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ba było znaleźć jakieś pieniądze zewnętrzne
czy zaciągnąć zobowiązania.

Co jeszcze udało się w minionym
roku?

Myślę, że udało się przede wszystkim dobrać
dobrych współpracowników. Jestem zadowo-
lony z pracy moich zastępców, którzy bardzo
dobrze sprawdzili się w realizacji powierzo-
nych im zadań. Wiem na co ich stać i mogę
na nich strony liczyć.

Udało się też zreorganizować urząd. Utworzy-
liśmy nowe referaty przeznaczone do nowych,
podejmowanych przez nas zadań. Za sukces
uznałbym zupełnie inną formułę kontaktu
z mieszkańcami – bezpośrednie kontakty z
nimi w terenie, zupełnie inne kontakty
z mieszkańcami w urzędzie. Cały urząd jest
bliżej spraw, problemów poszczególnych
miejscowości. Nasz mieszkaniec został
upodmiotowiony jako strona. Ta relacja zo-
stała postawiona na właściwym poziomie.

Za sukces uważam też to, że udało się «zgrać»
Radę Gminy, że w podejmowaniu decyzji

znajmy najpierw tę dobrą. Co udało
się zrealizować?

Kiedy na początku roku Rada Gminy
uchwaliła nowy budżet, nie ukrywałem,
że jest to budżet bardzo trudny i wielkim
oraz ambitnym zadaniem będzie jego re-
alizacja. I tu odnieśliśmy sukces. Mimo ol-
brzymich trudności budżet udało się zre-
alizować.

Jakiego rodzaju były to trudności?
Dotyczyły one różnych zapisów w budżecie,

wydatków, na które brakowało pieniędzy,
a my mimo wszystko te zadania realizowa-
liśmy. Przywołajmy przykłady. Ulica
Łąkowa: zaplanowana w budżecie była kwo-
ta około miliona złotych, a kosztowała 1,4
miliona. Ulica Spacerowa: kwota zapisana
w budżecie opiewała na 1,5 miliona, a ulica
kosztowała 1,9 miliona złotych. Ulica Połu-
dniowa miała kosztować 1,1 miliona, a w
rzeczywistości kosztowała 2,2 miliona. W tej
sytuacji nieraz stawaliśmy przed dylema-
tem, czy realizować te zadania, czy nie. De-
cydowaliśmy, że tak. W związku z tym trze-

Minął rok Pana urzędowania jako Wój-
ta Gminy Tarnów. Kiedy prowadzi się
działalność gospodarczą po zakoń-
czonym roku robi się rachunek zy-
sków i strat, bilansowo podlicza ak-
tywa i pasywa. Pora zatem, aby po-
mówić o zyskach i stratach pierwsze-
go roku kadencji.

Jak na każdym miejscu, tak i w samorzą-
dzie fortuna kołem się toczy. Czasem
świętuje się sukcesy, czasem odnosi po-
rażki. Również i ja, spoglądając wstecz
na miniony rok, muszę obiektywnie
stwierdzić, że mimo niektórych niewąt-
pliwych sukcesów, były obszary na któ-
rych ponieśliśmy mniejsze lub większe
porażki. Niemniej jednak, jeśliby doko-
nać takiego rzetelnego podsumowania,
mogę nie bez pewnej satysfakcji stwier-
dzić, że w znacznie większej ilości dzia-
łań odnieśliśmy jako samorząd sukcesy
niż ponieśliśmy porażki.

Skoro mamy dla naszych czytelników
dwie wiadomości – dobrą i złą po-

MAMY SUKCESY,
ALE PONIEŒLIŒMY TE¯ PORA¯KI

Rozmowa z wójtem Gminy Tarnów Grzegorzem Kozio³em
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NASZE SPRAWY

Uwaga
Mieszkañcy
Gminy
Tarnów!

1. Jestem do Waszej dyspozycji ka¿de-
go dnia tygodnia, jeœli tylko znajdujê siê
w Urzêdzie. Od 1 stycznia 2008 roku
Zmianie ulega natomiast dzieñ, kiedy po-
œwiêcam czas wy³¹cznie Waszym spra-
wom i spotkaniom z Wami. Czekam na
Was w Urzêdzie w ka¿dy poniedzia³ek,
od 9.00 do 14.00. Mój tel. 014 631 00
72, e-mail wojt@gmina.tarnow.pl

2. Zwracam siê równie¿ z proœb¹ do
wszystkich mieszkañców Gminy Tarnów
o przekazywanie do  bezpoœrednio do
Urzêdu Gminy lub za poœrednictwem so³-
tysów i radnych informacji o jubilatach
obchodz¹cych piêædziesiêcio- i szeœædzie-
siêciolecie ma³¿eñstwa. Urz¹d nie posia-
da pe³nych informacji na temat tych ju-
bileuszy, a chcielibyœmy wszystkich na-
szych jubilatów uczciæ we w³aœciwy i god-
ny sposób.

Wasz Wójt
Grzegorz Kozioł

Szanowni Pañstwo, Czytelnicy
Nowin Tarnowskiej Gminy,
Mieszkañcy Gminy Tarnów

Jeśli zdecydujecie się przekazać 1%
swojego podatku na Stowarzyszenie
„Dajmy Dzieciom Miłość jako organi-
zację pożytku publicznego powinniście
wypełnić zeznanie podatkowe w zależ-
ności od obowiązującego PIT-u i wpi-
sać w dane Stowarzyszenia „Dajmy
Dzieciom Miłość w pola:

PIT 36 część P, poz. 312
PIT 36L część O, poz. 108
PIT 37 część I, poz. 124
Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Mi-

łość” z siedzibą w Zgłobicach zarejestro-
wane w Sądzie Rejonowym w Krakowie
9 KRS: 0000019095 działa od czerwca
2001 roku, a od dnia 4 listopada 2004
roku posiada status organizacji pożyt-
ku publicznego.

Stowarzyszenie prowadzi działal-
ność charytatywną, niosąc pomoc głów-
nie dzieciom chorym, niepełnospraw-
nym, z rodzin patologicznych i ubogich.
Podejmuje również inicjatywy zmierza-
jące do promowania dzieci wybitnie
utalentowanych

Prezes Stowarzyszenia
Stanisław Bańbor

teren sprzątano. Okazuje się jednak, że
gmina „musi” i „powinna”, a niektórzy
mieszkańcy nawet nie mają zamiaru
podporządkować się obowiązującemu
prawu. Poniżej publikujemy jeden z na-
desłanych do gminy listów. List z oczywi-
stych względów publikujemy bez podpi-
su, usunęliśmy także fragment zawiera-
jący nazwę miejscowości, nie chodzi nam
bowiem o deprecjonowanie czy ośmiesza-
nie kogokolwiek, ale o właściwe ukazanie
problemu (pisownia oryginalna):

Licznik wybił mi dopiero 73 lata (rocz-
nik 1934) i nikt do tej pory nie rozma-
wiał ze mną na temat odpadów komunal-
nych (śmieci). Istnieją w gospodarstwach
wiejskich odpady komunalne (śmieci)
które jak w moim przypadku-utylizowa-
ne są we własnym zakresie spalając je w
parniku przy parowaniu ziemniaków dla
trzody chlewnej, lub podgrzewania wody
dla potrzeb gospodarstwa, a butelki szkla-
ne i plastikowe odnoszę do specjalnych
pojemników (...). Z zaniedbania – nie wy-
stawiłem sobie rachunków za wymienio-
ne czynności – to też nie jestem  w stanie
okazać ich w Urzędzie Gminy. Prowadzi-
my gospodarstwo we dwoje z żoną (70
Lat) i jesteśmy w stanie nagromadzić
śmieci tyle co kot napłakał, to też nie wi-
dzę potrzeby wstrzynać alarmu na temat
śmieci gdyż gospodarstwo moje jest od
nich uwolnione (nie raz brakuje ich na
podpałkę) co można sprawdzić o każdej
porze dnia i nocy.

Między godziną 20 do 6 rano pies pil-
nuje gospodarstwa. Jeżeli będę zmuszo-
ny do wywozu odpadów komunalnych
proszę o transport o specjalnych gaba-
rytach na tą ilość śmieci – ewentualnie
dołożyć powietrza.

Dojazd do mojego gospodarstwa jest
możliwy w okresie wiosny, lata i wcze-
snej jesieni to też nie mogę się zobowią-
zać że w innym okresie dostarczę śmieci
do miejsca gdzie będzie możliwy dojazd
samochodu.

Wydaje się paradoksem że w tak za-
cnej instytucji jaką jest Urząd Gminy
Tarnów, sprawy śmieci stawiane są prio-
rytetowo, a np. Życiodajna woda która
od kilku lat ,,płynie” w żułwim tempie
w kierunku mojego gospodarstwa, nie
nadaje się aneksu natychmiastowej wy-
konajności.

(red)

W numerze 2 „Nowin Tarnowskiej Gmi-
ny” pisaliœmy na temat usuwania odpa-
dów komunalnych z prywatnych posesji
na terenie gminy. Tekst ten w oczywisty
sposób wyra¿a³ stanowisko gminnego sa-
morz¹du na temat koniecznoœci posiada-
nia przez mieszkañców umów na wywóz
œmieci podpisanych z jedn¹ z firm œwiad-
cz¹cych tego typu us³ugi. W tekœcie tym
uœwiadamialiœmy naszym mieszkañcom,
¿e pisma, jakie skierowa³ do nich wójt,
zobowi¹zuj¹ce ich do okazania stosow-
nych umów, nie wynikaj¹ z jakiegoœ gry-
masu, „widzimisiê” gminnej w³adzy, ale
s¹ egzekwowaniem istniej¹cego i obowi¹-
zuj¹cego nas wszystkich prawa. Temat to
nie prosty, bo nadal jest w naszym kraju
- a wiêc równie¿ i w naszej ma³ej ojczyŸ-
nie-gminie - wiele osób, które uwa¿aj¹,
¿e prawo jest po to, aby je ³amaæ, dlate-
go ró¿ne by³y reakcje i odpowiedzi na
dzia³ania samorz¹du.

Niektórzy mieszkańcy naszej gminy
bez szemrania podporządkowali się obo-
wiązującemu prawu i na wezwanie oka-
zywali podpisane umowy, inni składali
stosowne wyjaśnienia. Była jednak rów-
nież spora grupa osób, które sprowadza-
ły ten problem do rangi „bzdury” czy
„głupoty”, którą wymyślili urzędnicy
niemający nic lepszego do roboty. Co
więcej, niektórzy mieszkańcy sugerowa-
li, że miast zajmować się tak nieistot-
nymi sprawami, należałoby zająć się in-
nymi znacznie ważniejszymi kwestiami.
Oczywiście można sprawę usuwania
odpadów bagatelizować, ironicznie ko-
mentować podejmowane przez gminę
działania. Trochę jest w tym z „moral-
ności Kalego”, bo śmieci na „moim” po-
dwórku to „moja” sprawa, natomiast
śmieci poza granicą mojej posesji, to już
sprawa samorządu. Ileż było już inter-
wencji w sprawie pełnych pojemników
do segregacji odpadów, które zapełniały
się na przykład w ciągu nocy, a rano już
interweniowano, że gmina nie wywiązu-
je się ze swoich obowiązków? Niektórzy
zadawali sobie nawet trud wykonania
fotografii i przesłania jej pocztą elektro-
niczną do wójta, aby przypomnieć mu,
że nie wywiązuje się ze swoich obowiąz-
ków. Oczywiście każdorazowo po inter-
wencjach mieszkańców pojemniki były
opróżniane, a zaśmiecony wokół nich
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racka dla uczniów Gimnazjum w ramach
XVII Międzynarodowej Galicyjskiej Je-
sieni Literackiej. W spotkaniu uczestni-
czyli: Krystyna Konecka - poetka z bo-
gatym dorobkiem literackim, Lam
Ouang My - poeta urodzony w Wietna-
mie, Andrzej Grabowski - poeta, Kawa-
ler Orderu Uśmiechu oraz Adam Ryba -
p.o. kierownik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Zgłobicach. Zaproszeni poeci
zaprezentowali uczniom swoją twór-
czość, recytowali wiersze oraz opowiadali
o swoim dorobku poetyckim. - Dla
uczniów była to wspaniała lekcja oraz
ciekawe doświadczenie związane z moż-
liwością poznania interesujących i war-
tościowych ludzi – podkreśla dyrektor ze-
społu Agnieszka Papuga.

