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Oddajemy do rąk Państwa – mieszkań-
ców Gminy Tarnów nowy numer „Nowin
Tarnowskiej Gminy”. I choć – jak napisa-
liśmy na winiecie – jest to już 96 numer, to
jednak tak naprawdę historia naszego
gminnego czasopisma zaczyna się od po-
czątku. Po dwunastu latach działalności
nadaliśmy „Nowinom” podstawy prawne,
dokonaliśmy rejestracji pisma w Sądzie
Rejonowym z wpisem do Centralnego In-
deksu Gazet i Czasopism, uzyskaliśmy
numer ISSN. Tak więc nasze gminne cza-
sopismo nie jest już „bibułą”, ale czasopi-
smem działającym legalnie, które funkcjo-
nuje w oparciu o przepisy ustawy zwanej
prawem prasowym.

Przez cały czas chcemy pamiętać o tym,
że „Nowiny Tarnowskiej Gminy” to nie jest
gazetka Wójta, czy choćby Urzędu Gminy,
ale przede wszystkim wszystkich czytelni-
ków -  mieszkańców wszystkich wymienio-
nych w stopce miejscowości. Chcemy pisać
przede wszystkim o tym, co dla mieszkań-
ców naszej gminy jest najistotniejsze. Dla-

tego chcemy wychodzić „w teren”, mając
na uwadze nie tylko to, co widać z perspek-
tywy gabinetu wójta, ale przede wszystkim
dostrzegać to, co dzieje się „od dołu”. Nie-
zmiernie ważne jest, że ożywili się czytel-
nicy – mieszkańcy gminy, którzy chcą na-
sze czasopismo współtworzyć. Cieszymy się
tym, co już jest i nieustająco zapraszamy
do współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy
będą zadowoleni. Niestety, gazetka nie jest
z gumy i nie da się jej naciągnąć, aby po-
mieścić jeszcze więcej treści. A w ciągu
trzech miesięcy, bo tyle upłynęło od ostat-
niego wydania, naprawdę wiele się wyda-
rzyło. Wiele osób czy instytucji, które czuło
się w przeszłości dyskryminowanymi, pra-
gnie pod względem obecności na naszych
łamach nadrobić stracony czas. Gdybyśmy
chcieli w bieżącym numerze spełnić wszyst-
kie oczekiwania, musielibyśmy mieć do
dyspozycji co najmniej setkę stron. Dlate-
go, aby pomieścić jak najwięcej treści,
wprowadziliśmy do tego numeru element,

który chcielibyśmy uczynić trwałą częścią
naszej gminnej gazety. Nazwaliśmy go
„Gminne wieści” i stanowi on rodzaj ilu-
strowanej kroniki. Mamy nadzieję, że ta
forma zaskarbi sobie sympatię naszych czy-
telników

       W „Nowinach Tarnowskiej Gminy”
pojawiły się reklamy. Nie chodzi o to, że
przedsiębiorcy, którzy u nas się reklamują,
są szczególnie lubiani przez Urząd Gminy.
Przygotowanie czasopisma i jego druk spo-
ro kosztują, dlatego wydawca czasopisma
– Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw
Europejskich Gminy Tarnów - postanowi-
ło zwrócić się do różnych działających w
gminie podmiotów gospodarczych z prośbą
o partycypację finansową w wydawaniu
gazetki w zamian za umieszczenie rekla-
my na jej łamach. W tym względzie sta-
wiamy pierwsze kroki, ale mamy nadzieję,
że spotkamy się z życzliwym, podejściem nie
tylko czytelników, ale i reklamodawców.

Redaktor naczelny

W numerze:

• Nowi so³tysi w Gminie
Tarnów

• Dajmy dzieciom mi³oœæ
– rozmowa ze
Stanis³awem
Bañborem

• Sk¹d siê bior¹
pieni¹dze w bud¿ecie?

• Piêkna nasza gmina
ca³a(?)

• Gminne wieœci
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nie jest to całkiem  i zawsze z jego umyślnej
winy. (...) Propozycja moja była taka, że je-
żeli Gmina Tarnów płaci każdy kilometr na
swoim terytorium tzn. Od granicy miasta-
to ma wpływ na uzgodnienia z ZKM w Tar-
nowie. Tym bardziej, że były Wójt wypowie-
dział się, że Pan Kluza z Zarządu Komuni-
kacji Miejskiej domaga się wyższej stawki
opłat z budżetu gminy i w tym kierunku
trwają negocjacje. Owszem powiedziałem:
wszystko drożeje to i kilometr jest droższy,
ale podczas tych negocjacji można ustalić,
że dzieci będą zabierane do szkół lub, żeby
ZKM wydał dzieciom z Nowodworza bez-
płatne bilety na okres roku szkolnego. Bile-
tów tych mogłoby być około dwudziestu
sztuk. Porównując negocjacje kwotowe kon-
tahentów Gminy i ZKM to kwota biletów
bezpłatnych jest jak kropla w morzu. Jest
to do zaakceptowania, wystarczy dobra wola
Urzędu Gminy. (...)

Stefan KUCZERA
Nowodworze

Mamy Nowy Rok 2007.Od nas samych
zależy to jaki on będzie, jak go przeżyjemy,
czy za rok spojrzymy wstecz mówiąc „mi-
niony rok był dobrym rokiem”. To wszystko
zależy od nas, od naszych ambicji i ich speł-
nienia. My sami wiemy czego chcemy żeby
nam przyniósł nowy rok, mamy swoje pla-
ny i marzenia. A czego w Nowym Roku na-
sze gminne społeczeństwo oczekuje od władz
gminy Tarnów? Od nowego wójta? Od rady
gminy?

Nie chcę się za nikogo wypowiadać, dla-
tego powiem tylko czego ja sam jako nale-
żący do tej gminnej społeczności obywatel
oczekuję. Chciałbym przede wszystkim, aby
nasza gmina była rządzona sprawiedliwie
(w co zresztą mocno wierzę i nie mam co do
tego wątpliwości, że tak będzie). Chciałbym,
aby za słowami szły czyny. Aby spełniano
dane obietnice. Chciałbym, aby władze gmi-
ny nie zapominali o jej obywatelach. Aby
pamiętali, że zostali wybrani by reprezento-
wać gminę i służyć jej mieszkańcom. W koń-
cu mam takie najprostsze życzenie, ale jak-
że ważne. Chciałbym, żeby powstawały w
tym nowym roku nowe drogi, aby wyremon-
towane były stare, aby powstawały nowe
placówki dla młodzieży, żeby pomoc społecz-
na pamiętała o potrzebujących, w końcu żeby
powstawały nowe budynki, szkoły, sale gim-
nastyczne i inne budynki które będą nam
służyć. (..) Życząc tego wszystkiego panu
wójtowi i radzie gminy. Życzę również i pań-
stwu i sobie samemu.

Michał KIEĆ
Wola Rzędzińska

W związku z dostarczonym mi biuletynem
,,Nowiny Tarnowskiej Gminy - bez cenzu-
ry” chcę ustosunkować się do zagadnień
zawartych w poszczególnych stronach, zgod-
nie z zaproszeniem redakcji. (...) Odnosząc
się do artykułu Jerzego Okońskiego strona
numer 14 i 15 w skrócie stwierdzam, że w
punkcie 7 napisano cytat: ,,To sztab nowe-
go wójta był zasypywany w czasie kampa-
nii informacjami, iż były wójt w ostatnim
tygodniu na zebraniach obiecuje za popar-
cie np. stworzenie firmy do przewozu dzieci
do szkół (wyraz poparcia na fotografii 1).”
Stanowczo zaprzeczam takim donosom i
knuciem pod moim adresem takich symu-
lacji. Byłego Wójta Piotra Molczyka znałem
tylko z Urzędu Gminy a w czasie jego czte-
roletniej kampanii spotkałem się z nim dwa
razy w gabinecie Urzędu Gminy.

Podczas kampanii wyborczej jego komi-
tet zwrócił się do mnie o pomoc w promo-
waniu kandydatury Piotra Molczyka, na co
wyraziłem zgodę. Pomoc ta polegała na
wywieszeniu plakatów w obrębie mojego
miejsca zamieszkania oraz zorganizowania
zebrania z udziałem zainteresowanego.
Uważałam i uważam nadal, że były Wójt
gminy Tarnów zrobił dla naszej społeczno-
ści dużo więcej niż poprzednie dwie kaden-
cje Wójta Madeja. Zebranie to odbyło się
w moim miejscu zamieszkania i uczestni-
czyli w nim wszyscy chętni tak zwolennicy
jak i przeciwnicy. Każdy mógł wypowiedzieć
swoje własne zdanie oraz bolączki dręczące
mieszkańców wsi. Przyparty wyborami Wójt
wysłuchiwał.

W trakcie zebrania zabrałem również głos
ja z prośbą, aby Urząd Gminy udzielił po-
mocy rodziną, w których dzieci dojeżdżają
autobusami komunikacji miejskiej do szkól
w Porębie Radlnej oraz w Tarnowcu. Tak
się składa, że gimnazjaliści dojeżdżający z
Poręby Radlnej do Tarnowca  ustawowo
mają zagwarantowane bezpłatny przewóz.
Natomiast Nowodworze jest pomiędzy
,,młotem a kowadłem”. Do Poręby za mało
i do Tarnowca za mało jest kilometrów, aby
legalnie skorzystać z istniejącej ustawy o
dowozie dzieci do szkół. Dlatego wywiązała
się dyskusja między mną a Wójtem czego
byli wszyscy świadkowie. Podczas tej dys-
kusji padły kwoty, które Urząd Gminy Tar-
nów dopłaca do Zarządu Komunikacji
Miejskiej w Tarnowie. Wypowiadali się rów-
nież rodzice żaląc się, że rewizorzy nachal-
nie łapią nasze dzieci, które nie zdążą na
odcinku dwóch przystanków skasować bi-
let, albo gdy dziecko zgubi bilet. Zdarza się
że podczas porannych domowych wyjść
dziecko zawieruszy w książkach taki bile-
cik. Wtedy przyłapany odczuwa przerażenie,
strach, bojaźń przed rodzicami a przecież

Zawarty w poprzednim numerze Nowin Tarnowskiej Gminy wyzwoli³ aktywnoœæ na-
szych czytelników. Poni¿ej publikujemy fragmenty tej niezmiernie ciekawej korespon-
dencji, w której – niestety – z przyczyn czysto technicznych musieliœmy dokonaæ skrótów.
Zachowaliœmy natomiast oryginaln¹ pisowniê.

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Tarnów informu-

je o wykazaniu do dzier¿awy
nieruchomoœci po³o¿onej w Ko-
szycach Ma³ych oznaczonej nr
488 o pow. 0.40 ha, zabudo-
wanej budynkiem administra-
cyjno-magazynowym i maga-
zynowym, wykorzystywanej
dotychczas na prowadzenie
dzia³alnoœci zwi¹zanej ze z³o-
mowaniem pojazdów.

Dzia³ka posiada dobr¹ lokali-
zacjê: usytuowana bezpoœred-
nio przy drodze powiatowej w
odleg³oœci ok. 3 km od drogi
krajowej A4 w kierunku Zakli-
czyna.

Osoby zainteresowane mog¹
uzyskaæ dodatkowe informacje
w Urzêdzie Gminy Tarnów, ul.
Krakowska 19 – pok. 107.

Serdecznie dziękuję
mieszkańcom Tarnowca
za poparcie w wyborach

na sołtysa

Sołtys wsi Tarnowiec
Jan Nowak
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dworzu, Tarnowcu i Zgłobicach zgłoszo-
nych zostało po dwóch kandydatów. Wy-
borcy wybrali dotychczasowych sołtysów.
W Radlnej i obu sołectwach w Woli Rzę-
dzińskiej zgłoszono po trzech kandyda-
tów, a w Porębie Radlnej, Zawadzie i Zby-
litowskiej Górze – po czterech. Wyniki
wyborów oraz sylwetki nowych sołtysów
przedstawiamy poniżej.

