Od redakcji

Piêtnaœcie lat minê³o
Kiedy dzieliłem się z pracownikami urzędu i radnymi informacją, że w styczniu 2009
roku mija piętnaście lat od chwili ukazania
się pierwszego numeru „Nowin Tarnowskiej Gminy”, który – jak przypominałem
kilka miesięcy temu z okazji ukazania się
setnego numeru – ukazał się pod tytułem
„Podtarnowskie wieści”, spotykałem się z
niedowierzaniem. - To niemożliwe – mówili przede wszystkim ci, którzy z pracą samorządową związani są od wielu lat. Przecież wydaje się, że to było wczoraj – zdawali się mówić wszyscy, którzy w styczniu
1994 roku sięgnęli z ciekawością po nowość
w naszej raczkującej jeszcze wtedy demokracji – gminną gazetkę.
Uczyliśmy się wtedy nie tylko demokracji, ale i samorządu. Skończył się monopol
i czasy centralnego sterowania, zaczęliśmy
brać swoje sprawy w swoje ręce. Nastąpił
też wysyp różnego rodzaju inicjatyw wydawniczych. Nie wszystkie przetrwały próbę czasu. Pewnie dlatego, że do funkcjonowania jakiejkolwiek działalności prasowej potrzeba pieniędzy, a łatwo stracić źródło finansowania – wystarczy, że dany

tekst się sponsorowi nie spodoba. Te zaś,
które przetrwały zadomowiły się w naszej
świadomości na tyle, że trudno wyobrazić
sobie życie bez nich.
W ciągu tych piętnastu lat przy tworzeniu „Nowin Tarnowskiej Gminy” pracowało wiele osób. Ich zasługą jest to, że dzisiaj wiele osób pyta mnie o to, kiedy będą
nowe „Nowiny”, czy mogą coś do „Nowin”
napisać, chce opublikować w „Nowinach”
podziękowanie lub życzenia. Nowiny obecne są na forum ponadgminnym, docierają
do mnie informacje, że sięgają po nie
mieszkańcy Tarnowa, czy innych gmin.
Dużo się u was dzieje – mówią po lekturze. Po „Nowiny” sięgają ci, którzy są daleko od nas, a to dzięki elektronicznemu
wydaniu naszego czasopisma, które jest
obecne zarówno na stronie internetowej
naszej gminny, jak i na przykład w zbiorach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
„Nowiny” przez te piętnaście lat stały się
nieodłącznym elementem pejzażu naszego gminnego samorządu i można z całą
pewnością stwierdzić, że – wraz z tym samorządem – zdały egzamin.

Dzieląc się świąteczną radością,
życzymy Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy
pełnych pogody ducha i rodzinnego ciepła,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Wszelkiej pomyślności, zdrowia,
spełnienia marzeń, wielu sukcesów
oraz powodzenia w życiu osobistym
i zawodowym w nadchodzącym
Nowym 2009 Roku
życzą
Wójt i Rada Gminy Tarnów
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W numerze:
• Jakie podatki
w 2009 roku?
• Poznaj swego
dzielnicowego
• Promocja gminy za granic¹
• Spotkanie jubilatów
w Radlnej
• Œwiêty Miko³aj
odwiedzi³ przedszkolaków
• Gminne wieœci
Wydając nasze gminne czasopismo,
staramy się sprostać wymaganiom
współczesności. Zmieniamy się zgodnie
z duchem czasu i wymaganiami naszych
czytelników. Jesteśmy otwarci na ich sugestie, zarówno dotyczące treści, jak i
szaty graficznej naszego czasopisma. W
miarę naszych możliwości wszystkie staramy się uwzględniać. Z całą pewnością
„Nowiny” mogłyby być jeszcze lepsze:
jeszcze ładniejsze, obszerniejsze, bardziej
otwarte. Może niektórzy zarzucają nam
jednostronność, brak niezależności czy
obiektywizmu, może mają zastrzeżenia
do jakości publikowanych materiałów czy
dziennikarskiej rzetelności. Nie twierdzimy i nie chcemy twierdzić, że jesteśmy
bez grzechu, że nie popełniamy błędów.
Dlatego chcemy ewoluować i chętnie
przyjmiemy wszystkie konstruktywne
uwagi, jakie Wy – nasi Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Gminy Tarnów – do nas
skierujecie. Ale póki co, na nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia, i nadchodzący Nowy 2009 Rok, piętnasty w historii
istnienia „Nowin Tarnowskiej Gminy”
przyjmijcie od nas serdeczne życzenia:
zdrowia, pomyślności oraz powodzenia w
życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
Anita Minor – kierownik CKSiIE,
wydawca „Nowin Tarnowskiej Gminy”
Piotr Pawlina – redaktor naczelny
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NASZE SPRAWY
Kiedy twój dowód straci wa¿noœæ, czyli...

…zmiany w przepisach
Twój dowód osobisty uległ uszkodzeniu, upłynął termin jego
ważności lub miała miejsce zmiana zawartych w nim danych –
wymień go czym prędzej, bo może okazać się, że posługujesz się
nieważnym dokumentem – tak wynika z nowych przepisów związanych ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2009 roku (Dz. U. nr
195 poz. 1198). W myśl wspomnianej ustawy posiadacz dowodu
osobistego ma obowiązek wymienić go do czternastu dni od chwili
zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym oraz
nie później niż trzydzieści dni przed upływem terminu ważności
dokumentu. Jeżeli uległ on uszkodzeniu lub zaistniała inna okoliczność utrudniająca ustalenie tożsamości właściciela dowodu, wymiany należy dokonać niezwłocznie. Jeśli tego nie uczynimy, nasz
dowód po upływie trzech` miesięcy automatycznie ulegnie unieważnieniu, co może skutkować dodatkowymi komplikacjami w
urzędzie, banku, na poczcie czy za granicą, gdzie coraz częściej to
właśnie dowód osobisty jest podstawowym dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość. Ponadto w myśl nowych przepisów
osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze
względu na miejsce pobytu placówkę konsularną.

Składamy serdeczne podziękowanie dla Samorządu Gminy Tarnów oraz dla Pana Sołtysa Stanisława Ptaka za wszystkie podjęte działania, które doprowadziły do wybudowania
naszej ulicy.
Mieszkańcy ulicy Dobrzańskiego
w Koszycach Wielkich
reklama

PODZIÊKOWANIE
STOWARZYSZENIA „OSAR”

W roku 2008 po raz pierwszy na terenie naszego miasta
i gminy odbyła się akcja społeczna „Masz głos, masz wybór” organizowana przez
Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów z Warszawy. W naszym terenie akcję koordynowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywizacji Regionalnej „OSAR” z Tarnowa.
Ideą akcji było to, aby mieszkańcy bardziej włączyli się w
życie swoich gmin i mieli większy wpływ na decyzje podejmowane przez władze samorządowe, a także aby – zarówno u
wyborców, jak i u wybieranych
– wzmocniło się poczucie
współodpowiedzialności za podejmowane decyzje. W tym
celu przez cały 2008 rok stowarzyszenie „OSAR” organizowało debaty i spotkania z samorządowcami, na których
mieszkańcy miasta Tarnowa i
gminy Tarnów mogli dowiedzieć się więcej na temat pracy samego samorządu, jak i ich
planów na przyszłość.
Gośćmi spotkań z mieszkańcami byli między innymi:
wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz radny Rady
Miasta Tarnowa Grzegorz
Kądzielawski. Podczas pu-

blicznych debat mieszkańcy
zadawali samorządowcom
wiele pytań. Rozpiętość tematyki była bardzo duża: od pytań o budowę ścieżek rowerowych, po fundusze z UE, z
których ma szanse korzystać
miasto i gmina. Na zakończenie majowej debaty wójt Grzegorz Kozioł podpisał deklarację, w której zobowiązał się, iż
pewne inwestycje doprowadzi
do końca. Chodziło tu mianowicie o zakończenie budowy
centrum wsi Wola Rzędzińska, oraz o modernizację
ośrodka zdrowia w Koszycach
Małych.
Stowarzyszenie
„OSAR” miało za zadanie monitorowanie owych inwestycji
i dopilnowanie, by wójt wywiązał się ze swojej deklaracji. Teraz, kiedy zbliża się koniec roku, możemy śmiało powiedzieć, iż wójt Grzegorz
Kozioł nie rzucał słów na
wiatr. Centrum Wsi Wola
Rzędzińska zostało ukończone jeszcze z początkiem wakacji, a uroczyste otwarcie
ośrodka zdrowia w Koszycach
Małych zaplanowano już na
grudzień.
Tym samym Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Aktywizacji
Regionalnej
„OSAR” chciałby serdecznie
podziękować za dobrą współpracę przy przeprowadzaniu
tegorocznej edycji akcji „Masz
głos – Masz wybór” panu wójtowi Gminy Tarnów Grzegorzowi Koziołowi, panu radnemu Rady Miasta Tarnowa
Grzegorzowi Kądzielawskiemu, radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego
pani Barbarze KosińskiejGeras, przedstawicielom
Młodzieżowej Rady Miasta
Tarnowa oraz mieszkańcom
miasta i gminy Tarnów.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywizacji Regionalnej
„OSAR” z Tarnowa
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Samorządu Gminy Tarnów
ISSN 1897-2446