Nowa inwestycja
rozpoczêta

Prawie pół miliona złotych kosztować
będzie nowy chodnik przy drodze krajowej
nr 977 prowadzący z Tarnowca od skrzy-
żowania ulicy Tarnowskiej z ulicami Spo-
kojną i Wspólną do Nowodworza. Inwesty-
cja zostanie zrealizowana dzięki Samorzą-
dowi Województwa Małopolskiego, które
przeznaczyło na ten cel połowę potrzeb-
nej kwoty. Druga połowa pochodzić będzie
z budżetu gminy. Jej realizacja przebiega
w rekordowym czasie. - Przygotowanie
projektu i potrzebne dokumentacji trwa

rze gościł Kanclerz Międzynarodowej
Kapituły Orderu – Marek Michalak.
Podczas spotkania dyrekcja, nauczycie-
le oraz uczniowie zaprezentowali frag-
menty uroczystości nadania szkole imie-
nia Kawalerów Orderu Uśmiechu, recy-
towano wiersze m. in. ks. Jana Twar-
dowskiego i Andrzeja Grabowskiego.
Marek Michalak opowiedział młodzieży
o swojej pracy, o wyjazdach zagranicz-
nych połączonych z uroczystym wręcze-
niem Orderu Uśmiechu oraz wizycie
króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha bin
Abdulaziza Al Sauda.

Jesieñ literacka
w Zbylitowskiej Górze

W piątek, 12 października w Zespole
Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Gó-
rze została przeprowadzona lekcja lite-

Medale dla Jubilatów
Jak już informowaliśmy, sześć par mał-

żeńskich z terenu gminy zostało uhonoro-
wanych „Medalami Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie”. Odznaczeni zostali: Te-
resa i Ludwik Wzorek z Poręby Radlnej,
Maria i Ryszard Grzegórzko z Koszyc Wiel-
kich, Janina i Alfred Niepsuj z Białej, Mi-

chalina i Stanisław Drwal, Julia i Franci-
szek Sępek oraz Helena i Eugeniusz Paw
– z Woli Rzędzińskiej. Na zakończenie spo-
tkania był szampan oraz pamiątkowe zdję-
cia, z których jedno publikujemy.

Kanclerz Kapitu³y
Orderu Uœmiechu
w Zbylitowskiej Górze

We wtorek 2 października w Publicz-
nym Gimnazjum nr 4 im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Zbylitowskiej Gó-

reklama

`
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zazwyczaj około półtora roku, nam udało
się to zrobić w niespełna pół roku – pod-
kreśla wójt Grzegorz Kozioł. Do końca
roku zostanie wybudowane 615 metrów
chodnika oraz 233,5 metra kanalizacji opa-
dowej. Chodnik spełniać będzie nowocze-
sne normy, będzie m. in. wyposażony w
bariery dla niepełnosprawnych, bariery
energochłonne oraz separatory tłuszczu.

Uroczyste rozpoczęcie budowy miało miej-
sce w poniedziałek, 15 października.
Pierwsze symboliczne sztychy łopatą wy-
konali: marszałek Roman Ciepiela, wójt
Grzegorz Kozioł, radni gminy Tarnów –
Alina Barbachen i Grzegorz Drwal oraz
sołtys Nowodworza Andrzej Głąb. Jest to
inwestycja bardzo ważna dla mieszkańców
Tarnowca i Nowodworza, gdyż w istotny
sposób zwiększa bezpieczeństwo w szcze-
gólności dzieci, które – idąc do szkoły po-
boczem drogi – musiały pokonywać bar-
dzo niebezpieczny zakręt.

Sukces so³tyski
Zofia Radzik - sołtys wsi Biała zdobyła

IV miejsce w konkursie „Najlepszy Sołtys
Województwa Małopolskiego A.D. 2006”.
- Zofia Radzik jest sołtysem wsi Biała od
1994 roku, a więc pełni swą funkcję już
czwartą kadencję – podkreśla sekretarz
Gminy Tarnów Alicja Kusior. - Zawsze
aktywnie uczestniczyła w życiu wsi: była
członkiem społecznych komitetów zajmu-
jących się telefonizacją, gazyfikacją, wodo-
ciągowaniem i kanalizacją wsi. Była ini-
cjatorem wielu zadań inwestycyjnych i re-
montowych, które realizowane były na te-
renie Białej. Sołtyska z Białej od lat współ-
pracuje z miejscową Ochotniczą Strażą
Pożarną i nauczycielami Szkoły Podstawo-
wej. Szczególną troską otaczała zawsze i
otacza ludzi starszych, potrzebujących
pomocy i tych, których dotknęły skutki
trudnych zdarzeń losowych. Ponadto, za-
wsze aktywnie uczestniczyła w pracach
związanych z przygotowaniem inwestycji
i remontów. Dzięki Jej uczestnictwu w roz-
mowach projektantów z mieszkańcami
Białej sprawnie dokonywane były koniecz-
ne uzgodnienia dotyczące trasy przebiegu
wodociągu i kanalizacji. Wiele zadań zre-
alizowany zostało z jej inicjatywy.

walki o wolność. - Życzę nam wszystkim,
abyśmy już nigdy nie musieli walczyć o
wolność – podkreślał. W drugiej części
patriotycznego spotkania miała miejsce
występ artystyczny uczniów ZSP w Tar-
nowcu, przygotowany pod kierunkiem
nauczycielek Lucyny Onak, Teresy Ko-
zaczka, Małgorzaty Pamuły i Renaty
Tyńskiej. Uczniowie zaprezentowali go-
ściom między innymi kabaret między-
wojenny, pokazując, że patriotyzm nie
musi być poważny i nudny, ale może być
radosny, połączony ze śpiewem i tańcem.
Uroczystość zakończyła się wspólnym
spotkaniem połączonym ze śpiewem pa-
triotycznych pieśni.

Oddaliœmy krew dla
Agaty Mróz

Samorząd Gminy Tarnów włączył się
w wielką akcję pomocy dla Agaty Mróz.
Krew na rzecz chorej na białaczkę siat-
karki oddali pracownicy urzędu. Inicja-

tywa rozpoczęła się od wójta Grze-
gorza Kozioła, który oddał krew
jako pierwszy 15 listopada. - Czu-
łem, że jestem to winien Agacie,
która choć jeszcze nie jest miesz-
kanką naszej gminy, już tak bar-
dzo przyczyniła się do jej promo-
cji w środowisku - podkreśla. -
Dlatego, kiedy dowiedziałem się o
apelu przyszłej mieszkanki Zawa-
dy, nie zastanawiając się, oddałem
krew. Inicjatywa została podjęta
przez pracowników Urzędu i w
krótkim czasie zebrała się grupa
osób, która również postanowiła
się zaangażować w tę inicjatywę.
Kilka dni później również pracow-
nicy urzędu gminy dołączyli do co-

raz większego grona przyjaciół Agaty,
którzy postanowili odpowiedzieć na apel
zmagającej się już od ośmiu lat z bia-
łaczką siatkarki. W przypadku Agaty
Mróz dużym problemem jest, że ma ona
rzadką grupę krwi B Rh(-), której w szpi-
talach jest bardzo mało. Jak sama pod-

kreśla nieważna jest grupa krwi, jaką
dana osoba zdecyduje się oddać na rzecz
Agaty, bowiem każda jej ilość zostanie
wymieniona na właściwą. W ten sposób
można pomóc nie tylko Agacie, ale wie-

Obchody Œwiêta
Niepodleg³oœci

Uroczyste obchody Narodowego
Święta Niepodległości w Gminie Tar-
nów odbyły się w piątek 9 listopada w
Zespole Szkół Publicznych w Tarnow-
cu. W uroczystości, która rozpoczęła
się w szkolnej sali gimnastycznej o
godz. 13.00 wzięli udział radni Gmi-
ny Tarnów z przewodniczącą Wie-
sławą Miterą, władze gminy z wójtem
Grzegorzem Koziołem, sołtysi, dyrek-
torzy placówek oświatowych oraz spo-
łeczność szkoły w Tarnowcu. Liczną
grupę stanowili emerytowani nauczy-
ciele. Obecni byli także poseł RP Jó-
zef Rojek, starszy wizytator Tarnow-
skiej Delgatury Kuratorium Józef
Kostecki, przyjaciel i dobrodziej szko-
ły w Tarnowcu Wiesław Frys oraz pro-
boszcz tarnowieckiej parafii ks. Sta-
nisław Skowron. W części oficjalnej
głos zabrali: wójt Grzegorz Kozioł

oraz poseł Józef Rojek. - Dzisiejsza
uroczystość jest świętem nas wszyst-
kich – podkreślał wójt Grzegorz Ko-
zioł - łączy nas bowiem jedna wspól-
na idea, której na imię Ojczyzna. Może
ona być zarówno wielka, jak i mała.
Oddając cześć tej wielkiej, myślimy o
tej, która jest najbliżej nas. Dlatego w
szczególny sposób wspominamy dziś
tych wszystkich, których imion nie
sposób wyliczyć, a którzy poświęcili
swej życie dla Ojczyzny - nie tylko w
walce, ale i w ciężkiej pracy dla jej do-
bra. Dlatego przypominamy samym
sobie o naszych obowiązkach wzglę-
dem Ojczyzny. Dlatego na dzisiejszą
uroczystość przyszliśmy do szkoły.
Czujemy bowiem konieczność uczest-
nictwa w sztafecie pokoleń, która na-
kazuje nam przekazywać kolejnym
pokoleniom to, co jest w nas najpięk-
niejsze: nasze umiłowanie prawdy
i wolności, zdolność do poświęceń i
nasz patriotyzm – mówił wójt. Obec-
ny na spotkaniu poseł Józef Rojek,
zwracając się do młodzieży, przypo-
mniał chwile naszej historii, w któ-
rych młodzie ludzie musieli stawać do
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lu innym chorym, którzy czekają na
swoją właściwą grupę krwi. Każdy, kto
decyduje się oddać krew na rzecz Agaty,
w punkcie krwiodawstwa powinien wy-
pełnić druk na nazwisko „Agata Mróz-
Olszewska” i odesłać potwierdzenie pod
adresem: Fundacja 777, ul. Wieluńska
26, 42-200 Częstochowa. Związki Agaty
z Gminą Tarnów zaczęły się w tym roku,
kiedy siatkarka rozpoczęła urzędową
procedurę związaną z planowaną bu-
dową domu w Zawadzie. - Chciałbym,
aby również inni mieszkańcy naszej
gminy zaangażowali się w tę akcję. I nie
chodzi tylko o to, że ofiarą choroby pa-
dła znana siatkarka. Ważne jest bowiem,
abyśmy się nauczyli reagować na potrze-
by innych i w ten sposób budowali soli-
darne społeczeństwo – podkreśla wójt
Grzegorz Kozioł.

Wyspiañski by³by
zadowolony

W środę, 28 listopada w Zespole Szkół
Publicznych w Zbylitowskiej Górze
odbył się Gminny Konkurs poświęcony
twórczości Stanisława Wyspiańskiego
pod hasłem „Bądź jak meteor – jak bły-
skańce”. Konkurs, w którym wzięły

udział reprezentacje dziewięciu szkół
podstawowych z terenu Gminy Tarnów,
miał charakter omnibusa. Uczestnicy
mieli wykonać pracę plastyczną, zilu-
strować utwór poety, przedstawić wy-
brany fragment dramatu, przygotować
prezentację multimedialną i wykazać się
wiedzą na temat życia i twórczości tego
wybitnego artysty. Jak podkreśla głów-
na organizatorka konkursu wychowaw-
ca świetlicy w ZSP w Zbylitowskiej Gó-
rze Irena Dołowa-Sajdak, uczniowie do
konkursu byli bardzo dobrze przygoto-
wani. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z
Poręby Radlnej w składzie: Anna Wło-
darczyk, Mateusz Nowak, Karolina Ku-
boń, i Jadwiga Kurczab, której opieku-

Kolejne medale
dla jubilatów

W środę, 12 grudnia w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Tarnowie miała miej-
sce uroczystość wręczenia „Medali za
długoletnie pożycie małżeńskie”. Wrę-
czane są one jubilatom obchodzącym

złote gody. Wśród czterech uhonorowa-
nych medalami par znalazły się dwie
pary z terenu gminy Tarnów. Byli to
Cecylia i Mieczysław Prosół ze Zgłobic
oraz Emilia i Jan Górka z Białej. W uro-
czystości wzięła udział Elżbieta
Chrząszcz zastępca Wójta Gminy Tar-
nów.

