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Zag³osuj na
place zabaw
Ju¿ od 6 czerwca mo¿na g³osowaæ na place za-
baw dla Gminy Tarnów. Zarejestruj siê na www.ni-
vea.pl i pomó¿ wygraæ place zabaw dla naszej
gminy. Liczy siê ka¿dy g³os.

Samorząd Gminy Tarnów zgłosił do konkur-
su dwie lokalizacje placów zabaw: przy Przed-
szkolu Publicznym w Tarnowcu oraz na terenie
Centrum Wsi w Zbylitowskiej Górze. Do chwili
oddania do druku bieżącego numeru „Nowin”
plac w Tarnowcu zajmował miejsce w pierwszej
setce, zaś plac w Zbylitowskiej Górze, znajdował
się dopiero w czwartej setce. Nie oznacza to jed-
nak, że Gmina Tarnów nie może wygrać oby-
dwu placów. - Rozstrzygnięcie wyników głoso-
wania I etapu już 1 sierpnia, ale głosowanie po-
trwa aż do końca paździer-
nika. Tylko od solidar-
ności naszych
mieszkańców
zależy, czy
wygramy –
p o d k r e ś l a
wójt Gminy
Tarnów.

Aby od-
dać głos,
należy wejść
na stronę
www.nivea.pl,
kliknąć zakład-
kę „100 placów
zabaw na 100 lat
Nivea”, a następ-
nie kliknąć przycisk „Weź
udział w głosowaniu”. Zostaniemy wtedy prze-
kierowani na stronę http://www.100latnivea.pl/
glosowanie. Za pierwszym razem trzeba się za-
rejestrować, później wystarczy już tylko samo za-
logowanie. Po zalogowaniu wystarczy wybrać
plac i oddać na niego głos.

Można oddać jeden głos dziennie. Ale głoso-
wać może każdy, kto tylko założy swój profil. A
do tego trzeba mieć tylko własny adres e-mail,
na który przesłany zostanie link z aktywacją
konta. To znaczy, że z tego samego komputera
codziennie może głosować cała rodzina. Do gło-
sowania warto też zachęcić znajomych.

W latach dziewiêædziesi¹tych na progu
samorz¹dnoœci wyzwaniami, jakie sta³y
przed samorz¹dami by³y wodoci¹gi, te-
lefony czy kanalizacja. Wodoci¹g i tele-
fony s¹ ju¿ wszêdzie, coraz mniej te¿
bia³ych plam zwi¹zanych z kanalizacj¹,
ale to nie oznacza, ¿e przed samorz¹da-
mi nie ma nowych wyzwañ. Jednym z naj-
powa¿niejszych s¹ plany zagospodaro-
wania przestrzennego.

Mówiąc językiem urzędowo-prawnym,
plan zagospodarowania przestrzennego
to całokształt działań związanych z or-
ganizacją użytkowania terenów. - Celem
zagospodarowania przestrzennego jest
zarówno ochrona określonych wartości
przestrzeni, jak i racjonalne kształtowa-
nie przestrzeni przez wyznaczanie tere-
nów inwestycyjnych, przemysłowych, ale
również terenów rolniczych i leśnych.
Działania te muszą zmierzać do rozwoju
zrównoważonego, który jest dążeniem do

zachowania równowagi pomiędzy ele-
mentami naturalnymi środowiska a dzia-
łalnością człowieka – mówi kierownik
referatu zagospodarowania przestrzen-
nego Urzędu Gminy Tarnów Wioletta
Kaliwoszka-Kawula. - Natomiast kształ-
towanie przestrzeni to działanie prze-
kształceniowe związane z nowymi kie-
runkami rozwoju społeczno-gospodar-
czego czyli określeniu przeznaczenia każ-
dego terenu. Plany zagospodarowania
przestrzennego są aktem prawa miejsco-
wego i stanowią podstawę wydawania
decyzji na lokalizację wszystkich inwe-
stycji, począwszy od budowy domu
mieszkalnego po obiekty handlowe i
wszelkie inwestycje drogowe – dodaje.

Tyle teoria. W praktyce jednak okazu-
je się, że plan zagospodarowania prze-
strzennego dla jednych jest błogosławień-
stwem, ale wśród innych wywołuje ne-

Plany zagospodarowania
przestrzennego – wyzwanie
nowych czasów?

Gospodarzem Œwiêta Plonów w Gminie Tarnów, które odbêdzie siê 14
sierpnia, bêdzie miejscowoœæ Radlna. Gwiazd¹ tegorocznych do¿ynek,
które odbêd¹ siê na boisku miejscowego klubu sportowego, bêdzie Ry-
szard Rynkowski.

dokończenie na stronie 13

Do¿ynki w Radlnej
z Ryszardem Rynkowskim
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NASZE SPRAWY

To dobra wiadomość dla wszystkich
kobiet urodzonych w latach 1942-
1961, które w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy nie korzystały z badań mammo-
graficznych – bezpłatne takie badania
będzie można wykonać w lipcu na te-
renie Gminy Tarnów.

W dniach 18-19 lipca mammobus zagości
przy ośrodku zdrowia w Woli Rzędzińskiej,
20 lipca – obok przychodni w Nowodworzu,
a 21 i 22 lipca – przy ośrodku zdrowia w Ko-
szycach Małych. Realizujące badania Cen-
trum Medyczne Maszachaba wysyła osobi-
ste zaproszenia, ale – jak zapewnia Renata
Wiśniewska prezes Centrum – z badań będą
mogły skorzystać również te panie, które nie

odpowiednio 1,2 zł i 1 zł – dodaje. Oznacza
to, że jeśli dziecko przebywać będzie w przed-
szkolu dodatkowo cztery godziny dziennie,
to odpłatność wyniesie 5,6 zł. Mnożąc to
przez 21 dni, bo tyle przeciętnie dni w mie-
siącu dziecko uczęszcza do przedszkola, daje
to kwotę 117,6 zł. Osobną opłatę ponosić
będą rodzice za wyżywienie dziecka.

To dużo czy mało? - Według naszej wie-
dzy w innych samorządach odpłatność ta
wynosi od 1,4 do 1,8 zł. To oznacza, że w
naszej gminie przyjęliśmy najniższe z moż-
liwych stawek – wyjaśnia Elżbieta
Chrząszcz.

Dodajmy, że utrzymywanie przedszkoli
jest zadaniem własnym samorządów i nie
jest objęte subwencją oświatową, stąd też
przedszkola utrzymywane są wyłącznie z
kasy samorządów.

Krótko

W wakacje bezp³atnie
na basen

Samorząd Gminy Tarnów przygo-
tował na czas wakacji niespodziankę
dla uczniów z terenu gminy – będą
oni mogli bezpłatnie korzystać z ba-
senu szkolno-rehabilitacyjnego w
Woli Rzędzińskiej. Będzie on dostęp-
ny gratisowo dla uczniów z terenu
gminy w dni powszednie od godz.
14:00 do 16:00. Wstęp odbywać się
będzie za okazaniem legitymacji
szkolnych.

W pozostałych godzinach wstęp na
basen odbywać się będzie za nor-
malną odpłatnością: dorośli – 5 zł,
dzieci – 3 zł.

Stypendia
do odbioru

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Gminy Tarnów informuje ze w dniach
14 czerwca - 30 lipca 2011 roku bę-
dzie wypłacane stypendium socjalne
w Banku Gospodarstwa Krajowego w
Tarnowie, ul. Mickiewicza 2. Osoby
odbierające stypendium osobiście po-
winny mieć przy sobie dowód osobi-
sty. Decyzje o przyznaniu stypendiów
będą do odebrania w tym samym cza-
sie w sekretariatach szkół w miejscu
zamieszkania.

Fotoradar w akcji
Straż Gminna Gminy Tarnów in-

formuje, że fotoradar ustawiony jest
w Tarnowcu przy drodze wojewódz-
kiej 977.

SprawdŸ swój
dowód osobisty

Masz dowód osobisty z 2001 roku?
Sprawdź termin ważności! Wymiana
dowodu jest bezpłatna! mówiąc po prostu operat jest nieaktualny, nie

możemy nic zrobić, gdyż aktualizacja opera-
tu nie leży w naszych kompetencjach, ale Sta-
rostwa Powiatowego – dodaje.

- Ponieważ z problemem tym zwracają
się do mnie mieszkańcy bezpośrednio, a na
jednej z ostatnich sesji pytał o to także w
ich imieniu jeden z radnych, skierowałem
do Starosty Tarnowskiego prośbę o pilne
przystąpienie do dokonania aktualizacji
operatów ewidencyjnych nieruchomości
położonych na terenie Gminy Tarnów –
mówi wójt Grzegorz Kozioł. - Mam nadzie-
ję, że rychłe dokonanie aktualizacji w po-
szczególnych 15 obrębach Gminy Tarnów
powinno skutkować właściwym wymiarem
podatków od nieruchomości i podatku rol-
nego – podkreśla.

Czy to możliwe, żeby właściciele po-
równywalnych nieruchomości płacili
podatki w wysokości w sposób znaczą-
cy od siebie odbiegającej. Okazuje się,
że tak, a winnym takiego stanu rze-
czy jest... operat ewidencyjny nieru-
chomości.

Rzeczony operat ewidencji nieruchomości,
to – mówiąc najprościej – baza danych na te-
mat nieruchomości zawierający wszelkie in-
formacje o gruntach, budynkach i lokalach.
Sęk w tym, że dane te nie zawsze są aktual-
ne.  - To właśnie te informacje zawarte w ope-
racie ewidencyjnym są dla nas podstawą do
obliczenia wielkości podatku – mówi skarb-
nik Gminy Tarnów Irena Podraza. - I nawet
jeśli mamy wiedzę, że zawarte w nim dane
są niezgodne ze stanem faktycznym, czyli

Na ostatniej VIII sesji, która odbyła
się 28 czerwca, Rada Gminy Tarnów,
podjęła uchwałę w sprawie „ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzie-
lane przez przedszkola publiczne
w czasie przekraczającym podstawę
programową.” Oznacza to, że wiado-
mo już, ile w Gminie Tarnów trzeba
zapłacić za przedszkole.

- Zgodnie z ustawą o systemie oświaty –
wyjaśnia Elżbieta Chrząszcz, zastępca wój-
ta Gminy Tarnów – obowiązująca podstawa
programowa obejmuje pięć godzin i te go-
dziny są bezpłatne. Natomiast zgodnie z
przyjętą uchwałą, jeśli dziecko przebywać
będzie w przedszkolu więcej niż pięć godzin,
za każdą rozpoczętą godzinę rodzice zapłacą
1,4 zł. Natomiast za drugie i trzecie uczęsz-
czające do przedszkola dziecko będzie to

otrzymały zaproszenia, ale spełniają podane
wyżej warunki. Przebadać się będą mogły
nawet te osoby, które w Gminie Tarnów prze-
bywają na wakacjach, z tą jednak różnicą, że
o ile dla pań z terenu gminy wyniki będą do
odebrania w ośrodkach zdrowia, o tyle oso-
by mieszkające poza gminą będą zobowiąza-
ne uiścić drobną opłatę na poczet wysyłki
tychże wyników na wskazany adres. - Zachę-
cam wszystkie panie, które spełniają okre-
ślone wymagania, do skorzystania z tej ofer-
ty bezpłatnych badań, bo choć sama mam-
mografia nie należy do najprzyjemniejszych,
to jednak jej rola profilaktyczna w wykry-
waniu raka piersi jest nie do przecenienia –
podkreśla włodarz Gminy Tarnów.

Bezp³atne badania
mammograficzne

Nierówne podatki
– niesprawiedliwoœæ czy zaniedbanie?

Ile za przedszkole?
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z terenu gminy. Jury za talent aktorski wy-
różniło Justynę Sowę (SP Poręba Radlna)
i Patrycję Skrabot (SP Zbylitowska Góra).
Za walory edukacyjne sztuki wyróżniono
zespół SP z Koszyc Małych. Za najlepsze
wrażenie artystyczne nagrodzono zespół z
Poręby Radlnej, zaś statuetkę za najlepszy
występ aktorski otrzymała grupa z Woli
Rzędzińskiej.