Należy podkreślić, iż zainteresowanie
tą nową formą wyborów było znacznie
większe niż w przypadku tradycyjnych
wyborów dokonywanych podczas zebrań
wiejskich. Do sołeckich komisji wybor-
czych przyszło 24% dorosłych mieszkań-
ców gminy. W trzech sołectwach: Zawa-
da, Poręba Radlna i Błonie i frekwencja
przekroczyła nawet 40%. Jedynie w Ko-
szycach Wielkich w wyborach wzięło
udział 158 osób, co stanowi 8,2 % wy-
borców w tym sołectwie. Nie zabrakło
też wyborczych emocji, bowiem w Radl-
nej Jan Kazibudzki uzyskał o sześć gło-
sów więcej niż Teresa Kosyczarz, a w
Zawadzie na Tadeusza Kulę zagłosowa-
ło o siedemnaście osób więcej niż na Ewę
Broniec.

W niedzielê, 25 lutego 2007 roku, po
raz pierwszy w historii Gminy Tarnów,
mieszkañcy wybierali so³tysów i cz³on-
ków rad so³eckich w lokalach wyborczych,
a nie jak do tej pory – na zebraniach wiej-
skich. Kandydatów wy³onili mieszkañcy
podczas zebrañ, które odby³y siê w ka¿-
dym so³ectwie dwa tygodnie wczeœniej.
Niektórzy skorzystali z mo¿liwoœci zg³o-
szenia kandydatury bezpoœrednio do
Gminnej Komisji Wyborczej.

Większość dotychczasowych sołtysów
zgłosiło swe kandydatury. Jedynie sołty-
si: Zawady – Wanda Lis i Zbylitowskiej
Góry – Kazimierz Jarosoński nie zdecy-
dowali się kandydować ponownie. W pię-
ciu sołectwach: Białej, Błoniu, Jodłówce-
Wałkach, Koszycach Wielkich i Łękawce
zgłoszono tylko po jednym kandydacie na
sołtysa. W tych sołectwach wyborcy opo-
wiadali się za kandydaturą, wybierając
na karcie do głosowania opcję „TAK” lub
przeciw tej kandydaturze – opcja „NIE”.
Wszyscy kandydaci w tych miejscowo-
ściach uzyskali zdecydowane poparcie
wyborców. W Koszycach Małych, Nowo-

PREZENTACJE

Wybory so³tysów i rad so³eckich
Nad prawidłowością przebiegu wybo-

rów czuwała Gminna Komisja Wyborcza
powołana przez Wójta Gminy Tarnów.
Wszelkie prace organizacyjne związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów wykonane zostały przez pracow-
ników Urzędu Gminy Tarnów. Z dokona-
nych obserwacji wynika, że organizacja
wyborów sołtysów i członków rad sołec-
kich w jednym dniu, bezpośrednio w lo-
kalach sołeckich komisji wyborczych,
umożliwiła wszystkim dorosłym miesz-
kańcom sołectw uczestniczenie w wybo-
rach. Należy przypuszczać, że za cztery
lata zainteresowanie mieszkańców udzia-
łem w wyborach będzie jeszcze większe.
Być może zgłosi się więcej kandydatów na
sołtysów i do prac w radach sołeckich.
Wszak wybory to możliwość wyboru naj-
lepszych spośród wielu kandydatów.

Wszystkim osobom wybranym na za-
szczytne funkcje Sołtysa i członka Rady
Sołeckiej gratulujemy wyboru, życzymy
satysfakcji z pracy i zaangażowania
mieszkańców we wspólne rozwiązywa-
nie bieżących problemów.

Alicja KUSIOR

Wola Rzêdziñska I
Sołtys: Mieczysław Nytko
Członkowie Rady Sołeckiej: Antoni Banaś,
Kazimierz Cecot, Tadeusz Ciochoń, Wa-
cław Ciochoń, Krzysztof Czarnik, Andrzej
Drwal, Henryk Drwal, Janina Halina Ko-
zioł, Stanisław Kuta, Wanda Łachut

Wola Rzêdziñska II
Sołtys: Tadeusz Stach
Członkowie Rady Sołeckiej wsi Wola Rzędziń-
ska nr 2: Adam Kozioł, Czesław Kuta, Zbigniew
Maślanka, Władysław Osikowicz, Zbigniew
Ostręga, Andrzej Sobol, Krzysztof Sobol, Hen-
ryk Solak, Stanisław Starzec, Jan Szepielak

Zawada
Sołtys: Tadeusz Kula
Członkowie Rady Sołeckiej: Kazimierz
Broniec, Maria Ciężadło, Stanisław Ciu-
rej, Zbigniew Partyński, Grażyna Srebro

Zbylitowska Góra
Sołtys: Dariusz Żurek
Członkowie Rady Sołeckiej: Tadeusz Drwiła,
Anna Kaczor, Piotr Oćwieja, Paweł Ptak, Ta-
deusz Stępak, Rafał Wnęk, Jarosław Wytrwał

Zg³obice
Sołtys: Józef Jamróg
Członkowie Rady Sołeckiej: Wiesław Bi-
skup, Kazimierz Idzior, Tadeusz Krakow-
ski, Stefan Kukułka, Waldemar Ozimek

£êkawka
Sołtys: Marek Nowak
Członkowie Rady Sołeckiej:  Jerzy
Biernat, Zbigniew Filar, Krzysztof Ko-
walski, Maria Skultecka, Krzysztof
Wzorek

Nowodworze
Sołtys: Andrzej Głąb
Członkowie Rady Sołeckiej :  Leon
Gdowski, Jan Hyży, Jacek Imburski,
Marta Ryba, Mariusz Tyrka

Porêba Radlna
Sołtys: Wojciech Hońdo
Członkowie Rady Sołeckiej: Tadeusz
Knapik, Marcin Radliński, Jan Skór-
ka, Paweł Tyrka, Janusz Wzorek

Radlna
Sołtys: Jan Kazibudzki
Członkowie Rady Sołeckiej:Marian
Burzawa, Dariusz Dąbrowski, Lucyna
Gawełczyk, Wiesław Jacher, Janusz
Tadel

Tarnowiec
Sołtys: Jan Nowak
Członkowie Rady Sołeckiej wsi Tarno-
wiec: Jerzy Nowak, Jerzy Litwiński,
Marek Litwiński, Andrzej Mleczko,
Stanisław Szuba, Wojciech Wajdowicz,
Stanisław Wojtarowicz

Bia³a
Sołtys: Zofia Radzik
Członkowie Rady Sołeckiej: Franci-
szek Kieć, Witold Grzebieniarz, Jacek
Śledź, Stanisław Zych, Piotr Wadoń

B³onie
Sołtys: Antoni Batko
Członkowie Rady Sołeckiej: Adam Sło-
wik, Józef Boryczko, Józef Kawula,
Józef Kuboń, Jerzy Bober

Jod³ówka-Wa³ki
Sołtys: Lucjan Olszówka
Członkowie Rady Sołeckiej: Wiktor
Babiarz, Andrzej Czech, Kazimierz
Ko ś c i ó ł e k ,  J a n  M i c h a l i k ,  A d a m
Sroka

Koszyce Ma³e
Sołtys: Walenty Bryndal
Członkowie Rady Sołeckiej: Marek
Bogacz, Mariola Gąciarz, Grażyna
Jasiak, Waldemar Kupczyk, Teresa
Małek

Koszyce Wielkie
Sołtys: Stanisław Ptak
Członkowie Rady Sołeckiej: Władysła-
wa Durek, Celina Jarosz, Krystyna
Knych, Stefan Kras, Henryk Ptak,
Andrzej Sępek, Leszek Tomasik, Adam
Warchoł, Franciszka Wrońska
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S O £ T Y S I  2 0 0 7 - 2 0 1 0
STANISŁAW PTAK - sołtys wsi

Koszyce Wielkie, jest rodowitym ko-
szyczaninem. Wychował wraz
z żoną trójkę dorosłych już dzieci.
Całe swoje życie związał z Koszyca-
mi Wielkimi. Wraz z żoną Barbarą
prowadził gospodarstwo rolne, pra-
cował w Spółdzielni,,Drzewiarz”.
Obecnie jest na rencie. Funkcję Soł-
tysa sprawuje już trzecią kadencję.
Wcześniej był przez dwie kadencje
radnym gminy, jak również praco-
wał w wielu komitetach wiejskich.
Brał zawsze czynny udział w pra-
cach społecznych dla dobra Koszyc
Wielkich oraz Gminy, za co został
uhonorowany odznaczeniami resor-
towymi oraz państwowymi. Pełniąc
funkcję Sołtysa, postara się, żeby w
Koszycach Wielkich  przybywało
nowych informacji, które polepszy-
łyby komfort życia mieszkańcom.
Korzystając z okazji, pragnie po-
dziękować mieszkańcom Koszyc
Wielkich za ponowny wybór na soł-
tysa.

MAREK NOWAK – sołtys wsi
Łękawka nieprzerwanie od 1984
roku. Radny Gminy Tarnów przez
trzy kadencje, w latach 1990-2002.
Laureat konkursu ,,Najlepszy Soł-
tys Małopolski 2006”. Wraz z synem
prowadzi Firmę Transportowo-
Handlową, a także małe gospodar-
stwo rolne, w którym realizuje
swoją życiową pasję, jaką jest ho-
dowla koni.

ANDRZEJ GŁĄB – sołtys wsi
Nowodworze, 47 lat, żona Teresa,
troje dzieci, synowie Paweł (23 l.)
jest studentem AGH w Krakowie,
Marcin (19 l.) studiuje prawo na
Uniwersytecie Rzeszowskim, córka
Weronika (13 l.) jest uczennicą Ze-
społu  Szkół Sportowych w Tarno-
wie i pięciokrotną złotą medalistką
Mistrzostw Polski. Sołtysem jest już
czwartą kadencję. W czasie pełnie-
nia funkcji w poprzednich kaden-
cjach wspólnie z radnym Janem Hy-
żym oraz Radą Sołecką zrealizowa-
li najistotniejsze, a zarazem bardzo
uciążliwe dla mieszkańców inwesty-
cje - budowę wodociągu i kanaliza-
cji. Teraz przyszedł czas na prace
„kosmetyczne” w Nowodworzu. Soł-
tys zamierza się skupić na budowie
dróg i chodników. W najbliższym
czasie w budynku byłego Ośrodka
Zdrowia zostanie uruchomiona
świetlica, która zostanie udostęp-
niona mieszkańcom, a na działce
obok zostanie wybudowane boisko
do siatkówki i koszykówki oraz plac
zabaw dla dzieci.

ZOFIA RADZIK - sołtys wsi
Biała. W czasie pełnienia czwar-
tej kadencji funkcji Sołtysa Bia-
łej, udało się zrealizować nastę-
pujące cele:

- budowa domu wielofunkcyjne-
go i oddanie do użytku,

- telefonizacja Białej,
- zbudowanie boiska sportowego

dla młodzieży,
- utrzymanie dróg w należytym

stanie
- likwidacja dzikich wysypisk
W czasie pełnienia przez nią

funkcji sołtysa została wykonana
częściowa kanalizacja Białej, a je-
sienią tego roku do użytku zosta-
nie oddana całość kanalizacji.

ANTONI BATKO - sołtys wsi
Błonie, lat 41, żonaty, trójka dzie-
c i ,  wykształcenie  ogrodnicze .
Członek Rady Sołeckiej w latach
1999-2003; sołtys poprzedniej ka-
dencji. Działa społecznie w Akcji
Katolickiej, rozprowadzając dary
dla mieszkańców Błonia. Pracuje
w f i rmie  ochroniarskie j  jako
ochroniarz.