Redaktor naczelny: Piotr Pawlina, ppawlina@gmina.tarnow.pl
Wydawca: Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy
Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19, tel. 014 - 631 00 37
Skład: STUDIO ZYGZAK Grzegorz Zieliński, tel. 602 595 661
Druk: Czeszyk sp. z o.o., Tarnowiec, ul. Najdałówka 17, tel. 602 723 280

strona

2

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

PA•DZIERNIK

GMINNE WIEŒCI

Wola gór¹
W poniedziałek, 29 września w trakcie
posiedzenia Rady Powiatu odbyło się podsumowanie roku sportowego. Pierwsze
miejsce wśród gimnazjów zajęło Publiczne Gimnazjum nr 1, zaś na drugim miejscu w kategorii szkół podstawowych znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1 z Woli
Rzędzińskiej. Młodzi gimnazjaliści z Woli
Rzędzińskiej wyprzedzili czternaście gim-

nazjów, w tym Wojnicz i Tuchów. - Gratulacje należą się przede wszystkim sportowcom, ale również ich opiekunom: Piotrowi
Styczyńskiemu, Mariuszowi Więckowskiemu, Łukaszowi Prendocie i Marcinowi Sitce – podkreśla dyrektor Józef Lazarowicz.
- Pewnego rodzaju fenomenem jest to, że
mimo braku zaplecza do treningów lekkoatletyki, to właśnie ta dyscyplina zdecydowała o zwycięstwie. Nie bez znaczenie
jest również fakt, że uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności na zajęciach dodatkowych w ramach godzin przeznaczonych
przez samorząd Gminy Tarnów. Jest to
praktyczna realizacja kierunku rozwoju
młodzieży przez sport – dodaje. Wśród
młodych sportowców, którzy najbardziej
zapracowali na wyróżnienie należą: Mateusz Kiełbasa, Janusz Boruch, Mateusz
Majcher, Adrian Bardyga, Justyna Papuga, Amanda Zięba, Monika Mordyl, Katarzyna Bryg, Anna Paw. Na związek pomiędzy sukcesami gimnazjalistów z osiągnięciami uczniów szkoły podstawowej zwraca uwagę dyrektor Szkoły Podstawowej nr
1 w Woli Rzędzińskiej Krystyna Rosół. Sportowa pasja najpierw musi być zaszczepiona w szkole podstawowej, a później w
gimnazjum jest kontynuowana – mówi,
podkreślając zasługę nauczycielek wychowania fizycznego Agnieszki Łoch i Marty
Kornaus. Mieliśmy trochę większą konkurencję, bo szkół podstawowych jest w powiecie ponad setka – podkreśla. - Daliśmy
się wyprzedzić tylko Tuchowowi, a tym
większą mamy satysfakcję, że pobiliśmy
Gromnik, który do tej pory stale lokował
się przed nami – dodaje.

Gminne obchody Œwiêta
Edukacji Narodowej
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej było we wtorek, 14 października
gospodarzem gminnych obchodów Święta
Edukacji Narodowej. Podczas obchodów,
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które rozpoczęły się o godz. 10.00, miały
miejsce okolicznościowe wystąpienia, wręczenie nagród Wójta Gminy Tarnów dla
nauczycieli wyróżniających się w pracy
dydaktycznej i wychowawczej oraz okolicznościowy występ artystyczny. Występujący w roli gospodarza dyrektor gimnazjum
z Woli Rzędzińskiej Józef Lazarowicz
zwrócił uwagę na troskę, jaką gminny samorząd darzy oświatę. To wyraża się nie
tylko w licznych inwestycjach, jak rozbudowa szkół, budowa sal gimnastycznych,
basenów, czy stołówek szkolnych. Przejawem tej troski, podkreślał dyrektor Józef
Lazarowicz, są także wysokie nakłady na
zajęcia pozalekcyjne, które już przynoszą
pozytywne efekty. Wójt Grzegorz Kozioł
w okolicznościowym wystąpieniu dziękował nauczycielom za dobrą pracę i podkreślał, że nie jest w stanie nagrodzić wszystkich, którzy na taką nagrodę zasługują.
Zwracając się do uczniów, włodarz Gminy
Tarnów podkreślał, że gminny samorząd
stawia na młodzież i stara się zapewnić jej
jak najlepsze warunki do rozwoju, czego
wyrazem są wspomniane zajęcia pozalekcyjne i inwestycje.
Ważnym momentem uroczystości było
wręczenie nagród dla nauczycieli oraz stypendiów dla uczniów. Stypendystami Samorządu Gminy Tarnów zostali: Patryk
Zaucha (SP nr 1 w Woli Rzędzińskiej),
Wojciech Pinas (SP nr 1 w Woli Rzędzińskiej), Arkadiusz Orawiec (SP nr 1 Woli
Rzędzińskiej), Marianna Zabawa (ZSP w
Tarnowcu), Wiktoria Radlińska (ZSP w
Tarnowcu) i Mateusz Gajdziński (SP nr 1
w Woli Rzędzińskiej). Z grona dyrektorów
szkół Gminy Tarnów nagrodzeni zostali:
Joanna Tomasik – dyrektor Publicznego
Przedszkola w Tarnowcu, Małgorzata
Gotfryd – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Małych, Krystyna Rosół
– dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w
Woli Rzędzińskiej, Artur Puciłowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błoniu, Bernadetta Paszkowska – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej,
Krzysztof Nowak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Alina Chrzanowska
– wicedyrektor Szkoły Podstawowej w
Zgłobicach, Bernadetta Maguda – Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu oraz Halina Jarowska – wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Woli
Rzędzińskiej. Ponadto nagrodzeni zostali
nauczyciele: Mariusz Więckowski (Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej), Jadwiga
Czerwony (SP w Porębie Radlnej), Katarzyna Cyza (SP w Jodłówce-Wałkach), Alicja Grzyb (ZSP w Zbylitowskiej Górze),
Zofia Garbowska (ZSP w Zbylitowskiej
Górze), Marta Żmuda (ZSP w Koszycach
Wielkich), Agnieszka Łoch (SP nr 1 w Woli
Rzędzińskiej), Teresa Kozaczka (ZSP w
Tarnowcu) oraz Krystyna Srebro (SP w
Zawadzie).
Na zakończenie uroczystości wszyscy
zgromadzeni w Publicznym Gimnazjum nr
1 w Woli Rzędzińskiej obejrzeli program
artystyczny przygotowany przez uczniów

gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli:
Jolanty Onak, Agnieszki Oćwiei i Joanny
Augustyn-Wróbel.

Festiwal przedszkolaków
Przedszkolaki z dziesięciu gminnych
miejscowości wzięły udział w I Gminnym
Festiwalu Kultury Dziecięcej, który miał
miejsce w sobotę 18 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach.
Pomysł zorganizowania tego przedsięwzięcia narodził się w ubiegłym roku podczas
realizacji Programu Regionalnego „Od
dworu do dworu – na prawym brzegu Dunajca”, który został zgłoszony do Małopolskiego konkursu „Bliższe ojczyzny” i
otrzymał wyróżnienie. Festiwal przedszkolaków był okazją do ukazania efektów artystycznej działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Dzieci pod kierunkiem nauczycielek przygotowały i zaprezentowały historie swoich miejscowości, zwyczaje ludowe poprzez tańce, wiersze scenki, prace plastyczne.
Organizatorzy zapewnili wszystkim
dzieciom ciepły posiłek, po którym z nowymi siłami uczestnicy zaprezentowali
piosenki o przyjaźni. W przerwach między
prezentacjami nie zabrakło wesołych zabaw ruchowych przy muzyce. Po zakończonych prezentacjach nastąpił najbardziej
oczekiwany przez wszystkim moment.
Jury, oceniając dobór repertuaru, oryginalność wykonania, muzykalność spontaniczność i pomysłowość, ogłosiło werdykt.

Wszystkie placówki zostały wysoko ocenione i stosownie nagrodzone. Każda grupa
otrzymała w nagrodę magnetofon ufundowany przez przyjaciela szkoły Stanisława
Jędrzejczyka. Ponadto uczestnicy zabrali
ze sobą pamiątkowe dyplomy, a także wesołe kwiaty i smycze sponsorowane przez
samorząd Gminy Tarnów oraz Tadeusza
Gniadka i Czesława Wilka. Małym artystom spodobała się taka forma integracji,
dzięki której poznali swoją małą ojczyznę,
jaką jest Gmina Tarnów. A organizatorom
dostarczyła satysfakcji z dobrze wypełnionego zadania.

Kolejny „wygrany”
projekt
Od 18 października najmłodsi mieszkańcy Gminy Tarnów mają okazję
dokończenie na stronie 4
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uczestniczyć w zajęciach edukacji poprzez zabawę, realizowanych w ramach
rządowego programu wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
w roku 2008: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Na realizację tego programu samorząd pozyskał blisko czterdzieści tysięcy złotych. Zajęcia dla dzieci w
wieku 3-5 lat odbywają się w soboty, we
wszystkich szkołach na terenie Gminy
Tarnów. Grupy liczą od dziesięciu do
piętnastu osób. Podczas trzygodzinnych
zajęć dzieci mają zapewnioną opiekę w
pełni wykwalifikowanych pedagogów,
istnieje także możliwość konsultacji psychologa i logopedy. - Zajęcia mają charakter edukacji poprzez zabawę, a więc
nie brak wśród nich form rytmicznoumuzykalniających oraz zajęć rozwijających mowę i myślenie – podkreśla Elżbieta Chrząszcz, zastępca Wójta Gminy
Tarnów, główny koordynator projektu,
którego celem jest – jak podkreśla –
wyrównywanie szans edukacyjnych pochodzących z terenów wiejskich, promowanie dobrej jakości startu przedszkolnego dla późniejszych sukcesów edukacyjnych. Swego zadowolenia z kolejnego uwieńczonego sukcesem wniosku o
środki zewnętrzne nie kryje wójt Grzegorz Kozioł. - „Wygrane” wnioski, które służą naszym najmłodszym mieszkańcom, cenię sobie szczególnie – podkreśla.