Nowy radny powiatowy
Mariusz Tyrka – kierownik referatu Gospo-

darki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów
został nowym radnym Powiatu Tarnowskie-
go w miejsce Stanisława Bańbora, który zło-
żył mandat. Ślubowanie odbyło się na sesji
Rady Powiatu, która miała miejsce  we wto-
rek, 26 kwietnia. Mariusz Tyrka jest czwar-
tym – po Józefie Lazarowiczu, Tomaszu Stel-
machu i Mirosławie Banachu – radnym powia-
towym z terenu Gminy Tarnów. Nowy radny
powiatowy ma 38 lat, jest mieszkańcem No-
wodworza, jest żonaty i ma dwie córki.

Konkurs Poezji Józefy
Frysztakowej

W piątek, 29 kwietnia w Domu Ludowym
w Nowodworzu po raz kolejny odbył się
Konkurs Poezji Józefy Frysztakowej dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy Tarnów. W grupie gimna-
zjalistów najlepszą recytatorką okazała się
Paulina Teodorowicz, przed Sylwią Król
i Dawidem Janią. W grupie uczniów klas
starszych szkoły podstawowej najlepiej re-
cytowała Małgorzata Litwin, drugie miej-
sce zajęła Patrycja Skrabot, trzecie – Ju-

Europejscy bajarze
W czwartek, 14 kwietnia w ZSPiPP w Ko-

szycach Małych odbył się XI Gminny Kon-
kurs Literacko-Krasomówczy „Europejscy
Bajarze”. Najlepszymi bajarzami zostali: Ju-
styna Sowa i Katarzyna Imburska z Poręby
Radlnej, Dominika Karczmarczyk z Woli Rzę-
dzińskiej (SP nr 2), Rafał Spyra ze Zbylitow-
skiej Góry, Aleksandra Basta z Błonia, Wik-
toria Nowak z Łękawki oraz Karolina Kawa
z Koszyc Małych.

Najpiêkniejsze dekoracje
wielkanocne

W poniedziałek, 18 kwietnia w Domu Lu-
dowym w Błoniu miało miejsce rozstrzygnię-
cie organizowanego już po raz drugi konkur-
su na najpiękniejszą świąteczną dekorację. W
pierwszej grupie wiekowej zwyciężyła Alek-
sandra Łabędź, uczennica klasy II Szkoły
Podstawowej w Zgłobicach. W drugiej jury
przyznało nagrodę pracy wykonanej przez
dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowaw-
czej przy Szkole Podstawowej w Porębie Ra-
dlnej, natomiast wśród gimnazjalistów najlep-
sza okazała się praca Magdaleny Oćwiei
uczennicy klasy III tarnowieckiego gimna-
zjum. Zbiorowo nagrodzony został Zespół
Szkół Publicznych w Tarnowcu.

IX Przegl¹d teatralny
w Zbylitowskiej Górze

We wtorek, 19 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej w Zbylitowskiej Górze odbyła się
IX edycja Gminnego Przeglądu Teatrzyków
Szkolnych. Wzięło w nim udział sześć ze-
społów teatralnych ze szkół podstawowych
reklama

styna Sowa, zaś wyróżnienie jury postano-
wiło przyznać Karolinie Stolarz. Wśród
najmłodszych – uczniów klas I-III szkół
podstawowych triumfował najmłodszy
uczestnik konkursu, pierwszoklasista Ka-
rol Szczerba, na drugim miejscu jury oce-
niło recytację Nikoli Oleksyk, natomiast na
trzecim znalazła się Julia Zyguła.

Delegacja gminnego samorz¹du
z wizyt¹ w Szwajcarii

Nawiązanie współpracy ze szwajcarskim
samorządem oraz zapoznanie ze stosowany-
mi w tym kraju rozwiązaniami w zakresie
ekologii – to najważniejsze efekty pobytu de-
legacji samorządu Gminy Tarnów w Yens i
Morges, która miała miejsce w kwietniu. Pod-
czas wizyty odbyło się spotkanie z prefektem
dystryktu Morges Georgesem Zündem, któ-
re dotyczyło możliwości wykorzystania przez
Gminę Tarnów środków z funduszu szwaj-
carskiego pozostającego do dyspozycji nasze-
go kraju na kolektory słoneczne. Delegacja sa-
morządu Gminy Tarnów, którą tworzyli: wójt,
przedstawiciel Rady Gminy, specjalista ds. in-
westycji i ochrony środowiska oraz przedsta-
wiciel Centrum Animacji Kulturalnej, spo-
tkała się z włodarzem gminy Yens. To spo-
tkanie z kolei miało na celu wymianę do-
świadczeń, przede wszystkim pozyskania
wiedzy na temat funkcjonowania samorzą-
du w Szwajcarii, zwłaszcza w zakresie roz-
wiązań ekologicznych, jak przydomowe
oczyszczalnie ścieków czy oświetlenie hybry-
dowe. Szczególnie w tej ostatniej dziedzinie
prawdopodobnie takie rozwiązania wkrótce
pojawią się na terenie gminy.
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samorząd – parking przy cmentarzu ko-
munalnym w Tarnowcu. Nawierzchnia
betonowa została wykonana w dwóch ko-
lorach: miejsca parkingowe są z betonu
czerwonego, natomiast drogi dojazdowe do
miejsc parkingowych – z szarego. Wraz z
budową kanalizacji opadowej oraz oświe-
tleniem gminny samorząd wyasygnował
na realizację tej inwestycji prawie pół mi-
liona złotych, przy czym była ona współfi-
nansowana ze środków zewnętrznych.

Nowa si³ownia
W czwartek, 12 maja swoją działalność

zainaugurowała kolejna siłownia - tym ra-

zem w Zawadzie. Siłownia mieści się w
udostępnionym nieodpłatnie niezamiesz-
kałym domu prywatnym, zaś o jej wypo-
sażenie zadbał gminny samorząd, który
wyasygnował na ten cel około pięciu ty-
sięcy złotych.

Wsparcie dla m³odych
sportowców

Filip Jasiak, pięt-
nastolatek, utalento-
wany szachista i
uczeń gimnazjum w
Tarnowcu oraz De-
bora Sajdak – osiem-
nastoletnia koszy-
karka ze Zbylitow-
skiej Góry są kolejny-
mi młodymi sportow-
cami, których wsparł
finansowo samorząd
Gminy Tarnów.

Filip jest jednym z
młodszych zawodni-
ków występujących
w trzeciej lidze se-
niorów. Wśród dwu-
nastu najlepszych
drużyn małopolski
reprezentuje lokal-
ny klub „MSKS
GAMBIT Tarno-
wiec”. Na swoim
koncie ma szereg

sukcesów na krajowych i międzynarodo-
wych turniejach szachowych. Debora na-
tomiast od ośmiu lat trenuje w Młodzie-
żowym Klubie Sportowym Pałac Mło-
dzieży Tarnów. Wraz z drużyną zawod-
niczka zdobywała m. in. mistrzostwo i
wicemistrzostwo Małopolski oraz odno-
siła sukcesy na turniejach ogólnopol-
skich. - Cieszę się, że na terenie naszej
gminy ujawnia się coraz więcej warto-

Gminne obchody narodowego
œwiêta

Tegoroczne gminne uroczystości z okazji
Narodowego Święta 3 Maja obchodzone były
w Woli Rzędzińskiej I. Rozpoczęła je msza
święta w intencji ojczyzny odprawiona w miej-
scowym kościele. Bezpośrednio po mszy świę-
tej przed Pomnikiem Poległych odbyła się
dalsza część uroczystości, podczas której miały
miejsce okolicznościowe wystąpienia, złożenie
wieńców i wiązanek oraz program artystycz-
ny przygotowany przez młodzież ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej.
Oprócz mieszkańców i przedstawicieli gmin-
nego samorządu w uroczystości wzięli udział
m.in. poseł Józef Rojek, radni powiatowi Jó-
zef Lazarowicz i Tomasz Stelmach, delegacje
PiS oraz PSL.

Pieni¹dze na „Radosn¹ szko³ê”
W środę, 11 maja w Krakowie została pod-

pisana umowa na realizację zadania pod
nazwą „zakup pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkole” finansowanych z pro-
gramu „Radosna szkoła”. Pieniądze, które z
tego tytułu trafią do budżetu gminy, zostaną
przeznaczone na doposażenie w pomoce dy-
daktyczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli
Rzędzińskiej. Przekazane środki stanowić
będą 80 % wartości zadania.

Pieni¹dze na modernizacjê
remizy w Bia³ej

Gmina Tarnów już po raz trzeci z rzędu
sięgnie po środki programu „Małopolskie
remizy” prowadzonego przez samorząd wo-
jewództwa małopolskiego. Pozyskane w
tym roku czterdzieści tysięcy złotych zosta-
nie wykorzystane na modernizację budyn-
ku remizy OSP w Białej. W obiekcie tym za
około sto tysięcy złotych zostanie wykona-

na modernizacja węzła sanitarnego i kuchni
oraz adaptacja poddasza.

Tarnowiec ma nowy parking
Prawie 1500 m2 i sześćdziesiąt miejsc

postojowych ma ukończona właśnie kolej-
na inwestycja zrealizowana przez gminny

ściowych młodych ludzi, którzy mają
swoje pasje, nie wstydzą się nich, a cięż-
ko pracując osiągają sukcesy i stanowią
dla innych przykład do naśladowania –
podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.

Na ratunek cmentarzom
wojennym

W środę, 18 maja przedstawiciele nowo
utworzonego w Gminie Tarnów Stowa-
rzyszenia Opieki nad Cmentarzami z I i
II Wojny Światowej oraz Miejscami Pa-
mięci Narodowej w Małopolsce spotkali
się z przedstawicielami Austriackiego
Czarnego Krzyża – organizacji, która m.
in. wspiera finansowo inicjatywy zwią-
zane z odnową cmentarzy z I wojny świa-
towej oraz opiekę nad tymi miejscami:
płk. prof. Erwinem Fitzem oraz płk. Fre-
idrichem Schusterem. Celem spotkania
było zapoznanie się z możliwościami
wsparcia przez tę organizację odnowy
cmentarzy z I wojny światowej znajdu-
jących się na terenie gminy.

Absolutorium udzielono
Udzielenie Wójtowi Gminy Tarnów ab-

solutorium z wykonania budżetu za 2010
rok – to najważniejsza decyzja podjęta
przez radnych na Sesji Rady Gminy Tar-
nów, która odbyła się we wtorek, 24 maja
w Radlnej. Ostatecznie na dwudziestu
obecnych na sesji radnych za udzieleniem
absolutorium głosowało osiemnastu, je-
den z radnych wstrzymał się od głosu,
zaś jeden był przeciw. Podczas sesji mia-
ło miejsce pożegnanie Rozalii Płanety,
wieloletniej przewodniczącej jedynego
działającego na terenie gminy Koła Go-
spodyń Wiejskich w Woli Rzędzińskiej,
która ze względu na stan zdrowia zrezy-
gnowała z pełnionej funkcji.

Unijne pieni¹dze dla zg³obickich
stra¿aków

Do gminy trafią kolejne unijne pienią-
dze, tym razem na zakup samochodu ra-

towniczo-gaśniczego z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego.
Środki te zostały pozyskane w głównej
mierze dzięki staraniom ochotników ze
Zgłobic. Wartość samochodu to około 150
tysięcy złotych, z czego dotacja przeka-
zana za pośrednictwem Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP wyniesie dziewięćdzie-
siąt tysięcy złotych, reszta stanowić bę-
dzie wkład własny jednostki, który zo-
stał przekazany przez gminny samorząd.
Nowy samochód do Zgłobic trafi już je-
sienią.
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Unijne pieni¹dze na aktywizacjê
bezrobotnych

Już po raz czwarty Gmina Tarnów we
współpracy z gminami Skrzyszów i Pleśna
realizuje program aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych współfinansowany ze
środków unijnych w ramach POKL dystry-
buowanych przez Wojewódzki Urząd Pra-
cy. Tegoroczną edycją programu, która
nosi tytuł „W rodzinie siła”, objęte zosta-
ło czterdzieści dwie kobiety. W ramach
programu osoby bezrobotne uczestniczą

m. in. w kursach gotowania i pieczenia,
szycia, uczą się obsługi kasy fiskalnej oraz
zdobywają umiejętność fakturowania. Na
realizację programu łącznie pozyskane zo-
stało około ośmiuset tysięcy złotych. Pro-
gram, którym od 2008 roku zostało obję-
tych już około dwustu pięćdziesięciu ko-
biet będzie realizowany do 2013 roku.