LUCJAN OLSZÓWKA - sołtys
wsi Jodłówka-Wałki, lat 48, żona-
ty, pięcioro dzieci. Wykształcenie
-   technik mechanik.  Członek
OSP Jodłówka-Wałki ,  członek
Rady Sołeckiej trzeciej kadencji,
aktywnie udzielał się w komite-
tach budowy telefonizacji, wodo-
ciągów i kanalizacji.

WALENTY BRYNDAL - sołtys
wsi Koszyce Małe, 55 lat, technik
rolnik. Od 33 lat żonaty. Żona Ma-
ria, ośmioro dzieci, czworo wnu-
cząt. Wspólnie prowadzą własne
gospodarstwo rolne.  W latach
2002-2006 Członek Rady Powia-
towej Małopolskiej Izby Rolni-
czej. Pełniąc funkcję sołtysa wsi
minionej kadencji, poznał proble-
my i potrzeby sołectwa. Współ-
pracując z radnym wsi, oraz Radą
Sołecką będzie się starał pozy-
tywnie je załatwiać. Ma nadzieję,
że w obecnej kadencji współpra-
ca między Urzędem Gminy a Soł-
tysem będzie układać się pomyśl-
nie, z korzyścią dla wsi. Będzie
pracował dla dobra i rozwoju Ko-
szyc Małych.
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PREZENTACJE

S O £ T Y S I  2 0 0 7 - 2 0 1 0
WOJCIECH HOŃDO – sołtys wsi

Poręba Radlna. Jest absolwentem Tech-
nikum Mechanicznego w Tarnowie. W
roku 1993 został wybrany po raz pierw-
szy na sołtysa i sprawuje ten urząd przez
trzy kolejne kadencje. W roku 1997 zo-
stał wybrany na Prezesa OSP i jest nim
do dziś. Udziela się społecznie w składzie
gminnej komisji ds. organizacji pozarzą-
dowych (kluby sportowe, różnego rodzaju
stowarzyszenia). Zadania, jakie sobie sta-
wia w nowej kadencji, to:

- wykonanie kanalizacji całej miej-
scowości,

- doprowadzenie do regulacji poto-
ku i jego dopływów,

- naprawienie istniejących dróg i bu-
dowa nowych,

- zakończenie budowy oświetlenia
ulicznego,

- zakończenie budowy remizy,
- pomoc młodzieży w założeniu klu-

bu sportowego.

JAN KAZIBUDZKI - sołtys wsi
Radlna. Urodzony 15 stycznia 1948
roku. W roku1967 ukończył techni-
kum rolnicze. W czasie jego pierwszej
i drugiej kadencji sołtysa wykonano
na terenie sołectwa: częściową regu-
lację potoku, nakładki asfaltowe na
dwóch odcinkach dróg, tynki na bu-
dynku wielofunkcyjnym oraz wyłożo-
no kostką parking przy budynku.
Obecnie na ukończeniu jest ogrodze-
nie boiska oraz szatnia dla sportow-
ców. Prowadzona jest również kana-
lizacja całego sołectwa.

JAN NOWAK - sołtys wsi Tarnowiec,
lat 48, żona Teresa, troje dzieci: Daniel,
Sylwia i Kinga. Radny kadencji 2006-
2010; ławnik Sądu Rejonowego w Tar-
nowie, członek Koła Pszczelarskiego
,,BARTNIK” w Tarnowie. Zamierzenia:

-zadbanie o bezpieczeństwo na dro-
gach – m. in. przez zamontowa-
nie fotoradaru,

-wybudowanie ulic według nowocze-
snych standardów,

-rozbudowanie szkoły – zwiększenie
ilości sal lekcyjnych oraz budowa
basenu,

-stworzenie parku rekreacyjno-wy-
poczynkowego, mającego służyć
dzieciom, młodzieży i dorosłym

MIECZYSŁAW NYTKO – sołtys
wsi Wola Rzędzińska I, 57 lat, dwo-
je dzieci, żona Krystyna, przez
czwartą kadencję radny Gminy,
przez trzecią kadencję Przewodni-
czący Komisji do spraw Rodziny,
członek Rady Duszpasterskiej. Pra-
cuje w Szkole Podstawowej Nr I w
Woli Rzędzińskiej. Pracuje także
społecznie przy wydawaniu żywno-
ści unijnej, współpracuje z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

na rzecz osób potrzebujących, chęt-
ny do współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Telefon kontakto-
wy: 014 6792571.

TADEUSZ STACH – sołtys wsi
Wola Rzędzińska II, lat 51, dwoje
dzieci. Od 34 lat maszynista PKP.
Sołtysem jest już czwartą kaden-
cje, w drugiej kadencji zajął II
miejsce w konkursie ,,Najlepszy
Sołtys Małopolski” który się odbył
w Porębie Wielkiej.

TADEUSZ KULA – sołtys wsi Za-
wada, urodzony w 1955 roku w Rygli-
cach, żona Irena, dwie córki, jedna
wnuczka. Z zawodu jest monterem sa-
nitarnym. Działalnością społeczną
zaczął się interesować już w latach
osiemdziesiątych. W roku 1983 dzia-
łał w Komitecie Gazyfikacji wsi Zawa-
da. W latach 1986-1990 był sołtysem
Zawady. Za jego kadencji w tym czasie
została przebudowana droga Tarno-
wiec – Zawada. W latach 1991-1994
radny Gminy Tarnów. W młodych la-
tach należał do ZMW (Związek Mło-
dzieży Wiejskiej). W latach 1986-1990
ławnik Sądu Wojewódzkiego, Wydział
II Karny w Tarnowie.

Zamierzone cele w tej kadencji:
- przymierzanie się do rozpoczęcia i

zakończenia kanalizacji wsi Zawa-
da,

- właściwe rozlokowanie oświetlenia
ulicznego,

- bezpieczeństwo na drogach i posze-
rzenie ścieżek.

DARIUSZ ŻUREK - sołtys wsi
Zbylitowska Góra, 43 lata, żona Aga-
ta, córka Helena. Pracownik spółki
Automatyka, przewodniczący NSZZ
Solidarność w swoim zakładzie pra-
cy, ławnik Sądu Okręgowego minio-
nej kadencji. Jako sołtys chciałby do-
prowadzić do ukończenia budowy
domu wielofunkcyjnego, basenu
przy gimnazjum, polepszenia infra-
struktury komunikacyjnej.

JÓZEF JAMRÓG - sołtys wsi
Zgłobice, 47 lat, żonaty, czworo
dzieci. Współzałożyciel Ludowego
Klubu Sportowego Zgłobice; sołtys
poprzedniej kadencji; w obecnej
kadencji radny Gminy Tarnów, wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy.
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ROZMOWA

5 tysięcy złotych zebrane podczas róż-
nych imprez na protezę dla dziecka.
Dofinansowaliśmy wiele aparatów
słuchowych, operacji czy leków. Te-
raz czekają kolejne prośby i myślę, że
po następnym posiedzeniu zarządu
znowu udzielimy komuś pomocy.

 Skąd bierzecie środki na działal-
ność?

Na naszą działalność nie dostajemy
żadnej dotacji. Wszystkie środki są
przez nas wypracowane i  mogę z
dumą powiedzieć,  że mamy w tej
chwili „parę złotych” na koncie. Pie-
niądze zdobywamy na przykład pod-
czas czterech cyklicznych imprez, ja-
kie organizujemy co roku. Najpierw
jest bal charytatywny W tym roku
odbył się już po raz ósmy. To jest jed-
no z to głównych i źródeł naszych
dochodów. Następną imprezą jest
majówka w stowarzyszeniu. Później
organizujemy Dzień Dziecka, który
łączymy z Dniem Matki. Natomiast
początkiem września organizujemy

imprezę pod hasłem „Bezpieczna dro-
ga do szkoły”.

Środki pozyskujecie także od firm
i prywatnych darczyńców...

Oczywiście. Chcę podkreślić, że jestem
już ósmy rok prezesem stowarzysze-
nia i nie spotkałem na drodze ludzi,
którzy by mi odmówili pomocy. Cza-
sem zdarza się, że chętnych jest tak
wielu, że muszę im odmawiać. Tak
było w przypadku ostatnich kolonii,
które organizowało stowarzyszenie. Z
powodu moich kłopotów zdrowotnych

był początek. Można zatem powie-
dzieć, że stowarzyszenie „Dajmy dzie-
ciom miłość” wyłoniło się z Carita-
su. Początki działalności były oczywi-
ście trudne, borykaliśmy się z trud-
nościami, bo pieniędzy nie było na
nic, ale dzięki naszej zawziętości i
uporowi stowarzyszenie zostało powo-
łane i zarejestrowane.

 Jak dziś wygląda działalność sto-
warzyszenia?

Zaczynaliśmy od zera, a dzisiaj mamy
już trochę wypracowanego majątku
oraz pomieszczenie, które użyczyło
nam Starostwo Powiatowe. Tam od
2004 roku wydajemy żywność, gdyż
prowadzimy wydawanie żywności z
Banku Żywności. Również od 2004
roku posiadamy status organizacji
pożytku publicznego. W ciągu ostat-
nich czterech lat różnie się układało,
ale to już minęło i nie ma sensu tego
komentować. Ważne jest, że obecne
władze gminy chcą współpracy. My
też chcemy. Po prostu chodzi nam o

to, aby wspólnie działać w jednym
celu, w jednym kierunku, aby coś do-
brego w życiu zrobić, z czego mogli-
byśmy się cieszyć i być dumni.

 Jaki sobie postawiło cel i zadania
stowarzyszenie?

Przede wszystkim pomoc. W tym wzglę-
dzie nie patrzymy, czy to jest okręg
gminy Tarnów czy Tarnowa, nie
zwracamy uwagi na wiek, ale dzia-
łamy spontanicznie, nawet w różnych
częściach kraju. Na przykład ostat-
nio przekazaliśmy w okolice Słupska

Stowarzyszenie „Dajmy dzieciom
miłość” jest dobrze znane miesz-
kańcom naszej gminy. Zatem to,
o czym będziemy rozmawiać dla
wielu z nich nie będzie nowością.
Warto jednak przypominać o sto-
warzyszeniu, bo nigdy dość mó-
wienia o dobru, jakie dzieje się
wokół nas. Jakie były początki
stowarzyszenia?

Inicjatywa stowarzyszenia powstała w
momencie, kiedy w 2000 roku w Są-
deckiem, a dokładnie w Zabrzeży
trzeba było wesprzeć finansowo dziec-
ko chore na białaczkę. Sprawa była o
tyle poważna, że z tego domu już dwo-
je dzieci zmarło. Współpracowałem
wtedy z Caritasem. Ponieważ dla
mnie wszyscy są jedną rodziną, więc
wystąpiłem z apelem, aby Caritas
udzielił pomocy temu chłopcu. Kiedy
okazało się to niemożliwe, postanowi-
liśmy przeprowadzić zupełnie osobną,
prywatną zbiórkę i pomóc choremu
dziecku. Nie wiem, na ile te nasze
symboliczne grosze pomogły, ale zu-
pełnie niedawno byłem w tamtych
stronach i dowiedziałem się, że ten
chłopiec przeżył i dobrze się ma. Taki

Posiadamy status
organizacji po¿ytku
publicznego…
Rozmowa z prezesem stowarzyszenia
„Dajmy dzieciom miłość” Stanisławem Bańborem

Stanisław Bańbor: „Możemy być
dumni z tego, że mamy piękną
estradę, lokal i „parę złotych”,
dzięki którym możemy ludziom
pomagać”.

