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Zabierz
torbê na
zakupy!

Przed dwoma laty do 101 numeru No-
win Tarnowskiej Gminy dołączaliśmy pre-
zent od samorządu Gminy Tarnów – eko-
logiczną torbę na zakupy wielokrotnego
użytku. Spodziewaliśmy się, że akcja będzie

się cieszyć wielką po-
pularnością, ale rze-
czywistość przeszła
nasze najśmielsze
oczekiwania. Rozpro-
wadzone ich było
tyle, ile egzemplarzy
naszego gminnego
czasopisma, a jeszcze
przez wiele miesięcy
zgłaszali się czytelni-
cy – mieszkańcy Gmi-
ny Tarnów, którzy
chcieli jeszcze taką
torbę otrzymać. - Do-
kupiliśmy kolejną

partię, ale i to nie zaspokoiło zapotrzebo-
wania – mówi wójt Grzegorz Kozioł. - Dla-
tego już wtedy zdecydowaliśmy, że przy
kolejnej nadarzającej się okazji akcja musi
zostać powtórzona – dodaje.

Okazja taka przydarzyła się właśnie
teraz. Dlatego do każdego aktualnego
110 numeru „Nowin Tarnowskiej Gmi-
ny” dołączamy ekologiczną torbę na za-
kupy. Mamy nadzieję, że w każdym
domu stanie się ona przedmiotem co-
dziennego użytku.

- Z zainteresowania mieszkańców oraz
własnych obserwacji wiem, że torby te do-
brze spełniają swe zadanie i choć to właści-
wie niepotrzebne, ale chcę zwrócić się do
mieszkańców z prośbą o dobre wykorzysta-
nie tych estetycznych i praktycznych toreb
wielorazowego użytku, zamiast jednorazo-
wych reklamówek foliowych – apeluje wójt
Grzegorz Kozioł. - Mam nadzieję, że dzięki
temu nasza gmina stanie się czystsza, bar-
dziej przyjazna środowisku, a przez to każ-
demu z nas – dodaje.

Co najmniej dwa s¹ powody, dla których o te-
gorocznych do¿ynkach Gminy Tarnów trudno
bêdzie zapomnieæ. Pierwszym z nich jest feno-
menalny koncert pierwszej damy polskiej pio-
senki Maryli Rodowicz, która po raz kolejny
pokaza³a, ¿e na polskiej scenie muzycznej nie
ma sobie równych. Drugim powodem jest kil-
kugodzinna burza z piorunami i ulewnie pada-
j¹cy deszcz, które i tak nie  przeszkodzi³y licz-
nie zgromadzonym mieszkañcom Gminy Tarnów
oraz okolicznych miejscowoœci w dobrej zaba-
wie w niedzielê, 15 sierpnia w Zg³obicach.

Obchody dożynkowe rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą  dziękczynną odprawioną
w zgłobickim kościele, której w asyście kapła-
nów z terenu Gminy Tarnów przewodniczył
miejscowy proboszcz ks. Andrzej Mikulski. O
oprawę liturgiczną zadbali natomiast gmin-
ni samorządowcy oraz gościnnie poseł Józef
Rojek.

Bezpośrednio po mszy świętej w uroczy-
stym korowodzie przy muzycznej asyście Or-
kiestry Dętej OSP z Woli Rzędzińskiej jej
uczestnicy udali się na teren boiska LKS Zgło-
bice, gdzie drugą część dożynkowej uroczy-
stości rozpoczęli prowadzący Anna Pieczar-
ka i Piotr Pawlina. Tuż potem przemówił
włodarz Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, któ-

Niezapomniane do¿ynki

wyborcy zazwyczaj mają już wyrobione zda-
nie na ich temat.

Praktyka naszych samorządów pokazuje, że
w wielu przypadkach po pierwszej kadencji,
bywa wybierany na następną i kolejne. Przy-
kłady okolicznych gmin: Lisiej Góry, Żabna,
Wojnicza czy Skrzyszowa zdają się tę prawi-
dłowość potwierdzać. Również i w dużych mia-
stach ich włodarzom coraz łatwiej o reelekcję.
Gmina Tarnów, podobnie jak i miasto są pod
tym względem dość kapryśne. To chyba tylko
w tych dwóch samorządach w okolicy w ciągu

Listopad już za pasem, a wraz z nim nadej-
dzie koniec kolejnej kadencji gminnego samo-
rządu. W niektórych miastach i gminach kan-
dydaci na prezydentów, burmistrzów czy
wójtów już „prężą swe muskuły”, aby jak naj-
lepiej wypaść przed wyborcami. Dotyczy to
zwłaszcza tych, którzy włodarzami swych
miejscowości dopiero zamierzają zostać, bo-
wiem urzędujący włodarze są w tym szczęśli-
wym położeniu, że mają niejako „punkty za
pochodzenie”. Nie muszą zabiegać o to, aby
pokazać się w mediach, są rozpoznawalni i

Kto do gminnego samorz¹du?

dokończenie na stronie 16
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Drogi nie do poznania...
Ano nie do Poznania, a po terenie Gminy

Tarnów wieść będą nowe drogi. Rok 2010 bo-
wiem jest rekordowy pod względem ilości środ-
ków zewnętrznych, jakie udało się pozyskać
na drogi właśnie. - Od początku roku do dzi-
siaj pozyskaliśmy około ośmiu milionów zło-
tych – mówi zastępca wójta Sławomir Wojta-
sik. To między innymi z tego powodu gminni
radni nie mieli w tym roku wakacji. -Zazwy-
czaj w jednym z wakacyjnych miesięcy nie or-
ganizujemy sesji, aby radni mogli trochę ode-
tchnąć od samorządowej pracy. W tym roku
jednak nie mieliśmy ani chwili wytchnienia,
bo trzeba było szybko przyjąć do budżetu czte-
ry miliony złotych, a to może uczynić jedynie
stosowną uchwałą Rada Gminy – dodaje.

W sumie w bieżącym roku na budowę dróg
w Gminie Tarnów zostało przeznaczonych
około dziesięciu milionów złotych.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. 2010 nr 106, poz. 675) przynosi w tej
kwestii wiele zmian, a zwłaszcza jedną, o cha-
rakterze fundamentalnym, mówiącą, że:
Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej „planem miejsco-
wym”, nie może ustanawiać zakazów, a przyj-
mowane w nim rozwiązania nie mogą unie-
możliwiać lokalizowania inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisa-
mi odrębnymi (Art. 46. ust. 1 Ustawy z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych). To oznacza, że
o ile dotychczas gminy, przyjmując stosow-
ny plan zagospodarowania przestrzennego,
mogły blokować budowę „masztów”, o tyle
teraz już nie będą mogły tego uczynić.

granic nieruchomości i obiektów budow-
lanych istniejących lub budowanych na tej
nieruchomości.

Znacznie prościej jednak będzie skorzy-
stać z gotowego formularza. Można otrzy-
mać go w Referacie Inwestycji i Rozwoju
Urzędu Gminy Tarnów (I piętro, pok. 101)
lub jeszcze prościej – wejść na stronę inter-
netową Gminy Tarnów (www.gmina.tar-
now.pl) i tam odszukać go w zakładce „for-
mularze” pod pozycją „ochrona środowiska”.

Wypełniony wniosek składamy w urzę-
dzie i – poza oczekiwaniem na wydanie de-
cyzji – to już właściwie wszystko, co w tej
kwestii mamy do zrobienia. Jeśli drzewo,
które chcemy usunąć nie jest np. pomni-
kiem przyrody lub nie stanowi części za-
bytkowego kompleksu, uzyskanie zezwo-
lenia jest właściwie formalnością. Co wię-
cej, nie w każdym przypadku zezwolenie
jest nam potrzebne. Nie musimy się o nie
starać, jeśli usuwamy drzewa i krzewy
mające mniej niż 10 lat, drzewa i krzewy
owocowe (chyba, że rosną na terenie wpi-
sanym do rejestru zabytków lub objętym
ochroną krajobrazową) czy rosnące na
plantacji. Swoimi prawami kieruje się tak-
że usuwanie drzew w lasach, więc również
i w tym przypadku przepis ten nie ma za-
stosowania. To najczęstsze przypadki, w
których nie musimy starać się o zezwole-
nie, a ich pełną listę znajdziemy w cyto-
wanej wcześniej ustawie.

Jak widać, usunięcie drzewa w zgodzie z
obowiązującym prawem nie jest zbyt skom-
plikowane i nie wymaga aż tak wiele zacho-
du. Owszem, wiążą się z tym pewne niedo-
godności, ale warto je ponieść, ponieważ pra-
wo w tym przypadku jest dość restrykcyjne, a
za usunięcie drzewa bez zezwolenia grożą su-
rowe kary. A tego nie chce chyba nikt z nas.

W poprzednim numerze „Nowin” sporo miej-
sca poświęciliśmy sprawie budowy stacji bazo-
wych telefonii komórkowej, potocznie nazywa-
nych „masztami”, na terenie gminy oraz pro-
testom niektórych mieszkańców w związku z
ich lokalizacją. Pisaliśmy o zasadzie wydawa-
nia zezwoleń na lokalizację tego typu inwesty-
cji oraz o faktach i mitach związanych z ich
rzekomym szkodliwym oddziaływaniem. W cy-
towanych w tekście wypowiedziach wójt Grze-
gorz Kozioł podkreślał, że o ile tam, gdzie jest
plan zagospodarowania przestrzennego może
blokować budowę tych stacji, o tyle na terenach
rolnych nie ma żadnej możliwości tego uczy-
nić. Rzeczywiście, w chwili kiedy oddawaliśmy
do druku poprzedni numer naszego gminnego
czasopisma taki właśnie był stan prawny, choć
nowa ustawa – przynosząca w tej kwestii bar-
dzo duże zmiany – przyjęta przez parlament i
podpisana przez Prezydenta RP, oczekiwała na
wejście w życie.

To nie wszystko. W pewnym sensie bowiem
ustawa ta działa z mocą wsteczną. Jak bo-
wiem mówi art. 75 ust. 2 cytowanej ustawy:
W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w
życie ustawy, gminy dostosują treść planów
miejscowych obowiązujących na obszarze ich
właściwości do wymagań określonych w art.
46 ust. 1. Ustawa przewiduje też rozwiąza-
nia na wypadek, gdyby gmina nie chciała
zmienić planów zagospodarowania. Zrobi to
wojewoda, a koszt tej operacji poniesie gmi-
na – mówią 4 i 5 ust. wspomnianej ustawy.

- Wójtowie i burmistrzowie powinni być
zadowoleni. Rozwiązaliśmy im problem pro-
testów mieszkańców – powiedział nam ano-
nimowo jeden z posłów. Tylko czy mieszkań-
cy niezadowoleni z lokalizacji „masztu” po-
między ich domami pojadą protestować przed
sejm, czy do swego wójta czy burmistrza –
kwestia odpowiedzi na to pytanie pozostaje
otwarta.

Posadzi³eœ drzewo. Ros³o jakiœ czas na two-
jej posesji, ale zaczê³o przeszkadzaæ i chcesz
je wyci¹æ. Wydaje siê, ¿e to nic prostszego:
sprawna pi³a, trochê pracy i po sprawie. Nie-
stety, jeœli nie masz zezwolenia, nie wolno
ci tego zrobiæ, bo mog¹ ciê czekaæ dotkliwe
konsekwencje.

Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przy-
rody (Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220),
usunięcie drzew lub krzewów z terenu nie-
ruchomości może nastąpić, po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez wójta, burmi-
strza albo prezydenta miasta na wniosek
posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz
nieruchomości nie jest właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym, do wniosku
dołącza się zgodę jej właściciela. Co ma
więc zrobić mieszkaniec gminy Tarnów,
który chce usunąć drzewa zgodnie z pra-
wem. Należy rozpocząć od przygotowania
wniosku, który powinien zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i
siedzibę posiadacza i właściciela nierucho-
mości;

2. tytuł prawny władania nieruchomo-
ścią (WNIOSEK o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew podpisuje właściciel, w
przypadku kilku właścicieli np. mąż i żona
wniosek podpisują wszyscy właściciele lub
współwłaściciele działki);

3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wy-

sokości 130 cm;
5. przeznaczenia terenu, na którym ro-

śnie drzewo lub krzew;
6. przyczynę i termin zamierzonego usu-

nięcia drzewa lub krzewu;
7. wielkość powierzchni, z której zostaną

usunięte krzewy;
8. rysunek lub mapę określającą usytu-

owanie drzewa lub krzewu w stosunku do

Maszty telefonii komórkowej – epilog

Sejm zwi¹za³ rêce samorz¹dom

A to wa¿ne...
Do 15 listopada można składać też wnio-

ski o pomoc w wywiezieniu azbestu w 2010
roku. Ściągniętego z budynku i poskładane-
go na działce. Natomiast właściciele budyn-
ków posiadających wyroby azbestowe winni
złożyć ankiety do Urzędu Gminy o ilości po-
siadanego azbestu. Informacja jest obowiąz-
kowa i niezbędna dla potrzeb statystycznych.

Wyci¹³eœ drzewo?

Byæ mo¿e nielegalnie...
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reklama

O czternaœcie milionów z³otych
zosta³ zwiêkszony przez minione
dziewiêæ miesiêcy bud¿et Gminy
Tarnów. To zas³uga œrodków, ja-
kie w³adzom gminy uda³o siê po-
zyskaæ z zewn¹trz.

- Prawie każda z realizowanych
przez nas w tym roku inwestycji
współfinansowana jest ze środ-
ków zewnętrznych – podkreśla
skarbnik Irena Podraza – zarów-
no unijnych, jak i krajowych.

Dzięki środkom unijnym z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich rozbudowany został dom
komunalny w Radlnej i wyre-
montowana remiza OSP w Jo-
dłowce-Wałkach. Z tego samego
programu pochodzi dofinansowa-
nie budowy kanalizacji w Jodłów-
ce-Wałkach oraz budowa cen-
trum wsi w Koszycach Wielkich.
Z kolei dofinansowanie z Mało-
polskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego pozwoliło na
przeprowadzenie remontu bu-
dynków komunalnych w Błoniu
i Nowodworzu. Nowe drogi – to
zasługa środków krajowych,
głównie Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych

czyli tzw. „schetynówek” oraz
tzw. „powodziówki” czyli środ-
ków na usuwanie skutków powo-
dzi z MSWiA. Na remonty szkół
udało się pozyskać pieniądze z
MEN. - Aplikujemy nawet tam,
gdzie wydaje się to nie mieć sen-
su, bo czasem tak się zdarza, że
niemożliwe staje się możliwe –
podkreśla zastępca wójta Sławo-
mir Wojtasik. Dlatego też udało
się uzyskać pieniądze z PFRON,
umarzalne pożyczki z WFOŚ, z
programu rozwoju infrastruktu-
ry sportowej czyli tzw. „Totaliza-
tora”, ze Starostwa Powiatowe-
go oraz różnych innych progra-
mów na cele takie, jak m. in. mo-
dernizacja remiz OSP, budowa
dróg transportu rolnego czy bu-
dowa boisk.

- Schylamy się po każdą zło-
tówkę, nawet po tą symboliczną
– podkreśla włodarz Gminy
Tarnów. - To z tych złotówek
zrobiło się owe czternaście mi-
lionów. To przede wszystkim
zasługa ciężkiej pracy i profesjo-
nalizmu pracowników urzędu
gminy, którym chciałbym w tym
miejscu gorąco i serdecznie po-
dziękować – dodaje.

Ju¿ od niedzieli, 26 wrzeœnia w
Gminie Tarnów prowadzona jest
akcja bezp³atnych szczepieñ prze-
ciw grypie.

Szczepienia realizowane są we
wszystkich ośrodkach zdrowia na
terenie gminy Tarnów: w Nowo-
dworzu i Woli Rzędzińskiej przez
firmę Medicum, zaś w Zgłobicach
i Koszycach Małych – przez Cen-
termed. Może z nich skorzystać
każdy mieszkaniec Gminy Tar-
nów, który skończył 65 lat. Nie-
potrzebne są żadne formalności
– wystarczy dowód osobisty, dzię-
ki któremu można potwierdzić
wiek i fakt zamieszkiwania na te-
renie gminy.

- Znam dobrze naszych senio-
rów, często się z nimi spotykam i
uważam, że taki prezent od sa-
morządu im się należy – mówi
sekretarz gminy Alicja Kusior. -
 Na dodatek wszyscy dobrze wie-
my, że sytuacja finansowa „sta-
tystycznego” emeryta nie jest,
niestety, najlepsza. Samo utrzy-
manie jest bardzo drogie, a do
tego dochodzą jeszcze spore wy-
datki na opiekę medyczną i lekar-

stwa. W tej sytuacji wydanie kil-
kudziesięciu złotych na szcze-
pionkę przeciw grypie jest dla
naszych seniorów luksusem, na
który nie mogą sobie pozwolić, a
przecież takie szczepienie nie
powinno być czymś niezwykłym,
tylko normalnym działaniem
profilaktycznym – dodaje Alicja
Kusior.

Przypomnijmy, że jest to już
kolejna akcja bezpłatnej profilak-
tyki finansowanej przez Samo-
rząd Gminy Tarnów. W ciągu
ostatnich trzech lat zostały już
zorganizowane badania mammo-
graficzne dla kobiet oraz badania
w kierunku raka prostaty dla
mężczyzn. Jak podkreśla Grze-
gorz Kozioł, to nieostatnia akcja
bezpłatnej profilaktyki dla miesz-
kańców realizowana w Gminie
Tarnów. - Mamy już następne po-
mysły. – zapewnia. - Już od 18
października zapraszam naszych
seniorów na bezpłatne zabiegi fi-
zykoterapeutyczne, które będą
realizowane przez firmę rehabi-
litacyjną „eMKa” w ośrodku
zdrowia w Koszycach Małych –
dodaje.

14 milionów do bud¿etu! BEZP£ATNE SZCZEPIENIA
I ZABIEGI REHABILITACYJNE
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Medale dla jubilatów
We wtorek, 6 lipca wójt Grzegorz Ko-

zioł odwiedził dwie pary jubilatów, któ-
rym problemy zdrowotne przeszkodzi-
ły we wzięciu udziału w uroczystości
wręczenia „Medali za długoletnie poży-
cie małżeńskie” Bronisławę i Stanisła-
wa Masłów oraz Danutę i Stefana Pio-
trowskich i wręczył im przyznane od-
znaczenia.

Dar serca szwajcarskich
przyjació³

W środę, 14 lipca Małgorzata Bałuszyń-
ska-Digaud dyrygentka szwajcarskiego
chóru żeńskiego L’Hirondelle z Yens, któ-
ry gościł w Gminie Tarnów w dniach 13-
16 maja, przekazała na ręce wójta Grze-
gorza Kozioła pieniądze zebrane przez chó-
rzystów spontanicznie na wieść o powodzi,
jaka dotknęła Polskę. Wójt Grzegorz Ko-
zioł, przyjmując ten dar serca szwajcar-
skich przyjaciół podkreślił, że zostanie on
przekazany do Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i rozdzielony wśród tych
mieszkańców gminy, których powódź do-
tknęła najbardziej. - W tym geście naszych
szwajcarskich przyjaciół nieistotna jest
ilość przekazanych franków, ale sam gest,
który urasta do rangi symbolu – mówi wójt
Maria Srebro, kierownik GOPS.

¯ywnoœæ rozdana potrze-
buj¹cym

W poniedziałek i wtorek, 12-13 lipca w
gminie Tarnów odbyła się kolejna akcja
wydawania żywności. - Żywność z Banku
Żywności Agencji Rolnej Rynku Rolnego
otrzymują najbardziej potrzebujący, ro-
dziny, które spełniają odpowiednie wa-
runki – wyjaśnia Maria Srebro, kierow-
nik GOPS. Jest ona dystrybuowana za po-
średnictwem Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej oraz Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich, a przy jej wydawaniu pracują

przede wszystkim sołtysi poszczególnych
miejscowości, radni oraz pracownicy so-
cjalni gminy. Rozprowadzana jest około
7-8 razy w roku, a jej łączna ilość prze-
kracza 250 ton. - Łączna wartość wyda-
nej żywności to około czterysta tysięcy
złotych, zaś statystycznie na rodzinę przy-
pada około 35 kilogramów – dodaje Ma-
ria Srebro. Żywności jest dwadzieścia
asortymentów. Są to m. in.: mleko, mąka,
płatki, kawa zbożowa, różnego rodzaju
sery, gotowe dania w puszkach,
dżemy, herbatniki, makarony,
masło oraz cukier. Dla benefi-
cjentów programu żywność jest
całkowicie darmowa. Niemniej
jednak gminny samorząd pono-
si koszty związane z jej maga-
zynowaniem, załadunkiem i
transportem. - Jest to około
piętnaście tysięcy złotych – pod-
kreśla Maria Srebro.

Dom dla powo-
dzian

Samorząd Gminy Tarnów
jako jeden z pierwszych podjął
konkretne działania pomocowe na rzecz
osób, które utraciły dom w wyniku osu-
wisk po ostatniej powodzi. Uchwałę o
przekazaniu działki budowlanej rodzinie
Stanisława i Krystyny Jachymów podję-
ła w poniedziałek, 12 lipca Rada Gminy
Tarnów. - Przyjęte rozwiązanie zakłada,
że państwo Jachymowie nie otrzymują od
gminy prezentu w formie działki budow-
lanej, ale dokonują zamiany – wyjaśnia
zastępca wójta Sławomir Wojtasik. -
 W zamian za działkę o powierzchni 0,22
ha w Tarnowcu przejmujemy działkę trzy-
dziestodwuarową będącą dotychczas wła-
snością państwa Jachymów wraz ze znisz-
czonym domem - dodaje. Druga z rodzin,
która straciła dom w wyniku osuwiska, dys-
ponuje odpowiednią działką, na której może
wybudować nowy. Stąd też w jej przypad-
ku taka decyzja nie jest potrzebna.

Wojewoda w gminie
W czwartek, 15 lipca z roboczą wizytą

w Urzędzie Gminy Tarnów gościł wicewo-
jewoda Małopolski Stanisław Sorys. Pod-
czas spotkania z wójtem Grzegorzem Ko-
ziołem omówiono bieżące sprawy gminy,
zwłaszcza związane z usuwaniem skutków
powodzi. Włodarz Gminy Tarnów przeka-
zał informację o inicjatywach własnych
gminy w tym zakresie, a szczególnie
o przekazaniu działek budowlanych miesz-
kańcom, którzy utracili domy w wyniku
osuwisk. Wojewoda pogratulował gminne-
mu samorządowi szybkości działania i pod-
kreślił, że jest to działanie wzorcowe.

Gmina dofinansowa³a
wakacje

 Ponad dwieście dzieci skorzystało z
wakacyjnego wypoczynku sfinansowa-
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nego lub dofinansowanego przez Gmi-
nę Tarnów. W sumie gminny samorząd
wyasygnował na to ponad pięćdziesiąt
tysięcy złotych. Dofinansowanie wypo-
czynku miało miejsce głównie ze środ-
ków pochodzących z profilaktyki alko-
holowej oraz pomocy społecznej. -  Sto-
sunkowo największa grupa dzieci sko-
rzystała z kolonii organizowanych
przez Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom
Miłość – mówi Maria Srebro, kierow-

nik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. - Ale dofinansowanie otrzyma-
ły też dzieci, których wypoczynek zor-
ganizowały parafie, Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie
Nowa Szansa,  Ośrodki  Wsparcia
Dziennego i inni. Na wakacyjny wypo-
czynek wyjechało również nieodpłat-
nie dziesięcioro dzieci z rodzin poszko-
dowanych w wyniku powodzi. Dofi-
nansowania otrzymały także tzw. „zie-
lone szkoły” – dodaje. W czwartek, 15
lipca przedstawiciele Gminy Tarnów
oraz Powiatu odbyli wizytę na kolonii
zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Dajmy Dzieciom Miłość. Gminny Sa-
morząd reprezentowała Elżbieta
Chrząszcz – zastępca wójta Gminy
Tarnów.