Gminny Dzieñ Dziecka
W sobotę, 28 maja w Koszycach Małych

miał miejsce Gminny Dzień Dziecka połą-
czony z pięćdziesięcioleciem koszyckiego
przedszkola. W programie imprezy poja-
wiły się zarówno występy artystyczne ko-
szyckich maluchów, jak i profesjonalne po-
kazy – przedstawienie „Zdrowo i bezpiecz-
nie” zespołu Magda Show czy pokaz
uczestników telewizyjnego show „You can
dance”. Na najmłodszych czekała zabawa
taneczna, losowanie atrakcyjnych nagród,
pokazy teatru ognia, policji, straży pożar-
nej, sprzętu motocyklistów z „Watahy”
oraz dogoterapia. Atrakcje kulinarne ser-
wował osobiście wójt Grzegorz Kozioł, któ-
ry w kucharskiej czapie dodatkowo chęt-
nie pozował do zdjęć z najmłodszymi.

Nowe w³adze w gminnej OSP
W sobotę, 28 maja na X Zjeździe Oddzia-

łu Gminnego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Tarnowie wyłoniono
nowy zarząd na lata 2011-2016. Prezesem
został Henryk Solak, wiceprezesami – Bar-
tosz Łaśko i Andrzej Muniak, gminnym ko-
mendantem wybrano Jana Michalika, se-
kretarzem została Jolanta Kałuża, zaś
skarbnikiem Stanisław Czernecki. W skład
prezydium wszedł także Daniel Gniewek.
Ponadto w zarządzie znaleźli się: Marek
Cichy, Łukasz Zych, Mariusz Kuroś, Da-
riusz Tokarz, Krzysztof Wzorek, Zbigniew
Gniewek, Wojciech Hońdo, Henryk Gór-
ski, Mieczysław Kłósek, Krzysztof Ptak,
Aleksander Łukasz, Marian Molek, Stefan
Kukułka i Sebastian Guzik. Komisję Re-
wizyjną tworzyć będą: Ryszard Cop – prze-
wodniczący, Marcin Chrzanowski – sekre-
tarz i Stefan Kolak – członek.

reklama
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Si³ownia w B³oniu
W środę, 1 czerwca działalność zainau-

gurowała kolejna szósta już siłownia w
Gminie Tarnów. Tym razem otworzyła
one swoje podwoje dla młodych pasjona-
tów kultury fizycznej w Domu Ludowym
w Błoniu. Z siłowni, o której wyposażenie
zadbał gminny samorząd, można korzy-
stać od poniedziałku do piątku w godz.
16:00-20:00.

Bêdzie
promowaæ
g³osem

Samorząd gminy
Tarnów wsparł fi-
nansowo Monikę
Płanetę utalento-
waną wokalistkę z
Woli Rzędzińskiej. W zamian za przeka-
zany sponsoring Monika zobowiązała się

Uczniowie z Gminy Tarnów
lepsi ni¿ w Ma³opolsce

25,58 – tyle wynosi średnia ilość
punktów ze sprawdzianu szóstoklasi-
sty uzyskana przez uczniów w Gmi-
nie Tarnów. Średnia wyników uzyska-
nych przez uczniów z terenu Gminy
Tarnów jest o 0,14 punktu lepsza od
średniej dla całej OKE obejmującej
swym zasięgiem Małopolskę, Podkar-
pacie i Lubelszczyznę. Wśród gmin-
nych szkół najlepiej spisała się Szkoła
Podstawowa nr 1 w Woli Rzędzińskiej,
której uczniowie uzyskali średnią
29,82 punktu na 40 możliwych. Tuż
za nimi znaleźli się uczniowie z wo-
lańskiej Szkoły Podstawowej nr 2 ze
średnią 28,05. Na kolejnych miejscach
znaleźli się uczniowie „podstawówek”
z Tarnowca, Błonia i Zgłobic, którzy
uzyskali średnią powyżej 27 punktów.
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wzbudził bieg główny rozgrywany w ka-
tegorii „Open”, którego uczestnicy zma-
gali się z dystansem dwóch tysięcy dwu-
stu metrów. Najszybszymi uczestnikami
biegu głównego na mecie stali się: Mag-
dalena Mrugacz z Kerlikówki oraz Grze-
gorz Czyż z Bogumiłowic. Tradycyjnie
też w biegu tym wzięła udział drużyna
gminnego samorządu, której kapitanem
był wójt Grzegorz Kozioł.

Ka¿de dziecko ma prawo byæ
zdolne i m¹dre

W czwartek, 9 czerwca w hali widowi-
skowo-sportowej w Koszycach Wielkich
odbyło się podsumowanie projektu
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy”. W projekcie, którego
edukatorem była Beata Drwal, uczestni-
czyło przez minione trzy lata 561
uczniów ze wszystkich dwunastu szkół
Gminy Tarnów. Zasadniczym elementem
podsumowania projektu był występ
pierwszoklasistów, na którym w tańcu,
wierszach, układach gimnastycznych,
krótkich scenkach teatralnych w języku
polskim i angielskim zaprezentowali oni
swe umiejętności.

Podziêkowanie dla
przedsiêbiorcy

W poniedziałek, 13 czerwca w Urzędzie
Gminy Tarnów odbyło się spotkanie wój-
ta Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła
oraz rodzin Budzików i Jachymów ze
znanym lokalnym przedsiębiorcą Wiesła-
wem Frysem, właścicielem firmy Wes-
Bud z Nowodworza. Celem spotkania
było podziękowanie Wiesławowi Fryso-
wi za wsparcie, jakiego udzielił wspo-
mnianym rodzinom poszkodowanym
podczas ubiegłorocznej powodzi, przeka-
zując im beton o wartości kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych. Zarówno rodzina Ja-
chymów z Nowodworza, jak i rodzina Bu-
dzików z Poręby Radlnej straciły swoje
domy w wyniku osuwisk i konieczna sta-
ła się ich odbudowa w innym miejscu. Ro-
dzina Jachymów na ten cel otrzymała
również działkę budowlaną od Samorzą-
du Gminy Tarnów.

„Galicjaner Stetl” w Buczynie
W czwartek, 16 czerwca, w lesie Bu-

czyna na terenie Zbylitowskiej Góry, jak
co roku rozpoczęły się Dni Pamięci
Żydów Galicyjskich. Zainaugurowały je
wspólne modlitwy duchownych katolic-
kich i żydowskich w intencji tysięcy osób,
głównie narodowości żydowskiej zamor-
dowanych tutaj przez nazistów w czasie
drugiej wojny światowej. W uroczystości
wzięli udział m. in. przedstawiciele gmin-
nego samorządu oraz delegacje i poczty
sztandarowe szkół z terenu gminy.

Umowa na koszyckie centrum
podpisana

W piątek, 17 czerwca, w przeddzień
oddania do użytku nowego centrum wsi
w Koszycach Wielkich, zastępca wójta

promować gminę podczas swoich wystę-
pów na muzycznych festiwalach i prze-
glądach, a także podczas imprez na tere-
nie gminy. Wolańska gimnazjalistka jest
wokalnym objawieniem poprzedniego
roku. Od tej pory zdążyła już wyśpiewać
sobie wiele czołowych miejsc w konkur-
sach i przeglądach wokalnych m. in. na
przeglądzie i konkursach piosenki angiel-
skiej, konkursie piosenki obcojęzycznej,
konkursach piosenki patriotycznej. Ma
za sobą występy przed słowacką publicz-
nością, wielokrotnie występowała także
na imprezach organizowanych na tere-
nie gminy.

Modlitwa o beatyfikacjê
Nie tylko mieszkańcy Zawady i uczest-

nicy memoriału, ale przedstawiciele władz
różnego szczebla modlili się 5 czerwca o

beatyfikację ojca Zbigniewa Strzałkow-
skiego podczas specjalnej mszy świętej w
zawadzkim kościele. Obecni byli m. in.
posłowie Józef Rojek i Michał Wojtkiewicz,
Starosta Tarnowski Mieczysław Kras,
Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz
zawadzki radny Grzegorz Drwal. Nie za-
brakło także krewnych i współbraci zabi-
tego w Peru zakonnika.

Pobiegli po raz ósmy
Rekordowa liczba 228 uczestników, za-

cięta rywalizacja oraz mnóstwo widzów
towarzyszyły VIII Biegowi Memoriałowe-
mu Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego,
który został rozegrany w niedzielę, 5
czerwca w Zawadzie. W „Biegu Skrzata”
zwyciężyli Emilia Kowalik z Tarnowa
oraz Dawid Chaim ze Świebodzina. W
„Biegu Młodzika” najlepsi okazali się
Weronika Zegar z Zaczarnia oraz Bartło-
miej Czwakiel z Woli Rzędzińskiej. W
„Biegu Kangura” zwyciężyli: Monika Ka-
pustka z Ładnej i Konrad Kowalik z Tar-
nowa. Tradycyjnie bardzo dużo emocji

Gminy Tarnów Sławomir Wojtasik oraz
Skarbnik Irena Podraza podpisali w
Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Małopolskiego umowę o współfi-
nansowaniu tej inwestycji ze środków
unijnych. Ponieważ inwestycja została
już wykonana oznacza to, że pieniądze
pozyskane na realizację tej inwestycji
ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich wdrażanych za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania „Zie-
lony Pierścień Tarnowa” już wkrótce
trafią do gminnej kasy. - Bardzo do-
brze, że stanie się to właśnie teraz, bo
realizując przyjęty budżet, pieniądze
już wydaliśmy, a wszystko, co trafi do
gminnej kasy w znaczący sposób wpły-
wa na redukcję deficytu i pozwala nam
realizować nowe inwestycje – mówi wójt
Grzegorz Kozioł. - Mamy w zanadrzu
kolejne projekty i kiedy pojawią się
nowe programy będziemy składać ko-
lejne aplikacje – dodaje.

Porozumienie
z Csíkszentsimon

Podczas pobytu w Gminie Tarnów de-
legacji z gminy Csíkszentsimon z Sied-
miogrodu (Rumunia) w piątek, 17 czerw-
ca zostało podpisane porozumienie o
współpracy pomiędzy gminami. Doku-
ment parafowali wójt Grzegorz Kozioł –
po stronie Gminy Tarnów oraz burmistrz
László Fábián – po stronie Csíkszentsi-
mon. Przypieczętowaniem porozumienia
była brama seklerska – dar od siedmio-
grodzkiego samorządu, która stanęła w
centrum Koszyc Wielkich. Wzajemne
kontakty samorządów trwają już od ubie-
głego roku. - Porozumienie, które podpi-
saliśmy, otwiera drogę do szerszych wza-
jemnych kontaktów mieszkańców – mówi
wójt Grzegorz Kozioł. - Mam na myśli
przede wszystkim dzieci i młodzież, czę-
sto z ubogich rodzin, które dzięki temu
będą miały okazję poznać swoich rówie-
śników z innych krajów, a także odbyć
atrakcyjną wycieczkę, podczas której zo-
baczą ciekawe miejsca i dowiedzą się wie-
lu interesujących rzeczy – dodaje.

Umowa na centrum wsi
w Zawadzie przekazana

W środę, 22 czerwca w malowniczej
scenerii widoku z Góry Św. Marcina w
Zawadzie odbyło się uroczyste przeka-
zanie podpisanej 8 czerwca umowy na
realizację projektu pn. Rewitalizacja
centrum wsi Zawada w otoczeniu za-
bytkowego kościoła z XV wieku na
szlaku architektury drewnianej. Umo-
wę wójtowi Grzegorzowi Koziołowi
przekazał Stanisław Sorys, członek Za-
rządu Województwa Małopolskiego.
Na inwestycję, która już praktycznie
została zrealizowana, dofinansowanie
ze środków unijnych wyniesie ponad
sześćset jedenaście tysięcy złotych
przy całkowitej wartości projektu nie-
znacznie przekraczającej milion.
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Samorząd Gminy Tarnów z powo-
dzeniem już od dwóch lat realizuje
program mający na celu popularyza-
cję przypadającego 2 maja Dnia Flagi
Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku
jej adresatami zostali przede wszyst-
kim najmłodsi mieszkańcy gminy.