Stowarzyszenie „Dajmy dzieciom mi³oœæ” posiada
status organizacji po¿ytku publicznego, a to oznacza, ¿e
nale¿y do tych organizacji, na które mo¿na przekazaæ 1%

swego podatku. W perspektywie naszych tegorocznych
rozliczeñ z fiskusem warto o tym pamiêtaæ.

nr konta 50 1500 1748 1217 4002 4722 0000
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kolonie te musieliśmy przesunąć, ale
muszę powiedzieć, że pod względem
ofiarodawców to była wyjątkowa ko-
lonia. Ludzie tak spontanicznie od-
powiedzieli na mój apel, że musiałem
odmawiać odbioru żywności od wie-
lu darczyńców. Utrzymanie dziecka
na „zwyczajnej” kolonii  wymaga
środków rzędu 700-800 złotych na
jedno dziecko. My natomiast, mając
czterdzieścioro dzieci na kolonii za-
mknęliśmy się  w kwocie czterech ty-
sięcy złotych. Dzieci miały codziennie
lody, napoje, wycieczki m. in. spływ
Dunajcem. Myślę, że same dzieci naj-
lepiej mogłyby o tym opowiedzieć.
Muszę przyznać, że kręciły mi się w
oku łzy leciała z oka, kiedy patrzyłem
na ich radość.

Na koloniach wszyscy pracują bezin-
teresownie. Zarówno wychowawcy,
kucharki, jaki i inne osoby. Niektó-
rzy są z nami od samego początku.
Oczywiście staram się w jakiś sposób,
chociaż dobrym słowem za to podzię-
kować, ale nasi współpracownicy

tecznych oraz udostępnianiu zbio-
rów bibliotecznych,

c) służące działalności z zakresu spor-
tu i turystyki stowarzyszeń kultury
fizycznej

Podatek rolny w 2007 roku będzie
obliczany również według tych  sa-
mych stawek co w roku 2006. Pod-
stawą naliczenia podatku rolnego jest
obniżona średnia cena skupu żyta za
1 kwintal z kwoty 35,52 zł do kwoty
27,88 zł.

Podatek leśny – według komunikatu
Prezesa GUS średnia cena sprzedaży
drewna za pierwsze trzy kwartały 2006
roku wynosi – 133,70 zł. za 1 m3 i bę-
dzie stanowiła podstawę obliczania tego
podatku.

Pozostałe podatki jak podatek od
środków transportowych, podatek od
posiadania psów oraz stawki opłaty
targowej pozostają na niezmienionym
poziomie.

Uchwalane przez Radę Gminy staw-
ki podatków od nieruchomości, rolnego
i leśnego oraz podatku od środków
transportowych stanowią dochody wła-
sne Gminy. Prognozowane wpływy do
budżetu Gminy na 2007 rok z tych po-
datków zostały określone na łączną
kwotę 7 milionów 578 tysięcy złotych.
Jaka kwota wpłynie do kasy gminnej,
okaże się na koniec roku budżetowego.

Skarbnik Gminy
Irena PODRAZA

b) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 13,10 zł. od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwal i f ikowanym materiałem
siewnym – 5,50 zł .  od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych – 3,49
zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 3,00 zł. od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 roku nr 9 poz. 84
ze zm.).

Zwolnienia w podatku od nieruchomo-
œci obejmuj¹:
1) grunty oznaczone w ewidencji grun-

tów symbolem „dr”,
2) grunty, budynki lub ich części oraz

budowle:
a) wykorzystywane na remizy strażackie,
b) służące opracowywaniu, przechowy-

waniu, ochronie materiałów biblio-

ROZMOWA

Propozycje utrzymania tych samych
stawek podatkowych na 2007 rok
przedstawił Wójt Gminy radnym w
czasie Sesji. Stawki podatkowe nie są
zmieniane od 2004 roku. W uzasadnie-
niu swoim podał, iż w ten sposób chce
zaktywizować działalność gospodarczą
na terenie Gminy Tarnów. Radni przy-
chylnie ustosunkowali się do propozy-
cji Wójta. Należy podkreślić, że obo-
wiązujące stawki podatkowe są znacz-
nie niższe od górnych stawek określo-
nych przez Ministra Finansów. Te
same stawki podatkowe mają zastoso-
wanie zarówno dla osób fizycznych,
jak i dla osób prawnych.

Stawki podatku od nieruchomoœci na
obszarze Gminy Tarnów obowi¹zuj¹
w nastêpuj¹cej wysokoœci rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków – 0,54 zł.
od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrow-
ni wodnych – 3,41 zł. od 1 ha po-
wierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,16 zł. od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,32 zł. od 1 m2

powierzchni użytkowej,

Stawki podatkowe Gminy Tarnów na rok 2007

wcale na to podziękowanie nie cze-
kają – to jest po prostu nasza wspól-
na radość.

Stowarzyszenie współpracuje też
z innymi instytucjami.

Tak, muszę przyznać, że bardzo dobrze
układała się  współpraca z  OHP
i z prowadzonym przez nich ośrod-
kiem w Gródku nad Dunajcem. Pod-
czas organizacji kolonii pracownicy
OHP również pracują bezinteresow-
nie. Mam nadzieję, że nowy dyrektor
OHP też widział taką potrzebę współ-
pracy. Wierzę, w to bo znam pana dy-
rektora i mam nadzieję, że nie będzie
on stawiał jakichś przeszkód a wręcz
przeciwnie, że będziemy sobie wspól-
nie nawzajem pomagać. Poza tym, jak
już wspominałem, darczyńców jest
tak wielu, że trudno ich wyliczyć. Nie
spotkałem się, żeby ktoś odmówił po-
mocy.

Skąd wzięła się u Pana taka deter-
minacja do pomocy innym?

Wiele osób się nad tym zastanawia
i nawet pytało mnie, czy ja mam
jakieś chore dziecko, że tak się za-
angażowałem.  Dziękować  Bogu,
m o j e  d z i e c i  s ą  z d r o w e ,  a  j e ś l i
mogę coś  dla innego uczynić ,  to
robię to chętnie, bo mnie życie nie
rozpieszczało. I jeśli można się z
drugim podzielić,  to tym bardziej
j e s t  t o  w i ęks za  mo ja  radość .  A
jeszcze większą radość sam otrzy-
muję, kiedy dzieci przynoszą „wa-
lentynkę”,  na której  piszą:  „Ko-
chamy Pana”. Myślę, że to samo za
siebie przemawia.

Wraz ze mną pracuje wielu innych Tu
jest duża zasługa mojej żony Anny i
dzieci .  Chciałbym wspomnieć też
panią Joannę Srokę, która była tym
motorem, żeby stowarzyszenie ruszy-
ło. I dziś możemy być dumni z tego,
że mamy piękną estradę, lokal i „parę
złotych”, dzięki którym możemy lu-
dziom pomagać.

Dziękuję za rozmowę.
(pw)
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GMINNE WIEŒCI
jące herb gminy, barwy Polski i Unii
Europejskiej oraz informację dla pod-
różnych, że wjeżdżają na teren gminy
Tarnów lub też z niej wyjeżdżają. „Wi-
tacze” na razie pojawią się w pasie
drogi wojewódzkiej nr 997 na granicy
Zabłędza-Łękawka oraz Tarnowiec-
Tarnów oraz przy drogach powiato-
wych na granicy miejscowości Rzucho-
wa-Koszyce Małe, Koszyce Wielkie-
Tarnów, a także Woli Rzędzińskiej i
Jodłówki-Wałek. W późniejszym okre-
s ie ,  po zakończeniu modernizacj i
„czwórki” plansze pojawią się także w
Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach. -
Mamy nadzieję, że dzięki „witaczom”
nasza gmina mocniej  zaistnieje w
świadomości zarówno mieszkańców
regionu, jaki i turystów – podkreśla
Mariusz Tyrka, kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej.

Nowy Radny
Gmina Tarnów ma nowego radnego.

Z powodów osobistych mandat radne-
go złożył Janusz Włodarz, a jego miej-
sce zajął Adam Tadel. Nowy radny ma
44 lata, mieszka w Błoniu, jest żonaty

i ma troje dzieci. Od lat 80-tych nale-
ży do NSZZ „Solidarność”, pracuje w
firmie drogowej, pełni funkcję Prze-
wodniczącego Rady Rodziców przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Błoniu. Jako radny zamierzam za-
biegać o dalszy rozwój naszej miejsco-
wości i gminy – podkreśla.

Urzêdnicy z „pinami”
i identyfikatorami

Od pewnego czasu w klapach urzęd-
ników pojawiły się „piny” - mosiężne
znaczki z herbem gminy oraz napisem
„Gmina Tarnów”. W najbliższym cza-
sie pracownicy urzędu zostaną także
wyposażeni w identyfikatory zawiera-
jące informację o imieniu i nazwisku
oraz pełnionej funkcji. - To ułatwi
mieszkańcom poruszanie się po urzę-
dzie i załatwianie spraw – podkreśla
Sekretarz Gminy Alicja Kusior.

na terenie naszej Gminy. W okresie od
10 stycznia do 9 lutego odbyły się ko-
lejno spotkania opłatkowe w: Łękaw-
ce (10.01) stycznia), Białej (11.01),
Koszycach Wielkich, Zbylitowskiej
Górze i Tarnowcu (13.01), Woli Rzę-
dzińskiej I, Porębie Radlnej, Radlnej,
Nowodworzu (14.01), Błoniu (18.01),
Jodłówce-Wałkach i Woli Rzędzińskiej
II (21.01), Zawadzie (25.01), Zgłobi-
cach (27.01) oraz w Koszycach Małych
(9.02).

Gminny przegl¹d
kolêd w £êkawce

13 stycznia w Szkole Podstawowej w
Łękawce odbył się IX Gminny Prze-
gląd Grup Kolędniczych i Jasełko-
wych. W przeglądzie wzięło udział 249
uczniów z siedmiu szkół podstawo-
wych (Błonia, Jodłówki-Wałek, Zgło-
bic, Woli Rzędzińskiej I, Łękawki, Za-
wady, Poręby Radlnej) oraz z przed-
szkola w Tarnowcu. W kategorii dzie-
ci z klas 0-III: I miejsce zajęła repre-
zentacja Poręby Radlnej, natomiast
trzy równorzędne II miejsca: dzieci z
Woli Rzędzińskiej, Łękawki i Jodłów-
ki-Wałek. W kategorii klas IV-VI zwy-
ciężyły dzieci z Woli Rzędzińskiej oraz
Zgłobic, II miejsce zajęła Szkoła Pod-
stawowa w Łękawce, natomiast III –
dzieci z Zawady i Błonia. Nagrodę
otrzymały również – jako jedyna gru-
pa w tej kategorii wiekowej – przed-
szkolaki z Tarnowca.

Nowe dowody tylko
do koñca roku

31 grudnia 2007 roku upływa obo-
wiązek wymiany dowodów osobistych
wydanych w latach 1996-2000. To już
ostatni etap wymiany dokumentów
tożsamości, jaki przewidziany został w
ustawie z września 2002 roku. Po jego
zakończeniu stracą ważność wszystkie
„zielone” dowody osobiste  znajdują-
ce się w rękach obywateli polskich -
zarówno te wydane w latach 1996-
2000, jak i te wydane wcześniej, które
z punktu widzenia prawa powinny być
już wymienione, a którymi nadal wie-
lu spośród nas się legitymuje. - Z wy-
mianą nie warto zwlekać - podkreśla
Maria Golonka p.o. kierownik Refera-
tu Spraw Społeczno-Administracyj-
nych Urzędu Gminy Tarnów. - Choć-
by dlatego, żeby uniknąć kolejek i
zbędnych nerwów pod koniec roku.

„Witacze” wkrótce przy
drogach

Do połowy kwietnia przy drogach na
ternie naszej Gminy zostaną umiesz-
czone „witacze” - kolorowe plansze
wykonane z aluminium i polietylenu,
o wymiarach 3,5 na 1,25 m, zawiera-

Jednomyœlni radni
Na sesji w dn. 26 stycznia 2007 roku

została przyjęta „Uchwała Budżetowa
Gminy Tarnów na 2007 rok nr VI/19/
2007”. Za przyjęciem uchwały głoso-
wali wszyscy radni. Przyjęcie budże-
tu przez aklamację stanowi ewene-
ment w historii gminy. Kanwą tego-
rocznego budżetu jest przygotowanie
projektowe dla pozyskania środków z
Unii Europejskiej. Od ich pozyskania
w znacznej mierze uzależniona jest
realizacja zadań określonych w Wie-
loletnim Programie Inwestycyjnym
Gminy Tarnów.