Œwiêty Miko³aj w
Gminie Tarnów

Kilka dni temu, w okolicach 6 grud-
nia najmłodszych mieszkańców Gminy
Tarnów odwiedził święty Mikołaj. Do-
brotliwy Biskup z Miry zawitał do
przedszkoli w Koszycach Małych, Tar-
nowcu, Zbylitowskiej Górze i Woli Rzę-
dzińskiej, a także do „zerówek” w Jo-
dłówce-Wałkach, Woli Rzędzińskiej,
Zgłobicach, Błoniu, Koszycach Wiel-

kich, Zawadzie, Porębie Radlnej,
Łękawce i Białej. Obszerny fotorepor-
taż z wizyty świętego Mikołaja na
www.gmina.tarnów.pl

nem jest Małgorzata Mytnik. Każda
drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom
i statuetkę, a każdy uczestnik – egzem-
plarz „Wesela” - najsłynniejszego utwo-
ru Stanisława Wyspiańskiego. Zwycięz-
cy natomiast otrzymali nagrody ufudo-
wane przez gminny samorząd. - Wy-
spiański byłby z was bardzo zadowolo-
ny – podkreślał, wręczając nagrody, Za-
stępca Wójta Gminy Tarnów Sławomir
Wojtasik.

Dofinansowanie
projektu edukacyjnego
„Wspólna Europa”

Zespół Szkół Publicznych w Tarnow-
cu otrzymał dotację w wysokości dzie-
więciu tysięcy złotych na realizację pro-
jektu edukacyjnego „Wspólna Europa”
w ramach konkursu „Small Grants
2007”. Projekt realizowany jest w ra-
mach Programu Polsko-Amerykańskiej
Fundacji  Wolności ENGLISH TE-
ACHING, którego krajowym operato-
rem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju
NIDA. W bieżącym roku w konkursie
„Small Grants” uczestniczyło 443 szko-
ły i organizacje. Projekt szkoły w Tar-

nowcu jest jednym z 45
wniosków, które w oce-
nie merytorycznej uzy-
skały najwyższą liczbę
punktów. Jego autor-
kami są dyrektor ZSP
Anna Chmura i Urszu-
la Kalita – nauczyciel-
ka języka angielskiego,
która jest równocze-
śnie głównym koordy-
natorem projektu.
Wszystkie działania
edukacyjne ,realizowa-
ne wspólnie z mło-
dzieżą węgierską z za-
przyjaźnionej szkoły
w Jászalsószentgyörgy,
trwają od 1 czerwca do
31 grudnia 2007 roku.
Głównym celem pro-
jektu jest stymulowa-
nie nauki języka an-
gielskiego poprzez do-

świadczenie kontaktu z inną kulturą
i szerokim wykorzystaniu technologii
informacyjnej i internetu. W ramach
realizacji projektu przygotowane zo-
staną materiały anglojęzyczne promu-
jące szkołę i gminę Tarnów, zorganizo-
wany zostanie gminny konkurs na naj-
lepszą prezentację multimedialną.
Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych
w Tarnowcu uczestniczą także w
warsztatach konwersacyjnych z języka
angielskiego oraz w zajęciach kompu-
terowych. W grudniu zaplanowana zo-
stała prezentacja będąca podsumowa-
niem działań oraz wydanie folderu pre-
zentującego efekty pracy uczniów i na-
uczycieli z Tarnowca.
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wybrani, ale także dla tych, którzy mogli
w takich wyborach uczestniczyć w sposób
czynny, wybierając swoich przedstawicie-
li. - Na 916 osób uprawnionych do głoso-
wania w wyborach wzięło udział oddano
842 gimnazjalistów, co oznacza, że fre-
kwencja wyborcza wyniosła ponad dzie-
więćdziesiąt procent. To bardzo dobra pro-
gnoza – podkreśla koordynator wyborów,
dyrektor Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej
Józef Lazarowicz. - Świadczy nie tylko o
zaangażowaniu, poważnym potraktowa-
niu wyborów przez gimnazjalistów, a tak-
że o tym, że rodzi nam się prawdziwe spo-
łeczeństwo obywatelskie.

Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy
Tarnów będzie trwać dwa lata. - Zadaniem
rady będzie inicjowanie działań dotyczą-
cych życia młodzieży w Gminie Tarnów,
opiniowanie projektów uchwał Rady Gmi-
ny, które dotyczą rozwoju młodego poko-
lenia w dziedzinie nauki, kultury, sportu
i ochrony środowiska. Rada będzie współ-
pracować z przewodniczącymi Samorzą-
dów Uczniowskich wszystkich typów szkół
z rejonu gminy celem upowszechnienia
kultury i sportu, propagowanie wśród mło-
dzieży ideę wolontariatu oraz nawiązywać
kontakty z krajowymi oraz zagraniczny-
mi organizacjami młodzieżowymi - podkre-
śla Elżbieta Chrząszcz, zastępca wójta,
pomysłodawczyni projektu.

O przyjêciu przez Radê Gminy Tarnów
Uchwa³¹ nr XII/98/2007 powo³uj¹cej do
¿ycia M³odzie¿ow¹ Radê Gminy Tarnów na
³amach „Nowin Tarnowskiej Gminy” ju¿ pi-
saliœmy. Zgodnie z przyjêtymi w lipcu wraz
z uchwa³¹ statutem i ordynacj¹ wyborcz¹ w
ci¹gu szeœciu miesiêcy mia³y odbyæ siê wy-
bory i pierwsze posiedzenie M³odzie¿owej
Rady, Tak siê te¿ sta³o. Wybory przeprowa-
dzone zosta³y w dniach 27-28 listopada, a
rada na swym pierwszym posiedzeniu ze-
bra³a siê 10 grudnia.

Po co w ogóle tworzyć taką radę? Jest w
tym niewątpliwy element wychowawczy. -
W imieniu młodzieży gimnazjalnej wzięli-
ście też na siebie dużą odpowiedzialność
w podpowiadaniu dorosłym - podkreślał
przed pierwszym posiedzeniem rady wójt
Grzegorz Kozioł. Udział w tej radzie ma
więc uczyć młodych ludzi odpowiedzialno-
ści za swoją małą ojczyznę, ale ma też przy-
gotować ich do roli, jakie mają pełnić w
przyszłości. - My kiedyś odejdziemy i ktoś
nas musi zastąpić. Dlatego chcemy was
przygotowywać do podejmowania rozważ-
nych decyzji. Trzeba się tego uczyć, bo
demokracja to sztuka kompromisu – mówił
do młodzieży wójt Grzegorz Kozioł.

Młodzieżowa Rada Gminy to także do-
skonała lekcja społeczeństwa obywatel-
skiego i to nie tylko dla tych dwudziestu
jeden młodych radnych, którzy zostali

M£ODZIE¯OWA RADA
JU¯ PRACUJE

Młodzieżowa Rada Gminy Tarnów skła-
da się z dwudziestu jeden radnych wybra-
nych w czterech okręgach wyborczych: w
gimnazjach w Woli Rzędzińskiej i Tarnow-
cu wybrano po sześciu młodzieżowych rad-
nych, w Zbylitowskiej Górze – pięciu i Ko-
szycach Wielkich – czterech. Ilość wybie-
ranych młodzieżowych radnych związana
była, podobnie jak w przypadku „doro-
słych” wyborów do Rady Gminy, z wielko-
ścią okręgu. W wyłonionym na pierwszym
posiedzeniu prezydium rady znaleźli się
przedstawiciele wszystkich okręgów. Prze-
wodniczącą rady została wybrana Patry-
cja Sztorc, wiceprzewodniczącymi - Kata-
rzyna Małacha i Daniel Zając, a sekreta-
rzem Katarzyna Bardziej. Młodzieżowi
radni będą pracować w trzech siedmiooso-
bowych komisjach: kultury i sportu, edu-
kacji oraz komisji kontaktów ze szkołami
Unii Europejskiej. Podejmowane przez
nich uchwały będą stanowić głos doradczy
dla Rady i Wójta Gminy - Obiecuję wam,
że wasze słowo doradcze będzie dla nas
bardzo ważne – zapewniał wójt Grzegorz
Kozioł młodych radnych, podkreślając, że
drzwi do gabinetów samorządowców Gmi-
ny Tarnów zawsze będą przed młodzieżą
otwarte i mogą zawsze liczyć na ich po-
moc.

Sylwetki młodzieżowych radnych pre-
zentujemy poniżej.

KATARZYNA BARADZIEJ – sekretarz
M³odzie¿owej Rady Gminy, uczenni-
ca klasy III a Publicznego Gimna-
zjum nr 3 w Koszycach Wielkich,
cz³onek komisji edukacji;

EL¯BIETA BIEL – uczennica klasy I b
Publicznego Gimnazjum nr 3 w
Koszycach Wielkich, cz³onek komisji
edukacji;

MATEUSZ BIEÑ – uczeñ klasy III a
Publicznego Gimnazjum nr 2 w
Tarnowcu, cz³onek komisji kontak-
tów ze szko³ami krajów Unii Euro-
pejskiej;

OLIWIA DZIERWA – uczennica klasy
II b Publicznego Gimnazjum nr 2 w
Tarnowcu, cz³onek komisji kontak-
tów ze szko³ami krajów Unii Euro-
pejskiej;

MATEUSZ KMIEÆ – uczeñ klasy III b
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Woli
Rzêdziñskiej;

ANNA KUTA – uczennica klasy III
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Woli
Rzêdziñskiej, cz³onek komisji
kultury i sportu;
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MAGDALENA STOLARZ - uczennica
klasy II a Gimnazjum nr 4 w Zbyli-
towskiej Górze;

KATARZYNA STRZESAK - uczennica
Publicznego Gimnazjum nr 4 w
Zbylitowskiej Górze;

ANNA SUTKOWSKA – uczennica
Publicznego Gimnazjum nr 2 w
Tarnowcu, cz³onek komisji kontak-
tów ze szko³ami krajów Unii Euro-
pejskiej, mieszkanka Porêby Radl-
nej;

PATRYCJA SZTORC – przewodnicz¹ca
M³odzie¿owej Rady Gminy, uczenni-
ca klasy III Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Woli Rzêdziñskiej;

JUSTYNA TUREK - uczennica klasy II
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Woli
Rzêdziñskiej, cz³onek komisji
kultury i sportu;

ANNA WZOREK – uczennica Publicz-
nego Gimnazjum nr 2 w Tarnowcu,
cz³onek komisji kontaktów ze
szko³ami krajów Unii Europejskiej;

DANIEL ZAJ¥C – wiceprzewodnicz¹cy
M³odzie¿owej Rady Gminy, uczeñ
klasy III c Publicznego Gimnazjum
nr 2 w Tarnowcu, mieszkaniec
Nowodworza;

HELENA ¯UREK - uczennica klasy
III a Publicznego Gimnazjum nr 4 w
Zbylitowskiej Górze, cz³onek komi-
sji kultury i sportu.

KATARZYNA MA£ACHA – wiceprze-
wodnicz¹ca M³odzie¿owej Rady
Gminy, uczennica klasy II c Publicz-
nego Gimnazjum nr 4 w Zbylitow-
skiej Górze, mieszkanka Koszyc
Ma³ych;

JUSTYNA MAŒLANKA – uczennica
klasy III Publicznego Gimnazjum nr
1 w Woli Rzêdziñskiej

MARCIN PODLACKI – uczeñ klasy III
Publicznego Gimnazjum nr 2 w
Zbylitowskiej Górze, cz³onek komi-
sji edukacji, mieszkaniec Zawady;

PIOTR PTAK – uczeñ klasy I Publicz-
nego Gimnazjum nr 4 w Zbylitow-
skiej Górze, cz³onek komisji kultury
i sportu;

KRZYSZTOF REJKOWICZ – uczeñ
klasy III a Publicznego Gimnazjum
nr 3 w Koszycach Wielkich, cz³onek
komisji kontaktów ze szko³ami
krajów Unii Europejskiej;

SEBASTIAN SAK – uczeñ klasy I b
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Woli
Rzêdziñskiej;

PIOTR SKURSKI – uczeñ klasy II
Gimnazjum nr 3 w Koszycach
Wielkich, cz³onek komisji kontak-
tów ze szko³ami krajów Unii Euro-
pejskiej;
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częściej go nie ma niż jest. Pensje – wyjąt-
kowo kiepskie. Sprzątaczka w szkole za-
rabia około 400 hrywien (około 200 zło-
tych), dyrektor szkoły – niespełna 1000
hrywien. Na szczęście ceny trochę niższe
niż w Polsce – litr benzyny to „tylko” 5
hrywien, czyli około 2,5 zł. Mimo to jed-
nak nie narzekają, przyjmują gości „po
polsku”, czym chata bogata.