Ku pamiêci ¿o³nierzy
Szarych Szeregów w
Bia³ej

W niedzielę 18 lipca w Białej odby-
ły się uroczyste obchody upamiętnia-
jące potyczkę plutonu Szarych Szere-
gów z Mościc i  bohaterską śmierć
trzech jego żołnierzy w walce z Niem-
cami.  Na uroczystość złożyły się:
msza święta w miejscowej kaplicy,
apel przed pomnikiem oraz spotkanie
w remizie OSP w Białej. W uroczysto-
ściach wzięli udział wicewojewoda
małopolski Stanisław Sorys, przed-
stawiciele samorządu Gminy Tarnów,
organizacji kombatanckich, dyrekto-
rzy placówek oświatowych Gminy
Tarnów, harcerze, przedstawiciele
pol i c j i ,  de legac je  szkół  i  OSP ze
sztandarami. Nie zabrakło również
jednego z bohaterów tamtych wyda-
rzeń Zdzisława Szymanowskiego.
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jeden z inicjatorów przedsięwzięcia. -
 Znakomicie spisali się, pomagając
przy otwarciu ośrodka kultury w No-
wodworzu oraz podczas dożynek w
Zgłobicach, a będziemy z ich pomocy
korzystać jeszcze niejeden raz – pod-
kreśla Anna Pieczarka, kierownik Cen-
trum Animacji Kulturalnej Gminy
Tarnów, odpowiedzialna za organiza-
cję imprez.

Wójt Grzegorz Kozioł nie ukrywa, że
bardzo ceni inicjatywę młodych miesz-
kańców Koszyc Wielkich. - Po raz pierw-
szy młodzi ludzie wyszli z taką inicja-
tywą, że dają coś od siebie – mówi. - Zaś
z perspektywy gospodarza gminy za naj-
cenniejsze uważam chyba to, że poży-
tecznie spędzają czas w miejscu, które-
go chcieli, które sami urządzili i o które
dbają, niż na przykład na przystankach
– dodaje.

Kino plenerowe
w Koszycach Ma³ych
i Porêbie Radlnej

Rozkładane krzesełka, leżaki i koce
zakrólowały w niedzielę, 29 sierpnia w
Koszycach Małych, a w sobotę, 11
września w Porębie Radlnej. Powodem
tego zamieszania było familijne kino
plenerowe, które za sprawą gminnego
samorządu zagościło w tych miejscowo-
ściach. Amatorów dobrego kina w roz-
miarze XXXL nie zabrakło. W sumie
odbyły się trzy projekcje: dwie w Koszy-
cach Małych i jedna w Porębie Radlnej.
Kino plenerowe to nowość w Gminie
Tarnów, rozrywka charakterystyczna
bardziej dla nadmorskich czy górskich
kurortów. - Zdecydowaliśmy się na or-
ganizację tego typu rozrywki z kilku
powodów – podkreśla kierownik CAK
Anna Pieczarka. - Po pierwsze, uważa-
my, że nasi mieszkańcy zasługują na to,
aby skorzystać z takiej formy rozryw-
ki, że nie jest ona zarezerwowana tyl-
ko dla mieszkańców dużych ośrodków.
Po drugie, w integracji mieszkańców

naszej małej ojczyzny należy się-
gać po różne formy, więc czemu
nie po kino plenerowe. Po trze-
cie, zachęciła nas atrakcyjna
cena, gdyż wydatek niewiele
przekraczający tysiąc złotych, to
forma organizacji działalności
kulturalnej niezwykle atrakcyj-
na pod względem kosztów. Oczy-
wiście zawsze mogą się znaleźć
malkontenci, którzy stwierdzą,
że te pieniądze należy przezna-
czyć na szkoły, drogi czy usuwa-
nie skutków powodzi.  Tym
wszystkim należy przypomnieć,
że zaspokajanie potrzeb kultu-

ralnych mieszkańców jest również jed-
nym z zadań samorządu. W naszej gmi-
nie jest to – dla jednych „tylko” dla dru-
gich „aż” – około pół procenta roczne-
go budżetu – dodaje.

mał 29 maja, dzień później odprawił swą
mszę prymicyjną w kościele parafialnym
w Łęgu Tarnowskim, a dwa dni później –

w kaplicy w Białej. Na tej ostatniej obec-
na była niemal cała rodzinna miejscowość.
Swą pracę duszpasterską ks. Paweł Turek
rozpoczął w nieodległej Pogórskiej Woli.

Si³ownia w Koszycach
Wielkich

W czwartek, 28 sierpnia swoją dzia-
łalność w Koszycach Wielkich zainaugu-
rowała siłownia. Jako pierwsi spróbowa-
li swoich sił na przyrządach wójt Grze-
gorz Kozioł, wiceprzewodniczący Rady
Gminy – radny z Koszyc Eugeniusz
Wojtarowicz oraz sołtys Stanisław Ptak.

Siłownia mieści się w pomieszczeniu
obok poczty. Powstała z inicjatywy gru-
py młodych mieszkańców Koszyc. -
 Ucieszyłem się, kiedy przyszli do mnie
z tą propozycją – mówi wójt Grzegorz
Kozioł. - Bo jeśli młodzi ludzie sami cze-
goś chcą, to znaczy, że mają pasję. A
znacznie lepiej, żeby trenowali swoje
mięśnie w siłowni niż na przystankach
lub znakach drogowych. Zaproponowa-
łem im pomieszczenie oraz zadeklaro-
wałem częściowe wyposażenie siłowni.
Resztę postanowili doposażyć sami oraz
dbać o czystość i porządek – relacjonuje
włodarz Gminy Tarnów.

- Bardzo spodobała nam się konkret-
na męska deklaracja wójta, który od

razu powiedział, że jeśli coś dostajemy,
to musimy też zadeklarować coś od sie-
bie. Dlatego chętnie zgodziliśmy się
pomagać przy imprezach organizowa-
nych przez gminę – mówi Rafał Sołtys,

S¹ na szóstkê
Zdjęcia uśmiechniętych gimnazjali-

stów i uczniów szkół podstawowych z
terenu gminy Tarnów pojawiły się ostat-
nio na bilboardach w Woli Rzędzińskiej,
Koszycach Wielkich, Zgłobicach i Tar-
nowcu. Hasło „Jesteśmy na 6!” zdradza,
że są to fotografie szkolnych prymusów.
- Jako samorząd przywiązujemy bardzo
dużą wagę do edukacji i wychowania –
mówi wójt Grzegorz Kozioł. - Troszczy-
my się o nasze szkoły nie tylko w sensie
materialnym, ale także mamy na uwa-
dze jakość kształcenia i wychowania. To,
że jest ona coraz wyższa potwierdzają
zarówno wyniki tekstów zewnętrznych,
jak i uzyskiwane przez uczniów oceny –
dodaje.

Umieszczenie fotografii najlepszych
uczniów na bilboardach jest zarówno
wyróżnieniem szkolnych prymusów, jak
i wskazywaniem dobrych przykładów. -
 W sytuacji gdy nasz coraz bardziej sko-
mercjalizowany świat promuje tylko ce-
lebrytów, którzy – jak to się mówi - „są
znani z tego, że są znani”, należy przy-
pominać o tym, że nauka i wiedza są
prawdziwymi wartościami i to one są
motorem postępu w świecie – podkreśla
Anna Chmura, dyrektor gimnazjum w
Tarnowcu.

Bilboardy mają charakter „lokalny”.
Na zdjęciu w Woli Rzędzińskiej znaleźli
się uczniowie ze szkół w tej miejscowo-
ści oraz z Jodłówki-Wałek. Na bilboar-
dzie w Tarnowcu uwidocznieni zostali
najlepsi uczniowie ze szkół w Tarnow-
cu, Zawadzie, Porębie Radlnej i Łękaw-
ce, W Zgłobicach – ze Zgłobic, Błonia,
Białej i Zbylitowskiej Góry. Natomiast
plakat z prymusami z Koszyc Małych
i Koszyc Wielkich zawisł w tej ostatniej
miejscowości.

Bilboardy wzbudziły duże zainteresowa-
nie, a nietypowa forma promocji zaintry-
gowała nie tylko mieszkańców gminy.

Neoprezbiter z Bia³ej
Od 26 sierpnia rozpoczął pracę duszpa-

sterską nowy kapłan wywodzący się z
Gminy Tarnów - ksiądz Paweł, syn Stani-
sławy i Tadeusza Turków z Białej. Ksiądz
Paweł Turek święcenia kapłańskie otrzy-
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Cud nad Bia³¹
Tej kładki mogło już nie być. O tym, że

Opatrzność czuwa nad jej losem w sposób
szczególny, nie trzeba przekonywać chyba
nikogo, kto zna jej historię, a już na pewno
mieszkańców Białej, którzy nie wyobrażają
sobie bez niej życia.

Najpierw – podmyty filar i jej niebezpieczne ugię-
cie całkowicie eliminujące możliwość przedostawania
się po niej na drugi brzeg. Później – droga przez mękę
w celu ustalenia jej właściciela oraz bezskuteczne po-
szukiwanie wykonawcy remontu. W końcu – praw-
dziwie opatrznościowa decyzja Ministra Obrony Na-
rodowej o użyciu wojska do wykonania remontu.
Wojsko spisało się, jak należy. Kiedy stary podmyty
filar został usunięty, a kładka podniesiona i odpowied-
nio wzmocniona, był to już olbrzymi sukces. Ale nie
był to jeszcze koniec remontu: należało jeszcze uzu-
pełnić nawierzchnię i brakujące fragmenty barierek,
wyczyścić i pomalować metalowe elementy. Kiedy to
zostało wykonane, na kładkę przyszła kolejna próba:
powódź. Nie takim mostom wzburzony żywioł dawał
radę, a jednak kładka na Białej przetrwała nienaru-
szona. Dziś, całkowicie odrestaurowana dobrze służy
mieszkańcom najmniejszej miejscowości Gminy Tar-
nów, którzy już niedługo doczekają się do niej nowej
drogi. -W ostatniej chwili pozyskaliśmy pieniądze i
wybudujemy nową asfaltową drogę do samej kładki –
zapewnia zastępca wójta Sławomir Wojtasik.

Być może ktoś twierdzi, że cuda się nie zdarzają.
Ale ten cud... nad Białą jest faktem. Warto było na
niego poczekać choćby i te kilka lat.

Zielonych boisk czar...
O tym, że Gmina Tarnów staje się

coraz bardziej przyjazną dla swo-
ich mieszkańców, świadczą wyra-
stające w poszczególnych miejsco-
wościach boiska sportowe ze
sztuczną murawą. - Chcemy zapew-
nić naszym mieszkańcom, jak naj-
lepsze warunki do rekreacji i wy-
poczynku, ale robimy to przede
wszystkim z myślą o młodych lu-
dziach, żeby mieli gdzie spędzać
wolny czas. Jeśli młodzi ludzie
będą mieli gdzie zagrać w siatków-
kę lub piłkę nożną, nie będą w tym
czasie z nudów na przykład dewa-
stować przystanków – komentuje
specjalista ds. inwestycji Wojciech
Suchowski.

O tym, że jest takie zapotrzebowanie,
najlepiej świadczy „oblężenie” nowo po-
wstałego boiska funkcjonującego tuż
obok budynku komunalnego w Nowo-
dworzu. Ma wymiary 28x13 m, zostało
ogrodzone i wyposażone w poliureta-
nową nawierzchnię, a doskonale nadaje
się do koszykówki, siatkówki czy tenisa.
Podobny, ale dłuższy o kilka metrów
obiekt powstaje również przy ul. Tęczo-
wej w Zgłobicach. Popularność, jaką bo-
isko cieszy się w Nowodworzu, pozwala
przypuszczać, że również i w Zgłobicach

chętnych do gry w koszykówkę czy siat-
kówkę nie zabraknie. Także w Woli Rzę-
dzińskiej w kompleksie obiektów spor-
towych ,,Wolanii” trwa budowa boiska
z nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z
ogrodzeniem o powierzchni 3150 m2).