     W poprzednich latach do mieszkańców
dotarło już ponad 3,5 tysiąca flag, stąd też w
tym roku gimnazjaliści rozprowadzili przed
kościołami tylko około ośmiuset flag, nato-
miast wśród przedszkolaków i uczniów młod-
szych klas szkół podstawowych zostały roz-
prowadzone małe biało-czerwone chorągiew-
ki oraz baloniki w narodowych barwach. W
związku z tym w dniach 28 i 29 kwietnia
wszystkie gminne szkoły i przedszkola – tak-
że i niepubliczne – odwiedzili reprezentanci
samorządu: wójt Grzegorz Kozioł, jego zastęp-
cy Elżbieta Chrząszcz i Sławomir Wojtasik,
przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mi-
tera oraz wiceprzewodniczący Jan Nowak i
Eugeniusz Wojtarowicz. Przedstawiciele sa-
morządu nie tylko wręczyli najmłodszym
wspomniane chorągiewki i baloniki w naro-
dowych barwach, ale także wzięli udział w
specjalnie zorganizowanych apelach i poga-
dankach poświęconych narodowej fladze. -
 Adresatami naszego programu w tym roku
uczyniliśmy najmłodszych, bo uważamy, że
świadomość patriotyczną należy kształtować
od najmłodszych lat – podsumowuje włodarz
gminy. W sumie zostało rozdanych około
dwóch tysięcy biało-czerwonych akcesoriów.
Ponadto w biało-czerwone flagi zostały przy-

strojone ważne miejsca w poszczególnych
miejscowościach oraz główne ciągi ulic w Ko-
szycach Wielkich, Zbylitowskiej Górze i Woli
Rzędzińskiej. - Mam nadzieję, że w kolejnych
latach uda nam się umieścić flagi również i w
pozostałych miejscowościach – konkluduje
wójt Grzegorz Kozioł.

     W działaniach propagujących Dzień Fla-
gi Rzeczpospolitej Polskiej gminny samorząd
wsparli członkowie gminnego oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół
– Świat Pracy”, którzy 2 maja odbyli rajd ro-
werowy po gminie. Z biało-czerwonymi cho-
rągiewkami przymocowanymi do rowerowych
kierownic odwiedzili wszystkie gminne miej-
scowości, także przekazując napotkanym
mieszkańcom flagi narodowe. - Był to raczej
gest symboliczny, bo flag mieliśmy niewiele,
ale spotkaliśmy się z dużym zainteresowa-
niem i życzliwością mieszkańców –mówi pre-
zes PTG „Sokół – Świat Pracy” Gmina Tar-
nów Marek Zaranek. - Mam nadzieję, że
w przyszłości uda się nam kontynuować tę
niezwykle ważną imprezę i będzie się ona roz-
rastać – dodaje. Prezes gminnego Sokoła do-
daje także, że niewiele widział na terenie
gminy domów, na których nie powiewałaby
biało-czerwona. Zadowolenia z tego powodu
nie kryje wójt Grzegorz Kozioł. - Cieszę się,
że nasze apele spotkały się z tak dużym odze-
wem mieszkańców. Nie zamierzamy jednak
na tym poprzestać, bo – jak już nieraz mówi-
łem – płomień pamięci trzeba podtrzymywać,
żeby nie zagasnął. I my będziemy to robić –
dodaje.

Zabytkom
na ratunek

Szereg przedsięwzięć mających na
celu renowację zabytkowych obiek-
tów na terenie gminy podjął w ostat-
nim czasie Samorząd Gminy Tarnów.

Jak to zazwyczaj bywa, większość zabyt-
ków na terenie gminy to obiekty sakralne
– nie tylko świątynie, ale i przydrożne
krzyże i kapliczki, które kiedyś ludzie licz-
nie stawiali nie tylko dla podkreślenia swej
pobożności, ale także jako akty błagalne,
bądź dziękczynne wota. Te właśnie ka-
pliczki otoczone troską przez fundatorów
bądź ich spadkobierców, z czasem tracą
swoich opiekunów i co-
raz bardziej niszczeją.
Te właśnie obiekty objął
swoją troską Samorząd
Gminy Tarnów. - Choć
nie jest to zadanie gmi-
ny, nie możemy pozwo-
lić, aby ten wspaniały
element naszego kultu-
rowego dziedzictwa
uległ zniszczeniu pod-
kreśla – mówi wójt
Grzegorz Kozioł. - Dla-
tego szukamy różnych
możliwości, aby sukce-
sywnie kolejne gminne
kapliczki remontować.

Po odrestaurowaniu
krzyża przy ulicy Weso-
łej i kapliczki Matki Bo-
żej w drzewie w Koszy-
cach Małych, a także kapliczki Matki Bo-
żej w Porębie Radlnej, przyszedł czas na
renowację kapliczek św. Jana Nepomuce-
na w Koszycach Wielkich oraz Serca Je-
zusowego w Porębie Radlnej. Te dwie
ostatnie weszły w część programów budo-
wy centrów wsi w tych miejscowościach
finansowanych ze środków unijnych. W
planach samorządu jest renowacja kolej-
nych. - Priorytetem jest tutaj kapliczka św.
Floriana w Zbylitowskiej Górze, którą bę-
dziemy remontować wraz z realizacją in-
westycji budowy centrum tej miejscowo-
ści – podkreśla włodarz Gminy Tarnów.

Remonty kapliczek to niejedyne podej-
mowane przez gminny samorząd działa-
nia na rzecz zabytków. W ramach współ-
finansowanej z MRPO inwestycji rewita-
lizacji otoczenia zabytkowego kościoła w
Zawadzie zostały wyremontowane tzw.
„soboty” i dach, a kościół został wyposa-
żony w urządzenia gaśnicze mgłowe. W
tym roku gmina przeznaczyła i przekaza-
ła ze swojego budżetu także dwadzieścia
tysięcy złotych na prace konserwatorskie
w neogotyckim kościele pw. św. Piotra
i Pawła w Porębie Radlnej oraz trzydzie-
ści tysięcy złotych na renowację ołtarza w
zabytkowym kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze.

W dniach 6-18 czerwca w Łękawce miał
miejsce I Plener Rzeźbiarski zorganizowany
przez Centrum Animacji Kulturalnej Gminy
Tarnów. W tym czasie grupa rzeźbiarzy z ca-
łego kraju wykonała osiem 2,5-3 metrowych
rzeźb, które w przyszłości stanowić będą ozdo-
bę centrów wsi w poszczególnych miejscowo-
ściach. W trakcie trwania pleneru artystów
odwiedziła młodzież z okolicznych szkół, od-
bywając w ten sposób nietypowe lekcje pla-
styki. Komisarzem pleneru był artysta-rzeź-
biarz z Zawady Wojciech Ruszel.

Œwiêto flagi w Gminie Tarnów

Plener rzeŸbiarski
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Bardzo dobry pod wzglêdem
inwestycyjnym jest w Gminie
Tarnów bie¿¹cy rok. Na finiszu
znalaz³o siê, b¹dŸ znajdzie siê
w najbli¿szym czasie szereg
rozpoczêtych w minionych la-
tach inicjatyw. Inne s¹ konty-
nuowane, a jeszcze inne
wkrótce siê rozpoczn¹. Oto
krótki przegl¹d najwa¿niej-
szych spoœród nich.

Basen szkolno-
rehabilitacyjny w Woli
Rzêdziñskiej II

Budowany był przez blisko trzy
lata i kosztował prawie pięć mi-
lionów złotych. Współfinansowa-
ny ze środków zewnętrznych – bli-
sko sześćset pięćdziesiąt tysięcy
złotych wyasygnował na ten cel
PFRON. Niecka basenu ma wy-
miary 10 na 16,6 metra i została
wykonana z blachy kwasoodpor-
nej według najnowszych techno-
logii. Powierzchnia lustra wody
wynosi 166,7 m2. Ponieważ obiekt
ma służyć rehabilitacji – zarówno
dzieci, jak i dorosłych, na ścianie
przy basenie umieszczone zostały
urządzenia rehabilitacyjne: dwie
wylewki do masażu kręgosłupa,
trzy dysze do wzmacniania mię-
śni i ławka powietrzna. W osob-
nym pomieszczeniu zlokalizowa-
na została sauna, a cały obiekt
dwupiętrowy w pełni przystoso-
wany został dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Basen jest bu-
dynkiem wolnostojącym, z odręb-
nym wejściem, ale można dostać
się do niego bezpośrednio ze szko-
ły połączeniem przez salę gimna-
styczną. Uroczyste otwarcie i po-
święcenie basenu miało miejsce 21
maja.

Centrum wsi w
Koszycach Wielkich

Centrum wsi w Koszycach Wiel-
kich, które zostało poświęcone i od-
dane do użytku 18 czerwca, składa
się z dwóch części: jedną z nich sta-
nowi parking posiadający 22 miej-
sca postojowe, zaś drugą – mini-
park z odtworzonym stawem i zlo-
kalizowaną w centralnym punkcie
odnowioną kapliczką św. Jana Ne-
pomucena. Mieści się tam również
plac zabaw. Nad stawem zlokalizo-
wane zostały dwie altany z pomo-
stami. Całość obsadzona jest roślin-
nością. Ciekawym elementem ar-

GMINA (NADAL) BARD
chitektonicznym jest przystanek w
góralskim stylu. Elementem łączą-
cym parking z mini-parkiem jest
brama seklerska – dar od zaprzy-
jaźnionego samorządu Csíkszentsi-
mon. Jest to – po Tarnowie i Sta-
rym Sączu – trzecia tego typu bra-
ma w kraju, w tym pierwsza zloka-
lizowana na wsi. Wartość inwesty-
cji to około 0,8 miliona złotych, cze-
go 0,5 miliona stanowiły środki z
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich dystrybuowane w ramach osi
Leader przez Lokalną Grupę Dzia-
łania Stowarzyszenie „Zielony
Pierścień Tarnowa”.

Wielofunkcyjne boisko z
placem zabaw w
Zg³obicach

Uroczyste otwarcie wielofunk-
cyjnego boiska i placu zabaw przy
ulicy Tęczowej w Zgłobicach mia-
ło miejsce 26 czerwca. Boisko z po-
liuretanową nawierzchnią ma wy-
miary 35x13 metra. Na tej po-
wierzchni wkomponowane są bo-
iska do koszykówki, siatkówki
oraz tenisa. Obok boiska zlokali-
zowany został plac zabaw dla dzie-
ci. Cały obiekt został ogrodzony,
zostały też wykonane dojścia od
ulicy Tęczowej. Inwestycja zosta-
ła sfinansowana z budżetu gminy
Tarnów. Jej wartość to około trzy-
sta tysięcy złotych.

Centrum wsi w Zawadzie
Dofinansowana z unijnych środ-

ków inwestycja objęła: budowę
parkingu na 38 miejsc parkingo-
wych (882 m2) wraz z drogą do-
jazdową (o pow. 475 m2), wymia-
nę nawierzchni chodników, na-
prawę kamienno-drewnianego
ogrodzenia, wykonanie oświetle-
nia, wykonanie elementów małej
architektury turystycznej, kon-
serwację zabytkowych elementów
małej architektury, likwidację ba-
rier architektonicznych na doj-
ściach do obiektu, konserwację
dachu nad sobotami kościoła, wy-
konanie urządzenia gaśniczego
mgłowego. Wartość inwestycji,
która już niedługo zostanie zakoń-
czona, to ponad milion złotych, z
czego ponad 0,6 miliona pochodzi
ze środków unijnych.

Centrum wsi w Porêbie
Radlnej

W Porębie Radlnej trwa inwesty-
cja budowy centrum wsi. Prace
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DZO INWESTYCYJNA
obejmują zagospodarowanie placu
obok remizy OSP wraz z miejscem
na grill oraz zagospodarowanie oto-
czenia szkoły wraz z ogrodzeniem
i parkingiem. Wartość inwestycji
realizowanych ze środków wła-
snych to około 0,7 mln zł.

Centrum wsi
w £êkawce

Zagospodarowanie centrum wsi
w Łękawce składa się z dwóch ele-
mentów. Jeden – to budowa zato-
ki autobusowej wraz z parkingiem
zlokalizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie kościoła, drugi – to
wykonanie placu zabaw wraz z
boiskiem z nawierzchnią poliure-
tanową o wymiarach 27x20 m.
Wartość tej inwestycji realizowa-
nej ze środków pochodzących z
budżetu Gminy Tarnów to około
0,5 mln zł.

Dom komunalny
z przedszkolem
w Zbylitowskiej Górze

Został już rozstrzygnięty prze-
targ na realizację kolejnego eta-
pu budowy domu wielofunkcyjne-
go w Zbylitowskiej Górze, w któ-
rym m. in. mieścić się będzie
przedszkole. Realizowane w tym
roku prace obejmować będą wyko-
nanie instalacji wewnętrznych w
budynku. Wartość robót to około
dwieście tysięcy złotych.