7 grudnia rankiem opuszczamy gościn-
ne Strzelczyska. Łza się kręci w oku, kie-
dy przejeżdżamy koło szkoły. Dzieci w rzę-
dzie na schodach, we wszystkich oknach
machają „jak na komendę” na pożeganie
„Mikołaja z Polski”, którego czeka jeszcze
droga do Lwowa.

Lwów – to przede wszystkim lekcja pa-
triotyzmu dla naszej młodzieży. Ale jest
przy Cmentarzy Orląt taki „polski” bu-
dynek zaanektowany przez „naszych”.
Tam wyładowujemy resztę naszych pa-
czek. Między paczkami krząta się pani
Krystyna Angielska, polska poetka
trwająca we Lwowie „na posterunku”.
W tym czasie, kiedy młodzież pod prze-
wodnictwem pana Edwarda zwiedza
łyczakowską nekropolię i Cmentarz
Obrońców Lwowa, Pani Krystyna wspo-
mina swoje pobyty w Tarnowie i swoich
tarnowskich przyjaciół.

Cmentarz Orląt – nawet jeśli być na
nim po raz kolejny – robi niesamowite
wrażenie. Odbudowany dzięki determi-
nacji Polaków ze Lwowa, ale i dzięki po-
litycznym kompromisom, dziś już nie
przypomina tej ruiny, którą był jeszcze
na początku lat dziewięćdziesiątych.
Żywa lekcja patriotyzmu.

Nasz pobyt we Lwowie kończymy krót-
kim spacerem po mieście. Żeby jednak to
królewskie miasto zwiedzić, trzeba by kil-
ku dni, a nie kilkudziesięciu minut. Cza-
su starcza tylko na Rynek, Katedrę, za
mało na Wysoki Zamek…

Do domu wracamy z poczuciem dobrze
spełnionego obowiązku. Jesteśmy zgodni
– w przyszłym roku „Mikołaj z gminy Tar-
nów” również musi tutaj przyjechać.

chał Mikołaj” kościół momentalnie się za-
pełnia. Dzieci wrócą do domów szczęśliwe,
obdarowane przez „Mikołaja z Polski”.

Z rozdaniem paczek przez Mikołaja-
Jana nie kończą się niespodzianki dla pol-
skich dzieci. Na ambonę wchodzi nieoce-
niony pan Edward Kupiniak z TML-u.
Ogłasza wyniki konkursu na list do Miko-
łaja pisany przez dzieci po polsku i wręcza
nagrody – plecak i dwa rowery. Pomimo
interwencji księdza proboszcza usiłujące-
go zaciągnąć nas na plebanię, jedziemy
dalej. Ksiądz zrozumie, przecież czekają
dzieci w Czyżkach i Strzelczyskach.

Do Czyżek docieramy niemal po omac-
ku. Jest już późno, a do tego dochodzi
wszechobecna ukraińska
ciemność – jedyne światło
zewnętrzne we wsi to li-
cha żarówka gdzieś przed
sklepem, lampy ulicznej
ani na lekarstwo. – Spóź-
niliście się w tym roku –
witają nas w miejscowym
sklepie do którego z cie-
kawości wstępujemy.
Wójt Grzegorz Kozioł nie
kryje zdziwienia. – Wła-
śnie do mnie dotarło, że
jesteśmy tutaj rozpozna-
walni – komentuje zasko-
czony. Jan-Mikołaj szyb-
ko czyni swoją powin-
ność, bo czekają na nas w Strzelczyskach.

Strzelczyska to polska wieś. Zdania są
podzielone, jeśli chodzi o liczbę mieszkań-
ców Ukraińców, ale mieszkańcy Strzel-
czysk są od dwóch do dziesięciu nazwisk.
Mają piękną nową szkołę, którą wybudo-
wała im „Wspólnota Polska”. Tam podej-
mują nas pierogami i barszczem. Wygłod-
niali, pochłaniamy szybko nasze porcje, bo
przecież, mimo iż już jest wieczór, wszyst-
kie dzieci czekają w szkole. Mają przygo-
towany program artystyczny na przyjęcie
„Mikołaja z Polski”, no i oczywiście cze-
kają na upominki. Wszystkim dzielnie dy-
ryguje pani Ala, dyrektorka, która pokor-
nie jak dzieci na życzenie Mikołaja musi
się „przeżegnać”, aby otrzymać paczkę.

Jest późny wieczór, kiedy część z nas uda-
je się już do domów na nocleg, ale część zo-
staje na plebanii na „nocne Polaków roz-
mowy”. Musimy przecież wszystko opowie-
dzieć, co słychać w Polsce. Zanim kładzie-
my się ostatecznie spać, zastaje nas północ.

W Strzelczyskach wszyscy chodzą do
kościoła. Mają piękny nowy kościół i przy
parafii... warsztat stolarski, który pozwa-
la im nieco zarobić, bo z pracą krucho.
Niektórzy pracują w oddalonych o sześć
kilometrów Mościskach, ale jest to praw-
dziwe wyzwanie, bo autobus w teorii kur-
sujący rano i po południu, w praktyce –
jeździ kiedy chce i – jak nam opowiadają –

Od kilku ju¿ lat mieszkañcy gminy Tar-
nów wspomagaj¹ Polaków zamieszka³ych
na terenie dawnych kresów wschodnich.

Pnikut, Strzelczyska, Czy¿ki, Krysowice,
Lwów – Polacy zamieszkali w tych miejsco-
woœciach doskonale wiedz¹, gdzie le¿y Gmi-
na Tarnów. Co wiêcej, doskonale wiedz¹
tak¿e, gdzie jest Tarnowskie VII LO i czym
zajmuje siê tarnowski oddzia³ Towarzystwa
Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-
Wchodnich, bowiem te trzy instytucje s¹
g³ównymi sprawcami konwoju, który rok-
rocznie 6 grudnia wyrusza do naszych ro-
daków na Wschodzie, wioz¹c im Œwiêtego
Miko³aja i jego nielekki ³adunek.

Z Tarnowa wyruszamy 6 grudnia ran-
kiem. W tym roku autobusy aż dwa, bo
dołączył się zaprzyjaźniony Zespół Szkół
z Gromnika i samochód z gminy –
wszystko po brzegi wyładowane poda-
runkami dla naszych rodaków. Z braku
miejsca upychamy wszystko luzem,
gdzie się da. Jak się wkrótce okaże, to
„bałaganiarstwo” zemści się na nas na
polsko-ukraińskiej granicy.

Paczki upchnięte głównie w lukach ba-
gażowych i pod siedzeniami, bo jeszcze
trzeba pomieścić pozostałych uczestników
wyjazdu. Nauczyciele i młodzież z VII LO
oraz z zespołu szkół w Gromniku, państwo
z TML-u, Mariusz Parcianko – dyrektor
Gimnazjum z Koszyc, sołtys z Tarnowca
Jan Nowak czyli „święty Mikołaj”, sołtys
Lucjan Olszówka z Jodłówki-Wałek, któ-
ry w swej hurtowni zabawek trudził się
nad przygotowaniem paczek, pani Wanda
Łachut z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli
Rzędzińskiej i kilku pracowników Urzędu
Gminy – to ekipa, która z pełną determi-
nacją postanowiła dotrzeć do naszych ro-
daków za wschodnią granicą.

Ta determinacja okazuje się niezwykle
potrzebna już na granicy, kiedy celnicy
odkrywają w lukach bagażowych autobu-
su żywność, której na Ukrainę przewozić
nie wolno. Nie pomagają perswazje i ar-
gumenty, że jedziemy z pomocą huma-
nitarną. Przepychanki przedłużają się, a
w kościele w Pnikucie dzieci już czekają
na Świętego Mikołaja. W końcu ukraińscy
pogranicznicy oddają nam paszporty i pod-
noszą szlaban – możemy jechać.

Tuż za granicą sołtys Nowak wkłada sza-
ty biskupa. Nie można przecież zawieść
dzieci, które już prawie od dwóch godzin
czekają na Świętego Mikołaja. Mikołaj, choć
spóźniony, musi przecież do nich dojechać.

Za oknem robi się szaro, kiedy dociera-
my do Pnikutu. Okazuje się, że ksiądz pro-
boszcz już stracił nadzieję i wysłał dzieci
do domów. Jednak one nie do końca go
posłuchały. Część stoi jeszcze przed kościo-
łem, część kilka kroków wypatruje świa-
teł polskiego autobusu. Na hasło: „przyje-

Z Miko³ajem na Ukrainie
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Gmina Tarnów
z nowym
bud¿etem

Na sesji w dniu 13 grudnia Rada
Gminy Tarnów przyjê³a bud¿et na
2008 roku. - Jest to bud¿et bardzo
trudny i pe³ny ró¿norakich wyzwañ
ze wzglêdu na podjête zadania in-
westycyjne, ale to nas mobilizuje do
jeszcze bardziej wytê¿onej pracy –
podkreœla wójt Grzegorz Kozio³.
Gmina Tarnów jest pierwsz¹ gmin¹
w powiecie, w której uchwalono bu-
d¿et na 2008 rok.

jest zakończona – podkreślał. Następnie
przemówił marszałek Marek Nawara,
który zwrócił uwagę na rangę zrealizo-
wanej inwestycji, gdyż droga 977 jest dla
mieszkańców Małopolski najkrótszą
trasą do naszej południowej granicy.

Poświęcenia drogi dokonał proboszcz z
Poręby Radlnej ks. Kazimierz Dudek. Po
zakończonej uroczystości goście udali się
do Tuchowskiego ratusza, gdzie miało
miejsce podpisanie porozumienia w spra-
wie budowy obwodnicy, a następnie na
drugi koniec zmodernizowanej drogi - do
Moszczenicy.

Ogólnopolskie
Wyró¿nienie
dla Firmy Roleski

Podczas V Jubileuszowej Edycji
Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy
Eksportu Firma Roleski Spó³ka Jaw-
na otrzyma³a Statuetkê „Liderzy
Eksportu” w kategorii „Certyfikaty
i Wyró¿nienia”.

Firma ze Zbylitowskiej Góry jest
jedn¹ z piêtnastu firm z Polski na-
grodzonych statuetk¹ „Lidera Eks-
portu. - To zaszczytne i presti¿owe
wyró¿nienie jest powodem do dumy
równie¿ dla naszego gminnego sa-
morz¹du, który w rodzimej przed-
siêbiorczoœci dostrzega jedn¹ z szans
swego rozwoju, a tak¿e doskona³¹
promocj¹ naszej Gminy nie tylko
w Polsce, ale i na œwiecie – podkre-
œla wójt Grzegorz Kozio³. Panu Mar-
kowi Roleskiemu i jego firmie ser-
decznie gratulujemy.

(red)

warsztaty dla osób prowadzących chóry
oraz doroczne przeglądy chórów szkol-
nych. Organizatorami przeglądu są Naro-
dowe Centrum Kultury, Międzynarodowy
Festiwal Wratislavia Cantans, SOSW dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w
Krakowie oraz koordynator regionalny
programu „Śpiewająca Polska”. W prze-
glądzie wzięło udział 23 zespoły z całej
Małopolski. Chór z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zgło-
bicach pod dyrekcją Krystyny Tadel zapre-
zentował trzy utwory: Różne muzyk chó-
ry w opracowaniu Włodzimierza Sołtysi-
ka, Tak pragnę wielbić Cię i Już zbliżają
się święta w opracowaniu Krystyny Tadel.

Podziêkowanie
Na ³amach „Nowin Tarnowskiej

Gminy” chcia³abym z³o¿yæ szczegól-
ne podziêkowanie panu Wies³awo-
wi Frysowi i innym osobom za oka-
zan¹ pomoc w dofinansowaniu obo-
zu klimatycznego w sezonie lekko-
atletycznym 2007 Rafa³owi Ostrow-
skiemu.

Iwona Ostrowska

Od redakcji: O sukcesach Rafa³a
wkrótce na naszych ³amach.

W pi¹tek 14 grudnia w Porê-
bie Radlnej mia³a miejsce uro-
czystoœæ oddania do u¿ytku zmo-
dernizowanej drogi wojewódz-
kiej nr 977. uroczystego prze-
ciêcia wstêgi dokonali przedsta-
wiciele Samorz¹du Wojewódz-
twa Ma³opolskiego, Parlamen-
tarzyœci oraz przedstawiciele lo-
kalnych samorz¹dów przez któ-
rych tereny biegnie droga 977.