Zapisane w uchwale dochody budżetu
wynosić będą 43 355 987 złotych, nato-
miast wydatki ustalono na poziomie 58
376 464 złote. Deficyt budżetowy zosta-
nie pokryty z kredytów i pożyczek oraz
z wolnych środków jako nadwyżki środ-
ków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikającej z rozliczeń kredy-
tów i pożyczek z lat ubiegłych.

Władze gminy nie usiłowały zwiększyć
wpływów do gminnej kasy poprzez do-
datkowe obciążenie mieszkańców i funk-
cjonujących na terenie gminy podmio-
tów gospodarczych. Podatki w roku bu-
dżetowym 2007 zostały utrzymane na
dotychczasowym poziomie. Informację o
ich wysokości publikujemy na stronie 7.

W zapisanym w uchwale budżetowej
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
znalazły się:

• budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Błoniu, w latach
2007-2010 na ten cel zostanie przezna-
czona kwota ponad 1,3 mln zł.

• budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Jodłówka-Wałki, Zawa-
da, Poręba Radlna, Łękawka - w latach
2007-2009 na ten cel zostanie przezna-
czona kwota ponad 20,3 mln zł.

• budowa hali widowiskowo-sportowej
w Koszycach Wielkich – 6 mln złotych
wydatkowanych w latach 2007-2010

• budowa basenów rekreacyjno-spor-
towych w Woli Rzędzińskiej II, Tarnow-
cu i Zbylitowskiej Górze – po 2 mln zło-
tych na każdy wydatkowanych będzie w
latach 2007-2009 (w sumie 6 mln zł.)

• budowa budynku wielofunkcyjnego
wraz z przedszkolem w Zbylitowskiej
Górze w latach 2007-2009 – za 2 mln
złotych

• budowa przedszkola w Zgłobicach i
Woli Rzędzińskiej w latach 2007-2009 –
po 2 mln zł na każde (w sumie 4 mln
zł.)

• projekt zagospodarowania prze-
strzennego terenu z przeznaczeniem na
park rekreacyjno-sportowy w Tarnow-
cu - w latach 2007-2009 na ten cel zo-
stanie przeznaczone 1,5 mln zł.

Spotkania op³atkowe
Styczeń upłynął pod znakiem spo-

tkań opłatkowych, jakie odbywały się
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również wiele wrażeń związanych z odwie-
dzeniem miejsc znanych z naszej historii i
literatury: Kamieńca Podolskiego, Choci-
mia, Świętej Trójcy czy Lwowa, a tam
Cmentarza Orląt. Wróciliśmy nie tylko
bogatsi o lekcję solidarności społecznej,
ale również ubogaceni możliwością od-
wiedzenia miejsc niezmiernie waż-
nych dla naszej narodowej tożsamo-

ści. Jak zgodnie podkreślali uczestnicy
wyjazdu, wkrótce będziemy chcieli tam

znowu powrócić.
Jednym z ważnych punktów wyjazdu

była wizyta na Cmentarzu Obrońców
Lwowa i złożenie kwiatów na płycie upa-
miętniającej poległe Orlęta.

100 tysiêcy na drogi
Gmina Tarnów uzyskała od Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji 100 tysięcy złotych na zadania w ra-
mach środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. - Środki zostaną prze-
znaczone na odbudowę infrastruktury
drogowej – podkreśla zastępca Wójta
Gminy Tarnów Sławomir Wojtasik. Aby
przyznane środki rzeczywiście do gminy
dotarły, samorząd musi do 30 czerwca
przygotować dokumentację, jakiej wyma-
ga Ministerstwo, a następnie podpisać
umowę. Dotacja – zastrzega MSWiA – nie
może wynosić 80% wartości zadania po
przetargu, to znaczy, że ponad 20% wy-
datkowanej kwoty musi pochodzić ze
środków własnych gminy. - Za wcześnie
jeszcze mówić, które drogi zostaną napra-
wione w ramach rządowego dofinansowa-
nia – podkreśla Sławomir Wojtasik. -
Mogę jednak zapewnić, że zrobimy szcze-
gółowe rozeznanie i pieniądze pójdą tam,
gdzie będą najbardziej potrzebne – doda-
je. Decyzja o przyznaniu dofinansowania
zapadła 16 lutego br., natomiast do Urzę-
du Gminy Tarnów dotarła w poniedzia-
łek 5 marca.

Wa¿ne dla rolników!
Gminy Tarnów przypomina o możli-

wości składania wniosków w sprawie
zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolniczej. W spra-
wie zwrotu podatku według faktur VAT
za okres od dnia 1 września 2006  do
dnia 28 lutego 2007 roku należy zgła-
szać się do Urzędu Gminy Tarnów do 31
marca 2007 do pok. 107. Rolnicy, któ-
rzy nie wystąpią w wyżej wymienionym
okresie o zwrot podatku, mogą to uczy-
nić od 1 do 30 września bieżącego roku,
ale wówczas rozliczenie nastąpi tylko na
podstawie faktur zebranych za okres od
1 marca do 31 sierpnia 2007 roku.

Odznaczenia dla
rodziców ¿o³nierzy

Pięć małżeństw z terenu Gminy Tar-
nów zostało odznaczonych medalem „Za

Konkurs na has³o
promocyjne
rozstrzygniêty

Rozstrzygnięty został
konkurs na hasło promo-
cyjne Gminy Tarnów.
Jury, w którego skład
weszli Elżbieta
Chrząszcz zastępca Wój-
ta Gminy Tarnów, Alicja Kusior – sekre-
tarz gminy, Jerzy Kosiba – redaktor cza-
sopisma „Temi”, Anita Minor p.o. Kierow-
nik Centrum Kultury Sportu i Inicjatyw
Europejskich Gminy Tarnów oraz Piotr
Pawlina – specjalista ds. Promocji jedno-
głośnie wyłoniło zwycięskie hasło: „Gmi-
na Tarnów – Planujesz – Realizujesz!”
Jego autorem jest Anna Papuga z Gim-
nazjum w Zbylitowskiej Górze. Zwycię-
skie hasło już wkrótce pojawiło się na ma-
teriałach promocyjnych gminy. Jury po-
stanowiło także przyznać wyróżnienie
hasłu autorstwa Katarzyny Chmury z
Tarnowca: „Moje życie – moja gmina Tar-
nów”.

Dary dla Kamieñca
Podolskiego

Blisko pięćdziesięcioosobowa grupa
przedstawicieli samorządu i mieszkańców
Gminy Tarnów uczestniczyła w dniach 16-
18lutego w transporcie darów dla Polaków
zamieszkałych na Podolu.

W skład delegacji weszli radni, władze
samorządowe, pracownicy urzędu oraz dy-
rektorzy szkół leżących na terenie gminy.
Inicjatorem wyjazdu był wójt Grzegorz
Kozioł, dla którego nie była to pierwsza
tego typu akcja.

Dary zbierane były przez mieszkańców,
w szczególności przez uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów z terenu gminy.
Były wśród nich ubrania, przybory szkol-
ne oraz żywność. W transporcie znalazły

się także materiały wykończeniowe i ele-
menty wyposażenia „Domu Pielgrzyma”
w Kamieńcu Podolskim: prawie 50 m2 pły-
tek ceramicznych, wkład kominkowy oraz
kilkadziesiąt drewnianych łóżek. Pomoc
naszym rodakom na Podolu niewątpliwie
była najważniejszym celem naszego wyjaz-
du – podkreśla sekretarz gminy Alicja
Kusior. – Niemniej jednak przyniósł on

Zasługi dla Obronności Kraju”. Uroczy-
stość odbyła się 1 marca w Starostwie
Powiatowym. Medal taki otrzymują ro-

dzice, którzy wychowali wielu synów-
żołnierzy. Odznaczeni zostali: Janina i
Stanisław Balasowie z Woli Rzędziń-
skiej, Maria i Henryk Górscy z Poręby
Radlnej, Janina i Alfred Niepsujowe z
Białej, Stanisława i Wiesław Wójcikowie
z Tarnowca oraz Helena i Marian Cio-
choniowie z Woli Rzędzińskiej. Oprócz
medali otrzymali oni upominki ufundo-
wane przez Wójta Gminy Tarnów.

Z rycerzem na plastronie
Młody zawodnik Unii Tarnów Szymon

Kiełbasa będzie występował na zawo-
dach z herbem gminy na plastronie –
taki zapis został zawarty na umowie o
sponsoringu podpisanej z żużlowcem
przez Wójta Gminy Tarnów Grzegorza
Kozioła. Uroczyste wręczenie umowy
miało miejsce w poniedziałek 5 marca.
Trzy tysiące złotych, jakie otrzyma od
gminy, Szymek ma zamiar przeznaczyć
na skompletowanie własnego motoru. -
To dla mnie bardzo duża pomoc, bo dość
długo zbierałem na własny sprzęt i gdy-
by nie wsparcie gminy oraz różnych
firm, pewnie nie prędko by się udałoby
– cieszy się żużlowiec. Wsparcie finan-
sowe młodego sportowca jest pierwszym
tego typu działaniem, ale – jak zapowia-

da wójt Kozioł – nie ostatnim. - Chciał-
bym, aby wspieranie dobrze zapowiada-
jących się sportowców z terenu gminy
stało się naszą tradycją – podkreśla.

Szymon Kiełbasa trenuje czarny sport
od połowy 2004 roku. We wrześniu ubie-
głego roku uzyskał licencję żużlową.

ciąg dalszy na stronie 10
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W tym roku będzie startował w zawo-
dach Młodzieżowej Ligi Południowej
oraz w zawodach Młodzieżowych Dru-
żynowych Mistrzostw Polski. Zapytany,
kiedy zobaczymy go na meczu ligowym,
odpowiada: - Jeśli się wykażę i będę lep-
szy od innych, trener na pewno da mi
szansę. Szymek mieszka w Jodłówce-
Wałkach i jest uczniem II klasy techni-
kum mechanizacji rolnictwa w Techni-
kum nr 9 w Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Ogrodniczych w Tarnowie.

Wodoci¹g w Tarnowcu
W roku 2006 w miejscowości Tarno-

wiec wykonano sieć wodociągową w ul.
Radosnej, Środkowej, Zamkowej, Nowej
i Rzemieślniczej o łącznej długości 4340
m. Do sieci wodociągowej podłączono 82
budynki. Wartość wodociągu wyniosła
278 000 złotych. W rejonie ul. Środko-
wej, Zamkowej i Radosnej wykonano
także kanalizację sanitarną o długości
4160 metrów i wartości zadania 670 200
zł. Do kanalizacji podłączono ok. 80 bu-
dynków.

Ruszaj¹ prace
interwencyjne

Dobra wiadomość dla wszystkich nie-
posiadających pracy. Zgodnie z zapowie-
dziami składanymi  przez Wójta podczas
kampanii wyborczej, na terenie Gminy
rozpoczynają się prace interwencyjne.
Chętni do ich podjęcia proszeni są o zgła-
szanie się do Urzędu Gminy.

Wypalanie traw
Wójt Gminy Tarnów zwraca się z ape-

lem do wszystkich mieszkańców gminy
o niewypalanie trawy na miedzach,
łąkach i nieużytkach. Pogląd, że w ten
sposób niszczy się nasiona chwastów, a
popiół użyźnia ziemię jest błędny. Wy-
palając trawy, niszczy się ich zawiązki,
wyjaławia się ziemię, pozbawia się pta-
ków gniazd, zabija żyjące owady. Rów-
nowaga w przyrodzie, która jest istotą
współistnienia wszystkich gatunków,
zostaje bezpowrotnie zburzona. Wymy-
kający się spod kontroli ogień niszczy
zabudowania, a czasem w płomieniach
giną też ludzie. Przypominamy, że że
wypalanie traw jest zabronione przez
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa oraz podlega
karze grzywny lub aresztu.