„Pola Nadziei”
w Tarnowcu
W środę, 22 października społeczność
Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu
rozpoczęła kampanię „Pola Nadziei”. - Jest
to ogólnopolska akcja skierowana do
uczniów, nauczycieli i wszystkich ludzi
dobrej woli mająca na celu niesienie pomocy ludziom nieuleczalnie chorym, przebywającym w hospicjum, którzy mają prawo godnie przeżyć często ostatnie dni swojego życia – mówi Anna Chmura, dyrektor tarnowieckiego ZSP. - Akcja ta została
przybliżona uczniom na październikowym
apelu, na którym przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przedstawiła jej założenia i cele – dodaje. Cała kampania
związana jest z żonkilami – kwiatami, które są międzynarodowym symbolem nadziei. Na terenie obok szkoły zostało przygotowane miejsce, gdzie posadzono cebulki żonkili. Na wiosnę, w okresie ich kwitnienia zostanie przeprowadzona pierwsza
kwesta na rzecz chorych przebywających
w hospicjum. - Akcja ma na celu propagowanie idei hospicyjnej, uwrażliwienie
uczniów na potrzeby ludzi cierpiących,
oczekujących pomocy i opieki w trudnym
okresie odchodzenia z tego świata. Mamy
nadzieję, że dzięki akcji wzrośnie w naszej
lokalnej społeczności świadomość, jak ważne jest niesienie bezinteresownej pomocy
– dodaje Anna Chmura.
strona

4

Biskup Tarnowski
w Koszycach Ma³ych
W piątek, 24 października w Zespole
Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych złożył wizytę
Biskup Tarnowski. Ksiądz biskup Wiktor
Skworc spotkał się z dyrekcją i gronem
pedagogicznym szkoły i przedszkola oraz
nauczycielami zamieszkującymi na terenie parafii. W czasie rozmowy poruszono
problemy, z którymi boryka się współczesna szkoła. Pasterz diecezji tarnowskiej
podkreślał, że nad pedagogami spoczywa
wielka odpowiedzialność wychowania w
duchu zasad chrześcijańskich: dobra,
prawdy i miłości do drugiego człowieka. Cieszymy się, że tak dostojny gość zawitał, by dzielić z nami choć przez chwilę
radość budowania wspólnoty przyszłych
pokoleń - ludzi mądrych, dobrych i szlachetnych – podkreśla Małgorzata Gotfryd,
dyrektor ZSPiPP w Koszycach Małych.

Wizyta Marsza³ka
W środę, 5 listopada z roboczą
wizytą w Gminie Tarnów przebywał Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego Roman Ciepiela.
Marszałek odwiedził przede
wszystkim Porębę Radlną, gdzie
aktualnie prowadzone były prace
przy budowie współfinansowanego
przez samorządy Gminy Tarnów i Województwa Małopolskiego chodnika
przy drodze wojewódzkiej 977 łączą-
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Medal dla jubilatów
W piątek, 31 października wójt Grzegorz
Kozioł odwiedził państwo Janinę i Stanisława Derusów z Woli Rzędzińskiej, którym wręczył „Medale ze wieloletnie pożycie małżeńskie”. Państwo Derusowie swój
złoty jubileusz obchodzili w listopadzie
ubiegłego roku. Przyznany przez Prezydenta RP „Medal ze wieloletnie pożycie
małżeńskie” mieli otrzymać już 12 sierpnia podczas uroczystości w tarnowskim
USC, jednak ze względu na stan zdrowia
pana Stanisława wzięcie udziału w tej uroczystości, podobnie jak i październikowym

spotkaniu jubilatów w Radlnej nie było
możliwe. Przekazując jubilatom medale,
Wójt Gminy Tarnów złożył im podziękowanie za wszystkie pozytywne wartości,
które przez lata wnosili w pejzaż naszej
„małej ojczyzny”. Składam podziękowanie
za piękne świadectwo – jakie dawali Państwo naszej lokalnej społeczności – życia
rodzinnego, wychowania młodego pokolenia, służby społecznej, religijności i patriotyzmu. Dziękuję za wszelkie dobro, które
dotychczas było i jeszcze będzie Państwa
udziałem – mówił wójt Grzegorz Kozioł.
Zaskoczeni niecodzienną wizytą jubilaci z
radością przyjęli odznaczenia i chętnie poświęcili swój czas na krótką rozmowę z
włodarzem Gminy Tarnów.

cego kościół parafialny z centrum wsi,
gdzie znajduje się między innymi miejscowa szkoła podstawowa. Chodnik,
którego koszt wyniósł prawie sześćset
tysięcy złotych samorządy sfinansowały po połowie. Przebywający w Porębie Radlnej Roman Ciepiela został zapoznany również z problemem braku
przejścia dla pieszych koło szkoły w
Porębie Radlnej. - Zwracaliśmy się kilkakrotnie do Zarządu Dróg Wojewódzki z prośbą o wyznaczenie przejścia dla
pieszych, jednak nie spotkało się to ze
zrozumieniem – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł. - Aby zapewnić bezpieczeństwo szczególnie dzieciom w drodze do i ze szkoły, dyżuruje tam osoba
ze znakiem „Stop” jednak formalnie
przejścia w tym miejscu nie ma. Cieszę się, że pan Marszałek wykazał zrozumienie i obiecał nam pomóc w tej
sytuacji. Innym punktem wizyty Wicemarszałka Województwa Małopolskiego była wizyta w miejscowym kościele parafialnym i zapoznanie się z
zakresem przeprowadzonych tam prac
remontowych, które były współfinansowane między innymi ze środków
pochodzących z samorządów Województwa Małopolskiego oraz Gminy
Tarnów. - Zaprosiliśmy pana Marszałka również do Zawady, aby zapoznać
go z naszymi planami związanymi z
rewitalizacją zabytkowego kościoła i
budową centrum wsi. Nie ukrywam, że
w tym względzie również liczymy na
wsparcie samorządu województwa –
podkreśla wójt Grzegorz Kozioł. W
spotkaniu z Marszałkiem Romanem
Ciepielą – oprócz wójta Grzegorza
Kozioła i zastępcy wójta Sławomira
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Wojtasika – uczestniczyli: przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera,
radni – Janusz Tadel, Alina Barbachen i Jan Nowak oraz sołtys Poręby
Radlnej Wojciech Hońdo.

licznie przybyli również mieszkańcy
Błonia i okolic. Nie zabrakło również
uczniów Szkoły Podstawowej w Błoniu
wraz z dyrektorem Arturem Puciłowskim i gronem pedagogicznym.

Sukcesy Zespo³u
„Remedium”

Spotkanie na sesji

Zespół wokalno-instrumentalny „Remedium” działający w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu został laureatem VI
Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej zorganizowanego w dniach 8-9 listopada w Krakowie oraz zajął II miejsce
na VII Ogólnopolskich Spotkaniach z Piosenką „Warszawa da się lubić”, które miało miejsce w dniach 28-29 listopada w
Warszawie. Na tym pierwszym przeglądzie
zespół z Tarnowca wykonał utwory: „Wojenko, wojenko” i „Pierwsza brygada”, a
w koncercie laureatów młodzi artyści zachwycili zebranych pięknym wykonaniem
pieśni „Biały krzyż”. Natomiast w drugim
konkursie „Remedium” zaprezentowało
dwie autorskie piosenki, do których teksty napisali nauczyciele tarnowieckiego
ZSP: „Panie Hetmanie” (słowa: Teresa
Kozaczka) oraz „Moja Warszawo” (słowa:
Lucyna Onak). Muzykę i aranżację do obu
piosenek przygotował zespół pod kierunkiem Małgorzaty Pamuły.

Uroczystoœci patriotyczne
w B³oniu
We wtorek, 11 listopada na cmentarzu wojskowym w Błoniu odbyła się uroczystość patriotyczna związana z obchodami Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczął montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Błoniu, pod opieką Anny
Godos, Bożeny Pękali i Małgorzaty Boruch. Potem miała miejsce msza święta
odprawiona przez proboszcza z Błonia
ks. Wiesława Czaję. Oprawę liturgiczną

przygotowała młodzież miejscowej parafii. Następnie złożono wieńce i wiązanki jako dowód czci dla poległych w walce o Polskę. W obchodach Święta Niepodległości wzięli udział: Wójt Gminy
Tarnów Grzegorz Kozioł, sołtys oraz
radni z Błonia: Antoni Batko, Stanisław
Sarad i Adam Tadel. Na tę uroczystość
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Wojciech Kozak – Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego oraz Andrzej Sztorc – Przewodniczący Sejmiku
byli gośćmi XXIX Sesji Rady Gminy Tarnów, która odbyła się w czwartek, 19 listopada. Spotkanie zdominowały problemy „wodne” – sprawy melioracji, regulacji koryta Dunajca w Zbylitowskiej
Górze, rzeki Radlanki w Radlnej oraz
dróg transportu rolnego zniszczonych w
wyniku powodzi – to najczęściej poruszane przez radnych kwestie, łączone z
kierowanymi pod adresem Marszałka
Wojciecha Kozaka i Przewodniczącego
Andrzeja Sztorca prośbami o wsparcie
finansowe proponowanych rozwiązań.
Głos w tych sprawach zabierali: Józef
Jamróg, Mieczysław Nytko, Piotr Rybski i Janusz Tadel. Na spotkaniu poruszano również wiele innych istotnych
dla gminy spraw. Nie zabrakło słów podziękowania wójta Grzegorza Kozioła
oraz radnego Romana Szarego za wsparcie ze środków PFRON remontów ośrodków zdrowia w Koszycach Wielkich i
Woli Rzędzińskiej. - Dziękuję za docenienie tej pracy, która nie jest niczym
innym, jak obowiązkiem i powinnością
społeczną – replikował Marszałek, który podkreślał również dobrą współpracę z samorządem Gminy Tarnów oraz
zwracał uwagę na aktywność władz
gminy. W odpowiedzi wójt Grzegorz
Kozioł poinformował przedstawicieli
wojewódzkiego samorządu, że również
w przyszłym roku gminny samorząd
będzie aplikował o środki z PRFON oraz
– po jego uruchomieniu – z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Mamy
przygotowany taki piękny wniosek na
rewitalizację kościoła w Zawadzie i na
budowę centrum wsi w tej miejscowości
i nie ukrywam, że w tym względzie liczymy na pomoc Pana Marszałka i Pana
Przewodniczącego – dodawał. Wojciech
Kozak i Andrzej Sztorc jednym głosem
zwracali uwagę na inicjatywę radnych
wojewódzkich PSL, aby – poza wszelkimi konkursami i programami – w najbliższych dwóch latach zabezpieczyć w
budżecie Województwa Małopolskiego
po pół miliona złotych rocznie dla każdej gminy z przeznaczeniem na drogi
gminne. Obaj przedstawiciele wojewódzkiego samorządu zgodnie podkreślali
też, że w przyszłym roku w budżecie
wojewódzkim zostanie zapisana kwota
na modernizację remiz OSP i zwracali
uwagę, że należy po te pieniądze sięgnąć. Spotkanie zakończyła informacja
na temat PROW. Bezpośrednio po spotkaniu z Radą Gminy Marszałek Wojciech Kozak udał się wraz z wójtem
Grzegorzem Koziołem oraz zastępcą

wójta Sławomirem Wojtasikiem do Woli
Rzędzińskiej, gdzie obejrzał zmodernizowany m. in. dzięki środkom z PFRON
ośrodek zdrowia oraz zapoznał się ze
stanem prac przy budowie basenu szkolno-rehabilitacyjnego.