Jako gospodarz terenu go-
ści powitał gości Wójt Grze-
gorz Kozioł. - Cieszymy się,
że samorząd województwa o
nas nie zapomina i auten-
tyczne dba o zrównoważony
rozwój całego województwa,
czego dobrym przykładem
jest zakończona właśnie inwestycja –
podkreślał w swoim wystąpieniu. Grze-
gorz Kozioł nawiązał też do współpracy
z Samorządem Wojewódzkim również
przy innych inicjatywach - Kilka kilo-
metrów stąd pomiędzy Tarnowcem i No-
wodworzem mogli Państwo zobaczyć
nowy chodnik będący wspólną woje-
wódzką i gminną inwestycją. Kilkana-
ście tygodni temu gościliśmy między
nami pana Marszałka Romana Ciepielę
i wspólnie wykonaliśmy pierwszy sym-
boliczny „sztych” łopatą, rozpoczynając
budowę chodnika, która już właściwie

Chór z Publicznej Szko³y Podstawowej im.
K. K. Baczyñskiego w Zg³obicach pod dy-
rekcj¹ Krystyny Tadel wzi¹³ udzia³ w I Prze-
gl¹dzie Ma³opolskich Chórów Szkolnych
dzia³aj¹cych w Ogólnopolskim Programie
Rozwoju Chórów Szkolnych „Œpiewaj¹ca
Polska”, jaki odby³ siê 15 grudnia w auli
SOSW dla Dzieci Niewidomych i S³abowidz¹-
cych w Krakowie.

„Śpiewająca Polska” to program skiero-
wany do najmłodszych, by przez śpiew
mogli radować się życiem, doświadczać
bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze
wspólnego śpiewania, by przez przyjemnie
spędzony czas uczyli się wewnętrznej dys-
cypliny, otwierali na świat kultury. Pro-
gram wspiera rozwój chórów szkolnych
przez dofinansowanie godzin lekcyjnych
oraz opiekę metodyczną nad pedagogami
kierującymi chórami. Stałymi formami
działalności w ramach programu są m. in.:
dodatkowe lekcji śpiewu i dyrygowania,
comiesięczne spotkania dyrygentów,

ŒPIEWAJ¥CA POLSKA

Modernizacja drogi wojewódzkiej 977

Wstêga ju¿ przeciêta
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górę bierze zdrowy rozsądek i dobro gminy,
a nie kwestie podziałów politycznych. Ow-
szem, nie zawsze i nie wszyscy się ze sobą
zgadzają, częste są głosy sprzeciwu, nie
wszystkie uchwały przechodzą jednomyślnie,
ale dzięki temu wszystko jest dobrze przedys-
kutowane, rozważone są wszystkie «za» i
«przeciw», a ostateczne decyzje podejmowa-
ne są zgodnie z zasadami demokracji, która
– jak wiemy – jest sztuką kompromisu.

Udało się podtrzymać dobre trendy w zakre-
sie funkcjonowania oświaty. Jako gmina
wydajemy na szkoły znacznie więcej niż otrzy-
mujemy subwencji oświatowej. Dzięki temu
utrzymujemy szkoły liczące nawet mniej niż
sto dzieci, inwestujemy w nie, prowadząc
remonty, budując sale gimnastyczne – jak w
Zawadzie, czy Jodłówce-Wałkach, organizu-
jemy zajęcia pozalekcyjne.

Sukcesem jest możliwość zlecenia i
przygotowania bardzo dużej liczby
projektów inwestycyjnych zarówno
drogowych, jak i kubaturowych.

Udało się także zrealizować znaczącą ilość in-
westycji drogowych. Dla porównania – na
drogi gminne w roku 2002 zostało wydanych
1,8 miliona złotych, w roku 2003 - 1,9 mln,
w 2004 – 2,4 mln, w 2005 - 3,4 mln. W roku
wyborczym 2006 na drogi wydano 7 mln. I
dobrze, że tak się stało. Chciałoby się powie-
dzieć, że najlepiej byłoby, gdyby wybory były
jak najczęściej, bo ludzie zyskują. Ale było to
7 milionów złotych. Natomiast w pierwszym
roku powyborczym 2007 wydaliśmy na dro-
gi dwa razy tyle, bo 14 milionów złotych.

Jeszcze przed objęciem urzędu obiecy-
wał Pan powalczyć o środki zewnętrz-
ne do budżetu i wiele osób wiązało z
tym nadzieje oddając swój głos. Czy
ten odcinek pańskiego działania w
naszym bilansie możemy ulokować po
stronie «aktywów» czy «pasywów».

Jak było w przeszłości to nasi czytelnicy dosko-
nale wiedzą i ten etap definitywnie uważam
za zamknięty. Musimy myśleć o przyszłości i
do niej się przede wszystkim odnosić. Nieste-
ty utknęliśmy w martwym punkcie jeśli cho-
dzi o absorpcję środków unijnych. Nie zali-
czam tego jednak do swych porażek, bo środ-
ków unijnych w tym roku po prostu nie było.
Środki unijne spływają do naszego kraju w
kilkuletnich cyklach. Jeden z nich zakończył
się właśnie w roku 2006. Rok 2007 miał roz-
począć cykl z nowymi środkami i nowymi pro-
gramami. Niestety, wszystko uległo opóźnie-
niu i praktycznie o te środki dopiero będzie-
my się starać. Stąd 2006 był takim rokiem
«martwym» jeśli chodzi o fundusze unijne.

Jednak środki zewnętrzne to nie tylko fundu-
sze unijne i to te pozostałe podjęliśmy stara-
nia. Z dobrym skutkiem. Dość powiedzieć, że
w minionym roku udało się pozyskać blisko
2 miliony złotych środków zewnętrznych –
«żywej» gotówki, którą mogliśmy przeznaczyć
na realizację budżetu.

Wspominał Pan jednak, że – aby zreali-
zować budżet – trzeba było poszukać

środków zewnętrznych; ich wysokość
jest nam znana. Ale trzeba też było za-
ciągnąć zobowiązania. Przyzna Pan, że
branie kredytów trudno zaliczyć do
sukcesów.

Rzeczywiście tak liczne inwestycje musiały być
w pewnym stopniu realizowane kosztem za-
dłużenia gminy i to jest nasza niewątpliwa
porażka. Kiedy jednak podejmowaliśmy te
niełatwe decyzje o zaciągnięciu nowych zo-
bowiązań, próbowaliśmy wczuć się w sytu-
ację mieszkańca naszej gminy i odpowiedzieć
sobie na pytanie, co go bardziej interesuje.
Czy przeciętny obywatel chce mieć dobrą szko-
łę ze stołówką biblioteką, salą gimnastyczną,
boiskiem czy kortem, czy chce mieć chodniki
i dobre drogi, czy chce mieć oświetloną i za-
gospodarowaną wieś, jednym słowem, czy
chce mieć dobre warunki życia, czy chce mieć
ładne wskaźniki na papierze. Uznaliśmy, że
chce tego pierwszego, dlatego zdecydowali-
śmy się na nowe inwestycje nawet kosztem
zwiększenia zadłużenia.

Chciałbym jednak uspokoić wszystkich, któ-
rych to, co przed chwilą powiedziałem nieco
zaniepokoiło. Nie jesteśmy grupą nieobliczal-
nych wariatów, którzy puszczą gminę z tor-
bami. Poruszamy się w granicach obowią-
zującego prawa i działamy zgodnie z nim.

Co jeszcze się nie udało, gdzie jeszcze
pojawiły się trudności i porażki?

Zabrzmi to może paradoksalnie, ale trudno-
ści związane są z coraz większymi oczekiwa-
niami naszych mieszkańców. Zaczęliśmy na
przykład budować więcej dróg. Nie tylko
nakładek asfaltowych, ale dróg z prawdzi-
wego zdarzenia. Problem w tym, że porząd-
na droga jest cztery razy droższa niż nakład-
ka. A mieszkańców już nie zadowala wyko-
nanie asfaltowej nakładki, oni oczekują dro-
gi. Niestety wraz z rosnącymi oczekiwania-
mi nie rosną proporcjonalnie pieniądze w bu-
dżecie. I nie jesteśmy w stanie wszystkich tych
oczekiwań spełnić.

Poszliśmy również bardzo daleko w kierunku
poprawy standardu życia mieszkańców. Dla-
tego, że zapewniliśmy naszym mieszkańcom
znakomitą komunikację musimy za to pła-
cić około 800 tysięcy rocznie. Za to, że może-
my wysypywać śmieci na wysypisko płaci-
my około 100 tysięcy złotych rocznie. Za to,
że mamy oświetlenie uliczne i cały czas je
rozbudowujemy ponosimy jako gmina kolej-
ne niemałe koszty, rzędu miliona złotych rocz-
nie. W szkołach mamy klasy 8-9 osobowe, a
w całych szkołach po kilkudziesięciu
uczniów. Za te, że „ponadnormatywne” wa-
runki rokrocznie dokładamy z budżetu do
subwencji oświatowej. Do około 14 milionów
subwencji dokładamy jeszcze ponad połowę
tej kwoty, bo ponad 7,5 miliona złotych. To
również generuje różne trudności, z którymi
jako samorząd musimy się borykać.

Do porażek zaliczyłbym także brak wyraziste-
go programu walki z azbestem, proekologicz-
nych form np. Ogrzewania. W tej kwestii
gmina nie działa w sposób zdecydowany, ale
to jest związane z tym, że nie można środków

zewnętrznych inwestować w partnerstwie
publiczno-prywatnym, chociaż wszystko wska-
zuje na to, że takie możliwości pojawią się w
zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ja udała się realizacja tak zwanych
trudnych tematów, jak na przykład
związanych  egzekwowaniem funkcjo-
nującego prawa?

Nie baliśmy się podjąć bardzo trudnych tema-
tów, które do tej pory pozostawały nierozwią-
zane. Jedną z trudniejszych była kwestia śmie-
ci. Egzekwując obowiązujące prawo, posta-
nowiliśmy zwrócić się do mieszkańców, aby
płacili za wywóz śmieci ze swoich gospodarstw
domowych, co oczywiście było związane z kon-
fliktami. Podobnie było w kwestii podatków.
Przypomnieliśmy, a może uświadomiliśmy
mieszkańcom, że wójt nie może być dobrym
wujkiem, którego wystarczy ładnie poprosić,
a on jednym machnięciem ręki umorzy zale-
głe podatki. Tymczasem nieuzasadnione
umorzenia podatków są łamaniem przez wój-
ta prawa i staramy się dawać mieszkańcom
możliwość zarobienia pieniędzy na podatek
np. przy pracach interwencyjnych, a nie uma-
rzamy podatków. Podjęliśmy też trudny temat
odnośnie wykupu gruntów. Do tej pory był on
wykupowany za różne, uznaniowe ceny, a te-
raz ustaliliśmy jedną cenę dla wszystkich i
każdy wie, za ile może gmina od niego grunt
wykupić. Ruszyliśmy też z trudnym tematem
mostu, a właściwie kładki na Białej. Robiąc
bilans minionego roku te wszystkie zadania
muszę wpisać zarówno po stronie sukcesów,
jak i porażek. Ponieważ częściowo udało nam
się je zrealizować, ale częściowo nie.

Do sukcesów minionego roku z całą
pewnością nie można zaliczyć też fak-
tu, że w przyszłym roku podatki
wzrosną.

To prawda. Jest to bardzo trudna decyzja, bo
doskonale zdajemy sobie sprawę, że wiążą się
z nią większe uciążliwości dla mieszkańców.
Musimy jednak zdać sobie sprawę z faktu, że
przez kilka lat w naszej gminie podatki utrzy-
mywały się na niezmienionym poziomie, pod-
czas gdy w gminach sąsiednich je podnoszo-
no. Teraz przyszła, niestety, kolej na naszą
gminę. Pragnę jednak zapewnić naszych
mieszkańców, że nadal będziemy płacić podat-
ki porównywalne z innymi gminami. Ponie-
waż mamy cały szereg stawek trudno się tutaj
odnosić do konkretnych cyfr, niemniej jednak
stale monitorujemy wysokość podatków w
ościennych gminach i mogę powiedzieć, że nie-
które stawki podatkowe są u nas niższe, część
utrzymuje się na niemal identycznym pozio-
mie, na przykład występuje różnica jednego
grosza, a tylko w niewielu przypadkach są to
stawki wyższe niż w innych gminach.