II Gminny Konkurs
poœwiêcony Janowi
Paw³owi II

12 marca w Urzędzie Gminy Tarnów
miało miejsce wręczenie nagród i otwar-
cie wystawy pokonkursowej II Gminne-
go Konkursu poświęconego Janowi Paw-

dokończenie ze strony 9 łowi II. W konkursie wzięły udział dzie-
ci z terenu Gminy Tarnów, a zorganizo-
wała go Szkoła Podstawowa w Błoniu.
Konkurs był rozgrywany w trzech kate-
goriach: konkurs wiedzy, plastyczny i li-
teracki.

W konkursie wiedzy na temat „Dziec-
ko wzorem świętości dla dorosłych?” I
miejsce zajęła Katarzyna Kądziołka
(Błonie, kl. V), II – Arletta Chaim (Po-
ręba Radlna, kl. V), III – Anna Cybul-
ska (Błonie, kl. V) W konkursie plastycz-
nym pod hasłem „Jan Paweł II jako po-
stać barwna swoją świętością” uczest-
nicy zostali podzieleni na trzy katego-
rie. W kategorii dzieci przedszkolnych
zwyciężyła Karolina Hołowicka z Koszyc
Małych, drugie miejsce zajęła Domini-
ka Kawa, a trzecie Emilia Tadel – oby-
dwie ze Zbylitowskiej Góry. W kategorii
klas I-III zwyciężył Krzysztof Daniel
(Koszyce Małe, kl. I), drugie miejsce za-
jęła Katarzyna Koza (Poręba Radlna, kl.
III), natomiast trzecie – Magdalena
Piech (Łękawka, kl. III). W kategorii
uczniów klas IV-VI miejsce pierwsze
przypadło Adamowi Chodakowi (Zgłobi-
ce, kl. IV), drugie Natalii Drwal (Jodłów-
ka-Wałki, kl. VI), a trzecie Marcinowi
Dulębie (Tarnowiec, kl. VI). Konkurs
literacki na temat „Co dzisiaj napisał-

byś papieżowi Janowi Pawłowi II w od-
powiedzi na Jego List do rodzin?” Zwy-
ciężyli ex aequo Michał Korman (Błonie,
kl. VI) oraz Grzegorz Imiołek (Koszyce
Wielkie, kl. VI). Drugie miejsce przypa-
dło Damianowi Copowi (Jodłówka-Wał-
ki, kl. kl. IV) i Mateuszowi Krasowi (Ko-
szyce Wielkie, kl. V). Trzecie miejsca za-
jęły: Joanna Katra (Poręba Radlna, kl.
VI) i Ksenia Tryba (Koszyce Wielkie, kl.
VI). W każdym konkursie i każdej kate-
gorii jury przyznało dodatkowo po trzy
wyróżnienia.

Pola nadziei w
Zbylitowskiej Górze

Włączając się do akcji na rzecz Tar-
nowskiego Hospic jum Domowego
„Pola Nadziei” dzieci z Publicznego
Przedszkola w Zbylitowskiej Górze
posadziły w ogródku przedszkolnym

cebulki żonkili. Natomiast w niedzie-
lę, 25 marca przed kościołem parafial-
nym odbyła się kwesta, podczas któ-

rej dzieci ubrane w żółte koszulki wo-
lontariuszy rozdawały wyhodowane
kwiaty, zbierając do puszek wolne dat-
ki. Zebraną kwotę, blisko 480 zł prze-
kazano na rzecz Hospicjum. Dzięki tej
akcji środowisko dowiedziało się, że
istnieją ludzie potrzebujący pomocy,
mogło również zobaczyć, jak czynnie i
twórczo dzieci potrafią realizować
działania na tak szczytny cel.

Konkurs im. Józefy
Frysztakowej

26 marca w Zespole Szkół Publicznych
w Tarnowcu odbył się XI Gminny Kon-
kurs Recytatorski im. Józefy Frysztako-
wej. W bieżącym roku dokonano zmia-
ny w regulaminie. Rozszerzono reper-
tuar o jeden dowolnie wybrany wiersz
spoza twórczości Poetki. Przewodniczą-
ca jury Joanna Korpanty oraz Andrzej
Król zwrócili uwagę na bardzo wysoki
poziom w obydwu grupach wiekowych
tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W
kategorii Szkoły Podstawowej I miejsce
zajął Dawid Jania z Poręby Radlnej, II -
Aleksandra Kułaga z Koszyc Małych, a
III - Gabriela Nosal z Woli Rzędzińskiej.

Natomiast w kategorii gimnazjum I
miejsce przyznano Elżbiecie Ignac z
Koszyc Wielkich, II - Marcie Masłow-
skiej z Tarnowca, zaś III przypadło Wio-
lettcie Warchoł z Koszyc Wielkich. Wy-
różnieni zostali: Sylwia Oćwieja z Ko-
szyc Małych, Bartłomiej Polek z Tar-
nowca, Kamila Jajkowska i Kinga Ma-
lisz – obie ze Zbylitowskiej Góry.

(red.)
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dy związane z podatkami wpłacanymi
przez podmioty gospodarcze. Wykona-
nie planu zagospodarowania prze-
strzennego i budowa infrastruktury
bez wątpienia pobudzi rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego. W efekcie
przyniesie to wzrost podatków od nie-
ruchomości od osób fizycznych. Jak
widać, istotą zwiększenia dochodów
budżetu nie musi być wysokość podat-
ków, ale ilość wpłacających. Im więcej
firm, im więcej mieszkańców, tym
większe wpływy do budżetu. Nie trze-
ba zatem podnosić podatków, tylko tak
zarządzać gminą, aby tereny naszej
gminy były atrakcyjne dla nowych
mieszkańców,  a warunki prowadzenia
działalności przyciągnęły inwestorów.

Pewnie wiele osób - czytając ten
tekst - zapyta, gdzie są dotacje unij-
ne, o których tyle się mówi i pisze?
Odpowiedź jest stosunkowo prosta.
Wszelkiego rodzaju pieniądze pozy-
skane z  UE nie  zas i la ją  budżetu
wprost. Są one przeznaczone na kon-
kretne cele i tylko tak mogą zostać
spożytkowane. Środki z funduszy eu-
ropejskich są wpisywane do budżetu
w specjalny sposób i zawsze są zwią-
zane z określonymi zadaniami inwe-
stycyjnymi lub projektami. Co daje
więc pozyskiwanie środków unijnych?
Ano to, że jeżeli realizację jakiejś in-
westycji sfinansujemy z pozyskanych
pieniędzy, to zaoszczędzone środki
własne gminy możemy przeznaczyć
na inne cele.

Dobrze mieć wiedzę, jakimi środka-
mi dysponuje samorząd i skąd one po-
chodzą. Najważniejsze jest jednak to,
żeby pieniądze były wydawane w prze-
myślany sposób. Jeżeli środki gminy
będą w większości rozdawane i „prze-
jadane”, to nie ma co liczyć na rozwój,
zwiększy się jedynie zadłużanie. W sa-
morządzie bowiem, tak samo jak in-
nych dziedzinach gospodarki, niezbęd-
ne jest inwestowanie, czyli takie wy-
korzystywanie pieniędzy, które zapew-
ni odpowiednie dochody także w przy-
szłości.

Grzegorz Drwal
Radny Gminy Tarnów

Pani Skarbnik Gminy Tarnów Ire-
nie Podrazie dziękuję za konsul-
tacje przy powstawaniu niniejsze-
go artykułu.

na złotych dochodu gminy. Najważ-
niejszym składnikiem tej kwoty około
13,7 miliona złotych, jest część oświa-
towa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego. Posługując
się pewnym uproszczeniem, można po-
wiedzieć, że są to pieniądze przekaza-
ne przez państwo samorządom na
utrzymanie szkół na terenie gminy.
Resztę tej kwoty czyli 1,8 miliona zło-
tych stanowią wyrównania subwencji
i odsetki.

POMOC SPOŁECZNA - to część
dochodów gminy, która przynosi pra-
wie 8,5 miliona złotych. Większości z
tej sumy bo aż 7,7 miliona, to dotacja
z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rzą-
dowej. Są to pieniądze przeznaczone
na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
„becikowe” oraz dodatki na przykład
z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad
dzieckiem i inne. Pozostałe kilkaset
tysięcy to dotacje celowe, między in-
nymi na zasiłki i ośrodki pomocy spo-
łecznej.

Około 1,5 miliona pochodzi z dzia-
łów:  GOSPODARKA MIESZKA-
NIOWA -  prawie 400 tysięcy z najmu
i dzierżawy, OŚWIATA I WYCHOWA-
NIE - ponad 300 tysięcy z opłat wno-
szonych przez rodziców za pobyt dzieci
w przedszkolach), EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWACZA - prawie
300 tysięcy – to odpłatność rodziców
za wyżywienie dzieci na stołówkach,
ADMINISTRACJA PUBLICZNA  -
prawie 200 tysięcy z dotacji, ROL-
NICTWO I ŁOWIECTWO - około 150
tysięcy wpłat mieszkańców na wodo-
ciągi i kanalizację, DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA  -  blisko 20 tysięcy z
opłat za usługi (cmentarze komunal-
ne), TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -
pozostałe opłaty.

Zastanówmy się, czy władze gminy
są w stanie wpływać na dochody? Nie-
trudno policzyć, że większość środków
do subwencje i dotacje przekazywane
przez budżet państwa. Na ich wyso-
kość wpływ samorządowych władz jest
niewielki. Jednak podobną część sta-
nowią dochody od osób prawnych (firm
i instytucji) i fizycznych czyli podat-
ników. Tutaj możliwości są już o wie-
le większe. Jeżeli stworzone zostaną
korzystne warunki do zakładania i
działania firm, to zwiększą się docho-

Na początku każdego roku, w samo-
rządach rozpoczyna się dosyć gorącz-
kowa dyskusja o budżecie. Uzgodnie-
nie dochodów i wydatków budżeto-
wych spędza sen z powiek wójtom,
burmistrzom i prezydentom miast.
Przyczyna jest bardzo prosta: wydat-
ki są spore, a pieniędzy zawsze braku-
je. Mieszkańcy miast i gmin chcą mieć
przecież nowe drogi, wyremontowane
szkoły, wodociągi i kanalizację. Nie-
wielu jednak zastanawia się nad tym,
skąd biorą się pieniądze w budżecie
gminy czy miasta. Może więc warto
zastanowić się, jakie czynniki decy-
dują o wysokości środków, które może
wykorzystać gmina w ciągu roku. Kon-
strukcję budżetu najlepiej opisać na
konkretnym przykładnie. Dlatego też
posłużymy się projektem budżetu
Gminy Tarnów na rok 2007.

Oczywiście analizę trzeba zacząć od
tych pozycji, które decydują o wyso-
kości dochodów szacowanych łącznie
na nieco ponad 43 miliony złotych.
DOCHODY OD OSÓB PRAW-
NYCH, OSÓB FIZYCZNYCH to po-
nad 17,5 miliona złotych. Na taką
sumę składa się tak zwany udział gmi-
ny w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa wynoszący prawie 9
milionów złotych. To po prostu część
(około 36 %) podatków PIT, które
płacą mieszkańcy Gminy Tarnów „od-
dana” przez budżet państwa do dys-
pozycji samorządu. Kolejny istotny
składnik stanowią wpływy z podatku
od osób prawnych - około 6 milionów.
Jest to suma podatków od nierucho-
mości wpłacanych przez firmy działa-
jące na terenie naszej gminy. Przycho-
dy z podatków płaconych przez osoby
fizyczne - czyli każdego z nas - to 2 mi-
liony złotych. Suma ta obejmuje po-
datki od nieruchomości, podatek rol-
ny, podatek od środków transporto-
wych i podatek od czynności cywilno-
prawnych. Można powiedzieć, że są to
pieniądze uzyskiwane przez samorząd
bezpośrednio od mieszkańców. Pół
miliona dodatkowego dochodu stano-
wią różnego rodzaju opłaty, w tym eks-
ploatacyjna, skarbowa a także za wy-
dawanie zezwoleń na sprzedaż alkoho-
lu.