Medale dla jubilatów
Cztery pary jubilatów z terenu Gminy Tarnów: Michalina i Paweł Kałuccy,
Maria i Stanisław Kubaccy z Woli Rzędzińskiej, Halina i Brunon Olejnikowie
oraz Maria i Stanisław Krawczykowie ze
Zbylitowskiej Góry zostali odznaczeni
medalami za wieloletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość wręczenia medali
odbyła się we czwartek, 20 listopada
sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Tarnowie. Uroczystość z udziałem jubilatów i ich rodzin miała tradycyjny przebieg. Zgromadzonych jubilatów powitał
kierownik tarnowskiego USC Krystian

Krawczyk. Ponieważ obok jubilatów z
Gminy Tarnów, odznaczeni zostali również jubilaci z miasta w uroczystości
wzięli udział: Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz zastępca Wójta Gminy Tarnów Elżbieta Chrząszcz. Nie zabrakło okolicznościowego przemówienia
oraz życzeń. Potem miało miejsce wręczenie medali, kwiatów i listów gratulacyjnych. Całość zakończyła się „Mendelsonem”, toastem wzniesionym lampką
szampana i pamiątkową fotografią.

Teatralny weekend w
Tarnowcu
W piątek 21 listopada i w niedzielę 23
listopada można było obejrzeć autorski
spektakl „Dziewczynka z zapałkami” grupy działającej w tamtejszej szkole w ramach programu „Świat Teatru” prowadzonego przez Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY. Niedzielne spotkanie
uświetnił także „Występ rozmaity” Teatru
Młodzieżowego Kikloł z Zakliczyna. Grupa w Tarnowcu działa od dwóch lat. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w
szkole. Uczęszczają na nie również absolwenci, obecnie uczniowie tarnowskich
szkół średnich. Opiekunem grupy jest animator teatralny Grzegorz Gawlik. Grupa
teatralna z Tarnowca brała udział w Festiwalu Teatralnym „Co To Będzie?” Pleśna 2008, gdzie spektakl „Dziewczynka z
zapałkami” został dobrze przyjęty.
dokończenie na stronie 6
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Jubileusz zbylitowskiej
podstawówki
We wtorek, 25 listopada w Zespole Szkół
Publicznych w Zbylitowskiej Górze odbyły się uroczyste obchody 35 lecia Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego
Przedszkola. W uroczystości wzięli udział
dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy
obsługi, którzy w minionych latach pracowali w obu placówkach. Licznie obecni byli
również zaproszeni goście, wśród których
znaleźli się wójt Grzegorz Kozioł, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera, dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Urszula
Blicharz, Jacek Łabno – dyrektor biura
posła Józefa Rojka reprezentujący tego
znanego tarnowskiego parlamentarzystę,
radny powiatowy Stanisław Bańbor, radny Gminy Tarnów Piotr Rybski, Przewodniczący SKBS Augustyn Żmuda oraz Tadeusz Stępak. Imprezą towarzyszącą był
Gminny Konkurs wiedzy o patronie szkoły, w którym najlepsza okazała się Szkoła
Podstawowa z Poręby Radlnej.

Waga dla policji
W piątek, 28 listopada wójt Grzegorz Kozioł przekazał tarnowskim policjantom ufundowaną przez Samorząd Gminy Tarnów
elektroniczną wagę do ważenia środków

narkotyków. Uroczyste przekazanie wagi, w
którym uczestniczyli Komendant Miejski
Policji w Tarnowie inspektor Zbigniew
Ostrowski oraz komendant Komisariatu
Tarnów-Centrum podkomisarz Jan Pytko,
miało miejsce w siedzibie Komendy Miejskiej
Policji w Tarnowie. Jak podkreślał komendant Zbigniew Ostrowski, waga, która służyć będzie sekcji kryminalnej w komisariacie Tarnów-Centrum, jest policjantom bardzo potrzebna, choćby z tego względu, że
dotychczas – zabezpieczając środki odurzające – musieli ważyć je na wagach aptecznych. W tej chwili procedura ważenia narkotyków w prowadzonych postępowaniach
znacznie się uprości. To znaczne ułatwienie
pracy policjantów jest szczególnie potrzebne właśnie teraz, bo – na co zwracał uwagę
szef tarnowskiej policji – policjanci zlikwidowali właśnie dwie duże grupy handlujące
narkotykami, a zatrzymanych zostało prawie dwadzieścia osób. Przez cały czas policja prowadzi szereg postępowań wymierzone przede wszystkim przeciwko dilerom.
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Bajka, ilustracja i...
profilaktyka

Dwie uczennice Gimnazjum nr 1 w
Woli Rzędzińskiej – Marzena Mądrzak
i Joanna Sępek – zostały laureatkami
Małopolskiego Konkursu na Bajkę Profilaktyczną i Ilustracje do Bajek Profilaktycznych. Nagrody wręczał członek
Zarządu Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak na uroczystości w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i
Współuzależnienia w Krakowie.
A Marzena Mądrzak została laureatką
w konkursie na ilustrację, zaś Joanna Sępek – za bajkę „Historia czerwonego dresu”. Uczennice wolańskiego gimnazjum,
których opiekunem polonistka Jolanta
Onak, otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich prace wraz z pracami pozostałych wyróżnionych zostały wydane w
specjalnym wydawnictwie.

Ze Œwiêtym na Ukrainie
Po raz kolejny społeczność Gminy Tarnów włączyła się w mikołajkową akcję pomocy Polakom zamieszkałym na Ukrainie.
Koordynacją zbiórki zajmował się Zespół
Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich,
zaś w rolę Świętego tradycyjnie już wcielił
się Jan Nowak – radny i sołtys z Tarnowca. Zbiórka darów, która spotkała się z
bardzo dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem dzieci, na prowadzona była
od 28 listopada. - Zbieraliśmy słodycze,
materiały szkolne, zabawki, maskotki
środki czystości i artykuły spożywcze –
podkreśla Mariusz Parcianko, dyrektor
ZSP w Koszycach Wielkich główny koordynator akcji, która prowadzona była w
całej gminie, zaś punktami zbiorczymi
były: Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich, Gimnazjum nr 1 w Woli
Rzędzińskiej oraz Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu. - W piątek, 6 grudnia
odwiedziliśmy ze Świętym Mikołajem naszych rodaków w Pnikucie, Czyszkach i
Strzelczyskach, zaś następnego dnia udaliśmy się do Lwowa – podkreśla wicedyrektor koszyckiego ZSP Joanna Łątka. W
orszaku Świętego nie mogło zabraknąć
również zastępcy wójta Sławomira Wojtasika oraz sołtysa z Jodłówki-Wałek Lucja-

na Olszówki, który tradycyjnie już wywołuje uśmiech na twarzy najmłodszych naszych rodaków zza wschodniej granicy,

ofiarowując im zabawki ze swojej hurtowni. - Cieszę się, że akcja zatacza coraz szersze kręgi – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł, również biorący udział w wyjeździe –
i że z roku na rok uczestniczy w niej coraz
więcej podmiotów, osób i instytucji. W tym
roku z najwyższym dużym trudem udało
nam się wszystko pomieścić, ale potrzeb
nadal jest bardzo wiele. Dlatego mam nadzieję, że nasza inicjatywa będzie się nadal rozwijać – dodaje.

Pomoc dla uczniów
niepe³nosprawnych
Prawie sto tysięcy złotych pozyskał samorząd Gminy Tarnów na realizację programu pilotażowego „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy
wiejskie oraz miejsko-wiejskie”. Umowa na
realizację programu finansowanego z funduszy PFRON została podpisana we wtorek, 9 grudnia. Beneficjentami umowy będzie pięćdziesięciu siedmiu niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, dwudziestu – gimnazjów i dwudziestu siedmiu
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Tarnów – w sumie stu czterech uczniów.
To oznacza w praktyce, że na ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum przypadnie po
840 złotych, zaś na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – 1260 złotych dofinansowania. - Procedura będzie taka, że najpierw
będą podpisywane umowy, następnie pieniądze muszą zostać wydatkowane przez
beneficjentów, którzy następnie otrzymają
ich zwrot na podstawie przedstawionych rachunków – podkreśla Maria
Srebro, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Pieniądze muszą zostać
wydatkowane do końca
przyszłego roku – dodaje.
Z kolejnego wygranego
programu cieszy się wójt
Grzegorz Kozioł: - Cieszę się
z każdej pozyskanej złotówki, bo służy to dobru naszych
mieszkańców, choć muszę
powiedzieć, że chyba nigdy
nie jestem w pełni usatysfakcjonowany, bo chciałbym,
aby te kwoty były jak największe – zaznacza.
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POZNAJ SWEGO DZIELNICOWEGO
Kilkakrotnie dociera³y ju¿ do redakcji „Nowin Tarnowskiej Gminy” proœby mieszkañców o zaprezentowanie na
³amach naszej gminnej gazetki sylwetek pracuj¹cych na terenie naszej gminy dzielnicowych. W odpowiedzi na
oczekiwania naszych czytelników prezentujemy fotografie dzielnicowych z informacj¹ o terenie ich dzia³ania oraz
numerem kontaktowym. Informacje uzyskaliœmy z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Młodszy aspirant MARCIN
BLACHA z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum jest
dzielnicowym dla miejscowości: Wola Rzędzińska, Jodłówka-Wałki, Zawada, Nowodworze, Radlna, Poręba Radlna,
Tarnowiec i Łękawka; kontakt z dzielnicowym pod numerem telefonu 014 6282631.

Młodszy aspirant GRZEGORZ MARTUŚ z Komisariatu Policji Tarnów-Zachód jest dzielnicowym
miejscowości: Koszyce Wielkie, Koszyce Małe oraz Błonie; kontakt z dzielnicowym
pod numerem telefonu 014
6281717.