Jakie plany na następny rok kadencji?
Chciałbym, aby wszystko było utrzymane przy-

najmniej na dotychczasowym poziomie, a
będę dążył do tego, aby było jeszcze lepiej.
Tego chciałbym życzyć naszym mieszkańcom
i władzom samorządowym na początku No-
wego 2008 Roku.

Dziękuję za rozmowę.

MAMY SUKCESY, ALE PONIEŒLIŒMY TE¯ PORA¯KI
dokończenie ze strony 1
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LUDZIE
Firma Wes-Bud z Nowodworza ma 10 lat

Cz³owiek z betonu

O Wiesławie Frysie głośniej
zrobiło się kilka tygodni temu,
kiedy jego firma „Wes-Bud”
świętowała dziesięciolecie swe-
go istnienia. Przez te dziesięć lat
firma z charakterystycznym
polsko-amerykańskim logo bar-
dzo się rozwinęła. Uruchomie-
nie przed kilku laty własnej be-
toniarni pozwoliło zwiększyć
moce przerobowe i przyspieszyć
wykonawstwo coraz liczniej-
szych robót. Liczniejszych – bo
fascynacja kostką zaczyna ustę-
pować o wiele bardziej praktycz-
nemu betonowi. – Bo jeżeli za-
pniemy rolki na buty, to jak je-
chać po takiej „pralce” na przy-
kład dwadzieścia kilometrów? –
pyta retorycznie Wiesław Frys.

Pytany o plany na przyszłość
właściciel „Wes-Budu” mówi: –
Chciałbym powiększyć jeszcze
firmę, bo jeżeli człowiek stoi w
miejscu, to się nie rozwija. Moja
przyszłość będzie związana z
budową większej hali i rozsze-
rzeniem asortymentu. Mam
także zamiar zakupić najnowo-
cześniejsze maszyny, które wy-
ręczą pracowników w pracy,

wchodzić w teren – podkreśla. –
A jak się robi przetargi w paź-
dzierniku czy listopadzie, wkrót-
ce śnieg spada i wtedy rozkłada
się ręce, co zrobić z przyznany-
mi pieniędzmi. Marzę o tym,
żeby weszły takie przepisy, że na-
wet jeśli nie ma zaabezpieczenia
dotacji, to z firmą można by się
tak porozumieć, że wykona
daną pracę i poczeka na zapła-
tę. Ja spokojnie mógłbym po-
czekać na przykład trzy mie-
siące, bo przecież firma musi
mieć zaplecze, żeby prowadzić
dobrą działalność. Należałoby
też uprościć biurokrację,
zwłaszcza jeśli chodzi o doku-
mentację przetargową. Nie
chcę być złym prorokiem w
stosunku do samorządów, ale
obawiam się, że w najbliższych
latach mogą pojawić się coraz
większe trudności, bo na ryn-
ku pracy brakuje fachowców.
A przecież Polska musimy zro-
bić „Euro 2012” i firmy pójdą
na autostrady, stadiony i mogą
być problemy z wykonaw-
stwem gminne dróg czy innych
lokalnych inwestycji.

Nazwisko Wies³awa Frysa na
terenie gminy Tarnów nie jest
anonimowe. I przede wszystkim
jest ono kojarzone z ró¿nego ro-
dzaju inicjatywami spo³ecznymi.
Kiedy organizowane s¹ gminne
imprezy w³aœciciel firmy „Wes-
Bud” jest jednym z g³ównych ich
sponsorów. Podobnie jest z ini-
cjatywami podejmowanymi na
terenie wsi czy parafii.

Nazwisko Wiesław Frys sta-
ło się synonimem dobroczyńcy,
człowieka, których chętnie dzie-
li się z innymi, pomaga innym
w potrzebie. Zapytany o źródła
tej społecznikowskiej pasji, o
motywacje dla otaczania swoim
mecenatem różnych inicjatyw
właściciel „Wes-Budu” mówi: –
Kiedyś sam takiej pomocy po-
trzebowałem. Bo nie jest tak, że
człowiek od razu dochodzi do
pieniędzy. Ja swoją zawodową
karierę musiałem najpierw za-
cząć w Stanach Zjednoczonych.
Wyszło mi bardzo dobrze i bar-
dzo dużo tam się nauczyłem.
Nie tylko uczciwej i dobrej pra-
cy, ale także i tego, że trzeba
dzielić się z innymi, którzy są w
potrzebie. Wynika to też z mo-
ich przekonań. Jako katolik,
wierzę w to, że bliźnim trzeba
pomagać i jest to nasza powin-
ność.

W tym, co mówi Wiesław Frys,
nie ma kokieterii. Jego wspiera-
niu gminnych inicjatyw nie spo-
sób zarzucić interesowności, że
robi to, bo otrzymuje intratne
zlecenia z gminy. – Choć współ-
praca z samorządem układa się
coraz lepiej, to jednak z przykro-
ścią muszę stwierdzić, że jeszcze
w od pięciu lat nie zrobiłem żad-
nej roboty dla gminy Tarnów –
podkreśla Wiesław Frys. I w tym
roku już na pewno nie zrobi, bo
rok się kończy, budżet gminny
został wykonany, a i zima za pa-
sem. Trudno w tych warunkach
wykonywać na przykład betono-
we drogi czy ścieżki rowerowe,
bo tym przecież firma „Wes-
Bud” się zajmuje. Terminy wy-
konywania przez gminę robót
przyprawiają zresztą Wiesława
Frysa niemal o ból głowy. – Prze-
targi powinny być ogłaszane w
okresie od stycznia do marca, tak
żeby w marcu można było już

którą dotychczas musieli wyko-
nywać ręcznie. Lżej będzie
wówczas moim pracownikom,
większa będzie wydajność pra-
cy i lepsze efekty. Wiesław Frys
z dumą pokazuje folder prezen-
tujący nowoczesną maszynę,
która już wkrótce stanie się
jego własnością za . Synoni-
mem „Wes-Budu” zdaniem
jego właściciela ma być też wy-
soka jakość. Jej potwierdze-
niem ma być certyfikat ISO
9001, który firma właśnie
wdraża. - To pozwoliło na upo-
rządkowanie „papierkowej ro-
boty”, której nie cierpię – mówi
jej właściciel. Bolączką jest jed-
nak brak wykwalifikowanych
pracowników. – Można by było
poszukać ich na zewnątrz, poza
Polską, ale muszą się zmienić
przepisy – konkluduje Wiesław
Frys. – Bo jeżeli pracownik
otrzymuje zezwolenie na pra-
cę na kilka miesięcy, to w tym
okresie praktycznie nie zdążę
go nawet wyszkolić.

Mówiąc o swojej firmie Wie-
sław Frys z sentymentem wspo-
mina osoby, które skłoniły go do
jej założenia: – Chciałbym po-
dziękować mojemu przyjacielo-
wi, Mietkowi Srebrze za to, że
on mnie zatrzymał właśnie w
Polsce. Jakby nie on i ksiądz
Stanisław Skowron, proboszcz
z Tarnowca, to ja prawdopodob-
nie tej firmy bym nie miał.

Dzięki temu, że ma firmę,
Wiesław Frys nie ma czasu dla
siebie. Od wielu lat nie był też
na urlopie. – Jako właściciel fir-
my mam wszystko na głowie,
ale uczę moich następców.
Obecnie kieruję firmą sam i
muszę pracować praktycznie od
5.00 rano do 10.00 wieczorem.
Nic też dziwnego w tym, ze za-
pytany o to, co lubi robić pry-
watnie, Wiesław Frys odpowia-
da: – Tak naprawdę na moją
prywatność nie mam praktycz-
nie czasu. Lubię jedynie chodzić
po lesie i zbierać grzyby. To jest
moja pasja. Poza tym jestem ki-
bicem żużla oczywiście tarnow-
skiej Unii. Ta pasja z młodości,
kiedy Wiesław Frys sam próbo-
wał swych sił jako zawodnik. I
choć zaczął od żużla, doszedł do
betonu.

(red.)
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Ju¿ po raz siódmy w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzêdziñskiej odby³y siê
„Andrzejki Integracyjne”.W piêknie udekorowanej sali zjawi³o siê blisko 120 dzieci
wraz ze swoimi opiekunami. Naszymi goœæmi tradycyjnie byli wychowankowie ze Spe-
cjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, Warsztatów Terapii
Zajêciowej przy Firmie TAREL z Woli Rzêdziñskiej oraz dzieci, których rodzice zrzeszeni
s¹ w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych „Pomocna D³oñ”.

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji i bardzo bogaty program imprezy. Zaczęło się
od części oficjalnej i powitania gości. Utracone kalorie podczas wspaniałej zabawy
uczestnicy mogli uzupełnić przy obficie zastawionych stołach. Jedną z największych
atrakcji wieczoru były tradycyjne wróżby, z których korzystała zarówno młodzież,
opiekunowie oraz zaproszeni goście.

Przez całą zabawę andrzejkową tańce przeplatane były licznymi konkursami. Żaden
z uczestników nie odszedł bez nagrody. Rodzice, opiekunowie dzieci niepełnospraw-
nych oraz zaproszeni goście, zachwyceni byli zaangażowaniem młodzieży gimnazjal-
nej w organizację i przebieg zabawy andrzejkowej. Bardzo miłym akcentem dla nas
jako organizatorów były słowa pochwał pod adresem naszych uczniów. - Oni bawią się
tak samo jak my i niczym się od nas nie różnią - to zdanie wypowiedziane przez jedną
z gimnazjalistek, świadczy o tym, że uczniowie dobrze zrozumieli celowość organizo-
wania tego typu imprez. Nikomu z uczestników nie chciało się wprost wierzyć, że tak

szybko minęło pięć godzin wieczoru pełnego zabaw,
wróżb i magii.

O miłą atmosferę i bogaty program postarały się organi-
zatorki tej cyklicznej imprezy Halina Jarowska i Bożena
Wach. Dzięki ich staraniom i wielkiemu sercu sponsorów
każdy uczestnik Integracyjnej Zabawy Andrzejkowej poszedł
do domu ze słodkim upominkiem. W gronie darczyńców,
których liczba z roku na rok się powiększa, znaleźli się: TZOZ
„TAREL”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Energetycz-
ny „Enion” , Firma KBS, Cukiernia „Targowa” pana Stani-
sława Bańbora, F. H „Drobtar”, F. H. „MAK I” , Cukiernia
Pana Sysły, F. H. „Galicja” Sklep wielobranżowy „ABC” pana
Karczmarczyka, GOPS, Centrum Kultury, Sportu i Inicja-
tyw Europejskich Gminy Tarnów, supermarket „ALMA”,
supermarket „Carrefour”, Firma „HYDRO-INSTAL”, Hur-
townia Zabawek pana Lucjana Olszówki, Drogeria Yves Ro-
cher, rodzice i uczniowie gimnazjum.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
tej udanej zabawy andrzejkowej dedykujemy motto, któ-
rym kierowały się organizatorki imprezy: „Nagrodą dla
nas niech będzie uśmiech na twarzy wszystkich dzieci.”
Po raz kolejny działania integracyjne ze środowiskiem
młodzieży i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Tarnów, zawarte w szkolnym programie wychowaw-
czym, przyniosły zamierzone rezultaty.

Gośćmi imprezy byli między innymi wójt Grzegorz
Kozioł, Przewodnicząca rady Gminy Wiesława Mitera
oraz Radny Powiatu Tarnowskiego, prezes Stowarzy-
szenia „Dajmy Dzieciom Miłość” Stanisław Bańbor.

Halina Jarowska, Bożena Wach

Andrzejki w Woli Rzêdziñskiej

reklama
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Okolice góry œw. Marcina i jej g³êbokie
w¹wozy skrywaj¹ miejsca kaŸni z czasów
hitlerowskiej okupacji. Natkniemy siê tutaj
na groby i pomniki zwi¹zane z tym okre-
sem. Zupe³nie niedawno, w listopadzie od-
wiedzaliœmy groby najbli¿szych, warto za-
trzymaæ siê na chwilê równie¿ przy tych
miejscach naszej pamiêci. Najczêstszymi
ofiarami leœnych egzekucji byli wiêŸniowie
nieodleg³ego tarnowskiego wiêzienia.

Niedaleko restauracji na górze św. Mar-
cina, przy wejściu w las z placu zabaw znaj-
duje się pomnik, głaz na miejscu jednej z
pierwszych egzekucji. (fot. 1) Było to 23
grudnia, w przeddzień wigilii 1939 roku.
Dotychczas pięć ofiar było bezimiennych,
obecnie znamy nazwisko jednego z roz-
strzelanych, którym był Józef Dacyl z Cze-
luśnicy.