Bardzo ważna pozycja to RÓŻNE
ROZLICZENIA. Pod tą niepozorną
nazwą znajdujemy ponad 15,5 milio-

Sk¹d bior¹ siê pieni¹dze
w bud¿ecie gminy?

KOMENTARZ
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Oko³o 30-40 dzieci dziennie korzysta ze œwietlicy w Oœrodku Wsparcia Dzien-
nego, który od grudnia ubieg³ego roku dzia³a przy parafii Mi³osierdzia Bo¿ego
w Woli Rzêdziñskiej. Oœrodek zosta³ zorganizowany i wyposa¿ony dziêki Sta-
rostwu Powiatowemu w Tarnowie.

Przez cztery godziny dziennie, od 13.00 do 17.00 z zajęć w ośrodku mogą
korzystać dzieci ze Szkoły Podstawowej. Zajęcia odbywają się według planu -
podkreśla kierownik mgr Bogusława Cegielska. - W pierwszej godzinie odby-
wają się zajęcia plastyczne w grupach. W trakcie roku szkolnego główny na-
cisk kładziemy na pomoc w odrabianiu lekcji. Niejednokrotnie są sytuacje,
że trzeba przy dziecku usiąść i pomóc w odrobieniu zadań. O stałej porze
przygotowywany jest posiłek. Po podwieczorku są zajęcia dowolne. Do dys-
pozycji dzieci jest sala komputerowa z projektorem multimedialnym i dostę-
pem do internetu, tenis stołowy, bilard oraz gry planszowe.

Dzieci mają możliwość obejrzenia ciekawych i wartościowych filmów, nie
tylko z zakresu edukacji szkolnej, ale również religijnej – dodaje proboszcz
parafii Miłosierdzia Bożego ks. Stanisław Szufnara.

W świetlicy zatrudnione są trzy osoby. Ośrodkiem kieruje Bogusława Ce-
gielska, którą w opiece wychowawczej wspiera Ewa Kuta. Trzecia z zatrud-
nionych osób, Janina Sysło zajmuje się przygotowywaniem posiłków, sprzą-
taniem i innymi koniecznymi pracami. W pracy wspomagają je wolontariusz-
ki, szczególnie z parafialnego oddziału Caritas – podkreśla ks. Stanisław Szuf-
nara. - Wsparcie takie jest bardzo potrzebne, gdyż planowano, że z Ośrodka
korzystać będzie około dwadzieściorga dzieci, a jest ich o wiele więcej.

Ośrodek jest wciąż doposażany, jest w fazie dalszej organizacji, ale wszyst-
ko wskazuje na to, że będzie działał coraz prężniej. - Myślę, że jest to bardzo
potrzebne, szczególnie w naszym środowisku, gdzie dzieci nie mają zbyt wielu
możliwości dobrego zagospodarowania czasu po szkole. A po czterogodzin-
nym pobycie w Ośrodku dzieci wracają do domu po posiłku i z odrobionymi
lekcjami. To bardzo ważne i dla rodziców, którzy zazwyczaj pracują, i dla
dzieci – podkreśla ks. Szufnara. Myślę, że bardzo istotne są też zajęcia logo-
pedyczne - dodaje Bogusława Cegielska. - Część dzieci ma problemy z wy-

mową i im wcześniej te wady zostaną skorygowa-
ne, tym lepiej – dlatego od lutego zostanie zatrud-
niona jako logopeda mgr Hanna Strojny.

Zarówno proboszcz, jak i kierowniczka Ośrodka
podkreślają bardzo dobrą współpracę ze Szkołą
Podstawową im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Na-
uczyciele wraz z dyr. mgr Bernadettą Paszowską
na czele, chętnie włączają się we współpracę. Po-
mogli między innymi - co podkreśla Ksiądz Pro-
boszcz - w zorganizowaniu spotkania z okazji Dnia
Babci i Dziadka, na którym dzieci wystawiły ja-
sełka.

(pw)

Po miesi¹cach oczekiwañ 23 lutego spo³ecznoœæ szkolna Publicznego Gimnazjum
nr 1 im. ks. W³adys³awa Kowalczyka i Szko³y Podstawowej im. b³. Edmunda Boja-
nowskiego  powita³a w swoich progach goœci zaproszonych na oficjalne otwarcie
nowo powsta³ego kompleksu.

Po Mszy Świętej odprawionej w Kościele Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędziń-
skiej, w budynku gimnazjum rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Dyrek-
tor Gimnazjum Józef Lazarowicz powitał zaproszonych gości, wśród których zna-
leźli się m. in. Gospodarze Gminy Tarnów z Wójtem Grzegorzem Koziołem, Ma-
łopolski Kurator Oświaty Józef Rostworowski, Radni Rady Powiatu Tarnowskie-
go i Gminy Tarnów, Proboszczowie, Sołtysi, Matka Generalna Sióstr Służebni-
czek z Tarnowa. W wystąpieniach osób, które zabrały głos, nie zabrakło ciepłych

Wola Rzêdziñska

Ju¿ w rozbudowanym kompleksie szkolnym

Wola Rzêdziñska II

Oœrodek Wsparcia Dziennego ju¿ dzia³a

słów, życzeń i refleksji na temat wagi wychowania i
nauki dla rozwoju naszej miejscowości i nas samych.

W tym niecodziennym święcie szkoły nie mogło
zabraknąć akcentu artystycznego opracowanego
przez uczniów i nauczycieli obu szkół. Zaprezento-
wanym występem artystycznym młodzież pragnęła
podziękować tym, którzy nie pozostają obojętni na
jej potrzeby. Usiłowali także wyrazić wdzięczność,
szacunek i hołd dla dokonań bł. Edmunda Bojanow-
skiego, Sióstr Służebniczek i ks. Władysława Kowal-
czyka - ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju eko-
nomicznego, kulturalnego i bogactwa wartości du-
chowych mieszkańców Woli Rzędzińskiej.

Tym razem zaprezentowano fragmenty osnutej na
starej legendzie sztuki pt. „Brylantowy krzyżyk”.
Przez chwilę zebrani na sali gimnastycznej mogli
przenieść się w czasy średniowiecza, gdzie podobnie
jak dzisiaj rozgrywały się wielkie tragedie, a ludźmi
rządziły namiętności. Gromkie brawa i wzruszenie
na twarzach zebranych gości były najlepszą nagrodą
dla młodych aktorów.

Po występach artystycznych przyszedł czas na
zwiedzanie kompleksu WOLA 2. Zwiedzający oglą-
dali sale lekcyjne z przekonaniem, że będą one uła-
twieniem w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Agnieszka Oćwieja
Anna Wajda

Lucyna Podraza

W programie dnia Ośrodka znajdują się
także „klasyczne” zabawy grupowe.

Fot. Piotr Pawlina

WYDARZENIA
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WYDARZENIA

Jod³ówka-Wa³ki

Nowa ksi¹¿ka ks.
Tadeusza Wolaka

Czy fakt usiądnięcia na torcie
pozostawionym przez parafiankę
w... konfesjonale może być zna-
kiem Bożej Opatrzności? Pro-
boszcz parafii Jodłówka-Wałki,
ks. dr Tadeusz Wolak nie ma
w tym względzie najmniejszej
wątpliwości i daje temu wyraz w
swojej opartej na własnej biogra-
fii książce pod tytułem Od 30 lat
więcej modlimy się do Opatrzno-
ści Bożej, która ukazała się wła-
śnie nakładem autora.

Autor niebywale barwnie i intere-
sująco łączy fakty ze swego życia z
przekonaniem, że nic na świecie nie
dzieje się bez woli Bożej Opatrzności.
Całym swym życiem ks. Tadeusz Wo-
lak potwierdza, że wypowiedziane
ponad sto lat temu w chwili zwątpie-
nia słowa Kazimierza Przerwy-Tet-
majera: „Lecz niewielu tylko jeszcze
mami oko w trójkąt wprawione i na
świat patrzące” są wierutnym kłam-
stwem. Fakt, że owo w „Oko w trój-
kąt wprawione” kieruje naszym lo-
sem wyziera z każdej strony „rysu au-
tobiograficznego”, bo taki podtytuł
nadał swojej pracy Autor, i z każdej
zamieszczonej w nim fotografii, któ-
rych bogata galeria dopełnia całości
obrazu.

Obok niewąptliwych „rekolekcji”,
praca ks. dr. Tadeusza Wolaka daje
nam mnóstwo wiedzy historycznej o
historii parafii w Jodłówce-Wałkach.
Autorowi gratulujemy kolejnej inte-
resującej publikacji i z niecierpliwo-
ścią czekamy na następne.

(pw)

nie parafii, które wzbogacono fotografia-
mi. Przedstawiono również ważne wyda-
rzenia parafialne w postaci kalendarium
oraz szczegółowe informacje o działalno-
ści Domu Zakonnego Sióstr Karmelitanek
Misjonarek Terezjanek. Na szczególną
uwagę zasługuje bogata i bardzo atrakcyj-
nie wykonana galeria zdjęć z różnego ro-
dzaju uroczystości i wydarzeń parafial-
nych. Ostatnim, czwartym elementem tej
strony jest dział ,,Historia Tarnowca”, w
którym bardzo szczegółowo została zapre-
zentowana historia miejscowości autor-
stwa Jerzego Okońskiego.

Istotne jest, że w tworzenie strony in-
ternetowej angażują się, oprócz au-

torów, rów-
nież sami parafianie, o czym świadczy ga-
leria zdjęć z wizyty Ojca Świętego Bene-
dykta XVI w Polsce, która powstała wła-
śnie na bazie zdjęć wykonanych przez pa-
rafian, oraz omówiona powyżej historia
Tarnowca.

Warto podkreślić, że zawartość graficz-
na strony nie powoduje obniżenia jej funk-
cjonalności. Strona „ładuje się” bardzo
szybko nawet przy zwykłym połączeniu
modemowym. O popularności strony
świadczy ponad sześć tysięcy odsłon od
momentu jej powstania oraz niemal 70
wpisów w Parafialnej Księdze Gości.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
tej strony internetowej. Naprawdę warto.

(pch)

Od ponad roku pod adresem www.tarno-
wiec.diecezja.tarnow.pl funkcjonuje strona
internetowa Parafii pw. Œw. Józefa Rze-
mieœlnika w Tarnowcu. Jest to pierwsza tego
typu strona na terenie gminy Tarnów. Au-
torami strony s¹ ks. prob. Stanis³aw Skow-
ron oraz parafianin - Pawe³ Chrz¹szcz.

Strona jest wykonana w atrakcyjnej
formie graficznej, prezentując jednocze-
śnie bogatą zawartość merytoryczną.
Strona podzielona jest na cztery zasad-
nicze działy tematyczne. W dziale ,,Ak-
tualności” znajdujemy m. in. podstawo-
we informacje teleadresowe i osobowe,
aktualne ogłoszenia parafialne, intencje
mszy świętych oraz kalendarz

liturgiczny na
dany tydzień. Warto podkreślić, że in-
formacje te są aktualizowane na bieżą-
co, co stanowi niewątpliwy atut strony.

W dziale ,,Duszpasterstwo” zawarto
informację o obowiązującym w parafii
porządku mszy świętych, składzie oso-
bowym Rady Duszpasterskiej, Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolickich oraz Li-
turgicznej Służby Ołtarza. W tej części
strony zawarto również wykaz rejonów
z wyszczególnieniem zakresu, jaki obej-
mują oraz osobami odpowiedzialnymi za
każdy z nich.

