Europy 
zajął 6. miejsce w katego-
rii 80 kg, jest członkiem 
kadry narodowej senio-
rów i przygotowuje się do 
startu w przyszłorocznych 
Mistrzostwach Europy. 
Zdobył złoty medal na 
indywidualnych MP se-
niorów oraz brązowy pod-
czas drużynowych MP.

Zbigniew Ziarek 
z Zawady uczęszcza do 
III LO w Tarnowie, a jego 
pasją są geografia oraz 
geologia. W związku 
z licznymi sukcesami na 
olimpiadach przedmio-
towych uzyskał możli-
wość rekrutacji na studia 
z geofizyki AGH w Krako-
wie, Uniwersytetu War-
szawskiego na wydział 
geologii oraz możliwość 
wzięcia udziału w zagra-
nicznej ekspedycji geo-
logicznej zorganizowanej 
przez tę uczelnię. 
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