Na sztuczną murawę tych boisk samo-
rząd Gminy Tarnów otrzymał dwieście
tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu,
zaś łączna wartość tych trzech inwesty-
cji to około 1,3 miliona złotych.

- Nie tylko budujemy nowe boiska, ale
także remontujemy i doposażamy już ist-
niejące – budujemy trybuny, ogrodzenia,
odnawiamy murawę – podkreśla Wojciech
Suchowski. - W ubiegłym roku w ramach
programu „Orlik+” wykonaliśmy ogro-
dzenie i remont budynku na boisku
w Zbylitowskiej Górze. Modernizacja bo-
iska wraz z bieżnią i skocznią w dal zo-
stała zrealizowana również w Błoniu. Na
swoją kolejkę do remontu doczekały się
także boiska w Koszycach Wielkich, Tar-
nowcu i Jodłówce-Wałkach – dodaje.

Nowe inwestycje sportowe nie wyczer-
pują planów gminnego samorządu w tej
kwestii. W perspektywie planowane jest
także stworzenie boiska wielofunkcyjne-
go – podobnego do tych w Nowodworzu
i Zgłobicach – obok budynku komunal-
nego w Radlnej.
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lat kadencji samorządu. - Niech to nasze świę-
to dziękczynienia za tegoroczne plony będzie
również połączone z dziękczynieniem za mi-
nione lata naszego samorządu – mówił. -
 Zmieniliśmy i nadal zmieniamy oblicze na-
szej gminy. Wybudowaliśmy kilometry no-
wych dróg, chodników i ścieżek rowerowych.
Powstały nowe obiekty komunalne i sporto-
we, zmodernizowaliśmy, unowocześniliśmy i
rozbudowaliśmy nasze szkoły, wznosimy
nowe przedszkola. W szkołach zapewniliśmy
ciepły posiłek każdemu dziecku. Integrujemy
naszych mieszkańców przez różnego rodzaju
okolicznościowe spotkania czy festyny rodzin-
ne. Prowadzimy szeroko zakrojoną pomoc
społeczną. Systematycznie zwiększamy do-
chody gminy, pozyskujemy w coraz większej
ilości środki zewnętrzne – zarówno krajowe,
jak i unijne, ale nie trwonimy pieniędzy. Każdą
złotówkę staramy się wydawać jak najlepiej,
tak, aby służyło to dobru publicznemu. Nie
zapominamy jednak także o innych, organi-
zując pomoc dla potrzebujących, zarówno w
kraju, jak i dla naszych rodaków za granicą.
Konsekwentnie budujemy wizerunek naszej

gminy w lokalnym środowisku i z sukcesem
broniliśmy jej integralności.

Wójt Gminy Tarnów zwrócił także uwagę
na doświadczenia powodzi i podkreślał, że była
ona powodem wątpliwości, czy dożynki w ogó-
le powinny zostać zorganizowane. - Czy skła-
dać dziękczynienie powinniśmy tylko wtedy,
kiedy jest nam dobrze, a kiedy jest źle, to już
nie powinniśmy dziękować? Wręcz przeciw-
nie. Dlatego dziś w atmosferze radości i zaba-
wy chcemy być jak najbardziej solidarni z
tymi, których doświadczyła klęska powodzi i
organizujemy zbiórkę publiczną na ich rzecz.
Proszę was o ofiarność – apelował Grzegorz
Kozioł, witając w ostatniej części swego wy-
stąpienia zaproszonych gości, wśród których
znaleźli się m. in. poseł Józef Rojek, wicewo-
jewoda Stanisław Sorys, wicemarszałek Ro-

man Ciepiela, członkowie zarządu
Powiatu Tarnowskiego Mirosław Ba-
nach i Adam Szpak, wójtowie – Sta-
nisław Wolak z Lisiej Góry i Józef Gą-
dek ze Skrzyszowa i wielu innych. W
wystąpieniach gości pobrzmiewała
radość z powodu zakończonych przez
rolników zbiorów plonów zbóż, mie-
szająca się z troską o tych, którzy w
wyniku powodzi stracili nie tylko
swoje zbiory, ale też nierzadko doro-
bek całego życia. Mówcy zwracali
również uwagę na pozytywne zjawi-
ska i zmiany zachodzące w Gminie
Tarnów. Inną pozytywną nutkę

wniósł w swoim wystąpieniu prezes Lokalnej
Grupy Działania Stowarzyszenia „Zielony
Pierścień Tarnowa” Adam Flaga, który mówił
o możliwości aplikowania za pośrednictwem
tego stowarzyszenia o środki unijne.

Następnie miał miejsce obrzęd dożynkowy
w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Woli
Rzędzińskiej, w którego finale chleb wypie-
czony z tegorocznej mąki Starostowie Doży-
nek Grzegorz Tadel i Marta Kozioł – wręczy-
li Wójtowi Gminy Tarnów, a ten – dziękując,
złożył równocześnie obietnicę, że chleb ten
będzie dzielił sprawiedliwie pomiędzy miesz-
kańców gminnej społeczności.

A potem była już tylko zabawa. Rozstrzy-
gnięto konkurs wieńca dożynkowego, w któ-
rym w kategorii wieńca tradycyjnego pierw-
sze miejsce zajął wieniec przygotowany przez
mieszkańców Nowodworza, a w kategorii
wieńca współczesnego – wieniec z Łękawki.
Na uczestników dożynek czekały także licz-
ne atrakcje gastronomiczne, stoiska z produk-
tami regionalnymi czy stoiska wystawowe
sponsorów, których było ponad siedemdzie-
sięciu. Nie zabrakło także motocyklistów z

ry na początku swego wystąpienia wymienił
liczne powody, dla których gminne święto plo-
nów zostało zorganizowane w dniu religijne-
go święta Matki Bożej Zielnej, w dziewięćdzie-
siątą rocznicę „Cudu nad Wisłą” i niemal
w przeddzień trzydziestej rocznicy powstania
„Solidarności”. Następnie wójt Gminy Tar-
nów nawiązał do minionych prawie czterech

dokończenie ze strony 1
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reklama

wo Marta Kozioł, jako absolwentka finansów
i rachunkowości, pracuje zawodowo w firmie
handlowej.

Grzegorz Tadel ma trzydzieści trzy lata.
Sześciohektarowe gospodarstwo rolne przejął
po rodzicach. Wraz z dzierżawami dziś razem
z żoną Anną gospodarują na około dziesięcio-
hektarowym gospodarstwie. Uprawiają w nim
głównie zboże. Sporą część zajmują także łąki,
co wiąże się z hodowlą koni, które od czasu
do czasu zaprzęga do bryczki, wioząc pary
młode do ślubu. Oprócz tego od sześciu lat
pracuje zawodowo w Ośrodku Doradztwa Rol-
niczego w Zgłobicach. Ma troje dzieci: Joan-
nę (12 l.), Michała (10 l.), Zuzannę (7 l.).

SYLWETKI STAROSTÓW

„Watahy”. Wiele działo się również na sce-
nie. Wystąpił na niej zespół „Nieczajnianie”,
któremu towarzyszyła kapela ludowa „Dąbro-
wiacy”. Dużą dawkę humoru wniósł także ka-
baret Derkacz, którego lider Arek Dera
wciągnął w zabawę wójta Grzegorza Kozioła.
Śpiewane przez artystów z Derkacza piosenki
w rytmie disco-polo rozbawiły zarówno młod-
szych, jak i starszych uczestników zabawy.
Sporo emocji wywołał występ młodych tance-
rzy ze szkoły tańca SHIVA oraz losowanie cen-
nych nagród, z nagrodą główną – laptopem
ufundowanym przez gminny samorząd.

Tuż przed dwudziestą na scenie zakrólo-
wała Maryla Rodowicz z zespołem. Swym
występem, który rozpoczął się w strugach

ulewnego deszczu gwiazda zadowoliła chyba
wszystkie obecne na placu pokolenia i – śpie-
wając zarówno bardzo stare, jak i całkiem
nowe przeboje – po raz kolejny udowodniła,
że jest muzyczną gwiazdą największego for-
matu. Po zakończeniu trwającego blisko dwie
godziny koncertu gwiazda pozostała do dys-
pozycji swoich fanów, podpisując zakupione
przez nich płyty. - Ludzie w taką pogodę, że
komuś się chciało przyjść i stać w błocie – na-
pisała z podziwem o zgłobickim koncercie w
kilka godzin po jego zakończeniu Maryla Ro-
dowicz.

Dożynki zakończył pokaz sztucznych ogni
i zabawa taneczna, która dzięki sprzyjającej
pogodzie trwała do późnych godzin nocnych.

Jednymi z ważniejszych osób na do-
żynkach są Starostowie, którzy chleb
upieczony z nowej mąki przekazują na
ręce włodarza gminy. Na tegorocznych
dożynkach funkcję starostów pełnili
Marta Kozioł i Grzegorz Tadel.

Marta Kozioł rolnictwa nie „wyssała z mle-
kiem matki”, bowiem pochodzi z Tarnowa,
gdzie mieszkała w bloku. Rolnictwem zajęła
się dopiero po ślubie. Wraz z mężem, rodowi-
tym mieszkańcem Zgłobic prowadzą gospo-
darstwo rolne po rodzicach. Mają ok. 4,5 ha
ziemi własnej, drugie tyle dzierżawią. Upra-
wiają głównie zboże i ziemniaki, ponadto zaj-
mują się hodowlą trzody chlewnej. Dodatko-

Stra¿
dosprzêtowiona

Podczas spotkania ze strażakami-
ochotnikami, jakie odbyło się w po-
niedziałek, 13 września w Radlnej,
miało miejsce uroczyste przekazanie
sprzętu pożarniczego dla jednostek
OSP z terenu Gminy Tarnów.

Samochody pożarnicze LUBLIN SAM
otrzymały aż trzy jednostki OSP: z Łękaw-
ki, Jodłówki-Wałek oraz Zbylitowskiej
Góry. Tej ostatniej – podobnie jak i jedno-
stce z Koszyc Wielkich – przypadła moto-
pompa. I jeszcze jedną motopompę – ufun-
dowaną przez Starostwo Powiatowe otrzy-
mała jednostka ze Zgłobic. OSP z Białej i
Poręby Radlnej otrzymały agregaty prą-
dotwórcze, OSP Koszyce Małe – komplet
opon oraz wyposażenie samochodu pożar-
niczego VOLKSWAGEN T4, zaś OSP z
Woli Rzędzińskiej – komplet latarek. Pod-
czas spotkania zostały także wręczone
medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, od-
znaki „Wzorowy strażak” oraz podzięko-
wania za wzorową akcję powodziową.
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Stosunkowo najwięcej emocji w społecznej
świadomości budzi chyba wspomniany przed
chwilą fotoradar. Te urządzenia w rękach
municypalnych zyskały bowiem złą sławę,
kiedy niektóre gminy zaczęły traktować foto-
radary jako maszynki do zarabiania pienię-
dzy, a kwoty pozyskiwane z mandatów zaczę-
ły w budżetach tych samorządów zyskiwać
coraz bardziej znaczącą pozycję. Jak zapew-
nia sekretarz Alicja Kusior, o czymś takim nie
może być nawet mowy. - Nie chodzi nam o
zwiększenie wpływów do budżetu, ale przede
wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa –
mówi. - Podczas testu, który przeprowadzili-
śmy w lipcu w pobliżu szkoły w Zbylitowskiej
Górze, mieliśmy okazję przekonać się, jak
szybko można jeździć po naszych gminnych
drogach i jaka jest skala tego zjawiska. Nie
można jeździć z prędkością 120 km/h tam
gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do
50 km/h – dodaje. Dlatego fotoradar będzie
wymierzony przede wszystkim przeciw pira-
tom drogowym. - Absurdalne byłoby karanie
kierowcy, który przekroczył prędkość o kilka
kilometrów, ale jeśli to już jest drugie tyle, kara
jest jak najbardziej uzasadniona – zaznacza.