Młodszy aspirant TOMASZ TAŃSKI z Komisariatu Policji Tarnów-Zachód jest dzielnicowym
miejscowości: Zgłobice i
Zbylitowska Góra; kontakt z dzielnicowym pod
numerem telefonu 014
6281717.

Młodszy aspirant MAREK KRĘŻELz Komisariatu Policji Tarnów-Zachód jest dzielnicowym
miejscowości Biała; kontakt z dzielnicowym pod
numerem telefonu 014
6281726

reklama

strona

8

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

REPORTA¯

Spotkanie z Miko³ajem
Tradycyjnie jak co roku w
pierwszych dniach grudnia
Gminê Tarnów odwiedzi³
Œwiêty Miko³aj.
Ten kochany przez wszystkich zacny staruszek
odwiedzi³ i obdarowa³
prezentami najm³odszych
mieszkañców naszej gminy. Spotkaniom towarzyszy³o wiele radoœci i emocji. Ka¿da grupa przygotowa³a dla Miko³aja niespodziankê. Przedszkolaki
ugoœci³y go piosenkami i
wierszykami, daj¹c wyraz
wielkiej sympatii i
wdziêcznoœci, ¿e o nich
pamiêta. Rozmowom i
pytaniom nie by³o koñca,
a wszystko po to, by
sprawdziæ autentycznoœæ
goœcia. Pytany o sanie i
renifery, wyjaœnia³ przedszkolakom, ¿e z powodu
braku œniegu musia³
wyl¹dowaæ w Zakopanem,
a do nich przyjecha³ samochodem. ¯egnaj¹c siê,
obiecywa³ dzieciom, ¿e
jeœli tylko bêd¹ grzeczne
na pewno nie zapomni o
nich w nastêpnym roku.
Œwiêty zapraszany do
wspólnej zabawy spêdzi³ z
dzieæmi kilka dni. Akcj¹
miko³ajkow¹ trwaj¹c¹ od
4 do 9 grudnia objête
zosta³o piêæ przedszkoli
oraz dziewiêæ oddzia³ów
przedszkolnych funkcjonuj¹cych przy szko³ach na
terenie gminy, ³¹cznie
dwadzieœcia cztery oddzia³y, do których uczêszcza
blisko piêæset dzieci.
NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY
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Promocja Gminy za granic¹
Mijaj¹cy rok w Gminie Tarnów
zapisa³ siê pod znakiem rozwijania wspó³pracy z dotychczas
zaprzyjaŸnionymi samorz¹dami innych krajów i pozyskiwania nowych partnerów.
Polak Wêgier dwa bratanki...
Odnowienie kontaktów pomiędzy
Gminą Tarnów a samorządem węgierskiej
miejscowości Jászalsószentgyörgy nastąpiło po ponad rocznej przerwie, która w
zaprzyjaźnionym samorządzie węgierskim
wypełniona była licznymi zmianami związanymi z rozwiązaniem Rady Gminy i ponownymi wyborami burmistrza i radnych.
Wybrany ponownie burmistrzem Imre
Szarvák zaprosił w dniach 27-28 września
samorządowców z Gminy Tarnów do wzięcia udziału w obchodzonym w Jászalsószentgyörgy Dniu Rodzinnym oraz przede
wszystkim celem omówienia kontynuacji
współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi
samorządami.
W skład delegacji, która odwiedziła
Jászalsószentgyörgy, weszli: zastępca wójta Sławomir Wojtasik, wiceprzewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Wojtarowicz,
sekretarz gminy Alicja Kusior oraz dyrek-

tor Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu Anna Chmura. Podczas oficjalnych rozmów ustalono, że współpraca pomiędzy
obydwoma samorządami będzie kontynuowana, szczególnie w zakresie wymiany
dzieci i młodzieży. Zastępca Wójta Gminy
Tarnów zaproponował również, żeby doszło do spotkania samorządowców z obydwóch gmin.
Zanim do tego jednak doszło w dniach
14-15 listopada w Tarnowcu pojawili się
„na roboczo” przedstawiciele szkoły z
Jászalsószentgyörgy: Mihaly Tarnai – dyrektor szkoły, Maria Jakusie Vamos – radna, Imre Szilagyi i Erzsibet Szollosine
Ludanyi – nauczyciele. Celem ich przyjazdu było uzgodnienie szczegółowych zasad
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współpracy pomiędzy szkołami, terminów
wymiany uczniów oraz podpisanie umowy,
co było konieczne, aby do 1 grudnia móc
złożyć aplikację do Funduszu Wyszehradzkiego, który w ramach programu tzw.
„małych grantów” wspiera podobne inicjatywy.
Tydzień później, w dniach 28-30 listopada Gminę Tarnów odwiedziła oficjalna
tym razem delegacja, w skład której wchodzili: Imre Szarvák – burmistrz samorządu Jászalsószentgyörgy, dr Kornél Kovács
– sekretarz gminy, Lajos Kátai, Péter
Szilágyi – radni, Borbála Blaha – członek
Komisji Finansów, a także Rita Vámos i
Mirabella Szarvákné Törõcsik. Węgierskim gościom tradycyjnie już towarzyszył
dr István Szerencsés – tłumacz i zarazem
burmistrz sąsiadującej z Jászalsószentgyörgy miejscowości Jászdózsa.
Goście z Węgier przybyli do Tarnowa w
piątek 28 listopada wieczorem i od razu
wzięli udział w spotkaniu z władzami i
radnymi Gminy Tarnów. Podczas przeprowadzonych rozmów ustalono kontynuowanie rozwijającej się dotychczas pomyślnie
wymiany dzieci i młodzieży oraz zaplanowano rozszerzenie współpracy na nowe
obszary, między innymi pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz klubami sportowymi z Gminy Tarnów i Jászalsószentgyörgy.
W sobotę przed południem goście z Węgier zwiedzili gminę. Zobaczyli między innymi nowe centrum wsi oraz budowę basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli
Rzędzińskiej, szkoły wBłoniu oraz Łękawce, zabytkowe kościoły w Porębie Radlnej
i Zawadzie. Goście z Jászalsószentgyörgy
nie kryli swojego podziwu dla prowadzonych w gminie inwestycji i nie szczędzili
swoich gratulacji. Tego samego dnia po
południu goście z Węgier zobaczyli miasto Tarnów. Szczególnie interesowały ich
ślady wspólnej polsko-węgierskiej historii.
Z zainteresowaniem obejrzeli węgierską
„bramę seklerską” zlokalizowaną przy placu Sándora Petõfiego, tuż obok Urzędu
Gminy Tarnów, zapalili też świeczkę przy
pomniku węgierskiego bohatera narodowego, tarnowianina generała Józefa Bema.
Węgierscy goście wyjechali do domu w
niedzielę, 30 listopada w godzinach przedpołudniowych. - Cieszę się, że ta współpraca, zapoczątkowana przed blisko dziesięciu
laty tak dobrze się rozwija – podkreśla wójt
Grzegorz Kozioł. - Powinniśmy ją kontynuować z pożytkiem zwłaszcza dla naszych
najmłodszych mieszkańców, którzy w ten
sposób rozwijają się, kształcą swoją znajomość języków obcych, poznają tradycje,
obrzędy i obyczaje naszych sąsiadów, z którymi nie tylko tworzymy wspólnotę Unii
Europejskiej, ale także grupę wyszehradzką, w ramach której mamy możliwość

pozyskiwania środków zewnętrznych na
różnego rodzaju inicjatywy – dodaje.

W wyszehradzkim krêgu
Aby wymiana młodzieży, której kolejna
edycja planowana jest na maj i czerwiec
przyszłego roku, mogła dojść do skutku i
aby móc pozyskać na ten cel środki z Funduszu Wyszehradzkiego, trzeba mieć co
najmniej dwóch partnerów z krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej. Służyć
mają temu celowi kontakty z zaprzyjaźnionym samorządem miasta Tornal'a leżącego na południu Słowacji, blisko granicy z
Węgrami, ale także z gimnazjum w Spiskiej

Starej Wsi. Umowę o współpracy szkoły z
terenu Gminy Tarnów ze słowackim partnerem podpisali w dniu 21 listopada dyrektor Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej
Józef Lazarowicz oraz dyrektor gimnazjum
w Spiskiej Starej Wsi Daniéla Žabkóva.

Na zielonej Ukrainie
W stepie szerokim, którego okiem nawet
sokolim nie zmierzysz..., a właściwie na
pograniczu tego stepu stoi Kamieniec Podolski – miasto znane każdemu Polakowi,
mniej może z nauki historii, a więcej dzięki
Sienkiewiczowi, który imię Michała Wołodyjowskiego – hektora kamienieckiego na
trwałe wpisał w naszą rodzimą historiografię. To miasto, w którym do dziś mieszka
wielu Polaków, w tym wielki przyjaciel
Gminy Tarnów, ks. bp Leon Dubrawski,
funkcjonuje prężny samorząd z merem
Anatolijem Nesterukiem na czele. Ów mer
odwiedził już Gminę Tarnów, biorąc udział
w obchodzonych 31 sierpnia dożynkach, ale
– niestety – nadzwyczajna sytuacja rodzinna zmusiła go do skrócenia wizyty i natychmiastowego powrotu do Kamieńca. Niemniej jednak udało się ustalić wstępne zasady współpracy i został przygotowany projekt porozumienia pomiędzy samorządami,
który zyskał już wstępną akceptację strony ukraińskiej. Niewykluczone, że w stosunkowo niedługim czasie porozumienie o
współpracy zostanie podpisane i stare, historyczne miasto Kamieniec Podolski stanie się kolejnym naszym partnerem.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