Boisko ze sztuczn¹
muraw¹ w Woli
Rzêdziñskiej I

Nowe wielofunkcyjne, ogólnodo-
stępne gminne boisko ma wymia-
ry 32x70 m. Otacza je czterome-
trowe ogrodzenie, zaś nawierzch-
nia spełnia wymogi UEFA. Koszt
jego budowy wyniósł nieco ponad
pół miliona złotych: dwieście ty-
sięcy stanowiła dotacja pozyska-
na ze środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej Minister-
stwa Sportu i Turystyki, resztę
wyasygnował ze swego budżetu
gminny samorząd. Inwestycję zre-
alizowano w latach 2009-2010, zaś
prace zakończono w listopadzie
ubiegłego roku. Poświęcenie i od-
danie do użytku nowego obiektu
odbyło się 12 czerwca.

Kanalizacja w Jod³ówce-
Wa³kach

Po budowie kanalizacji w ra-
mach programu ISPA jest to naj-

większa inwestycja w tym zakre-
sie prowadzona w ostatnich latach
w Gminie Tarnów. Jodłówka-Wał-
ki to jedna z ostatnich miejscowo-
ści na terenie gminy, która nie ma
jeszcze kanalizacji. Wartość inwe-
stycji w ciągu trzech lat wyniesie
6,8 mln złotych, z czego cztery
miliony pochodzą ze środków unij-
nych.

Szko³a w Tarnowcu
Trwa realizowana ze środków

własnych gminy rozbudowa szko-
ły w Tarnowcu. Został już roz-
strzygnięty przetarg, w wyniku
którego został wyłoniony wyko-
nawca finalnego etapu. Prace
będą prowadzone w tym roku i w
przyszłym inwestycja zostanie
zakończona. W ten sposób tarno-
wiecki zespół szkół zyska biblio-
tekę i nowe sale lekcyjne, co po-
zwoli m. in. na wprowadzenie w
szkole jednozmianowości.

Przedszkole
w Zg³obicach

Kontynuowana jest budowa
przedszkola w Zgłobicach. Został
już rozstrzygnięty przetarg, któ-
ry wyłonił wykonawcę kolejnego
etapu budowy. W tym roku zo-
staną zamontowane okna i wyko-
nane ścianki działowe. Wartość
robót to około 120 tysięcy złotych.

Nowe drogi
i chodniki

Rok 2011 jest bardzo dobry dla
gminnych dróg i chodników, bo-
wiem na inwestycje w tym zakre-
sie zostanie przeznaczone ponad
sześć milionów złotych. Nowe dro-
gi już powstały lub w najbliższym
czasie powstaną we wszystkich
miejscowościach gminy, a chodni-
ki przy drogach powiatowych –
szczególnie w Koszycach Małych.

Co dalej?
Są duże szanse, że w następ-

nych latach nie będzie konieczno-
ści inwestycyjnego wyhamowa-
nia, mimo że unijne programy już
się praktycznie zakończyły. - Na-
sze wnioski do Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich po pierw-
szym etapie zostały bardzo do-
brze ocenione. Jeśli się to po-
twierdzi, w następnych 2-3 latach
napłyną do nas kolejne pieniądze
unijne – podkreśla włodarz Gmi-
ny Tarnów.
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spotykają się na trzech posiedzeniach
miesięcznie – jedna sesja oraz dwa po-
siedzenia komisji (w wakacje jeszcze
mniej), co miesiąc trafia do nich odpo-
wiednio 621 lub 759 złotych. To stawka
bardzo niska, bywa, że w znacznie
mniejszych gminach radni mają więk-
sze diety.

I tu mit o niebotycznych dochodach
pryska. Należy przy tym pamiętać, że
dieta to nie jest dochód, jaki radny uzy-
skuje „na czysto”. Nie jest ona wpraw-
dzie obłożona podatkiem dochodowym
(PIT), ale w pierwszym rzędzie stanowi
rekompensatę utraconego wynagrodze-
nia, bowiem radny zobowiązany jest na
czas udziału w posiedzeniach brać urlop
bezpłatny w swoim miejscu pracy. W
efekcie, po odjęciu kosztów związanym
z wykonywaniem mandatu (rozmowy
telefoniczne, dojazdy, spotkania z miesz-
kańcami) okazuje się, że bycie radnym
to de facto wyłącznie funkcja społecz-
na, a związana z tym otoczka, to jedy-
nie nośna, lecz zupełnie nieprawdziwa
legenda.

Niejednokrotnie sami samorządowcy
zbulwersowani nieprawdziwymi plotka-
mi na temat ich niebotycznych uposa-
żeń postulują likwidację diet, lecz szyb-
ko okazuje się, że nie mogą tego uczy-
nić – nie ma takiej możliwości. Nawet
gdyby rada podjęła taką uchwałę, jako
sprzeczna z prawem zostanie ona uchy-
lona.

Nieco inaczej rzecz się ma w przypad-
ku sołtysów. Sołtys w Gminie Tarnów,
który na co dzień ma znacznie więcej
obowiązków niż radny, a dodatkowo
niejednokrotnie uczestniczy także w
tych samych posiedzeniach otrzymuje
dietę w formie miesięcznego ryczałtu.
Dotychczas było to 450 złotych, zaś na
ostatniej sesji, która odbyła się 28 czerw-
ca, radni zadecydowali o zwiększeniu jej
wysokości o sto złotych. Gwoli sprawie-
dliwości należy zaznaczyć, że sołtys
może „dorobić” jako inkasent podatku,
niemniej jednak nie jest to jakimś szcze-
gólnym przywilejem, ale jedynie formą
wynagrodzenia za czasochłonną i odpo-
wiedzialną pracę. W rzeczywistości za-
tem okazuje się, że również i w przy-
padku sołtysów dieta jest wyłącznie
zwrotem kosztów ponoszonych z racji
wykonywanych obowiązków.

     Parafrazując słynną piosenkę Mar-
cina Dańca, można by zatem zapytać:
co ich tam trzyma, dlaczego garną się
do pracy w samorządzie, skoro dorobić
się na tym raczej nie można? Odpowiedź
jest prosta: trzeba to lubić, trzeba mieć
w sobie tę społecznikowską pasję, która
daje wewnętrzny imperatyw pracy dla
wspólnego dobra, nie tylko kosztem wła-
snego czasu, ale i niejednokrotnie wła-
snej kieszeni. Zresztą, co stoi na prze-
szkodzie: każdy może poddać się wybor-
czej weryfikacji i spróbować.

Diety samorządowców – to temat
budzący wiele emocji i chwytliwe
propagandowe hasło, z którego nie-
zmiernie łatwo uczynić oręż w wal-
ce politycznej. Widać, że zbliżają się
wybory, gdyż różni samozwańczy
społeczni kontrolerzy, kryjąc się
pod płaszczem anonimowości,
snują wizje o niebotycznych die-
tach samorządowców, którzy prze-
kształcają samorządy w prywatne
folwarki, broniąc wyłącznie swoich
osobistych interesów. Objawia się
tutaj pewna schizofrenia, gdy oka-
zuje się, że owi kontrolerzy sami
sprawują funkcje społeczne i ich
wynagrodzenia pochodzą z pienię-
dzy podatników, zaś demagogicz-
ne wizje w konfrontacji z faktami
okazują się pospolitym kłamstwem.
Przyjrzyjmy się zatem faktom.

Jak w każdej polskiej gminie, a zatem
również w Gminie Tarnów, podstawą
regulującą zasady uchwalania diet jest
ustawa o samorządzie gminnym z 8
marca 1990 roku. Określa ona obszary,
w jakich mogą poruszać się radni uchwa-
lając wysokość swoich diet, przy czym
wysokość diety przysługującej radnemu
nie może przekroczyć – w ciągu miesią-
ca – łącznie półtorakrotności kwoty ba-
zowej określonej w ustawie budżetowej
dla osób zajmujących kierownicze sta-
nowiska państwowe. Ponieważ ustawa
budżetowa na 2011 rok określa tę kwo-
tę na poziomie 1766,46 zł, oznacza mak-
symalna dieta radnego nie może prze-
kroczyć 2649,69 zł. Spora sumka, chcia-
łoby się powiedzieć, ale jest to kwota
maksymalna, jaką mogą otrzymywać
radni w samorządach powyżej stu tysię-
cy mieszkańców. Natomiast w przypad-
ku gmin liczących od piętnastu do stu
tysięcy mieszkańców, a do takich wła-
śnie zalicza się Gmina Tarnów, dieta
może wynosić miesięcznie do 75 % mak-
symalnej wysokości diety, czyli nie wię-
cej 1987,27 zł. Jednocześnie przy usta-
laniu wysokości diet, zgodnie z prawem,
rady powinny brać pod uwagę funkcje
pełnione przez radnego. Oznacza to, że
ustawa zobowiązuje do różnicowania
wysokości diet w zależności od funkcji
pełnionych przez radnego. Dietę w ta-
kiej kwocie w Gminie Tarnów może za-
tem pobierać jedynie Przewodniczący
Rady Gminy i w istocie tak jest.

     Na jakie natomiast kwoty mogą li-
czyć radni? W samorządach funkcjonują,
zgodnie z obowiązującym prawem dwie
formy naliczania diet. W pierwszym
przypadku radni otrzymują dietę ryczał-
tem np. co miesiąc, w drugim – pobie-
rają dietę za udział w posiedzeniu. W
Gminie Tarnów funkcjonuje ta druga
forma: za jedno posiedzenie zwykły rad-
ny otrzymuje dietę w wysokości 207 zło-
tych, zaś przewodniczący komisji – 253
złote. Zważywszy na to, że radni na ogół

Szeœciolatkom nie
spieszno do szko³y

Rządowe koncepcje obniżenia wieku szkol-
nego i posłania do szkół sześciolatków nie
cieszą się popularnością wśród mieszkańców
Gminy Tarnów. W nadchodzącym roku szkol-
nym posłanie swej pociechy do szkoły w wie-
ku sześciu lat zadeklarowali tylko nieliczni
rodzice.

Na 243 dzieci urodzonych w 2005 roku, a zamiesz-
kałych na terenie gminy Tarnów rodzice dwadzie-
ściorga zadeklarowali, że od pierwszego września ich
sześcioletnie dzieci będą uczęszczać do pierwszej kla-
sy. Najwięcej tego typu deklaracji złożyli dotychczas
mieszkańcy Woli Rzędzińskiej, gdzie w dwóch szko-
łach podstawowych na sześćdziesięcioro dzieci, w no-
wym roku szkolnym w szkolnych ławach zasiądzie
siedmioro sześciolatków. Niewiele mniej, bo sześcio-
ro dzieci prawdopodobnie pójdzie do pierwszej klasy
w Koszycach Małych. W Zbylitowskiej Górze, Bło-
niu i Jodłówce-Wałkach chęć posłania do szkoły swo-
jego sześciolatka zadeklarowało po dwoje rodziców,
w Porębie Radlnej – jeden, zaś w pozostałych miej-
scowościach żadne z rodziców nie chce, aby ich dzie-
ci rozpoczynały szkolną edukację jako sześciolatki. -
 Oczywiście dane te mogą ulec zmianie, bo rodzice
mają jeszcze czas na podjęcie decyzji – wyjaśnia za-
stępca wójta Elżbieta Chrząszcz – niemniej jednak
pokazują one, że rodzice w większości nie są zwolen-
nikami posyłania do szkół sześciolatków.

Przypomnijmy, że dzieci z rocznika 2005 są ostatni-
mi, których rodzice mają prawo wyboru, czy ich dziec-
ko idzie do szkoły jak sześcio- czy jako siedmiolatek.
Od następnego rocznika bowiem dzieci będą miały jako
pięciolatki realizować obowiązek przedszkolny, a jako
sześciolatki będą musiały pójść do szkoły.

Co s³ychaæ
w Stra¿y Gminnej?