Komendant Straży Gminnej Janusz Nowak
liczy na to, że fotoradar będzie działał przede
wszystkim prewencyjnie. - Już sama świado-
mość, że fotoradar może być gdzieś ustawiony,
powinna być bodźcem do zdjęcia nogi z gazu –
zaznacza. - To bardzo dobrze, bo w ostatnim
czasie koło naszych szkół nie jest zbyt bezpiecz-
nie - mówi Mariusz Parcianko, dyrektor koszyc-
kiego gimnazjum. Nie jest tajemnicą, że fotora-
dar będzie ustawiany przede wszystkim w oko-
licach szkół. Tak właśnie, choć na razie jeszcze
w formie testowej, miało miejsce 1 września.
Ponadto strażnicy z fotoradarem znajdą się
wszędzie tam, gdzie będą zgłoszenia o piratach
drogowych. - Mam nadzieję, że tak prowadzo-
ne działania w walny sposób przyczynią się do
poprawy bezpieczeństwa na drogach naszej

Temat stra¿y gminnej pojawia³ siê ju¿ wie-
lokrotnie, nie tylko na forum gminnego
samorz¹du, ale tak¿e w mediach, nie tyl-
ko lokalnych. Po raz pierwszy – w marcu
2009 roku, a wiêc ponad rok temu, kiedy
to rada gminy podjê³a uchwa³ê nr XXXII/
303/2009, otwieraj¹c drogê do jej po-
wstania. Ale utworzenie nowej formacji
– nawet tak skromnej jak w przypadku
Gminy Tarnów – wymaga czasu.

To nie tylko przeprowadzenie rekrutacji, za-
trudnienie i wyszkolenie odpowiednich osób,
ale także zakup potrzebnego sprzętu, umun-
durowania, przygotowanie zaplecza i cała
masa innych koniecznych do podjęcia dzia-
łań. Dlatego kiedy w styczniu Rada Gminy
przyjęła uchwałę budżetową na rok 2010, za-
bezpieczając tym samym około 180 tysięcy
złotych na utworzenie tej formacji, działania
mogły ruszyć pełną parą. I teraz, na począt-
ku września można stwierdzić – Straż Gmin-
na Gminy Tarnów działa, jest „zorganizo-
waną samorządową umundurowaną formacją
do ochrony porządku publicznego na terenie
gminy”, a skutki jej działalności prawdopo-
dobnie już wkrótce będą wyraźnie widoczne.

Nie tylko fotoradar
Strażników jest trzech Janusz Nowak –

komendant, Marian Marszałek i Krzysztof
Domaradzki. Ten pierwszy – były funkcjona-
riusz tarnowskiej Straży Miejskiej zajął się
organizowaniem funkcjonowania straży, dwaj
ostatni, pomimo doświadczenia w służbach
mundurowych, nie byli wcześniej strażnika-
mi, a więc – by na serio rozpocząć pracę, mu-
sieli uzyskać stosowne uprawnienia: najpierw
szkolenie, potem staż, a w końcu – egzamin.
A zacząć trzeba było od początku: zakup sa-

gminy, a ewentualne wpływy do budżetu z ty-
tułu mandatów przyczynią się wyłącznie do
zmniejszenia kosztów utrzymania Straży Gmin-
nej – konkluduje skarbnik Irena Podraza.

Przede wszystkim
prewencja

Choć sprawa fotoradaru budzi stosunkowo
najwięcej emocji, stanowić będzie ona tylko
część właściwej działalności strażników. - Ma-
rzy mi się taki wizerunek naszego strażnika,
jak angielskiego posterunkowego z lat 70-tych
– miłego pana w mundurze, bez broni, który
zagadnie do osób starszych czy samotnych,
zainteresuje się, jeśli nie będą wychodzić z
domu, pomoże przejść przez jezdnię. To ma
być osoba, przede wszystkim która chroni i
pomaga – określa zadania strażników wójt
Grzegorz Kozioł. W tym celu strażnicy już na
samym początku swojej działalności ruszyli
w teren, aby poznać mieszkańców, rozeznać
ich problemy i bolączki. - Przede wszystkim
będziemy stawiać na prewencję – mówi ko-
mendant Janusz Nowak, który w najbliższym
czasie zajmie się również profilaktyką bezpie-
czeństwa wśród dzieci w szkołach.

Straż Gminna, choć nigdy nie będzie „po-
licją wójta”, będzie też interweniować w przy-
padkach negatywnych zachowań: wandali-
zmu, niszczenia publicznego mienia, tworze-
nia dzikich wysypisk śmieci, a w uzasadnio-
nych przypadkach kontrolowanie, czy wszy-
scy mają podłącza kanalizacyjne, kosze na
śmieci i czy nie unikają odbiorów budynków.

Straż ma siedzibę z przyziemiu budynku
Urzędu Gminy przy ulicy Krakowskiej w Tar-
nowie (wejście od podwórza). Strażnicy mają
do dyspozycji samochód terenowy, by móc
dojechać nawet w trudno dostępne tereny
gminy. Można się z nimi skontaktować tele-
fonicznie (tel. 14 688 01 44) lub drogą elek-
troniczną: straz.gminna@gmina.tarnow.pl.

GMINA POD STRA¯¥

mochodu, urządzenie i wyposażenie biura,
zakup mundurów i fotoradaru, przygotowa-
nie odpowiedniej dokumentacji i uzyskanie
stosownych zezwoleń – to tylko część dzia-
łań, które należało podjąć, aby cała trójka
strażników gminnych od września mogła roz-
począć swą pracę na rzecz lokalnej społecz-
ności.

Nie jest tajemnicą, że fotoradar będzie
ustawiany przede wszystkim w okolicach
szkół.

Strażnicy gminni po raz pierwszy pokazali się w komplecie podczas
dożynek w Zgłobicach.
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Ta historia winna zacz¹æ siê jak
bajka: Pewnego razu by³y sobie
dwa budynki – w B³oniu i Nowo-
dworzu. S³u¿y³y one kiedyœ lu-
dziom na miarê swoich si³ i mo¿-
liwoœci, ale z czasem zaczê³y obok
nich wyrastaæ nowe, inne, ³ad-
niejsze, bardziej funkcjonalne,
zaczê³y ludziom nie wystarczaæ i
popad³y w ruinê. Zgarbi³y siê, po-
chyli³y, wydawa³o siê, ¿e ju¿, ju¿
odejd¹ w przesz³oœæ, stan¹ siê
histori¹... A¿ tu pewnego dnia...

Dalszego ciągu nie będziemy
już snuć w baśniowym klimacie,
żeby nie popaść kiczowatość i
tani sentymentalizm. Dość po-
wiedzieć, co niejednokrotnie
podkreślał już wójt Grzegorz
Kozioł, że gminny samorząd
stanął w obliczu decyzji: albo
trzeba szybko obydwa budynki
wyremontować, albo... wybu-
rzyć. Z pomocą przyszła Unia
Europejska. Tak powstał pro-
jekt „Galicyjska Akademia

Przeszłości ŻAK”. - Kiedy po-
dejmowaliśmy staranie o pozy-
skanie środków unijnych już na
etapie projektu założyliśmy, że
dwa istniejące budynki komu-
nalne – w Nowodworzu oraz
w Błoniu – zostaną przebudo-
wane z przeznaczeniem na
ośrodek kultury – mówi zastęp-
ca wójta Elżbieta Chrząszcz. -
 Założenia były jasne: gdybyśmy
napisali wniosek, w którym
zwrócilibyśmy się o środki na re-
mont z przeznaczeniem budyn-
ku wyłącznie na dom ludowy,
nasze szanse byłyby mizerne. Z
doświadczenia wiedzieliśmy, że
projekt musi być ciekawy, musi
zaintrygować i wtedy jest szan-
sa na jego powodzenie – dodaje.
I tak powstała koncepcja, „po-
wrotu do przeszłości”, do cza-
sów dziewiętnastowiecznej au-
tonomii galicyjskiej, promocji
dziedzictwa kulturowego Gali-
cji z wykorzystaniem wszyst-
kich dostępnych źródeł wiedzy

Oœrodki ju¿ s¹, akademia ju¿ wkrótce...

o historii i kulturze autonomii
galicyjskiej, ale nie w sensie wy-
łącznie muzealnym, lecz i nowo-
czesnym. Ma to być ośrodek
żywy, w którym żywi ludzie –
zarówno poprzez ekspozycje o
charakterze historyczno-muze-
alnym, jak i poprzez użycie naj-
nowocześniejszych środków
multimedialnych – będą przeka-
zywać młodym ludziom – bo to
do nich przede wszystkim jest
kierowana oferta – dziedzictwo
przeszłości.

Zakres prac w Nowodworzu
objął: trzy pomieszczenia świe-
tlicowe i multimedialne, po-
mieszczenia pomocnicze, po-
mieszczenia sanitarne, komu-
nikacyjne, place dojścia oraz
parkingi. Natomiast zakres

prac w Błoniu objął: salę świe-
tlicową i multimedialną, po-
mieszczenia pomocnicze, po-
mieszczenia sanitarne, komu-
nikacyjne oraz place dojścia.
Uroczystość otwarcia ośrodka
w Nowodworzu odbyła się 3
lipca, zaś ośrodek w Błoniu zo-
stał przekazany do użytku 12
września. Obydwu uroczysto-
ściom przekazania towarzy-
szyły festyny rodzinne. - Bar-
dzo się cieszę, że tę cenną ini-
cjatywę udało nam się dopro-
wadzić do końca, a ośrodki już
wkrótce będą służyć ludziom,
szczególnie młodzieży – pod-
kreśla sołtys Błonia Antoni
Batko.

Całkowita wartość projektu
to 1,5 miliona złotych.

Następne są centra wsi w kolejnych –
małych miejscowościach gminy. Można
powiedzieć, że budowa centrum Zawady
już praktycznie ruszyła. Inwestycję w Za-
wadzie polegającą na zagospodarowaniu
otoczenia i rewitalizacji naszej perły ar-
chitektonicznej  zabytkowego kościoła św.
Marcina wprowadziliśmy do tegoroczne-
go budżetu, co przesądza o jej realizacji –
podkreśla zastępca wójta Sławomir Woj-
tasik. - Zwlekaliśmy trochę z tym rozpo-
częciem, bo na realizację tej inwestycji za-
biegaliśmy o środki unijne. Postanowili-
śmy jednak dłużej nie zwlekać i rozpocząć

nie centrum wsi w Jodłówce Wałkach ma
swój finał jesienią tego roku, kiedy dzięki
środkom pozyskanym z PROW udało się
zmodernizować budynek OSP i stworzyć
plac zabaw. Zmieniło się już także oblicze
Zgłobic. Po remoncie elewacji ośrodka, zu-
pełnie nowe oblicze zyskał plac pomiędzy
ośrodkiem zdrowia, kościołem i drogą, któ-
ry zapewne już niedługo stanie się miejscem
do rekreacji mieszkańców tej miejscowości.

Na tym nie koniec. Swoich centrów już
wkrótce doczekają się kolejne miejscowo-
ści. Już dość mocno zaawansowana jest za-
powiadana w poprzednim numerze „No-
win” budowa centrum wsi w Koszycach
Wielkich realizowana dzięki środkom z
PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenia „Zielony Pier-
ścień Tarnowa”. Jeśli tylko pogoda nie prze-
szkodzi, jeszcze w tym roku Koszyce Wiel-
kie doczekają się swego centrum wsi.