TRUDNE TEMATY

Jakie podatki w roku 2009?
Podatki to jedna z najbardziej przez
nas nielubianych obywatelskich powinności. Nie lubimy sięgania do naszych kieszeni, po nasze z trudem zarobione pieniądze, nie lubimy się nimi
dzielić. Z drugiej jednak strony zdajemy sobie sprawę z tego, że podatki
płacić musimy i coraz częściej widzimy konkretne efekty naszych finansowych wyrzeczeń. Może mniej zauważalne jest to na poziomie budżetu
ogólnokrajowego, znacznie bardziej
widoczne jest to na poziomie gminy.
Dzięki podatkom powstają nowe drogi, budowane są obiekty komunalne,
placówki oświatowe oraz wiele innych
inicjatyw i inwestycji. Niezależnie jednak od naszej świadomości obywatelskiej chcielibyśmy, aby nasze podatki
były jak najmniejsze, by częściej malały niż rosły. Dlatego każda wiadomość, że podatki będą niższe niż mogłyby być, jest dobrą wiadomością.
Na XXIX sesji, która odbyła się 19
listopada, Rada Gminy Tarnów niemal jednogłośnie (przy dwudziestu
głosach za i jednym wstrzymującym)
uchwałami nr 260, 261 i 262 zadecydowała o naszej przyszłości podatkowej w najbliższym roku. Fundamentalne znaczenie ma druga ze wspomnianych uchwał. Bowiem zgodnie z
artykułem 6 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
który uzależnia wysokość podatku od
ceny 1 q żyta ustalonej na podstawie
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Rady gmin są
uprawnione do obniżenia cen skupu
przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy. Zgodnie z literą ustawy, Rada
Gminy Tarnów w § 1 uchwały zadecydowała o obniżeniu średniej ceny
skupu żyta przyjmowaną do celów
wymiaru podatku rolnego z ogłoszonej przez GUS kwoty 55,80 zł do kwoty 37,00 zł. Oznacza to, że dla mieszkańców Gminy Tarnów podatek rolny, który mógłby wynosić 139,50 zł od
ha przeliczeniowego, będzie wynosił
tylko 92,50 zł.
Natomiast pozostałe przyjęte przez
Radę Gminy uchwały określają stawki podatku od środków transportowych (uchwała nr 260) i podatku od
nieruchomości (uchwała nr 262).
Jeśli chodzi o podatki od środków
transportowych, to zasadniczo zostały one utrzymane na niezmienionym
poziomie, dokonano jedynie czynności
technicznej polegającej na przeliczeniu
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górnych granic stawek kwotowych podatków, zgodnie ze wskaźnikiem określonym przez Ministra Finansów. - Ponieważ prawo daje nam możliwość
przyjęcia wartości niższych niż określane przez Ministra, postanowiliśmy
skorzystać z tej możliwości, aby obciążenia podatkowe dla naszych przedsiębiorców były jak najmniejsze – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.
Podobnie stało się z podatkami od
nieruchomości, których wielkość
określona została w przyjętej przez
radnych uchwale nr 262. Podatki od
nieruchomości zostały ustalone w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,62 złotych od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – 3,89 złotych od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19
złotych od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,43 złotych od 1
m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,60 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,21 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 4,00 złotych
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 4,16 złotych 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.
Należy zwrócić uwagę, że przyjęte w
Gminie Tarnów podatki w znaczący

sposób odbiegają od górnych limitów
stawek na rok 2009 określonych przez
Ministra Finansów. Podajmy kilka
przykładów: 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
przy górnym limicie 0,62 zł to ponad
30 % mniej; w przypadku budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 15,60 zł przy górnym
limicie 19,81 zł, to jest o 20 % mniej; od
budynków pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 4,16
złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej
przy górnym limicie 6,64, co daje blisko 40 % mniej. Podobnie ma się rzecz
w przypadku gruntów. Limit 0,74 zł,
przy rzeczywistym podatku 0,62 zł od
gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej to oszczędności rzędu 12 %, natomiast przy pozostałych 0,19 zł przy limicie 0,37 to różnice blisko 50 %. To oznacza, że średnio w Gminie Tarnów podatki są o około 35 % niższe od górnych limitów ustalanych przez Ministra Finansów. Przyjmujemy takie rozwiązania, bo
chcemy w ten sposób pomóc naszym
mieszkańcom i naszym przedsiębiorcom, wspierać ich działalność – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.
Trzeba dodać, że świadome ustalanie niższych stawek, co de facto oznacza rezygnację z części należnych dochodów, to dla gminy niemałe wyrzeczenie. Dla porównania podajmy kilka liczb. Na rok 2009 zaplanowano z
tytułu podatków wpływy do budżetu
gminy rzędu 8,2 miliona złotych, podczas gdy dopłaty do komunikacji
miejskiej oraz dowozu młodzieży
przekroczą kwotę 1,3 miliona złotych, planowane wydatki inwestycyjne na budowę chodników i dróg wyniosą 5,2 mln zł, natomiast koszt remontów dróg gminnych wyniesie 2,8
mln zł. W 2008 roku natomiast tylko
na budowę i remonty dróg oraz nowe
nakładki asfaltowe gmina wyłożyła
13,2 mln zł, a ponad 6 mln złotych
samorząd dopłaca do utrzymania
szkół, przy subwencji oświatowej wynoszącej 16 mln zł. A więc, jak widać,
nasze wielkie dla nas podatki, to tylko kropla w morzu samorządowych
potrzeb wynikających z naszych oczekiwań.
Przyjęte przez Radę Gminy uchwały
są opublikowane na stronie www.gmina.tarnow.pl, w dziale „Rada Gminy
Tarnów”, zakładka „uchwały”.
strona

11

WYDARZENIA

Wspó³praca gminno-radiowa
Radiowa Akademia Nowoczesnej Wsi to nazwa projektu,
jaki na terenie i we wspó³pracy z samorz¹dem Gminy Tarnów realizuje radio RDN Ma³opolska.
– Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Gminy Tarnów do podnoszenia swoich kwalifikacji, przekazanie
informacji, gdzie można wziąć udział w
darmowych szkoleniach unijnych – podkreśla Mirosław
Biedroń z RDN
Małopolska, koordynator projektu. Półroczny
program, którego realizacja rozpoczęła się we
wrześniu, składa się z kilkudziesięciu audycji radiowych
oraz sześciu
spotkań w gminie Tarnów. W
cotygodniowym programie we wtorki
o 17.10 nie
brakuje informacji o tym, gdzie i kiedy można wziąć
udział w darmowych szkoleniach unijnych, są też rozmowy z osobami, które
były na kursach, zaś podczas spotkań „na
żywo”, które mają miejsce co miesiąc w
sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu, istnieje możliwość poszerzenia
uzyskanej podczas radiowych audycji
wiedzy, między innymi dzięki możliwości zadawania pytań.

- W spotkaniach mogą brać udział
wszyscy mieszkańcy Gminy Tarnów, zarówno pracujący, jak i bezrobotni oraz
osoby na rencie i emeryturze – podkreśla Mirosław Biedroń. Gośćmi pierwszego spotkania, które odbyło się 26 września, byli specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie i Małopolskiej Izby
Rolniczej. Podczas drugiego spotkania,
24 października specjalista z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
odpowiadał między innymi na pytania
mieszkańców na temat możliwości pozyskiwania pieniędzy na rozwój działalności rolniczej. Gośćmi spotkania trzeciego, jakie odbyło się 28 listopada, byli
współtwórcy EKO-SKLEPU – ścieżki
ekologicznej w Pleśnej, poruszano zaś
między innymi temat zakładania gospodarstw agroturystycznych. Natomiast w
czwartym spotkaniu, 12 grudnia wzięli
udział twórcy jednej z pierwszych w regionie winnic w Rzuchowej. Pod koniec
każdego ze spotkań, które odbędą się
jeszcze w styczniu i w lutym przyszłego
roku, jego uczestnicy mogą wygrać odtwarzacz DVD.
Radiowa Akademia Nowoczesnej Wsi
jest projektem współfinansowanym
przez Unię Europejską w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego. Wciąż mieszkańcy wsi rzadziej niż
mieszkańcy miast korzystają że szkoleń,
kursów, a młodzież wiejska rzadziej wybiera się na studia. Projekt ma pokazać,
że warto zadbać o wiedzę, bo dzięki temu
łatwiej na przykład znaleźć pracę –
mówi koordynator projektu Mirosław
Biedroń. Podobnego zdania jest wójt
Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. - Jestem przekonany, że realizacja projektu „Radiowa Akademia Nowoczesnej
Wsi” dobrze posłuży naszym mieszkańcom, szczególnie tym, którzy nie potrafili się dotychczas przystosować do nowej rzeczywistości gospodarczej. Mam
nadzieję, że w wyniku realizacji wspomnianego projektu zwiększy się także
aktywność naszych mieszkańców w kierunku innych, alternatywnych form aktywności zawodowej – podkreśla.
Więcej informacji na temat kolejnych
spotkań w „Radiowej Akademii Nowoczesnej Wsi” na antenie radia RDN Małopolska oraz na stronach www.rdn.pl oraz
www.gmina.tarnow.pl.
Radiowa Akademia Nowoczesnej Wsi
jest projektem współfinansowanym przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polityka bezpieczeñstwa w Koszycach Wielkich
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich, który już od roku szkolnego 2005/2006 (jeszcze jako Publiczne Gimnazjum nr 3) jest uczestnikiem
projektu „Zintegrowana polityka bezpieczeństwa” pozyskał w ostatnim
czasie 2400 złotych z funduszu prewencyjnego PZU SA na dofinansowanie monitoringu wizyjnego działającego na terenie szkoły.
Za pozyskaną z PZU kwotę szkoła zakupiła trzy kamery, z których dwie zamontowane zostały wewnątrz budynku, zaś jedna – na zewnątrz. - Instalacja kamer jest
rozszerzeniem monitoringu wizyjnego działającego na terenie szkoły, a sfinansowanego wcześniej przez gminny samorząd – podkreśla dyrektor zespołu szkół Mariusz Parcianko. - Obecnie na terenie szkoły znajduje się jedenaście kamer – dodaje.
strona
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Monitoring – obok oświetlenia i częściowego ogrodzenie terenu szkoły, ankiet, rozmów, obserwacji wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli, prelekcji prowadzonych przez
policjantów dotyczących zagrożeń związanych z czynami karalnymi, spektakli profilaktycznych uświadamiających o zagrożeniach związanych z uzależnieniami i
agresją oraz szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy – jest elementem
wspomnianego programu, który realizowany jest we współpracy z komendami Policji
Tarnów-Centrum oraz Tarnów-Zachód.
Jego koordynatorem z ramienia Policji jest
Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Jacek
Mnich.
- Przez cały czas, zarówno uczniowie jak
i rodzice, na bieżąco otrzymują wsparcie ze
strony nauczycieli i szkoły w rozwiązywaniu pojawiających się problemów wycho-

wawczych i życiowych poprzez pogadanki,
prelekcje i zajęcia terapeutyczne. W czasie
comiesięcznych zebrań rodziców lub konsultacji, prowadzony jest dyżur policjanta
z Komisariatu Tarnów-Zachód. Rodzice
mogą podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi nie tylko z działalności bieżącej szkoły, która promuje bezpieczne zachowania, ale również o codziennym życiu w Koszycach Wielkich i Małych
– mówi o praktycznej stronie realizacji programu „Zintegrowana polityka bezpieczeństwa” dyrektor Mariusz Parcianko.
Wszystkie podejmowane działania stały
się okazją do podjęcia starań o przyznanie
szkole Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, który szkoła otrzymała 8
października, plasując się tym samym w
elitarnym gronie czternastu szkół małopolskich.
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WYDARZENIA