Straż Gminna na przestrzeni niespełna roku swo-
jej działalności tj. od września 2010 do czerwca bieżą-
cego roku dokonała 2245 kontroli posesji pod kątem
czystości i porządku. W ich wyniku zawartych zosta-
ło 120 nowych umów na kosz, wykonano 240 nowych
przyłączy do istniejącej kanalizacji oraz na budynkach
pojawiły się też 233 nowe tabliczki z numerem. W sto-
sunku do osób nie stosujących się do zaleceń SG wy-
stawiono mandaty karne na kwotę ok. 3000 tys zł.
Ujawniono również sprawcę kradzieży pieniędzy na
terenie szkoły, ujęto sprawców wymuszeń i kradzie-
ży, zatrzymano i przekazano policji nietrzeźwego kie-
rującego, ujawniono sprawców kradzieży drzewa i
wielu innych wykroczeń. Dzięki prowadzonej akcji po-
miaru prędkości przy drodze wojewódzkiej 977 w Tar-
nowcu osiągnięto także znaczną poprawę bezpieczeń-
stwa na drodze.

Straż gminna działa niespełna rok, a już widać, że
jest to formacja bardzo potrzebna i jej utworzenie
było bardzo dobrym pomysłem. Potwierdzają to rów-
nież m. in. radni, którzy na ostatniej sesji propono-
wali zatrudnienie nowych funkcjonariuszy i wpro-
wadzenie wielozmianowego funkcjonowania straży
– podsumowuje wójt Grzegorz Kozioł.

Diety radnych – fakty, nie mity



NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY strona 11

WYDARZENIA

reklama

Przychodnia rehabilitacyjna w Ko-
szycach Małych świadczy usługi re-
habilitacyjne także w ramach kon-
traktu z NFZ.

Rehabilitacja w ośrodku zdrowia w Ko-
szycach Małych funkcjonuje od 2009 roku,
kiedy samorząd Gminy Tarnów przy pomo-
cy pozyskanych środków zewnętrznych do-
konał gruntownej modernizacji całego obiek-
tu. Niestety, z powodu braku kontraktu z
NFZ najpierw działała ona wyłącznie wy-
łącznie na zasadach komercyjnych: usługi
rehabilitacyjne wprawdzie dostępne były „od
ręki”, ale trzeba było za nie zapłacić. W tym
roku sytuacja uległa zmianie. Dzięki uzyska-
nemu kontraktowi w poradni do dyspozycji
pacjentów pozostają dwaj lekarze: ortopeda
i specjalista rehabilitacji, zaś w pracowni fi-
zjoterapii zabiegi przeprowadza trzech re-
habilitantów. O ile jednak do lekarza moż-
na dostać się bez żadnego problemu, o tyle
na zabiegi refundowane przez NFZ trzeba
poczekać w kolejce. - Nasze możliwości po-
zwalają na realizację trzykrotnie większego
kontraktu, ale cieszymy się z tego, co udało
nam się uzyskać i mam nadzieję, że w na-
stępnych latach będzie lepiej – mówi szefo-
wa koszyckiej przychodni rehabilitacyjnej.

Tym, co wyróżnia przychodnię rehabili-
tacyjną z Koszyc Małych jest prowadzenie
rehabilitacji metodą Volty Metoda ta, na-

zwana tak od nazwiska współczesnego cze-
skiego profesora, jej twórcy, to rehabilita-
cja niemowląt po urazach okołoporodo-
wych, z uszkodzeniami układu nerwowe-
go czy z porażeniem mózgowym. Koszyc-
ka przychodnia jest jedną z nielicznych
w regionie, gdzie takie zajęcia rehabilita-
cyjne są prowadzone. Warto także wspo-
mnieć o funkcjonujących od czerwca zaję-
ciach rehabilitacyjnych w wodzie, które
prowadzone są na basenie szkolno-reha-

Rehabilitacja czeka na pacjentów

bilitacyjnym w Woli Rzędzińskiej. Z formy
tej korzysta dotychczas kilka osób, gdyż –
niestety – tego typu zabiegów NFZ nie
kontraktuje i mogą się one odbywać tylko
jako zajęcia pełnopłatne.

Tak czy inaczej – przychodnia rehabili-
tacyjna w Koszycach Małych czeka na pa-
cjentów, kusząc ich też – przy konieczności
ponoszenia pełnej odpłatności – jednymi z
najniższych w regionie cenami. Większość
zabiegów kosztuje tylko sześć złotych.
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stała uruchomiona działalność i okazało się,
że jest na nią niezmiernie duże zapotrze-
bowanie. - Od chwili uruchomienia obydwu
domów daje się zaobserwować ogromny
wzrost społecznej aktywności mieszkańców
– mówi Anna Pieczarka, kierownik zarzą-
dzającego budynkami gminnego Centrum
Animacji Kulturalnej. - I to bardzo dobrze,
bowiem organizując działalność obydwu
placówek, wyszliśmy z założenia, że odby-
wające się w nich zajęcia mają być odpo-
wiedzią na rzeczywiste potrzeby naszych
mieszkańców – dodaje.

Obydwa domy czynne są od poniedział-
ku do piątku pomiędzy 16:00 a 20:00. - W
każdym z nich mają miejsce różnorakie spo-
tkania, kluby i warsztaty, mające na celu
poznanie kultury, historii i języka. Adreso-
wane są zarówno do dzieci, jak i dorosłych
– mówi Anna Pieczarka. - W Błoniu miesz-
kańcy mają możliwość m. in. uczyć się ję-
zyka angielskiego i niemieckiego. W naszym
programie można znaleźć zajęcia takie, jak:
klub szachowy, klub filmowy, aerobik dla
kobiet, kurs komputerowy dla dorosłych.
Ci, którzy nie są zainteresowani konkret-
nymi propozycjami programowymi, mogą
skorzystać z bezpłatnej kawiarenki inter-
netowej. Swoją działalność wkrótce roz-
pocznie także siłownia – dodaje. Jak pod-
kreśla kierownik CAK, oprócz Mariana
Sojata, który na stałe opiekuje się ośrod-
kiem w Błoniu, w działalność chętnie włą-
cza się miejscowy sołtys Antoni Batko, a
także ks. Wiesław Czaja, ks. Edward Jani-
kowski i siostra Magdalena Lis. Tu odby-
wają się także okolicznościowe uroczysto-
ści i inne wydarzenia, m. in. rozstrzygnię-
cie gminnego konkursu na dekorację wiel-
kanocną.

Tętni życiem również dom w Nowodwo-
rzu. - Oferta jest podobna do tej, którą przy-
gotowaliśmy dla mieszkańców w Błoniu,
niemniej jednak staramy się uwzględniać
konkretne potrzeby środowiska – zaznacza
Anna Pieczarka. - Dlatego, oprócz zajęć z
języków obcych czy aerobiku dla kobiet, w
programie można znaleźć także naukę gry
na gitarze oraz tańca. Zajęcia plastyczne dla

Wszystko zaczęło się od dwóch bu-
dynków komunalnych, z którymi nie
wiadomo było co zrobić. W samym
centrum – zarówno Błonia, jak i No-
wodworza – stały budynki, które do-
słownie i w przenośni niemal straszy-
ły mieszkańców.

- Z tymi budynkami jest podobnie jak ze
starymi kapliczkami – kiedyś z wielkim
wysiłkiem budowali je nasi dziadowie i te-
raz zaczęły popadać w ruinę. Nie mogliśmy
na to pozwolić, dlatego dużym wyzwaniem
już na początku mojej pracy jako wójta sta-
ła się kwestia niedopuszczenia do dalszej
degradacji tych budynków i ich wykorzy-
stania z pożytkiem dla wszystkich miesz-
kańców. Była to sprawa szczególnie paląca
w Nowodworzu, bo o ile w Błoniu funkcjo-
nowała przynajmniej szkoła, o tyle w No-
wodworzu mieszkańcy nie mieli żadnego
miejsca, w którym mogliby się spotkać, na-
wet zebrania wiejskie trzeba było organi-
zować w wynajętych pomieszczeniach –
mówi wójt Grzegorz Kozioł. - Nie stać nas
jednak było, żeby zrealizować ich remonty
ze środków własnych. Stale było coś pilniej-
szego i modernizacja tych obiektów była
odkładana w czasie. Jedyną szansą stało się
dla nas pozyskanie pieniędzy zewnętrznych
– dodaje.

Na przeciw mieszkańcom i wyzwaniom
stojącym przed gminnym samorządem wy-
szedł program unijny. W ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007-2013 - „Fundusze Euro-
pejskie dla Małopolski” gminny samorząd
przygotował wniosek, który zyskał uznanie
w oczach dystrybuujących środki władz sa-
morządowych województwa małopolskiego
i w ten sposób udało się pozyskać środki na
wyremontowanie i wyposażenie obiektów.
Tak powstała Galicyjska Akademia Prze-
szłości „Żak”.

Ośrodki kultury w Błoniu i Nowodworzu
zaczęły funkcjonowanie w ubiegłym roku –
oddanie do użytku obiektu z Nowodworza
miało miejsce w lipcu, zaś ośrodek w Bło-
niu został otwarty we wrześniu. Niebawem
po otwarciu w obydwu obiektach szybko zo-

dzieci prowadzi artysta-malarz Szymon
Wojtanowski. Również w Nowodworzu
można korzystać z bezpłatnej kawiarenki
internetowej, a na dodatek – z mieszczące-
go się obok domu boiska ze sztuczną mu-
rawą – wylicza. Oprócz na stałe opiekują-
cej się ośrodkiem Joanny Łątki, w jego dzia-
łalność bardzo mocno zaangażowany jest
sołtys Nowodworza Andrzej Głąb. Również
i tutaj mają miejsce różnorakie imprezy, jak
choćby Konkurs Poezji Józefy Frysztako-
wej. Natomiast dwa razy w miesiącu pełni
tu swój dyżur prawnik, który udziela miesz-
kańcom bezpłatnych porad.

     Na szczególną uwagę zasługują odby-
wające się cyklicznie w obydwu domach
spotkania dla seniorów. - Już jakiś czas
temu zaobserwowałem, iż ludzie starsi nie-
jednokrotnie pamiętający czasy bez telewi-
zora, a tym bardziej bez Internetu, kiedy
jedną z podstawowych form rozrywki były
wspólne spotkania, mają potrzebę, aby się
spotkać czasem przy herbatce oraz domo-
wym cieście i po prostu porozmawiać –
mówi wójt Grzegorz Kozioł. - Utwierdziła
mnie w tym rosnąca popularność spotkań
opłatkowych, a także spotkania w pierw-
szym na terenie gminy Klubie Seniora w
Tarnowcu. Dlatego podczas tegorocznych
spotkań opłatkowych zachęcałem miesz-
kańców, aby takie spotkania odbywali –
dodaje. Mieszkańcom Błonia i Nowodwo-
rza nie trzeba było dwa razy powtarzać.
Dziś cyklicznie, raz w miesiącu spotykają
się przy kawie i herbacie, czasem – by po
prostu pogawędzić, czasem – by wspólnie
obejrzeć dobry film, a niejednokrotnie i
ochoty do zabawy nie zabraknie.

Zainteresowanie, jakimi cieszy się oferta
ośrodków w Błoniu i Nowodworzu, jest naj-
lepszym dowodem na to, że tego typu obiek-
ty są na terenie gminy bardzo potrzebne. -
Dziś natomiast jako samorząd stajemy przed
kolejnym wyzwaniem, aby z podobnymi pro-
pozycjami wyjść także do mieszkańców po-
zostałych miejscowości, aby oprócz centrów
wsi, zapewnić mieszkańcom miejsca, w któ-
rych mogliby spędzać wolny czas – podsu-
mowuje włodarz Gminy Tarnów.

W B³oniu i Nowodworzu ju¿ od ubieg³ego roku prê¿nie dzia³aj¹ dwa oœrodki kultury

„¯AK” nie tylko dla ¿aków
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gatywne emocje. Błogosławieństwem jest dla
tych, którzy wcześniej byli właścicielami te-
renów o znikomej wartości, a w wyniku przy-
jęcia planu ich nieruchomości zyskały wielo-
krotnie na wartości. I zazwyczaj takich osób
jest zdecydowanie więcej. Niemniej jednak
plan bulwersuje tych, którzy na jego przyję-
ciu zyskają nie tyle, ile się spodziewali. Bo
oprócz działek budowlanych w planie zago-
spodarowania przestrzennego muszą pojawić
się drogi dojazdowe, tereny zielone, miejsca
pod lokalizację obiektów użyteczności publicz-
nej itp. A to musi się odbywać czyimś kosz-
tem i nic na to nie da się poradzić. Nie ma
jednak przy tym żadnej stronniczości, gdyż
decydujący wpływ na kształt planu mają nie-
zależni urbaniści – profesjonaliści niezwiąza-
ni ze społecznością więzami rodzinnymi czy
osobistymi.