Tak jak niegdyœ wizytówk¹ Warszawy by³
Dworzec Centralny, tak w Gminie Tarnów
jej wizytówkami staj¹ siê obecnie centra
wsi. Sk¹d to skojarzenie? Bo tak, jak ów
s³awny dworzec, centra wsi potocznie
zwane s¹ przez niektórych mieszkañców
placami centralnymi.

Pierwsze były Wola Rzędzińska i Jodłów-
ka-Wałki. Urokliwy placyk z ławeczkami,
fontanną, parkingiem, odnowionym pomni-
kiem i estetyczną fontanną w Woli Rzędziń-
skiej powstał w 2008 roku, choć tak napraw-
dę inwestycja zakończona została niemal
rok później, kiedy to realizacja łącznika tzw.
„drogi do Leiera” pozwoliła na dalszą roz-
budowę „ryneczku”. Również w Jodłówce-
Wałkach centrum wsi zagospodarowywa-
ne było „na raty”. Bo choć otwarcie placu
przy cmentarzu miało miejsce w czerwcu
2009 roku, to jednak pełne zagospodarowa-

GMINA CENTRALNA

Tak już niedługo będzie wyglądać
centrum Zbylitowskiej Góry.
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wybijanymi lub pobazgranymi szybami
– mówi Jan Nowak, sołtys Tarnowca –
miejscowości, w której stanęły pierwsze
pancerno-poetyckie przystanki.

W ten niekonwencjonalny i nowator-
ski sposób walki Gminnego Samorządu
z wandalami nie wierzą niektórzy miesz-
kańcy. Wyrażając ogólną aprobatę dla es-
tetyki nowej formuły przystanków auto-
busowych, podkreślają równocześnie, że
na wandali nie ma żadnego sposobu. -
 Doskonale rozumiem sceptyków, ale nie
do końca mogę się z ich zdaniem zgodzić

– polemizuje wójt Grzegorz Kozioł. - W
ciągu minionych kilku lat kilkakrotnie
podejmowaliśmy „trudne tematy”, jak
choćby kwestie koszy na śmieci, dzikich
wysypisk, unikanie płacenia podatków
przez zamieszkiwanie w nieodebranych
domach. We wszystkich trudnych kwe-
stiach prowadzone przez nas wielokie-
runkowe działania wpływały na znaczącą
poprawę sytuacji. Mam nadzieję, że rów-
nież w kwestii przystanków tak będzie –
dodaje.

Najwięcej nowych przystanków stoi przy
drodze wojewódzkiej 977, poczynając od
Tarnowca w kierunku Łękawki. Jeszcze w
tym roku na terenie gminy pojawić ma się
około dwudziestu takich konstrukcji. Do-
celowo do modernizacji kwalifikuje się
stu przystanków. Jeżeli pomysł się spraw-
dzi, one też będą sukcesywnie wyposaża-
ne w „pancerną literaturę”.

Na przystankach autobusowych na terenie
Gminy Tarnów miejsce p³yt z plexi zajê³y
arkusze grubej blachy. I nie by³oby w tym
nic niezwyk³ego, gdyby nie fakt, ¿e umiesz-
czono na nich... strofy poezji lub cytaty z
pism wybitnych myœlicieli.

Jak przyznaje wójt Grzegorz Kozioł,
skala wandalizmu na przystankach od
dawna spędzała sen z powiek reprezen-
tantów gminnego samorządu. - Wciąż
wstawialiśmy nowe szyby, które w niektó-
rych miejscach rzadko funkcjonowały dłu-
żej niż dwa miesiące –
były wybijane albo za-
malowywane farbami w
sprayu lub markerami,
a koszty utrzymania
przystanków rosły –
mówi włodarz Gminy
Tarnów. Stąd też natu-
ralne stało się poszuki-
wanie takiej formy, któ-
ra najskuteczniej znie-
chęcałaby do aktów
wandalizmu. - W końcu
postawiliśmy na blachę,
w której laserowo zosta-
ły wycięte fragmenty
wierszy naszych wybit-
nych poetów, jak Kocha-
nowski, Mickiewicz czy
Twardowski oraz myśli-
cieli takich jak Jan Paweł II czy kardynał
Stefan Wyszyński – dodaje Sławomir Woj-
tasik, zastępca wójta.

Przedstawiciele władz gminy nie
ukrywają, że owo zniechęcenie miało
działać dwutorowo: z jednej strony ar-
kusz grubej, „pancernej” blachy, który
zerwać czy uszkodzić jest znacznie trud-
niej niż płytę z plexi, a z drugiej – nie-
usuwalne, bo wycięte laserowo w blasze,
myśli wielkich Polaków o niekwestiono-
wanym autorytecie i poezja, która prze-
cież łagodzi obyczaje. - Liczymy na to,
że zanim ktoś spróbuje zniszczyć pu-
bliczne mienie, przeczyta i wzbudzi
w sobie refleksję, czy warto – podkreśla
włodarz Gminy Tarnów. Nie bez znacze-
nia jest tu również kwestia estetyczna.
- Na pewno przyjemniej jest czekać na
autobus na przystanku, czytając warto-
ściowy tekst literacki, niż na takim z po-

PANCERNE PRZYSTANKI,
KTÓRE £AGODZ¥ OBYCZAJE

budowę, choć równocześnie nie zaprzesta-
jemy naszych działań o pozyskanie pie-
niędzy z zewnątrz i wierzę, że jeszcze nam
się uda je zdobyć – dodaje.

Obok kanalizacji, ruszają także prace nad
budową centrum wsi w Porębie Radlnej.
Prace przebiegać będą dwuetapowo. Jeden
etap – to zagospodarowanie otoczenia re-
mizy OSP, drugi – otoczenia szkoły. Ponad-

to już wkrótce rozpoczną się prace nad re-
gulacją przepływającego przez centrum wsi
potoku Radlanka. - Również na tę inwesty-
cję chcielibyśmy pozyskać pieniądze unij-
ne – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł, który
oczyma wyobraźni widzi także moderniza-
cję remizy OSP, remont kapliczki, grill –
jednym słowem wymarzone miejsce do re-
kreacji i wypoczynku.

Przyszła pora także na Łękawkę. Budo-
wy centrum w tej miejscowości obejmuje na
razie zagospodarowanie terenu wokół ko-
ścioła. - Realizację tej inwestycji już prak-
tycznie rozpoczynamy – zapewnia Wojciech
Suchowski.

W najbliższych planach samorządu jest
także budowa centrów wsi w Koszycach
Małych i Zbylitowskiej Górze.

Ca³a gmina w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Na ostatniej sesji, która odbyła
się w poniedziałek, 20 września,
Rada Gminy Tarnów podjęła
uchwałę o przystąpieniu do sporzą-
dzenia planów zagospodarowania
przestrzennego we wszystkich
miejscowościach gminy.

- W gminie o charakterze podmiejskim, ta-
kiej, jak nasza, nastawionej głównie na bu-
downictwo jednorodzinne planowanie prze-
strzenne jest niezmiernie ważne. Jednocze-
śnie jest ono bardzo trudne, budzi wiele emo-
cji i kontrowersji – mówi Wioletta Kaliwosz-
ka - Kawula, kierownik referatu zagospoda-
rowania przestrzennego. - Dlatego właśnie
prace nad planowaniem przestrzennym, tak
ważne dla mieszkańców, bo w większości
przypadków powodujące znaczący wzrost
wartości ich nieruchomości, nie zawsze po-
stępują tak, jak byśmy chcieli. Mam nadzieję,
że ta uchwała, która obejmuje wszystkie miej-
scowości naszej gminy, będzie przełomem w
planowaniu przestrzennym w naszej gminie.
Tylko nieliczne gminy mogą pozwolić sobie
na taki „luksus”, który równocześnie tak bar-
dzo jest potrzebny dla mieszkańców – dodaje.

Potê¿ne pieni¹dze
dla gimnazjów

Prawie 1,2 miliona złotych otrzyma
gminny samorząd z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki na zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów gimnazjów
z terenu Gminy Tarnów.

- W ramach program, który będziemy re-
alizować pod nazwą „Akademia sukcesu”,
odbywać się będą zajęcia z przedmiotów ma-
tematyczno-przyrodniczych dla uczniów zdol-
nych oraz oddzielne zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze dla uczniów mających potrzeby
w tym zakresie – mówi zastępca wójta Elż-
bieta Chrząszcz. - Ponadto organizowane będą
zajęcia z zakres doradztwa zawodowego dla
wszystkich trzecioklasistów – dodaje. - To
bardzo dobra wiadomość zarówno dla naszych
uczniów, którzy będą mogli się więcej nauczyć,
jak i dla nauczycieli, bo w stu procentach będą
zapewnione środki na organizację zajęć poza-
lekcyjnych - mówi Józef Lazarowicz, dyrek-
tor gimnazjum w Woli Rzędzińskiej.

Program trwać będzie 1,5 roku, poczyna-
jąc od stycznia. Dodatkowe lekcje w wymia-
rze dwóch godzin tygodniowo będą odbywać
się z: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geo-
grafii, języka angielskiego i informatyki.
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U stóp ostrej Bramy

ostatnich trzech kadencji rządziło aż trzech róż-
nych włodarzy. Czy tak będzie nadal? Z pewno-
ścią podejmowanie już dziś próby odpowiedzi na
to pytanie, byłoby przysłowiowym wróżeniem z
fusów, ale z pewnością możemy pokusić się o
krótką charakterystykę status quo.

- Niewątpliwie czeka nas gorąca, „wyborcza”
jesień – komentuje dla nas Piotr Kopa, kierow-
nik tarnowskiego oddziału Gazety Krakowskiej”.
- Nie wiem, na ile prawdziwe są zapowiedzi po-
tencjalnych kandydatów o ubieganiu się o fotel
wójta Gminy Tarnów, ale jeśli potwierdzą się ofi-
cjalnie – będziemy świadkami pasjonującej roz-
grywki. Nie chciałbym wskazywać faworyta,
można jednak pokusić się o tezę, że rola i atrak-
cyjność Gminy Tarnów systematycznie rośnie.
Najlepszym dowodem na to jest właśnie ilość po-
tencjalnych chętnych do kierowania tym samo-
rządem – dodaje.

O krok dalej idzie w swej ocenie znany tarnow-
ski dziennikarz Piotr Filip, ostatnio właściciel i
redaktor portalu www.tarnowskieinfo.pl: - Nie
jestem wróżką, ale sądzę, że Gmina Tarnów na-
leży do tych, w których, jeśli obecny wójt zdecy-
duje się kandydować, będzie miał spore szanse
na reelekcję. Widać, zarówno na forum Rady
Gminy, jak i w terenie, efekty czterech lat spo-
kojnej pracy. Klimat w gminnym samorządzie jest
również inny niż przed końcem poprzedniej ka-
dencji. Taka sytuacja potwierdza pogląd, że moż-
na kreować samorząd niezależny od wpływów
partii politycznych z pożytkiem dla mieszkańców
– podkreśla.

A co na to potencjalni kandydaci? Natural-
nym niejako kandydatem jest obecny wójt Grze-
gorz Kozioł, który już dawno zapowiedział, że
o reelekcję ubiegał się będzie. - Mam doświad-
czenie w pracy samorządowej i potrafię sku-
tecznie zarządzać gminą – mówi. - Stworzyłem
bardzo dobry zespół i wraz z nim ciężko prze-
pracowałem całą kadencję. Mamy bardzo duże
osiągnięcia w zakresie inwestycji, które niemal
wszystkie realizujemy przy współfinansowaniu
ze środków zewnętrznych. Broniliśmy integral-
ności naszej gminy i nadaliśmy jej tożsamość,
dzięki czemu stała się rozpoznawalna w środo-
wisku. Staliśmy się gminą wiodącą nie tylko w
skali powiatu, ale i województwa. Nie bałem
się również trudnych decyzji mających na celu
rozwiązywanie ważkich problemów koszy na
śmieci, dzikich wysypisk, meldunków i odbio-
ru domów. Czasu nie zmarnowałem i z czystym
sumieniem mogę stanąć przed mieszkańcami

gminy i poddać się wyborczej weryfikacji. Nie-
których z rozpoczętych zadań nie sposób było
zrealizować przez cztery lata. Chciałbym je do-
kończyć, a poza tym mam wiele pomysłów na
przyszłość – dodaje Grzegorz Kozioł.