GODY Z£OTYCH GODÓW
Blisko setka par ma³¿eñskich
bawi³a siê w sobotê i niedzielê,
18-19 paŸdziernika w salach
domu wielofunkcyjnego w Radlnej na jubileuszowym spotkaniu
zorganizowanym przez samorz¹d Gminy Tarnów.
W spotkaniu wzięły udział małżeństwa,
których złote gody przypadły na lata 20072009. W sobotę 18 października swoje święto mieli jubilaci z Woli Rzędzińskiej, Jodłówki-Wałek, Białej i Zbylitowskiej Góry.
Natomiast w niedzielę swój jubileusz obchodzili mieszkańcy Błonia, Zgłobic, Koszyc
Wielkich, Koszyc Małych, Tarnowca,
Łękawki, Radlnej, Poręby Radlnej, Nowodworza i Zawady.
Obydwa świąteczne dni miały podobny
przebieg. Zgromadzonych w sali jubilatów
witali Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera oraz Wójt Grzegorz Kozioł, którzy kierowali do zebranych krótkie wystąpienia, a następnie wznosili toast, przy którym nie zabrakło tradycyjnego „Sto lat...”.
Później miał miejsce posiłek i czas na wspólne rozmowy przy stole. Do dyspozycji jubilatów pozostawała też orkiestra, przy której muzyce mogli się oni bawić, jak podkreślał wójt Grzegorz Kozioł, do białego rana.
I choć słowa te zostały skwitowane przez
zebranych gromkim śmiechem, to jednak
chętnych do tańca nie brakowało.
Przewodnicząca Rady Gminy, wierszem
Gałczyńskiego „Ocalić od zapomnienia”
rozpoczynający się od słów: „Ile razem dróg
przebytych, ile ścieżek przedeptanych...”,
składała jubilatom serdeczne życzenia, do
których nawiązywał wójt Grzegorz Kozioł
niekryjący swego wzruszenia. - Nie potrafię znaleźć słów które mógłbym Państwu
przekazać z okazji tak niecodziennej uroczystości – mówił. - 50 lat temu mieliście
wspaniałą uroczystość. Zawieraliście związek małżeński. Pokazaliście swoim życiem
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i postępowaniem, jak należy wychowywać
dzieci i wnuki. Postanowiliśmy jako samorząd Gminy Tarnów Was za to uhonorować, pokazać, że są jeszcze takie pary, które potrafią w miłości i zrozumieniu być ze
sobą tyle lat. Czasy się zmieniają, gwałtownie wchodzą do nas nowe mody, zwyczaje,
liberalizm. Ja natomiast myślę, że mamy
swoje tradycje, swoją kulturę, religię i powinniśmy je kultywować. Wy jesteście na-

szym orężem i wzorem, dzięki wam możemy naszym dzieciom pokazać, jak należy
żyć i pracować, jak być z tego dumnym. Cieszę się, że jestem Wójtem takiej gminy,
gdzie jest tak wiele wspaniałych osób, którymi możemy się szczycić – konkludował
wójt Grzegorz Kozioł.
W swoich życzeniach przedstawiciele samorządu Gminy Tarnów, zgodnie z oczekiwaniami jubilatów, życzyli im przede
wszystkim zdrowia, ale kierowali także pod
ich adresem również wiele innych serdecznych życzeń. - Życzę Wam również, żebyście przez cały czas byli potrzebni swoim
najbliższym, rodzinom, dzieciom, wnukom.
Jesteście potrzebni również nam władzy
samorządowej i chciałbym, żebyście nam
doradzali i nieraz strofowali gdy coś robimy nie tak – mówił wójt Grzegorz Kozioł –
a na pewno was posłuchamy.
W zgodnej opinii jubilatów impreza była
udana. Wielu z nich podkreślało, że była to
miła niespodzianka, bo sądzili, że już wszyscy o nich zapomnieli i nikomu już nie są
potrzebni. Wyrazem ich radości były kierowane pod adresem gminnego samorządu
podziękowania oraz odśpiewane pod adresem wójta chóralne „Sto lat...”.
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MARZENIA POD CHOINKÊ

Bliski, świąteczny czas nastraja refleksyjnie i skłania do głębszej zadumy nad
czasem, który szybko mija, nad sprawami,
które dzieją się obok. Ten szczególny świąteczny czas nakłada się na półmetek kadencji władz samorządowych, co jest dobrą
okazją do refleksji. Ponieważ nadchodzą
święta, te refleksje nie będą złośliwym czepianiem się, będą podzieleniem się marzeniami. Kiedyś ten tekst musiał powstać, bo
nie można ciągle pisać o poszerzaniu granic Tarnowa. Problemy, i to chyba poważne, ma też Gmina Tarnów. Nie ma lepszego miejsca, niż samorządowe pismo bez
cenzury, na ich zasygnalizowanie.
Zawsze mówiono, że decentralizacja i
rozwój samorządności to najlepsze lekarstwo na szanowanie publicznego grosza,
na jakość inwestycji i troskę o wspólne
dobro. Mając utrwalony taki stereotyp,
najpierw z pewnym zdumieniem, a na koniec złością obserwowałem remont tak bliskich memu sercu ulic Przyczki i Księżycowa w Tarnowcu. Zdumienie budził chaos tego remontu: zlecono projekt, mieszkańcy gminy solidarnie za niego zapłacili, ktoś go pewnie odebrał, a tym samym –
zaakceptował. Gdy wykonawca rozpoczął
prace ziemne, a w momencie ich kończenia pojawili się na placu budowy geodeci
i wytyczyli ulice, okazało się, że szerokość
ulic wynosi w niektórych miejscach coś
około 1,7 metra, a niemała część wykonanych prac znajduje się na prywatnych posesjach. Złość pojawiła się gdy zbliżał się
koniec prac. Trudno pojąć (chociaż wyobraźni mi raczej nie brakuje) sytuację, iż
na dwie studzienki zlokalizowane w szerokości mojej działki jedna wystaje nad
poziom asfaltu kilka cm, a druga jest o
mniej więcej tyle samo w ten asfalt zapadnięta. O jakości nawierzchni asfaltowej
nawet nie będę pisał, bo naprawdę nie ma
o czym. I nie pocieszają mnie bynajmniej
słowa wysokiego gminnego urzędnika:
„Nie czepiaj się, dopiero w Koszycach jest
tragedia”. Jeżeli więc po-zostawiony po
inwestycji wylany beton i zdewastowana
skarpa wzdłuż ulicy Księżycowej nie jest
tragedią, jeżeli nierówna nawierzchnia
wylewki asfaltowej jest normą, jeżeli na
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przez nowe kierownictwo urzędu gminy.
Póki co bilans tych starań jest więcej niż
mizerny. W opublikowanym niedawno
rankingu około stu dwudziestu gmin małopolskich nasza zajmuje coś około setnego miejsca pod względem wysokości pozyskanych dotacji. Temat ten był kilka tygodni temu gorąco komentowany przez
mieszkańców, po publikacji tych danych
w największej gazecie małopolskiej. Można oczywiście zagadać rzeczywistość, że
złożono kilkanaście wniosków, że jesteśmy
za bogatą gminą, by się „łapać” na dotacje, że się staramy, pracujemy, chcemy...
W tym brutalnym świecie walki o dotacje
liczą się jednak efekty, a tych po prostu
nie ma, choć czas nieubłaganie mija.
Póki jednak stan jest tak mizerny pozostaje tylko pomarzyć, że porządnie
przygotowane gminne wnioski zostaną
wysoko ocenione i trafią do finansowania. Wszak dotacje uzyskują też gminy
bogatsze od naszej. Nie chcę powiedzieć,
że gminne wnioski są kiepskie, nie ma
żadnych podstaw do ich oceny. Zastanawia jednak brak efektów. Jest nawet
gorzej. Póki co efekt jest bowiem taki
sam, jak i wtedy, gdy wniosków nie pisano w ogóle. Więc i tu coś chyba nie
gra i jest nie tak, jak być miało. Praca
na trasach budowy autostrad, teraz w
okolicach Rzeszowa, osłabiła ostatnio
moje związki z samorządem i problematyką gminy. Nie znam jeszcze szczegółów budżetu na 2009 rok, ale mam nadzieję, że będzie to budżet dynamicznego rozwoju gminy i wielkich inwestycji. Teksty prasowe o basenach za pięć
milionów wróżą dobrze. Choć ponoć
diabeł tkwi w szczegółach, więc tych
szczegółów się trochę boję.
Póki jednak trzeba uciekać w marzenia,
by droga miała równą nawierzchnię, prawo znaczyło – prawo, a sprawiedliwość –
sprawiedliwość, jak pisał przed laty poeta,
nie jest chyba dobrze. To jednak dopiero
półmetek kadencji, jest jeszcze sporo czasu
na zmiany. Wierzę głęboko, że to tylko zadyszka półmetka, że będzie lepiej. Czego
wszystkim serdecznie życzę.
Jerzy Okoński

„PO CZYNACH ICH POZNACIE”

Kilka dni temu zmarła w Wielkiej Brytanii Helena Wolińska, która oskarżała między innymi w procesie jednego z dowódców
Armii Krajowej generała Emila Fieldorfa
„Nila”, skazanego następnie na karę śmierci. Śmierć dziewięćdziesięciosześcioletniej
stalinowskiej prokurator jest wyraźnym sygnałem, że kończy się pewna epoka. Umierają ostatni stalinowscy zbrodniarze, któstrona