W Gminie Tarnów prace nad planami za-
gospodarowania przestrzennego prowadzone
są od kilku lat. Od 2008 roku wydano na ten
cel prawie 400 tysięcy złotych. - Oczywiście
od samego początku zdawałem sobie sprawę,
że plany mogą zrodzić konflikty, niemniej jed-
nak zdecydowałem się podjąć to ryzyko, bo
korzyści płynące z faktu posiadania przez
gminę planów są zdecydowanie większe – za-
równo dla samorządu, jak i mieszkańców –
podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.

Warto przy tym dodać, że sporządzanie pla-
nów nie odbywa się poza mieszkańcami. - Pro-
cedura sporządzania planów miejscowych
zakłada czynny udział społeczeństwa w two-
rzeniu tego dokumentu w pierwszym etapie
– poprzez składanie wniosków do planu, a w
kolejnym – podczas wyłożenia projektów pla-
nów do publicznego wglądu, w trakcie które-
go organizowane są dyskusje publiczne, jak
również możliwość składania uwag do tego
projektu – wyjaśnia Wioletta Kaliwoszka-
Kawula. Mieszkańcy są o tym informowani
poprzez ogłoszenia publikowane na tablicach

w poszczególnych miejscowościach, w urzę-
dzie, na stronie internetowej gminy i w lokal-
nej prasie. Nie ma natomiast obowiązku wy-
syłania informacji do domów. - Zachęcam
naszych mieszkańców do czynnego uczestnic-
twa w tworzeniu planów, bo wiele dobrych
rozwiązań wspólnie możemy znaleźć – mówi
wójt Grzegorz Kozioł. - A czasem jest tak, że
na etapie tworzenia planu nie ma zaintereso-
wania mieszkańców, a potem są naciski na
jego zmianę, co pociąga za sobą duże koszty –
dodaje. Tak, czy inaczej ostateczną i niepod-
ważalną decyzję w sprawie przyjęcia planu
zagospodarowania przestrzennego podejmu-
je nie wójt, ale Rada Gminy.

Z przyjmowaniem planów zagospodarowa-
nia przestrzennego związanych jest jeszcze
kilka innych trudnych kwestii. Jedna z nich
wiąże się z wykupem przez gminę terenów,
na których plan przewiduje na przykład dro-
gi. W tym przypadku tok myślenia właścicie-
la gruntu jest prosty: skoro tracę, bo na moim
terenie zamiast działek budowlanych ma być
droga, to niech gmina go ode mnie jak naj-
szybciej kupi. I teoretycznie ma rację, bo każ-
dy samorząd jest zobowiązany do wypłaty
odszkodowań. - Doskonale rozumiem tych
mieszkańców – mówi włodarz Gminy Tarnów
– ale nasze możliwości w tym względzie – po-
dobnie jak wszystkich samorządów – są ogra-
niczone. Możemy płacić tyle, na ile nas stać.
Gdybyśmy chcieli wykupić teraz wszystkie
grunty, które w planach są ujęte jako drogi,
to potrzebowalibyśmy na to 90-100 milionów
złotych, a w tegorocznym budżecie my dys-
ponujemy najwyżej setną częścią tej sumy. A
więc nie mamy i nie będziemy mieć takich
możliwości, aby od razu dokonać wykupów.
Nasza gmina nigdy nie będzie mieć takich
pieniędzy, niezależnie od tego, kto by nią nie
rządził – dodaje.

Inną trudną kwestią jest tzw. renta plani-
styczna. Określona przez polskie prawo wią-
że się z obowiązkiem ponoszenia przez wła-

ściciela opłat na rzecz gminy w związku z
wzrostem wartości nieruchomości. Istotą ren-
ty planistycznej jest częściowe zrekompenso-
wanie gminom wydatków poniesionych przy
uchwalaniu miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Obowiązek zapłaty
powstaje jednak wtedy, jeżeli wskutek uchwa-
lenia lub zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wzrosła wartość
objętej nim działki, a właściciel zbywa tę nie-
ruchomość. Jeśli zatem nie sprzedajemy dział-
ki lub robimy darowiznę (darowizna nie jest
formą zbycia) takiej opłaty nie musimy pono-
sić. Warto przy tej okazji dodać, że gmina może
wystąpić do właściciela o zapłatę renty plani-
stycznej w ciągu 5 kolejnych lat od daty
uchwalenia planu miejscowego, natomiast
właściciel może także żądać ustalenia warto-
ści renty przed zbyciem swojej nieruchomo-
ści i gmina ma obowiązek mu tę wartość usta-
lić. Warto dodać także, że renta planistyczna
stanowi mały procent od wzrostu wartości nie-
ruchomości, bowiem zazwyczaj na skutek
przyjęcia planu wartość nieruchomości wzra-
sta kilka, a nawet kilkanaście razy, a renta
jest jedynie znikomym procentem, w stosun-
ku do zysku zbywającego nieruchomość, przy
czym realnie koszt sporządzenia planu i tak
ponosi gmina, czyli de facto wszyscy podatni-
cy.

Jak widać, stworzenie planów zagospoda-
rowania przestrzennego nie jest zadaniem
łatwym. Włodarz Gminy Tarnów nie ma jed-
nak żadnych wątpliwości, że należy go zreali-
zować. - Jak już powiedziałem, korzyści pły-
nące z podjęcia tego wyzwania na miarę XXI
wieku są daleko większe od trudności, które
będziemy musieli pokonać – mówi. - I nie cho-
dzi tylko o wzrost zamożności mieszkańców,
który na pewno nastąpi, ale także o stworze-
nie w przestrzeni naszej „małej ojczyzny” ta-
kiego ładu przestrzennego, który będzie miał
nieustający wpływ na poprawę jakości życia
naszych mieszkańców – dodaje.

dokończenie ze strony 1

Od każdej decyzji stronom postępowania
przysługuje 14 dni na odwołanie się od do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego za
pośrednictwem urzędu, jeśli kwestionują usta-
lenia decyzji. Jeśli nikt tego nie uczyni, decyzja
wchodzi w życie, a my możemy rozpocząć sta-
rania o uzyskanie pozwolenia na budowę, ale
to już nie leży w kompetencjach urzędu gminy
i trzeba udać się do Starostwa Powiatowego.

sprawdza kompletność wniosku. Jeśli jest on
kompletny, zawiadamia strony postępowania
o wszczęciu postępowania, wyznaczając ter-
min, w którym strony mogą się zapoznać z
zamierzeniami wnioskodawcy w urzędzie. Je-
śli natomiast wniosek jest niekompletny, wy-
syła wezwanie o uzupełnienie dokumentów.
Następnie wysyłane zapytanie do Zarządu Me-
lioracji czy nieruchomość przeznaczona pod za-
inwestowanie jest zmeliorowana.

Po zawiadomieniu wszystkich stron o moż-
liwości zapoznania się z wnioskiem inwesto-
ra, urbanista sporządza projekt decyzji na
podstawie analizy dokonanej w terenie, któ-
ry wysyłany jest do określonych przepisami
instytucji celem jej uzgodnienia. Po terminie,
który przysługuje instytucjom do zajęcia sta-
nowiska w sprawie uzgodnienia inwestycji (14
lub 21 dni, w zależności od instytucji), decy-
zja zostaje podpisana przez Wójta.

Jeśli planujemy budowę domu, czeka
nas sporo urzędowych formalności. Je-
śli na danym terenie nie ma planu za-
gospodarowania przestrzennego, jedną
z pierwszych jest uzyskanie decyzji
o warunkach zabudowy. Tę sprawę za-
łatwiamy w urzędzie gminy. Trwa to
około ośmiu miesięcy i nie ma możliwo-
ści przyspieszenia. Chyba, że jest przy-
jęty plan, to wtedy jest to kwestia 2-3
tygodni.

Zanim jednak wybierzemy się do urzędu,
warto odwiedzić stronę internetową www.gmi-
na.tarnow.pl, gdzie w zakładce „formularze”
w dziale „budownictwo” znajdziemy Wniosek
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wy-
pełniamy go i gromadzimy załączniki, których
wykaz znajdziemy na końcu wniosku. Taki wy-
pełniony wniosek z załącznikami należy zło-
żyć w urzędzie. Tam pracownik najpierw

Jak poruszaæ siê w urzêdzie?

¯EBY WYBUDOWAÆ DOM
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patriotyzmu pozwolę sobie zaliczyć do tego
grona Gminę Tarnów, bo o inwestycyjnym
pomyślunku świadczą liczby. Za tamtą
kadencję w poszczególnych miejscowo-
ściach gminy na jednego mieszkańca wy-
padało mniej więcej po dwa tysiące złotych.
I chociaż takie działania wydają się być na-
turalne, to nadal wśród zawsze obecnych
w polityce i samorządzie koncepcji bezpar-
donowego faworyzowania swoich, czyli ko-
lesiów, szwagrów, rodzinnych miejscowo-
ści, centrów miast, przelewanie pieniędzy
na prowincje lub poza miejsca zamieszka-
nia żelaznego elektoratu wyborców, wciąż
niejednokrotnie bywa traktowane jak zwy-
czajne marnotrawstwo. Niestety, jak na
razie wiele wskazuje na to, że nawet jakaś
radykalna zmiana sposobu myślenia samo-
rządowców może już nie wystarczyć, ponie-
waż w obecnej sytuacji gospodarczej kra-
ju, której konsekwencją jest między inny-
mi drastyczne obcinanie wszelkich pań-
stwowych dotacji dla gmin, pewnie wkrót-
ce samorządy przestaną myśleć o zrówno-
ważaniu rozwoju, ale zaczną się zastana-
wiać, czy ten rozwój w ogóle jest możliwy.

A wracając do zapowiadanych, a niezre-
alizowanych państwowych inwestycji
w naszym regionie, oczywiście, że trzeba w
tym wszystkim widzieć także skutki prywa-
ty, bajzlu, czy też zwyczajnego nasermater-
stwa, ale jednak gdybyśmy się uważniej
przyjrzeli liście budowlanych priorytetów
naszego państwa, to bez trudu doszlibyśmy
do wniosku, że niestety, nie ma tam miej-
sca dla wielu ważnych inwestycji dla
mieszkańców województw południowo-
wschodnich. Reasumując, o zrównoważo-
nym rozwoju naszego kraju mówi się bar-
dzo dużo, jeszcze więcej przekonuje się nas,
że jest on właśnie realizowany, a w rzeczy-
wistości wszystko wygląda jak w tym sta-
rym powiedzeniu: Polska „A”, Polsce „B”
kazała pocałować się w d…

Adam Ryba

Dębie, pamiętano także o tym, że na tych
tradycyjnie rolniczych i tym samym ubo-
gich terenach potrzebne jest szybkie ożywie-
nie gospodarcze, właśnie poprzez realiza-
cje dużych inwestycji przemysłowych.

Zniwelowanie różnic w rozwoju gospo-
darczym różnych części naszego kraju ni-
gdy się nie powiodło, ale za to współcze-
śnie stało się bardzo chwytliwym hasłem,
z którym od czasu do czasu ruszają w
przedwyborcze szranki kolejne partyjne
ugrupowania. Niestety, rzeczywistość czę-
sto rozczarowuje. Nie mamy co już marzyć
o budowie fabryk na miarę przedwojenne-
go COP- u, ani tym bardziej nie doczeka-
my się inwestycji równie znaczącej jak Fa-
bryka Związków Azotowych w Mościcach,
która w dwudziestoleciu międzywojennym
była przecież najnowocześniejszym przed-
siębiorstwem tego typu na świecie. Pozba-
wieni złudzeń co do budowy już nie tylko
drugiej Japonii, lecz nawet jakiejś zamoż-
niejszej Polski, oczekujemy czegoś znacz-
nie skromniejszego. Wystarczyłaby nam, na
przykład dobra autostrada z Krakowa do
Tarnowa, albo nowa droga przez Szczucin
do Warszawy czy ewentualnie krótsze po-
łączenie kolejowe Tarnowa z Warszawą.
Niestety, o kolei nie mamy co marzyć, bo
jak na razie PKP owszem chce..., ale nie
budować tylko rozebrać tory z Tarnowa do
Szczucina. Z dziurawą drogą z Tarnowa
także do Szczucina jest na razie nieźle, bo
jeszcze nikt nie zapowiedział, że będą tam
zwijać asfalt, natomiast co do zapowiedzia-
nego remontu tego odcinka, to mamy
pewną wiadomość, że przed rokiem 2013
nie będzie on w ogóle naprawiony. Co zaś
się tyczy autostrady A4, ta i owszem po-
wstaje, ale tylko dlatego, że będziemy mieć
wkrótce Euro 2012, ale i tak nie zostanie
ona ukończona w terminie.