W ciągu ostatniej dekady wójtami Gminy Tar-
nów byli Krzysztof Madej i Piotr Molczyk, zaś o
elekcję ubiegali się Elżbieta Chrząszcz i Mirosław
Banach. Zapytany o chęć powrotu do urzędu
Krzysztof Madej, obecnie zastępca wójta gminy
Dębica, odpowiada lakonicznie: - Na razie nie roz-
ważałem takiej możliwości. Od kandydowania
zdecydowanie odżegnuje się też Elżbieta
Chrząszcz, obecnie zastępca wójta Gminy Tar-
nów. - Przed czterema laty postanowiłam kan-
dydować, bo w mojej ocenie gmina szła w złym
kierunku – podkreśla. - I nie chodziło mi o wła-
dzę, ale o wykonanie konkretnej pracy dla wspól-
nego dobra. I taką możliwość miałam przez całą
minioną kadencję. Wraz z obecnym wójtem stwo-
rzyliśmy drużynę i w tej drużynie chcę pozostać.
Dlatego moim kandydatem na wójta jest Grze-
gorz Kozioł – dodaje.

Poprzedni wójt Piotr Molczyk przyznaje, że
spora grupa mieszkańców gminy namawia go,
aby zdecydował się kandydować, taką decyzję roz-
waża, ale nie chce się w tej sprawie oficjalnie wy-
powiadać. - Decyzję w tej sprawie podejmie ko-
mitet – podkreśla. Od kandydowania nie odże-
gnuje się też Mirosław Banach – w poprzednich
wyborach kandydat na wójta Gminy Tarnów,
przez ostatnie cztery lata wicestarosta Powiatu
Tarnowskiego. - Zamierzam kandydować, ale nie
jest to jeszcze decyzja ostateczna – zaznacza. Py-
tany, czy to znaczy, że może zmienić zdanie pod-
kreśla, że ma plany odnośnie udziału w wybo-
rach do samorządu, ale nie jest pewien, czy to
właściwy moment, aby kandydować na Wójta
Gminy Tarnów.

Wydaje się zatem, że realnych kandydatów
na wójta w roku 2010 nie będzie więcej niż
trzech: jeden zdecydowany – obecny wójt Grze-
gorz Kozioł i dwaj jeszcze się wahający – były
wójt Piotr Molczyk oraz wicestarosta Mirosław
Banach. Który z nich zyska zaufanie wybor-
ców, pokaże czas. Przypomnijmy tylko na za-
kończenie, że w poprzednich wyborach w 2006
roku w pierwszej turze Mirosław Banach otrzy-
mał 9,7 % głosów, Elżbieta Chrząszcz – 17,2 %,
Piotr Molczyk – 33,5 %, zaś Grzegorz Kozioł –
39,6 %. Ci dwaj ostatni spotkali się potem w
drugiej turze. Piotra Molczyka obdarzyło za-
ufaniem 36,7 % wyborców, zaś Grzegorza Ko-
zioła - 63,3 %.

dokończenie ze strony 1Pielgrzymka
rowerowa
do Wilna

W dniach 11-22 lipca dziewięciu
młodych zgłobiczan – Wojciech War-
choł, Katarzyna Molek,  Albert Pa-
wula, Adrian Strzesak, Jakub Strze-
sak, Mariusz Grzywa, Tomasz La-
sota i Magdalena Klimczak wraz ze
swym duszpasterzem miejscowym
wikariuszem ks. Tomaszem Gołąb-
kiem odbyła pielgrzymkę rowerową
do Wilna. Podczas dziewięciu dni

drogi śmiałkowie pokonali na rowe-
rach w sumie około 1100 km, sie-
dząc na nich przez 59 godz. Po dro-
dze zwiedzili wiele ciekawych
miejsc, a wrażeń z podróży z pew-
nością na długo wystarczy. Cała
eskapada odbywała się „pod sztan-
darami” Gminy Tarnów – jej uczest-
nicy jechali w kamizelkach odbla-
skowych i kaskach z logo gminy.
Szczegółowa relacja oraz zdjęcia na
stronie parafii w Zgłobicach
www.zglobice.diecezja.tarnow.pl.
Była to jedna z ostatnich inicjatyw
duszpasterskich cenionego w Zgło-
bicach wikariusza – ks. Tomasza
Gołąbka, który od 26 sierpnia podjął
pracę w parafii Wszystkich Świę-
tych w Bobowej.

Dodatkowe zajêcia przedszkolaków
W przedszkolu w Zbylitowskiej

Górze od września startuje projekt
pod nazwą „Wzmocnienie edukacji
przedszkolnej szansą na lepszy
start” realizowany przez Stowarzy-
szenie Nowe Przestrzenie wraz z
Gminą Tarnów z działania 9.5 „Od-
dolne inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich”.

Będzie to pierwszy tego typu projekt
w tej placówce realizowany z Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplano-
wane zajęcia adresowane są do dzieci 4-
6 letnich zamieszkujących obszar Gmi-
ny Tarnów uczęszczające w roku szkol-
nym 2010/2011 do przedszkola w Zbyli-
towskiej Górze. Działania określone w
projekcie obejmą wsparciem 38 przed-
szkolaków, a będą to zajęcia: z logope-
dii – w wymiarze 12 indywidualnych
godzin, ekologii i zasad zdrowego odży-
wiania zajęcia grupowe – w wymiarze 28
godzin oraz teatralno-plastyczne zajęcia

grupowe – w wymiarze 28 godzin. Zaję-
cia w ramach projektu zostały dostoso-
wane do zajęć w przedszkolu. Dodatko-
wo każdy na zajęciach grupowych otrzy-
ma smaczny i zdrowy poczęstunek, dy-
plom ukończenia zajęć oraz nagrodę za
uczestnictwo w projekcie. Udział we
wszystkich formach wsparcia jest bez-
płatny. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

(kłz)
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nie może chodzić, cierpi z powodu bólu i od
roku czeka na operację kolan. Zabieg oczywi-
ście można wykonać szybko, ale odpłatnie za,
bagatela, dwadzieścia cztery tysiące złotych.
Każdy z was bez trudu poda przynajmniej kil-
ka podobnych przykładów. Moglibyśmy bez
końca mówić o kolejkach do lekarzy specjali-
stów, kolejkach na zabiegi i operacje, bezro-
botnych rodzicach, niedożywionych dzieciach,
chorych emerytach i kolejnych wielkich pry-
watyzacjach, które nie zagwarantowały i już
nie zagwarantują ani społecznego dobrobytu
ani też nie zapewnią postępu. Pakiet społecz-
nych postulatów „Solidarności” stanowi bar-
dzo ważną część polskiej myśli społeczno-po-
litycznej, lecz, niestety, pomimo upływu aż trzy-
dziestu lat, ich realizowaniem niektórzy poli-
tycy nadal specjalnie się nie zajmują, a co cha-
rakterystyczne zapominają o nich nawet ci,
którzy jeszcze nie tak dawno, wręcz manife-
stowali swoje solidarnościowe korzenie.

W tamte sierpniowe dni 1980 roku, władza
dotychczas odgradzająca się od społeczeństwa
zastępami esbeków i milicjantów została zmu-
szona do negocjacji i już sam ten fakt był bez
wątpienia kamieniem milowym na drodze
budowania demokracji w naszym kraju. Obec-
nie władza nie może już funkcjonować w ode-
rwaniu od ludzi, chociaż niektórzy jeszcze tego
próbują. Szczególnie dziwi to, gdy robią tak
ci, którzy mają za sobą duże doświadczenia w
działalności społecznej i związkowej. Społe-
czeństwo nazywają elektoratem, pamiętają o
nim przede wszystkim przed kolejnymi wybo-
rami, uważnie przy tym analizując słupki po-
parcia. Na co dzień chowają się w swoich ga-
binetach, strzeżeni przez zawsze kompetent-
nych asystentów, którzy nigdy nie znajdą dla

W sierpniu 1980 roku, po ogłoszeniu przez wła-
dze PRL kolejnej podwyżki cen mięsa i wędlin,
przerwało pracę kilkaset przedsiębiorstw. Straj-
kowały przede wszystkim zakłady pracy na Wy-
brzeżu i Śląsku, a zasięg protestów był tak wielki,
że rząd został zmuszony do negocjacji. Tak po-
wstawał związek zawodowy „Solidarność” - w
obozie państw komunistycznych pierwsza orga-
nizacja całkowicie niezależna od władzy.

Przypadająca w tym roku trzydziesta rocz-
nica tamtych wydarzeń to dobry czas na re-
fleksję i podsumowanie. Kierujący Międzyza-
kładowym Komitetem Strajkowym doskona-
le wiedzieli, że jakakolwiek próba obalenia
komunizmu w Polsce może skończyć się
zbrojną interwencją Związku Sowieckiego,
dlatego wśród dwudziestu jeden postulatów
skierowanych do władz nie było żądania ra-
dykalnej zmiany systemu społeczno-politycz-
nego. Strajkującym zależało wtedy na czymś
w rodzaju „socjalizmu z ludzką twarzą”, dla-
tego na wywieszonej przed bramą Stoczni
Gdańskiej tablicy robotnicy napisali także
punkty dotyczące między innymi: zwiększenia
wsparcia dla osób wychowujących dzieci, skró-
cenia wieku emerytalnego i reformy służby
zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że strajkują-
cym w sierpniu 1980 roku chodziło przede
wszystkim o polepszenie losu zwykłego czło-
wieka. Co nam z tego zostało?

Wielu ludzi z pokolenia „Solidarności”,
wówczas aktywnych czterdziestolatków, obec-
nie na emeryturze, po zapłaceniu rachunków,
z trudem znajduje pieniądze na zakup niezbęd-
nych lekarstw. W czasie moich wakacyjnych
podróży spotkałem na bazarze w Nowym Tar-
gu starego górala, który z trudem powstrzy-
mywał łzy, gdy opowiadał o swojej żonie. Ta

ciebie wolnego miejsca w terminarzu swojego
chlebodawcy.

Dawno temu spacerujący ulicami Krakowa
profesor, na powitanie studenta odpowiedział
„serwus”. Zwróciła mu na to uwagę idąca
obok koleżanka, oburzona słowem „serwus”.
Wszak w języku łacińskim oznacza ono prze-
cież służbę. Niezbity, bynajmniej, z tropu pro-
fesor wyjaśnił zniesmaczonej kobiecie – moją
pracą służę studentom. Wspaniałe, prawda?
Chcielibyśmy, żeby tak myślał i postępował
każdy polityk. Nierealne? Niekoniecznie. Do-
świadczenia Zachodu uczą, że przestrzegania
pewnych zasad w polityce można wyegzekwo-
wać za pomocą stosownych przepisów. Nato-
miast nam, jak na razie, pozostaje przy okazji
kolejnej rocznicy sierpnia przypomnienie spo-
łecznych postulatów solidarności i przypomi-
nanie każdej kolejnej władzy o tym, co wtedy
było takie ważne i w gruncie rzeczy ważne win-
no być zawsze – o szacunku dla człowieka i
służbie dla poprawienia jego bytu.

Adam Ryba
Autor jest kierownikiem Gminnej Biblio-

teki Publicznej Gminy Tarnów.

CO POWIE RYBA? „Co nam zosta³o z tych lat?”

Prezesem tarnowskiego „Sokoła” od wielu
lat jest Andrzej Olejnik, natomiast kierowni-
kiem gminnego oddziału został Marek Zara-
nek, który już wcześniej podróżował nie tyl-
ko po Polsce  jako tarnowski Sokół. Wszyst-
kich mieszkańców gminy, a szczególne mło-
dzież, chętnych, by w większym gronie pod-
różować po okolicach Tarnowa, Małopolsce,
a w przyszłości poznawać uroki całego kraju
na rowerze, zapraszamy do „Sokoła”.