Ważnym elementem strony internetowej
jest dział ,,Nasza Parafia”. Zaprezentowa-
no tutaj szczegółowe informacje o patro-

Tarnowiec

Parafia w internecie
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FELIETON

mogą być elementem zapowiadanego bi-
lansu otwarcia. Nie chodzi mi – mimo po-
noć złośliwego charakteru – o czepianie się.
Dlatego nie pokazuję na przykład stanu
ulic: Środkowej, Wspólnej czy Przyczki,
jako dróg w których wykonywano instala-
cje wodne i kanalizacyjne. Ale chcę poka-
zać ulicę nietkniętą kopaniem, a niemoż-
liwą - jak widać - do przejścia po jakich-
kolwiek opadach (fot. 1). Jest to jedna z
kilku podobnie wyglądających dróg w Tar-
nowcu. Jej stan wytłumaczyć może tylko
nazwa – to ulica naprawdę Księżycowa.

Nie uwierzę, że jedna z bogatszych gmin
małopolskich nie jest w stanie zorganizo-
wać farby i kilku godzin pracy pracowni-
ka interwencyjnego na wymalowanie przy-
stanku przy drodze wojewódzkiej (fot. 2).
Jako jeden z przejawów nowego zapowia-
dano ostatnio w lokalnej prasie ustawie-
nie kolorowych tablic-witaczy na grani-
cach gminy. Ten przy głównej drodze wio-
dącej przez Tarnowiec będzie stał na szczę-
ście daleko od pokazanego przystanku.
Powitanie na gminnych rogatkach będzie
więc - wedle zapowiedzi - okazałe. Przy-
stanek stoi w podobnym stanie od lat, więc
już chyba wszyscy  przywykli do jego nie-
powtarzalnego wyglądu. Martwi mnie tyl-
ko to, że na ostatnim wiejskim zebraniu
zgłoszono pomysł oświetlenia tego przy-
stanku. Lepiej wcześniej go chyba napra-
wić, wymalować, a dopiero potem oświe-
tlić. A może korzystający z przystanku się
skrzykną, wykonają proste porządki, a
gmina wykona oświetlenie? Możliwości
jest kilka, efekt powinien być szybki, bo
to - niestety - chyba kompromitacja gospo-
darzy.

opadają. Tak sobie ostatnio spacerowałem
po Tarnowcu, na szczęście z aparatem...

Jako ilustrację do tego tekstu chciałbym
wykorzystać trzy fotografie, wykonane
w odległości zaledwie 300 metrów od sie-
bie. Chciałem je pokazać dla zachowania
równowagi z zawsze kolorowymi, piękny-
mi obrazkami z gminnej gazetki, jakimi na
ogół byliśmy epatowani. Chciałem je po-
kazać dlatego, że nasza piękna gmina ma
oczywiście i swoje drugie, mniej urzekają-
ce oblicze. A także dlatego, że u początku
działalności nowego kierownictwa gminy
podobne do pokazanych niżej obrazki

Nie jest trudno być felietonistą na szcze-
blu centralnych mediów. Nieodległe dni
pokazały jak pasjonującym i wdzięcznym
tematem do refleksji może być ogólnona-
rodowe poszukiwanie pracy dla byłego pre-
miera albo ojca dziecka aktywnej jakby
inaczej byłej radnej Samoobrony. Nie mniej
pasjonujące są realia wielkiej polityki,
uprawianej przez rządzącą koalicję. Jak-
że wdzięczne dla felietonisty jest widowi-
sko, prowadzące między innymi do coraz
większej izolacji naszego kraju na arenie
międzynarodowej, bezsensowne wymachi-
wanie szabelką nacjonalizmu i narodo-
wych kompleksów pod nosem jednego z
najważniejszych partnerów gospodar-
czych, zamykającego swój rynek i zakrę-
cającego kurki z gazem. Jakże porywające
są meandry myśli(?) dwóch wicepremie-
rów, albo żywy język obelg jakiego wzglę-
dem siebie używają bohaterowie walki o
wolną Polskę. O ciągłym obniżaniu stan-
dardów krajowej polityki nie warto nawet
pisać. To tylko coraz bardziej zniesmacza
i zniechęca do obywatelskiej aktywności,
wywołuje niechęć do jakiejkolwiek działal-
ności społecznej.

Felietonista-amator gminnej gazetki ma
teoretycznie mniejsze możliwości do re-
fleksji. Na szczęście jednak inna też może
być ich tematyka. Miejsce przeważnie ja-
łowych sporów politycznych zająć mogą
sprawy bliskie, przyziemne problemy dnia
codziennego. Na ogół nie mamy czasu na
głębsze refleksje, chwilę zastanowienia,
przejeżdżamy lub przechodzimy wielokroć
obok miejsc pozornie znanych, ciągle
gdzieś się śpieszymy. Gdy jednak moment
refleksji się pojawi, czasem po prostu ręce

Piêkna nasza gmina   

Ulica nomen omen Księżycowa.

Pomalować czy wymienić? A może obsadzić iglakami?
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Należy zaakcentować, że po opatrzno-
ściowym dopuście Bożym do grzechu pier-
worodnego, Chrystus przez Mękę, Śmierć
na krzyżu i Zmartwychwstanie, dokonał
zbawienia ludzi dobrej woli, czyli gene-
ralnego oczyszczenia ludzi z pierworod-
nej zmazy odziedziczonej po naszych pra-
rodzicach. Przez ten opatrznościowy do-
pust Bóg nie skrzywdził człowieka, ale go
jeszcze prze obficie ubogacił. O tym napi-
sał św. Paweł dający dużo optymizmu i
nadziei, że dobro zwycięży: ,,Tam, gdzie
wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozla-
ła się łaska” (Rz 5, 20). Chrystus po to
ustanowił Sakramenty święte, by przez
nie ludzi oczyszczać.

Pomocne i skuteczne do oczyszczenia
ludzi są sakramentalia ustanowione
przez Kościół święty. Symboliczne, ale bo-
gate w treść znaczenie ma pokropienie lu-
dzi wodą święconą. Wtedy przez modli-

twę Kościoła krople wody święconej ob-
mywają ludzi z tego, co się Bogu nie po-
doba.

Nie tylko pamiętamy o codziennej to-
alecie i kosmetyce nasze materialnego
ciała, ale też oczyszczamy się pod wzglę-
dem duchowym. Oczyszczamy nie-
śmiertelną duszę przez codzienną mo-
dlitwę poranną i wieczorną, przez ra-
chunek sumienia, rekolekcje, a w nie-
dziele i święta przez uczestnictwo w
Eucharystii. Liturgia mszalna też na-
wołuje do oczyszczenia. Na początku
Mszy św. kapłan zawsze wzywa wier-
nych do ponownego oczyszczenia:
,,Przeprośmy Boga za nasze grzechy...”
Wierni przez spowiedź powszechną
oczyszczają się, by z czystym sumieniem
uczestniczyć w Chrystusowej Euchary-
stii. Nawet troski codziennego życia po-
łączone czasem z cierpieniem oczysz-
czają człowieka. Otwierają oczy na
eschatologię i zachęcają do modlitwy
oraz dają cierpliwość i wyrozumiałość
względem bliźnich.

Okażmy więcej pokory wobec Stwórcy i
nie bądźmy za bardzo zadufani we
własną niewinność, modląc się słowami
psalmu: ,,Obmyj mnie zupełnie z mojej
winy i oczyść mnie z grzechu mojego...
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję” (Ps
51, 4 i 9).

ks. dr Tadeusz WOLAK

Ostatnio na łamach codziennej prasy
można było aż do znudzenia czytać o lu-
stracji, weryfikacji oraz o nawoływaniu
do oczyszczania polityków, samorządow-
ców, Kościoła w Polsce, dziennikarzy itp.
Widać było, że wszystko działo się przy
równoczesnym wzajemnym obrzucaniu
się błotem podejrzeń o agenturalną współ-
pracę ze służbami PRL-u.

Powyższe prasowe artykuły nakazują-
ce do oczyszczania wszelkiego życia pu-
blicznego z podejrzeń o szkodliwość na-
szej ojczyźnie, były dla mnie inspiracją
do przypomnienia sobie i Czytelnikom
prawdy teologicznej, że Bóg w tajemni-
cy Opatrznościowej nie tylko podtrzy-
muje istnienie świata materialnego
wraz i istotami rozumnymi i nierozum-
nymi, ale też permanentnie go oczysz-
cza. W poniższym artykule mam zamiar
poruszyć trzy zagadnienia. Po pierwsze,

Opatrzność oczyszcza świat nieraz przez
bolesny dla człowieka dopust Boży. Po
drugie, Chrystus przez wylaną krew na
krzyżu oczyścił  ludzi wszystkich czasów,
a po trzecie - w Kościele trwa nieustan-
ny proces oczyszczania z popełnionych
przewinień.

Oczyszczanie świata, człowieka i wszel-
kich innych stworzeń rozpoczęło się tuż
po grzechu pierworodnym naszych pra-
rodziców, kiedy nastąpiło w kosmosie
ogólne zachwianie, a w człowieku - spu-
stoszenie wywołane przez grzech pierwo-
rodny. To opatrznościowe oczyszczanie
trwa po dziś dzień  i tak będzie do końca
wieków. A czy biblijny potop (por. Rdz 7,
6-24) nie był wielkim oczyszczeniem  świa-
ta i wszelkich żyjących istot?

Bóg-Opatrzność ciągle oczyszcza ko-
smos poprzez wszelkie cyrkulacje po-
wietrzne, wichury, burze, deszcze, grzmo-
ty, a nawet trzęsienia ziemi czy wulkany.
Także zmiany pór roku w wielkiej mie-
rze przyczyniają się do oczyszczania at-
mosfery. Pewnie, że często te ,,zabiegi ko-
smetyczne” na globie ziemskim są przy-
kre dla człowieka, ale trzeba przyjąć mą-
drość dopustu Opatrzności. Bóg ma
w tym konkretny cel dla dobra ludzi i
zachowania równowagi w świecie. Tu
trzeba dodać, że z prawa natury wszyst-
kie stworzenia instynktownie oczyszczają
się, dokonując codziennej toalety.

  ca³a(?)
FELIETON

OPATRZNOŒCIOWE
OCZYSZCZANIE
KOSMOSU I KOŒCIO£A

Ostatnie dni są głównie dzięki batalii o
ratowanie doliny Rospudy czasem zwrotu
ku ekologii i ochronie środowiska. Na
gminnym podwórku mamy problemy nie-
co innej na szczęście natury. Przykład -
niestety - jeden z wielu traktowania drzew
(fot. 3) nie jest budujący. Drzewo wiado-
mości dobrego i złego przy drodze wiodą-
cej w kierunku cmentarza mogłaby zastą-
pić ustawiona w tym bardzo ruchliwym
miejscu tablica ogłoszeń. To chyba najlep-
sze wyjście w kierunku likwidacji takiej
wątpliwej ozdoby miejscowości i gminy. A
gdy chodzi o wyjście skuteczne, można by
chyba sięgnąć po środki prawne i z powagą
urzędu podjąć walkę z obrzydliwym bar-
barzyństwem. Wszak wyraźnie widać na-
zwy i adresy sprawców.

I można by długo i dalej w podobnym
tonie: zarośnięte chaszczami gminne dział-
ki, wszechobecne śmieci, zniszczone zna-
ki drogowe, problemy rozmaitej natury.
Ale by to nie było tylko narzekanie, na
koniec optymistycznie. Na szczęście świa-
domość, że rządzenie to nie tylko aktywa,
ale i trudne nieraz pasywa, nie opuszcza
jak na razie nowego kierownictwa gminy.
Widać, że niektóre z podniesionych spraw,
będą rozwiązywane (np. projekt ulicy Księ-

życowej). Na rozwiązanie innych wspólny-
mi siłami urzędu, radnych, nowo wybra-
nej Rady Sołeckiej i przy pomocy poten-
cjalnych beneficjentów mieszkańcy jak
zawsze mają nadzieję. I jak dotąd cierpli-
wie czekają. A wyborczy zegar tyka...

Jerzy Okoński

Oryginalna tablica ogłoszeń.
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