Zrównoważony rozwój czasami zupełnie
dobrze udaje się natomiast niektórym sa-
morządom. Nie tylko z powodu lokalnego

Zagadnienia związane z nieformalnym
podziałem naszego kraju na Polskę „A” i
„B” zaczęliśmy analizować gdzieś dopiero
w szkole średniej. Chociaż profesor geogra-
fii zrobił nam na ten temat solidny wykład,
to tak naprawdę empirycznie pojąłem isto-
tę problemu, dzięki młodemu historykowi,
Jasiowi Długokęckiemu, z którym pojecha-
łem w podróż z Brzegu do Zamościa. Obaj
byliśmy wtedy żołnierzami brzeskiego bata-
lionu saperów, a celem podróży był praw-
dziwy rynkowy rarytas, nowiutki radziecki
kolorowy telewizor, który został zakupiony
w Zamościu dla naszego dowódcy. Krótki
komentarz Jasia i to, co zobaczyliśmy tego
lipcowego poranka w Zamościu, było naj-
lepszą na świecie lekcją poglądową. Kon-
trast między jedną z głównych ulic miasta,
zabudowaną wówczas parterowymi drew-
nianymi domami, a solidną, dobrze wyty-
czoną zabudową Brzegu, a nawet murowa-
nymi chałupami i wyłożonymi kamienia-
mi ulicami opolskich wsi, był tak uderzają-
cy, że przez moment poczułem się tak, jakby
nasza kilkugodzinna podróż pociągiem była
jednocześnie podróżą w czasie.

Te różnice, spadek po przeszło stu latach
zaborów, próbowały niwelować rządy II
Rzeczypospolitej i trzeba przyznać, że ów-
czesne elity radziły sobie z tym całkiem nie-
źle. Takim niemalże podręcznikowym przy-
kładem tego, co obecnie bywa nazywane
zrównoważonym rozwojem, był COP czyli
Centralny Okręg Przemysłowy. Politycy
międzywojnia, obawiając się w przyszłości
wojny z Niemcami i Związkiem Sowiec-
kim, słusznie uznali, że dobrze by było kil-
ka ważnych dla przemysłu zbrojeniowego
zakładów wybudować w miarę daleko za-
równo od granicy niemieckiej, jak i radziec-
kiej. Ale ten cel nie był jedynym, bo – bu-
dując między innymi Fabrykę Celulozy w
Niedomicach, fabrykę kauczuku syntetycz-
nego w Dębicy (Zakłady Stomil), Hutę w
Stalowej Woli i Fabrykę Prochu w Nowej

Co powie
Ryba? G³os z Polski „B”

pt. „Gwiazda Ludu” autorstwa R. Bie-
dronia opowiadającego historię o błogo-
sławionej Karolinie Kózkównej, przyby-
ło wiele ważnych osobistości nie tylko
społeczności tarnowskiej. Ku zaskocze-
niu młodych aktorów cała sala była wy-
pełniona po brzegi. Zespół aktorski skła-
dający się z uczniów gimnazjum i lice-
ów doskonale poradził sobie na dużej
scenie i wielu widzów było pod ogrom-
nym wrażeniem ich warsztatu.

Kontynuując obchody dziesięciolecia,
teatr pojechał do dwóch miejscowości i
tam wystawił premierową sztukę. Nie-
zwykłym przeżyciem zarówno dla zespo-
łu, jak i widzów było wystawienie dra-

który działał na naszych ziemiach około
siedemdziesiąt lat temu. Dlatego w re-
pertuarze Carpe Diem znalazły się nowe
wersje inscenizacji wystawianych przez
Teatr Salomei. - Pomimo, że te sztuki
zostały napisane na początku ubiegłego
wieku, to odnajduje w nich problemy,
które dotykają nas we współczesnym
nowomedialnym, popkulturowym świe-
cie” – mówi reżyser Jolanta Onak.

Z okazji dziesięciolecia istnienia teatr
wystawił sztukę w Tarnowskim Teatrze
im. Ludwika Solskiego. Było to niezwy-
kłe wydarzenie. Rzadko zdarza się, żeby
teatr amatorski wystawiał na profesjo-
nalnej scenie. Na premierze spektaklu

Teatr Carpe Diem, który działa
przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w
Woli Rzędzińskiej pod przewodnic-
twem Jolanty Onak powstał w 2001
roku. Pierwszym spektaklem, jaki
wystawili uczniowie, był dramat
Adama Mickiewicza „Dziady”, któ-
ry pokazał nowatorstwo oraz duże
zaangażowanie zespołu.

Na przestrzeni dziesięciu lat teatr wy-
stawił dziesięć sztuk. Były to utwory z
klasyki literatury polskiej oraz odnale-
zione sztuki regionalne. Założycielka te-
atru Jolanta Onak odwołuje się do tra-
dycji wolańskiego teatru siostry Salomei,

Teatr Carpe Diem z Woli Rzêdziñskiej obchodzi 
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Pod Okiem Opatrznoœci

na ma być dyskretna: „Gdy dajesz jał-
mużnę, nie trąb przed sobą, jak to ob-
łudnicy czynią w bóżnicach i na ulicach”
(Mt 6, 2).

Ewangelista Mateusz w swojej ewan-
gelii eksponuje Chrystusa jako sędziego
w Dniu Ostatecznym, który powie do lu-
dzi sprawiedliwych – jałmużników dzie-
lących się chlebem i wodą: „Pójdźcie bło-
gosławieni Ojca mego, posiądźcie kró-
lestwo za to, że gdy byłem głodny, a da-
liście mi jeść, gdy byłem spragniony,
daliście mi pić” (por. Mt 25, 34-35).

O obowiązku dzielenia się z potrzebu-
jącymi przypomniał swoim rodakom
Ojciec Święty w czasie pielgrzymki do
Polski w Ełku 8 czerwca 1999 roku: „Nie
zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk
biednych. Starajmy się usłyszeć to wo-
łanie. Starajmy się tak postępować i tak
żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie
brakło dachu nad głową i chleba na sto-
le, by nikt nie czuł się samotny, pozosta-
wiony bez opieki.” Papież Jan Paweł II
– dzisiaj błogosławiony – powiedział to
z wielkim przekonaniem i miał prawo to
powiedzieć, ponieważ w latach kapłań-
skich sam dawał przykład spełniania
uczynków miłosierdzia. Mieszkaniec z
parafii w Niegowici tak wspomina ka-
techetę ks. Karola Wojtyłę: „Wiedzieli-
śmy, że całe jego życie to modlitwa i po-
moc biednym. Oddał nawet jedyny swe-
ter, który zrobiliśmy mu na imieniny.”
Ten sam człowiek pisze, że ks. Wojtyła
chorej kobiecie wychowującej samotnie
dzieci dał wszystkie pieniądze, jakie
miał przy sobie. A gdy w bramie przypo-
mniał sobie, że zostało mu w kieszeni 50
złotych, wrócił i zostawił również tę resz-

Bóg w tajemnicy Opatrzności za po-
średnictwem Pisma Świętego poucza
nas, że ci, którzy dają biednym jałmuż-
nę, stają się duchowo bogatsi: „Kto ma
litość nad ubogim, będzie błogosławio-
ny” (Przyp 14, 21), „Ochotnego dawcę
Bóg miłuje” (2 Kor 9, 7), „Jeśli podasz
twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz
duszę przygnębioną, wówczas twe świa-
tło zabłyśnie w ciemnościach” (Iz
58,10). Na innych kartach Pisma Świę-
tego czytamy o miłosiernym Tobiaszu,
który dał swojemu synowi następujące
pouczenia: „Dawaj jałmużnę z majętno-
ści twoich i nie odwracaj oblicza twego
od żadnego ubogiego... Jeśli będziesz
miał wiele, hojnie dawaj, jeśli mało
będziesz miał, staraj się mało chętnie
udzielać” (Tob 4, 7-9). A trzeba wie-
dzieć, że starotestamentowy Tobiasz, za-
chęcając swojego syna do miłosiernych
czynów, przedstawił wielką wartość jał-
mużny znaczącej więcej niż modlitwa
połączona z postem (por. Tob 12, 8).
Tobiasz poucza nie tylko swojego syna,
ale wszystkich czytelników Pisma Świę-
tego, że jałmużna oczyszcza z grzechów,
uprasza u Boga miłosierdzie oraz daje
żywot wieczny (por. Tob 12, 8).

Święty Łukasz zapisał w swojej
Ewangelii, że Pan Jezus nakazał dawać
potrzebującym jałmużnę: „Dajcie jał-
mużnę” (Łk 12, 32), „Bądźcie miłosier-
ni, jak Ojciec jest miłosierny” (Łk
6, 36). Wiemy z Ewangelii Świętego
Łukasza, że Chrystus Pan w nagrodę za
danie jałmużny, obiecuje duchowe
oczyszczenie: „Dajcie jałmużnę, a za to
będziecie czyści” (por. Łk 11, 41). Oczy-
wiście Chrystus przypomina, że jałmuż-

Opatrznoœæ Bo¿a daje nam biednych ludzi,
abyœmy przez ja³mu¿nê ubogacali siebie

tę pieniędzy. Można twierdzić, że wika-
ry z Niegowici ks. Karol Wojtyła – przy-
szły papież – bardzo ubogacił się przez
danie jałmużny biednej kobiecie.

W czasie przejażdżki po naszym kraju
widać na wsi piękne domy z zadbanym
ogródkami, rozbudowane miasta z do-
brze zaopatrzonymi sklepami. Wydawać
by się mogło, że nasz kraj jest zasobny.
Pewnie, że mimo kryzysu gospodarcze-
go bogaci nie zbiednieli, ale mam na
uwadze przeciętnego Polaka, przeciętną
rodzinę, której z racji małych zarobków
ojca, jest trudno wyżywić gromadkę dzie-
ci. W codziennej prasie zwróciłem uwa-
gę na następującą notatkę: „Właściciel
wiejskiego sklepiku (w południowej Pol-
sce) powiada: „Daję ludziom chleb na
kredyt. Mieszkańcy wsi kupują „na ze-
szyt” chleb i mleko... Nie mogę odmówić
stałej klientce, która prosi tylko o chleb
i mleko dla dziecka. Widać, że się tego
wstydzi, bo ukradkiem ociera płynącą po
policzku łzę.”

Nasze społeczeństwo jest dosyć zróżni-
cowane pod względem zamożności. W
imię czuwającej nad nami Opatrzności
Bożej, zachęcam Czytelników do dostrze-
gania ludzi potrzebujących, którym życie
się nie ułożyło, albo doznali nieszczęścia,
chorób, wypadków losowych. Na pewno
przez dzielenie się z potrzebującymi bied-
niejszymi od nas – staniemy się o wiele
bogatsi duchowo.

ks. dr Tadeusz Wolak

FELIETON

matu o Karolinie Kózkównej w miejsco-
wości Zabawa w sanktuarium, gdzie spo-
czywają jej szczątki. Żeby tradycji stało
się zadość, teatr pokazał dramat w Sta-
rej Wsi w Zgromadzeniu Sióstr Służeb-
niczek Starowiejskich, z którego wywo-
dziła się siostra Salomea - założycielka
teatru w Woli Rzędzińskiej. Dla społecz-
ności wolańskiej i dla gimnazjalistów
zaprezentowano także spektakl w sali
teatralnej kościoła pw. Miłosierdzia Bo-
żego w Woli Rzędzińskiej.

- Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie
mają swoje pasje i – co najważniejsze
mają je gdzie rozwijać. Ktoś może po-
wiedzieć, że dziesięć lat to niewiele, ale

dziesiêciolecie istnienia
z perspektywy
szkoły, gdzie ciągle
pojawiają się nowe
pokolenia uczniów,
robić coś przez
dziesięć lat to duży
sukces – podkreśla
wójt Grzegorz Ko-
zioł.  -  Dlatego
chciałbym pogratu-
lować dyrekcji
szkoły oraz opieku-
nom zespołu i
życzyć im kolej-
nych takich jubile-
uszy – dodaje.
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