Będąc na cmentarzu parafialnym w Za-
wadzie, w jego południowo-wschodniej czę-
ści przy parkanie, zobaczymy betonowo-

ziemny grób dwóch żołnierzy Armii Kra-
jowej: dwudziestoletniego Tadeusza Zbo-
rowskiego ps. „Gwiazda” i dwudziesto-
ośmioletniego Władysława Kaczmarka ps.
„Wrzos”. (fot. 2) Zginęli oni 25 sierpnia
1944 roku, a nie jak podaje jedna z tablic
8 sierpnia 1944 roku. Działo się to pod-
czas próby koncentracji kompanii „cicho-

Słyszały tu drzewa jęki i wołania
Tych co dla siebie mogiły kopali
A potem ginęli od kul gestapowców –
„Polsko zwyciężysz!” z jękiem wymawiali…

Ot i las Skrzyszowski co się Krukiem zowie
Przyciąga tu teraz liczne tłumy .
Dla jednych jest miejscem radości i śmiechu –
Dla innych wspomnieniem – cierpienia ,
zadumy…

(maj 1993)

Z biegiem lat zacierają się w pamięci
wydarzenia, nazwiska i daty. Gdy – wędru-
jąc - zatrzymujemy się przy grobach i ka-
miennych obeliskach, wraca pamięć wojen-
nych tragedii ówczesnego pokolenia. To
czas zadumy, jednocześnie możemy czer-

Stworzony piórem duszpasterza portret Lisówny
nie jest hagiografią, ale żywą opowieścią o niezwy-
kle barwnej postaci, która zapisała się na trwałe w
historii Woli Rzędzińskiej.  Nie brak też anegdot.
Przywołajmy jedną z nich, opowiadającą o zdarze-
niu, jakie miało miejsce na imieninach ks. kanoni-
ka Mariana Kuchcińskiego: Wszystko odbywało się
z wielką „pompą”, jak przystało miejscowemu pro-
boszczowi. Były śpiewy piosenek, życzenia, wiwaty
– oczywiście dyrygowała z wielką dystynkcją Pani
Marysia. Ksiądz kanonik urzeczony śpiewami i
życzeniami, bardzo się rozczulił, dziękował za życze-
nia, uśmiechał się. Ale za chwilę w czasie posiłku
ks. kanonik wpadł w eschatologiczną zadumę i
szczerze wyznał, że nie ma silnego zdrowia i trzeba
będzie kiedyś odejść z tego świata. Reakcja Lisów-
ny była natychmiastowa. Jakby oburzona, że ks.
Kanonik myśli o śmierci, wyznała ku radości mło-
dzieży: „Co ks. kanonik wygaduje! Jakby można
było takie przewielebne ciało w glebę pakować?”
Solenizant ks. proboszcz serdecznie się rozbawił
i wyznał, że dawno tyle się nie uśmiał.

Całości wydawnictwa dopełniają liczne, obejmu-
jące kilkanaście stron fotografie.

(pw)

Proboszcz z Jod³ówki-Wa³ek i sta³y wspó³pracow-
nik „Nowin Tarnowskiej Gminy” ks. dr Tadeusz Wo-
lak mieszkañcom naszej gminy jest doskonale znany
jako s³yn¹cy ze swej pracowitoœci jej dokumentali-
sta. W swoich pracach ks. Tadeusz upamiêtnia osoby,
zdarzenia i miejsca, które z czasem niechybnie po-
pad³yby w zapomnienie. Tym razem spod jego pióra
wysz³a praca: Maria Lisówna z Woli Rzêdziñskiej na
tle duszpasterstwa parafialnego w latach 70-tych i
80-tych XX wieku.

Ks. dr Tadeusz Wolak zaprezentował czytelnikom
postać, o której mieszkańcy Woli Rzędzińskiej
mówią „człowiek-legenda”. Ci, którzy znali Marię
Lisównę, a zwłaszcza jej wychowankowie, potrafią
opowiadać o jej barwnym życiu i niezwykłych wy-
darzeniach z tym życiem związanych całymi godzi-
nami. Po te wspomnienia sięgnął właśnie obecny
proboszcz w Jodłówce-Wałkach, a wcześniej dusz-
pasterz w Woli Rzędzińskiej.

Autor nie napisał biografii Marii Lisówny. To, co
znajduje się na kilkudziesięciu stronach opracowa-
nia najwłaściwiej byłoby nazwać przyczynkiem do
biografii, pełnym zabawnych anegdot z przeboga-
tego życia Lisówny, opowiedzianych ze swoistą
swadą, subiektywizmem i swobodą luźnej gawędy.

Z wêdrówki po górze œw. Marcina

Nowa ksi¹¿ka Proboszcza z Jod³ówki-Wa³ek

Maria Lisówna z Woli
Rzędzińskiej na tel
duszpasterstwa
parafialnego w latach
70-tych i 80-tych XX
wieku, opracował ks.
dr Tadeusz Wolak,
Tarnów 2007, s. 44.

ciemnego” Zbigniewa Matuli ps. „Rado-
myśl” , w trakcie akcji „Burza”.

Największy pomnik na miejscu najlicz-
niejszych straceń znajduje się w wąwozie
na górze św. Marcina w lesie Kruk, przy
zielonym szlaku turystycznym. (fot. 3) W
1957 roku dokonano ekshumacji zwłok,
wśród około czterystu zabitych osób była
także Stefania Hanusek. Zawsze są tu zni-
cze i kwiaty. Elżbieta Sławińska-Stepska
w wierszu „Skrzyszowski Kruk” opisuje
to miejsce w sposób następujący:

pać nadzieję i radość, że nasze i następne
pokolenia żyją i żyć będą w pokoju.

Kazimierz Braun
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westycyjny i architektoniczny rozszerzać
na dalsze tereny. Chyba że chodzi o lo-
kalizację tak ważnych dla miasta inwe-
stycji, jak wysypisko śmieci albo spalar-
nia odpadów. Te i owszem z punktu wi-
dzenia „metropolii” dobrze byłoby zloka-
lizować na terenach nowo pozyskanych
dla Tarnowa. Tylko czy mieszkańcom
zielonych, podmiejskich terenów takie
inwestycje są potrzebne?

Porównanie wyglądu szkół czy stanu
dróg albo chodników w mieście i okolicz-
nych gminach pokazuje zdecydowaną
wyższość tych ostatnich. Wjeżdżając te-
raz w granice miasta, na ogół napoty-
kamy gorsze, bardzo zniszczone drogi.
Trudno nawet porównywać stan bazy
oświatowej. Miejska polityka oświatowa
to częste konflikty przy likwidacji nieraz
zaniedbanych placówek. W gminie powo-
dem do dumy kolejnych wójtów mogą być
kolorowe, zmodernizowane, poddane ter-
momodernizacji obiekty z zagospodaro-
wanym otoczeniem. Powodem do chluby
mogą być placówki utrzymywane dla
dobra mieszkańców, czasem wbrew bru-
talnej logice ekonomii. Szkoła w Błoniu
czy powiększona ostatnio o salę gimna-
styczną placówka w Zawadzie z pewno-
ścią nie byłyby utrzymane przez „metro-
polię”. W gminie, obok bezdusznej eko-
nomii, liczą się na szczęście także war-
tości na pewno dla mieszkańców waż-
niejsze niż rubryki budżetu.

Ludzie, którzy osiedlają się w naszej
gminie, podkreślają, że obok zdecydowa-
nie lepszej infrastruktury (poza spora-
dycznymi wyjątkami, ale w perspektywie
trwającej kadencji większość z nich do-
czeka szczęśliwego końca) są tu jeszcze
wartości cenniejsze, jest poczucie wspól-
noty, są imprezy integrujące społeczność
wokół parafii, szkoły, przedszkola, klu-
bu sportowego czy jednostki OSP. Dużo
jest spontaniczności, gotowości pomocy
sąsiedzkiej. Oczywiście nie jest gmina
mlekiem i miodem płynącą krainą obfi-
tości i sielanki, sporo tu problemów wy-
nikających ze specyfiki dnia dzisiejsze-
go, patologii. Ale mimo wszystko na pew-
no i te sprawy zdecydowanie łatwiej roz-
wiązywać w skali gminy mającej 23 ty-
siące mieszkańców niż w skali molocha
kilka razy większego, gdzie ewentualnie
nowo przyłączone do „metropolii” wsie
bardzo długo będą tylko dojną krową.
Moje ulubione – choć w coraz gorszym
stanie – ulice Przyczki i Księżycowa
w Tarnowcu są w skali gminy ważnym
problemem. W skali „metropolii” tar-
nowskiej będą nieistotnym szczegółem w
porównaniu z dziesiątkami kilometrów
dróg na nowych osiedlach, nie mówiąc

Podnoszone za zmianą granic argu-
menty póki co muszą wywoływać zdu-
mienie. Jednym z nich jest bowiem fakt,
iż zmniejsza się liczba mieszkańców Tar-
nowa, którzy licznie osiedlają się na te-
renie podmiejskich miejscowości, loka-
lizując tu swe domy i firmy. Robią to i
owszem licznie, ale właśnie dlatego, by
opuścić Tarnów, który jest wbrew pró-
bom kreowania innego obrazu po prostu
brzydkim, szarym, zapyziałym miastem,
źle zarządzanym, bez wizji rozwoju.
Uważającym inaczej proponuję odwie-
dzić Rzeszów czy Nowy Sącz, porównać,
co i jak się tam zmieniło w ostatnich la-
tach, a nawet miesiącach. Proponuję
porównać stan dróg, wygląd placówek
oświatowych, stan obiektów miejskich,
zakres prowadzonych remontów, posłu-
chać opinii o urzędnikach. Tarnów na
tym tle wypada naprawdę kiepsko. A
ograniczam się tu do porównań w ra-
mach Galicji. Gdzie indziej jest jeszcze
lepiej, bardziej dynamicznie i kolorowo.

Autorzy niecnego, a dla mnie po pro-
stu idiotycznego planu poszerzenia gra-
nic Tarnowa podnoszą argument, iż
kasa miasta traci wpływy podatkowe po
ucieczce ludzi i firm, że trzeba je odzy-
skać. Sposobem ma więc być administra-
cyjne dopadnięcie tych, którzy przenie-
śli się tam, gdzie jest łatwiej, taniej, bar-
dziej przyjaźnie. Jakoś nikomu nie przy-
szło do głowy, że może prościej – choć
dla władzy na pewno znacznie trudniej
– byłoby ludzi do miasta przyciągnąć,
zachęcić do inwestowania, a nie zniechę-
cać i odpychać biurokracją, piętrzeniem
trudności, przewlekłością procedur ad-
ministracyjnych. Gdy w całym kraju za-
gospodarowuje się relikty architektury
przemysłowej, w Tarnowie zlikwidowa-
no niemal doszczętnie resztki browaru
Sanguszków czy kilka cegielni, które
można było sensownie wykorzystać. Per-
turbacje z zagospodarowaniem terenu po
Owintarze czy obszaru wokół dworca –
to wybrane przykłady tarnowskiego
chciejstwa i porażającej nieudolności.
Zachowując proporcje, wystarczy porów-
nać sukcesy Zielonego Parku Przemysło-
wego w gminie Wojnicz i tarnowską Pla-
stikową Dolinę, przez długi czas stwa-
rzającą kosztowne miejsca pracy tylko
dla własnego kierownictwa. Próby wej-
ścia dużych inwestorów kończyły się czę-
sto w atmosferze skandali i korupcyj-
nych podejrzeń.