Wszelkich informacji na temat nowego
oddziału, udziela kierownik sekcji, pod nu-
merem: 507 178 290. Spotkania będą odby-
wać się w Zgłobicach, w siedzibie sołtysa
(obok biblioteki i poczty). Warto zaznaczyć,
że „Sokół” planuje utworzyć także inne sek-
cje w naszej gminie. Na razie jednak zapra-
szamy na wycieczki rowerowe.

Mateusz Zaranek – sekretarz sekcji
Marek Zaranek – kierownik sekcji

Koniec wakacji to w naszej gminie nie tylko
czas powrotów do szko³y, bowiem w³aœnie po-
wsta³a sekcja turystyki rowerowej, „Sokó³”
Gmina Tarnów, bêd¹ca oddzia³em tarnowskie-
go „Soko³a”.

Każdy, kto lubi rowerowe wycieczki, zarów-
no te krótkie, po najbliższej okolicy, jak i dalsze
pozwalające poznać region, ma okazję, by wspól-
nie z innymi pasjonatami ruszyć w trasę pod
szyldem nowo powstałego w Gminie Tarnów
klubu „Sokół”. Turystyka rowerowa to wspa-
niała okazja, by poznać piękno i kulturę regio-
nu, odwiedzić wspaniałe miejsca czy zadbać o
kondycję po wakacyjnym leniuchowaniu.

Już teraz gminny oddział „Sokoła” zapo-
wiada pierwsze imprezy, wśród nich udział w
cieszącym się dużym powodzeniem Rajdzie
Tertila. Ale klub turystyczny to nie tylko duże
imprezy. To głównie weekendowe wypady,
pozwalające poznać uroki regionu, wymaga-
jąc od nas jedynie chęci i roweru.

Gminny „Sokó³”

Gmina walczy
z bezrobociem

Blisko czterdzieści osób – pracow-
ników publicznych, interwencyjnych
i stażystów – znalazło pracę  w gmin-
nym samorządzie. To nie tylko w zna-
czący sposób pomaga rozwiązać pro-
blem bezrobocia na terenie gminy, ale
na dodatek nie stanowi obciążenia dla
gminnego budżetu, bo ich wynagro-
dzenie niemal w całości finansuje
urząd pracy.

- Wielokrotnie zgłaszały się do urzędu
osoby poszukujące pracy, pytając, czy nie
jesteśmy w stanie jakoś ich problemom za-
radzić – mówi sekretarz gminy Alicja Ku-
sior. - Wychodząc na przeciw ich oczekiwa-
niom, postaraliśmy się o uzyskanie jak naj-
większych możliwości zatrudnienia na pra-
ce publiczne, interwencyjne czy staże. Od-
nieśliśmy w tym względzie sukces, niemal
całkowicie rozwiązując problem zatrudnie-
nia na terenie gminy - dodaje.

Pracownicy zatrudniani są na pół roku –
zarówno w urzędzie gminy i podległych jed-
nostkach organizacyjnych, jak i przy pra-
cach porządkowych w każdej miejscowości
na terenie gminy. - Nasi mieszkańcy bar-
dzo sobie chwalą wykonywane w terenie
prace porządkowe. Dzięki nim w stałej czy-
stości utrzymywane są centra wsi, chodni-
ki, przystanki. Natomiast stażyści zdoby-
wają tak bardzo potrzebne doświadczenie,
a przede wszystkim są niezmiernie pomoc-
ni w pracy administracyjnej – podkreśla
Alicja Kusior.
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Pod Okiem Opatrznoœci

ludzkie warunki życia, arbitralne aresz-
towania, deportacje, niewolnictwo, pro-
stytucja, handel kobietami i młodzieży;
a także nieludzkie warunki pracy, w
których traktuje się pracowników jak
zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wol-
ne, odpowiedzialne osoby: wszystkie te
i tym podobne sprawy i praktyki są
czymś haniebnym.”

Polacy ze wzruszeniem przeżyli po-
grzeb prezydenckiej pary Marii i Lecha
Kaczyńskich, którzy 10 kwietnia razem
z dostojnikami państwowymi i kościel-
nymi zginęli w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem. Ich ciała z najwyższymi
honorami państwowymi i kościelnymi
zostały pochowane w ojczystym kraju.
To nas cieszyło, że została zachowana
godność ludzka. Cały świat się dowie-
dział, że prezydent Lech Kaczyński, za
życia ośmieszany, po śmierci został po-
wszechnie uznany za szlachetnego czło-
wieka i wielkiego patriotę. Szkoda, że
wnet po pogrzebie znaleźli się tacy, któ-
rzy pokpiwali z osób opłakujących swo-
ich najbliższych zmarłych pod Smoleń-
skiem.

Niestety, w codziennym życiu często
zapomina się o godności ludzkiej. Mło-
dzież gorszy się, gdy widzi, jak polity-
cy w dyskusjach chcą swego przeciw-
nika, politycznego oponenta poniżyć,
podeptać, a nawet zniszczyć. Ileż to
szlachetnych ludzi zostało skrzywdzo-
nych przez pomówienia, insynuacje, po-
dejrzenia, niewłaściwe lustracje itp.
Przez to wszystko została poszargana
godność ludzka. Internet stał się miej-
scem niewybrednych polemik urągają-
cych godności człowieka. Inne grzechy
popełniane przez ludzi boleśnie godzą-
ce w godność ludzką to: zabójstwa, kra-
dzieże, wyzysk człowieka przez człowie-
ka nawet w wieku XXI, marginalne
traktowanie emerytów, niesprawiedli-
we wynagrodzenie za pracę, wypłaty –
premie kominowe dla bogatych itp. Tu
wspomnę, że w polskiej konstytucji jest
zapis, że każdy z obywateli prócz niety-
kalności cielesnej, ma także prawo do
godności osobistej.

ks. dr Tadeusz Wolak

Autor jest emerytowanym probosz-
czem parafii w Jodłówce-Wałkach, Ho-
norowym Obywatelem Gminy Tarnów.

tamy: „Przyodział ich w moc podobną
do swojej i uczynił ich na swój obraz
(...) Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy
i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich
wiedzą i rozumem,o złu i dobru ich po-
uczył.” (Syr 17, 3-7). Chrystus Pan sza-
nował każdego człowieka do tego stop-
nia, że jadł i pił z grzesznikami i celni-
kami, czyli z najgorszymi, upodlonymi
i przez nikogo nieuszanowanymi (por.
Mt 11, 19).

Soborowa „Konstytucja duszpaster-
ska o Kościele w świecie współczesnym”
ogłoszona na Soborze Watykańskim II
w dniu 7 grudnia 1965 roku, opierając
się na Piśmie Świętym, w rozdziale 12
podkreśla wielką godność człowieka:
„Pismo Święte uczy, że człowiek został
stworzony na obraz Boży, zdolny do po-
znania i miłowania swego Stwórcy,
ustanowiony przez Niego panem wszyst-
kich stworzeń ziemskich, aby rządził i
posługiwał się nimi, dając chwałę
Bogu. „Czym jest człowiek, że nim pa-
miętasz?... Uczyniłeś go niewiele mniej-
szym od aniołów, chwałą i czcią go
uwieńczyłeś i obdarzyłeś go władzą nad
dziełami rąk Twoich. Położyłeś wszyst-
ko pod jego stopy.” (Ps 8, 5-7).

Jan Paweł II w encyklice „Sollicitudo
rei i socjalis” z 30 grudnia 1987 roku
napisał: „Społeczna troska Kościoła o
autentyczny rozwój człowieka i społe-
czeństwa, czyli taki, który zachowuje sza-
cunek dla osoby ludzkiej we wszystkich
jej wymiarach oraz służy jej rozwojowi,
dochodziła do głosu zawsze i na różne
sposoby. Chrześcijanin, który nauczył się
dostrzegać obraz Boga w człowieku po-
wołanym do pełnego uczestnictwa w
prawdzie i dobru, którym jest sam Bóg,
nie uznaje zaangażowania w sprawy roz-
woju i jego realizacji bez zachowania i
poszanowania niepowtarzalnej godności
tego obrazu.” W encyklice „Redemptor
Hominis” z dnia 4 marca 1979 roku czy-
tamy: „Po grzechu pierworodnym natu-
ra nie ulega zniszczeniu, tym samym
została ona wyniesiona również w nas
do wysokiej godności. Albowiem On, Syn
Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się
jakoś z każdym człowiekiem, Ludzkimi
rękami pracował, ludzkim myślał umy-
słem, ludzką działał wolą, ludzkim ser-
cem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy,
stał się prawdziwie jednym z nas, we
wszystkim do nas podobny oprócz grze-
chu.” Natomiast w encyklice „Evange-
lium vitae” z dnia 25 marca 1995 od-
najdziemy następujące słowa: „Wszyst-
ko, co ubliża godności ludzkiej, jak nie-

Pod koniec lipca krajowe i zagranicz-
ne media podały szokującą wiadomość
o tragicznym zakończeniu „Parady Mi-
łości” w niemieckim miasteczku Duis-
burgu. Tam miała miejsce największa
na świecie młodzieżowa impreza z wie-
lu krajów świata przy akompaniamen-
cie muzyki techno „Love Parade”. Wy-
brany teren na tę imprezę młodzieżową
mógł pomieścić maksymalnie 250 tysię-
cy osób. A tymczasem przybyło daleko
ponad milion młodych ludzi. Przy ol-
brzymiej masie ludzi oraz agresji wie-
lu uczestników parady upojonych alko-
holem i odurzonych narkotykami, służ-
by porządkowe były prawie bezradne.
Nic dziwnego, że pod koniec imprezy,
25 lipca doszło do tragedii. Wybuchła
niespodziewana panika. Jedni chcieli
wyjść przez tunel, inni chcieli wejść –
w efekcie zadeptanych na śmierć zosta-
ło dziewiętnaście osób, a kilkaset od-
niosło rany. Potem jeszcze zmarły dwie
osoby. Po tym nieszczęściu organizato-
rzy „Love Parade” poszli po rozum do
głowy i ogłosili, że podobnych imprez
nigdy nie będzie. Trzeba dodać, że finał
tej młodzieżowej imprezy ma wydźwięk
symboliczny, który powinien dać dużo
do myślenia nie tylko Niemcom, bo na
„Paradzie Miłości” został podeptany
człowiek, została podeptana godność
ludzka i to na własne życzenie. Szkoda
tragicznie zmarłej młodzieży, szkoda
łez wielu rodziców po stracie synów
oraz córek i szkoda też ocalonej od
śmierci młodzieży obdartej z ludzkiej
godności.

Z zamysłu Opatrzności Bożej czło-
wiek cieszy się wielką godnością. Jest
o tym napisane w Piśmie Świętym:
„Rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na
Nasz obraz podobnego Nam. Niech pa-
nuje nad rybami morskimi, nad ptac-
twem powietrznym, nad bydłem, nad
ziemią i nad wszystkimi zwierzętami
pełzającymi po ziemi.» Stworzył więc
Bóg człowieka na swój obraz, na obraz
Boży.” (Rdz 1, 26-27). Św. Paweł w li-
ście do Hebrajczyków też wspomina o
godności człowieka: „Czym jest czło-
wiek, że pamiętasz o nim, (...) mało co
mniejszym uczyniłeś go od aniołów,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.” (Hbr
2, 6-7). Hagiograf Starego Testamen-
tu modlił się natomiast: „W mądrości
swojej stworzyłeś człowieka, by pano-
wał nad stworzeniami, co przez Ciebie
się stały, by władał światem w święto-
ści i sprawiedliwości.” (Mdr 9, 2-3).
Zaś w innym miejscu Pisma Św. czy-

Z ZAMYS£U OPATRZNOŒCI BO¯EJ
WIELKA JEST GODNOŒÆ CZ£OWIEKA
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