Kolejnym argumentem jest chęć pozy-
skania nowych terenów pod inwestycje
dla Tarnowa. A może by tak najpierw
uporządkować i zagospodarować tereny
już istniejące, zamiast miejski chaos in-

Temat świątecznego felietonu nasu-
wał się sam: minął rok nowej ekipy,
miała być próba podsumowania. Gdy
gotowy był okolicznościowy tekst, w
ostatnim okresie w lokalnych mediach
pojawił się temat znacznie ważniejszy,
na razie tylko zasygnalizowany, ale już
niebezpieczny. Chodzi o „metropolital-
ne” plany Tarnowa, których realizacja
doprowadzić miałaby do włączenia do
miasta niektórych okolicznych miejsco-
wości. Rozwój „metropolitalnego” Tar-
nowa odbyłby się kosztem podmiejskich
gmin, a wśród zagrożonych okrojeniem
lub nawet likwidacją jest i nasza. Boję
się, że gmina Tarnów zagrożona jest
najbardziej, gdyż duże firmy na Woli
Rzędzińskiej czy bardzo atrakcyjne te-
reny w Zgłobicach i Zbylitowskiej Gó-
rze przy zmodernizowanej „czwórce” –
to bardzo łakomy kąsek dla ratowania
budżetu „metropolii”. Cudzysłów jest tu
bardzo potrzebny, bo degradowany od
utraty statusu miasta wojewódzkiego
Tarnów bliżej ma do zaścianka i skan-
senu, niż europejskiego miasta XXI wie-
ku. Szczytem hucpy i próbą leczenia za-
ściankowych kompleksów była choćby
możliwość popatrzenia sobie podczas
niedawnych Tertinaliów na autostradę
przez trójwymiarowe okulary. Dopraw-
dy wielki to sukces przynajmniej popa-
trzeć na wirtualną autostradę.

Nie znamy póki co szczegółów planu
tarnowskiego obszaru metropolitalnego,
ale już sama zapowiedź majstrowania
przy granicach, a zwłaszcza podawana
dotąd publicznie ich motywacja, budzić
muszą zdumienie i stanowczy sprzeciw.
Wydawało się, iż uszczęśliwianie ludzi
na siłę, a nawet wbrew nim samym, było
cechą najgorszych czasów w dziejach na-
szego kraju, czasów, które bezpowrotnie
minęły. Piszę tak dlatego, iż w gminie
Tarnów powszechny jest sprzeciw wobec
pomysłów zmiany granic miasta kosztem
wiejskich sąsiadów. Nie spotkałem jak
dotąd nikogo spośród wielu osób, z któ-
rymi o metropolitalnych planach rozma-
wiałem, kto godziłby się zostać dalekim,
ubogim krewnym z przedmieścia. Miesz-
kańcy gminy Tarnów zawsze wykazywali
się wielkim zaangażowaniem obywatel-
skim: liczny udział we wszelkich wybo-
rach czy referendum europejskim, boga-
te w wydarzenia kampanie samorządo-
we wyróżniały nas na tle sąsiadów. Nie
może dziwić, iż i tym razem, gdy rodzą
się tak niepoważne pomysły, mieszkań-
cy gminy gorąco komentują i stanowczo
protestują. Na razie jako jedyni, póki co
nie trafiłem na głosy zaniepokojenia z
innych, zagrożonych samorządów.

Postaw siê okoniem

PRAWIE JAK METRO
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Zamysłem Opatrzności Bożej
jest ekologiczny świat

Natchniony hagiograf w starotestamentowym
poemacie o stworzeniu świata, ukazuje Boga-
Stwórcę powierzającego pierwszym stworzonym
ludziom następującą misję: „Czyńcie sobie zie-
mię poddaną” (Rdz 1, 28). Jak podaje Biblia,
Bóg - po powołaniu nieba i ziemi do istnienia -
widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo
dobre (por. Rdz 1, 31). Niestety, po grzechu pier-
worodnym naszych prarodziców naruszony zo-
stał porządek we wszechświecie, nie tylko pod
względem etosu człowieka (nienawiść, egoizm,
krzywda społeczna, wojny i cierpienia), ale i też
pod względem środowiska naturalnego. Wkra-
dły się grzechy popełnione przeciw ekologii: za-
nieczyszczone rzeki i jeziora, oceany i lądy, gle-
ba, a nawet odległe warstwy atmosfery. Można
powiedzieć, że już wymiar globalny osiągnęły
dzikie wysypiska śmieci, przestarzałe fabryki z
dymiącymi kominami emitującymi dwutlenek
węgla oraz zatruwanie świata odpadami szko-
dliwymi dla człowieka.

Ojciec Św. Jan Paweł II zdawał sobie spra-
wę, że zagadnienie ekologii doszło do rangi
problemu na skalę ogólnoświatową. Dlatego
wypowiadał się na ten temat w wielu wystą-
pieniach. Już w encyklice Redemptor homi-
nis z 4 marca 1979 roku nie pochwalał irra-
cjonalnej eksploatacji naszej ziemi. Mając na
uwadze zagrożenie naturalnego środowiska
człowieka, zachęcał, aby obcować z przyrodą
jako jej rozumny oraz szlachetny „pan” i
„stróż”, a nie jako bezwzględny eksploator. Tę
kwestię ekologiczną, która nabrała tak poważ-
nych rozmiarów, poruszył Papież na środo-
wej audiencji generalnej 17 stycznia 2001
roku. Powiedział wtedy: „Niestety, jeżeli przyj-
rzymy się różnym regionom naszej planety,
zdamy sobie sprawę, że ludzkość zawiodła
Boże oczekiwanie. Zwłaszcza w naszych cza-
sach człowiek lekkomyślnie zdewastował po-
rośnięte lasami niziny i wzgórza, skaził wodę,
zanieczyścił powietrze... Człowiek, który za-
miast być „sługą” Stwórcy, stał się niezależ-
nym despotą.” Wypowiedzi na temat ekologii
Jan Paweł II kontynuuował w encyklice Evan-
gelium vitae. Zaznaczał, że człowiek naruszył
systemy hydrogeologiczne i atmosferyczne,
obrócił w pustynie żyzne niegdyś obszary, roz-
winął w sposób niekontrolowany przemysł.

Trzeba wiedzieć, że w prawidłowo pojętej
ekologii, najważniejszy jest człowiek, któremu
została powierzona misja „panowania” nad
istotami nierozumnymi. Jest to władza dele-
gowana, udzielona przez Stwórcę u samych
początków stworzenia, gdy mężczyzna i kobie-
ta stworzeni na obraz Boży otrzymali polece-
nie, by zaludniali ziemię, panowali nad ryba-
mi morskimi, nad ptactwem powietrznym
oraz nad wszystkimi stworzeniami pełzający-
mi po ziemi (por. Rdz 1, 27-28).

Niektórzy ekolodzy są przeciwni budowie
autostrad, różnych obwodnic, wyciągów krze-
sełkowych czy tras narciarskich w obronie
fauny i flory z pominięciem człowieka. A lu-
dzie chcą żyć, mieć pracę i środki do utrzyma-
nia. Nasuwa się pytanie, jak ulepszać świat,
jak „czynić ziemię poddaną” bez autostrad,
torów kolejowych lub podobnych inwestycji?
Trzeba poruszać się po ziemi, trzeba jeść ryby,

FELIETON

Pod Okiem Opatrznoœci

mięso ze zwierząt itp. Na globie najważniej-
szy jest człowiek, wszelkie stworzenia niero-
zumne mają służyć człowiekowi. To Pan Je-
zus powiedział: „Nie bójcie się. Jesteście waż-
niejsi niż wiele wróbli.” (Łk 12, 7). „Przypa-
trzcie się ptakom w powietrzu, które wasz
Ojciec niebieski żywi. Czyż wy nie jesteście
ważniejsi niż one?”’ (Mt 6, 26). Bóg w tajem-
nicy Opatrzności opiekuje się wszystkimi isto-
tami, ale najwięcej człowiekiem. Za granicą
na Zachodzie jest bogata sieć autostrad. Nie
ucierpiała tam ekologia. Stąd pytanie, czy
i komu zależy, aby z naszego kraju uczynić
rezerwat przyrody, a jej mieszkańców zmu-
szać do biedy? Święty Franciszek z Asyżu nie
uwielbiał przyrody dla jej samej, tylko czcił
w niej Boga, który ją stworzył.

Trzeba stwierdzić, że ludzkość obecnie sta-
ła się bardziej wrażliwa na ekologię i stara
się za grzechy popełnione przeciw naturze tj.
zatruwanie świata, zadość uczynić poprzez
proekologiczne inwestycje, między innymi
różnego rodzaju oczyszczalnie, by zmniejszać
nadwyżki zanieczyszczeń i dwutlenku węgla
w atmosferze. Jesteśmy o tyle w dobrej sytu-
acji, że są w kraju duże obszary leśne pochła-
niające dwutlenek węgla. Podaję kilka
opatrznościowych działań na rzecz ochrony
środowiska naturalnego:
- unowocześnienie przemysłu powodujące

spadek emisji dwutlenku węgla do atmos-
fery,

- przybywa coraz więcej sklepów z ekologiczną
żywnością,

- wycofuje się importowane toksyczne zabaw-
ki zagrażające zdrowiu dzieci, ponieważ
pomalowana farba na zabawkach zawie-
ra nadmierne ilości ołowiu,

- plastikowe reklamówki próbuje się zastą-
pić  papierowymi.
Oj, żeby było tańsze ogrzewanie mieszkań ga-

zem lub prądem. Na tym zyskałaby ekologia.
A więc ekolodzy mają pełne ręce roboty, a nie
zajmować się np. blokowaniem Rospudy czy in-
nych terenów, które mają służyć człowiekowi.

Nasza Gmina dla ochrony środowiska czy-
ni bardzo dużo. Wymienię tylko kilka akcji,
bo nie jest możliwe wszystko napisać w tym
artykule. Prowadzona jest inwentaryzację
eternitu zawierającego szkodliwy dla zdro-
wia azbest i wycofuje się go z zabudowań
mieszkalnych i gospodarczych. Przy drogach
gminnych stoją kontenery na śmieci oraz
pojemniki na wielkogabarytowe odpady. A co
najważniejsze, systematycznie poprawia się
świadomość ludzka, aby nie zatruwać atmos-
fery, w której żyje człowiek potrzebujący tle-
nu i żywności.

ks. dr Tadeusz Wolak

o dziurawych głównych ciągach, Kra-
kowskiej i Narutowicza nie wyłączając.
W skali gminy mają szansę na szybkie
remonty, w „metropolii” nie doczekała-
by się chyba nigdy poprawy swego błot-
nistego losu. Tak będzie ze wszelkimi
gminnymi problemami: będą margine-
sem niedostrzegalnym z pozycji „metro-
polii”.

Wchłonięcie samodzielnych miejsco-
wości, likwidacja tak potrzebnej człowie-
kowi odrębności i poczucia stabilizacji,
a narzucenie anonimowości i bezduszno-
ści Wielkiego Brata, to nieuniknione
koszty przygotowywanych zmian. Tar-
nów sam na sobie boleśnie doświadczył,
iż zapewnienia polityków, że nic się nie
zmieni po reformie administracyjnej, są
nic nie wartymi kłamstwami. Tarnów –
rozwijający się po powstaniu wojewódz-
twa, szybko karleje i podlega degrada-
cji po jego likwidacji, zresztą za przyzwo-
leniem lokalnych „elit”. Nie ulega naj-
mniejszej wątpliwości, że podobny zastój
i szybka degradacja, czekałaby tereny
ewentualnie przyłączone do Tarnowa,
coraz częściej i słusznie nazywanego
Tarnówkiem. Zdumiewające jest to, że
obecne prawo daje możliwość zmian ad-
ministracyjnych decyzją szefa MSWiA,
nawet wbrew opinii referendum i bezpo-
średnio zainteresowanych.

Powołując się na Rozdział II, Art. 52,
pkt. 1 Konstytucji RP, który gwarantuje
mi prawo do wolności wyboru miejsca za-
mieszkania i pobytu, informuję, iż jestem
mieszkańcem Tarnowca w gminie Tar-
nów. Jakiekolwiek głupie plany zmiany
tego stanu wbrew mojej, w tym miejscu
wyrażonej woli oraz próba przeniesienia
mnie przez jakiegoś ministra w granice
Tarnowa, traktował będę jako narusze-
nie moich podstawowych praw obywatel-
skich i dochodził swoich racji przed
wszelkimi możliwymi trybunałami.

Jerzy Okoński

P.S. O „metropolii” i „elitach” z
powodów oczywistych piszę w cu-
dzysłowie i apeluję do Naczelnego,
by tego nie zmieniał. Bez cenzury,
proszę.

OD REDAKCJI: Ponieważ felieton
jest gatunkiem, w którym autor wyra-
ziście i dobitnie zaznacza swoje poglą-
dy, pozostawiliśmy wszystko tak, jak
Autor sobie życzył. Pozwoliliśmy sobie
tylko w jednym miejscu - z przyczyn ję-
zykowych - zamienić rusycyzm «durne»
na polskie słowo «głupie». Znaczenie to
samo, a nie zaśmieca języka i brzmi
o wiele milej dla ucha.

POLIA
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