łączeniu kostki z asfaltem zupełnie przypadkowo powstało coś na kształt progu
zwalniającego, to pozostaje tylko marzyć.
Więc się rozmarzyłem, że przyjdzie kiedyś i w Gminie Tarnów taki czas, że takiego knota się po prostu nie odbierze, za tak
fatalną pracę nie zapłaci, ze zaczniemy się
wzajemnie szanować. Nie jest żadnym
usprawiedliwieniem napięty termin remontu. Można i szybko, i dobrze. Tylko
wszystkim musi na tym zależeć. Potrzeba
po prostu gospodarza, pilnującego wspólnego dobra. Jak na razie jest z tym różnie,
efekty bywają więc takie a nie inne.
Rozumiem, że polityka, nawet ta na
szczeblu gminnym, jest trudną sztuką kompromisu, w imię którego można i trzeba
nieraz wiele ścierpieć. Ale też uważam, że
istnieją granice kompromisu. Chcę skorzystać z prawa do wyrażenia własnego zdania, które pewnie ściągnie gromy na mą
skołataną głowę. Nie jest kompromisem,
lecz kompromitacją, odznaczanie np. dyrektora, którego zasługą jest między innymi to, że dzieci w jego szkole rok później
niż w innych otrzymały ciepłe posiłki lub
osoby blokującej starania samorządu o
utworzenie kolejnego w gminie zespołu
szkół. O innych podobnych kwiatkach czy
typowaniach do wyższych nagród nie będę
pisał: idą święta, szkoda psuć miły nastrój.
Tak się więc jakoś znowu rozmarzyłem,
że zmiany, które miały dwa lata temu nastąpić, sprawią, iż przestanie obowiązywać
kolejka rozdawania nagród, a staną się one
rzeczywiście nagrodą promującą aktywnych, kreatywnych i twórczych. Na szczęście nie muszę z nikim zawierać kompromisu i iść w zniewalające układy. Chcę
natomiast wyrazić stanowczy sprzeciw
wobec nagradzania na to niezasługujących
tylko dlatego, że taka jest cena kompromisu, albo że tak trzeba. Jeżeli zaś słyszę,
że to decyzja wójta, to wolę zapytać: „którego?”, niż pisać, że po stronie wójta jest
też odpowiedzialność za tak niezrozumiałe decyzje. Parafrazując klasyka, chcę delikatnie przypomnieć, że nie o taką gminę
żeśmy walczyli.
Jedną z ważniejszych zmian miało być
aktywne pozyskiwanie unijnych środków

rym z powodu braku skutecznych działań
ze strony naszego wymiaru sprawiedliwości oraz większości ekip rządzących nie postawiono zarzutów i nie wymierzono (ze
względu na podeszły wiek i zły stan zdrowia) choćby i symbolicznej kary. Nigdy nie
udała się ekstradycja Wolińskiej do Polski,
tak jak też nie powiodła się ekstradycja z
Izraela innego stalinowskiego zbrodniarza

Salomona Morela. W miarę upływu lat
maleją także szanse na rozwiązanie zagadki śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.
Upływający czas i nieskuteczność pewnych działań nie są jedynymi przeszkodami na drodze ujawniania prawdy o mijającej przeszłości. Wydaje się, że w dużej
mierze nie sprzyja także temu brak większego zainteresowania naszą historią ze
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strony młodzieży, która niejednokrotnie
wręcz ulega „modzie” stawiającej pamięć
i patriotyzm gdzieś na szarym końcu. Jak
pokazały wyniki ankiet przeprowadzonych
przy okazji dziewięćdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, dorasta pokolenie,
dla którego nie ma istotnego znaczenia
przeszłość zarówno w wymiarze społecznym jak i jednostkowym.
W środowiskach wiosek i małych miasteczek prawie wszyscy znają się na tyle
dobrze, że każda nowa osoba nie powinna
się dziwić zadanemu pytaniom: od kogo
jesteś, skąd pochodzisz, co robiłeś? Anonimowość człowieka w wielkomiejskich aglomeracjach idzie w parze z upowszechnianą
przez niektóre media modą, w myśl której
człowieka należy oceniać na podstawie ceny
garnituru, marki samochodu oraz składnie wypowiadanych zdań – najlepiej pełnych wspaniałych wizji i dużych obietnic.

Ludzie, którzy kreują się w ten właśnie
sposób, już od dawna są w biznesie, polityce, zajmują się działalnością społeczną, itp.
Można wśród nich spotkać także i tych, których obawa przed zbyt dociekliwymi pytaniami o własną przeszłość, nie zawsze demokratyczną, charytatywną i honorową,
postawiła ich w pierwszym szeregu nieprzejednanych przeciwników zbyt dokładnego
wertowania niektórych zasobów archiwalnych jak i generalnie zbyt wnikliwej analizy niektórych wydarzeń z przeszłości.
W sukurs ludziom, którzy skompromitowali się działalnością w tamtym systemie, idą ci, którzy „chcą się sprawdzić w
biznesie” i szukają szczęścia jako prezesi
kolejnych firm, niejednokrotnie po doprowadzeniu do upadłości poprzednich, lub
we władzach którejś z kolei partii, po żenujących wybrykach w poprzedniej. „Wybierzmy przyszłość” – hasło wyborcze jednego z

kandydatów przed laty startującego do fotela prezydenckiego znakomicie obrazuje
stosunek tych ludzi do historii, sugerując
nie tylko jakiś irracjonalny marsz do przodu, ale przede wszystkim wyrażając obawę przed jeszcze nie tak dawno wydawałoby się tradycyjnymi pytaniami o ich dotychczasowe dokonania.
Niestety, w ciągu ostatnich kilkunastu
lat nie udało stworzyć się systemu, który w
miarę skutecznie przeciwdziałałby pojawianiu się takich osób w życiu publicznym.
W tej sytuacji jedną z największych zdobyczy demokratycznej Polski okazuje się samorząd, gdzie mieszkańcy, wybierając sołtysów, wójtów, burmistrzów i radnych spośród ludzi sobie znanych, mogą najskuteczniej zapobiegać przejmowaniu steru władzy przez wszelkiej maści cwaniaków, kombinatorów i szumowin.
Adam Ryba

Pod Okiem Opatrznoœci

`
OPATRZNOŒCIOWA BOJAZÑ
` I BOGIEM
PRZED LUDZMI
Światowe media za pośrednictwem prasy, radia i telewizji informowały o globalnym finansowym kryzysie. To spowodowało u ludzi obawy, a nawet bojaźń o lokaty
pieniężne w bankach. W artykule „Zachód
boi się długiego kryzysu” (Dziennik, 17. X.
br) można było przeczytać: „Światowe rynki, począwszy od Nowego Jorku poprzez
Londyn aż po Tokio, znów zaczęły ostro
pikować” (podobnie jak samolot wykonuje
szybki lot w dół – mój przyp.)
Wielu zdawało sobie sprawę, że w gospodarce światowej widmo recesji zaczyna być
coraz bardziej nieuchronne. Nawet niektórzy Polacy bali się, że część z naszych banków jest własnością tych banków zagranicznych, które – „umoczone” w kryzysie –
są zmuszone ratować się naszymi pieniędzmi („Fakt” 20. X. br). Jak podały media,
bojaźń dotknęła nie tylko „zwykłych śmiertelników”, ale i też bogaczy tego świata.
„Super Expres” 19. XI. br. napisał, że w
Nowym Jorku znana modelka Gisele
Bundchen (28 l.) chce sprzedać swój apartament, który początkowo kosztował jedenaście milionów dolarów, a teraz weźmie
za niego tylko połowę pieniędzy.
Pogrążeni w adwentowej zadumie, mając na uwadze kryzysowe zapaści finansowe oraz szerzący się terroryzm na skalę
światową, uświadamiamy sobie, jak kruchy jest ten świat oraz przychodzą nam na
myśl słowa Pisma Świętego: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi... Gromadźcie sobie w niebie.” (Mt 6, 19-20).
Zejdźmy z pola ekonomii, a zwróćmy
baczną uwagę na opatrznościową bojaźń
przed człowiekiem. Pracownik z bojaźni
przed swoim szefem, dyrektorem jest dopingowany do punktualności i większej
wydajności w pracy. Inny przykład: nic
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nam się nie stało, kiedy przed maturą towarzyszyły nam stres, strach, i zgroza. Bo
one pobudzały szare komórki mózgowe do
logicznego myślenia i wyłożenia wiadomości przed komisją egzaminacyjną. Mąż
wracający z „udanej” imprezy boi się, jak
go żona przyjmie w domu. Czy ta bojaźń
nie jest opatrznościowa? Dobrze, że ta bojaźń ma miejsce w życiu małżonków dla
ich wspólnego dobra. Niech się boi kierowca po wypiciu alkoholu i nie zasiada za kierownicą, a będzie dziękował Opatrzności,
że nie naraził siebie i innych użytkowników drogi na nieszczęście.
Ale czy wystarczy bać się dlatego, że nas
ukarzą? Trzeba kierować się wyższymi,
nadprzyrodzonymi pobudkami. Pracuję
nie dla szefa, przestrzegam przepisów drogowych nie dlatego, by uniknąć kary. Tu
należy liczyć się z naszym Stwórcą. Nie
zaszkodzi nam, jeśli z respektu i z szacunku dla Boga, odczuwamy przed Nim trochę bojaźni. Całkiem słusznie, jeżeli zachodzi potrzeba, matka czy ojciec mówią do
dorosłego syna lub córki: „Bój się Boga”
albo retorycznie pytają: „Czy Boga się nie
boisz?”. Te stare powiedzenia, okrzyki pełne trosk o przyszłość młodego pokolenia,
przestrogi przed złem, mają uzasadnienie
w Piśmie Świętym: „Bojaźń Pańska oddala grzechy” (Syr 1, 21), „Mądrość i wykształcenie to bojaźń Pana” (Syr 1, 21),
„Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem” (Flp 2, 21), czy „Bojaźń
Pańska jest początkiem mądrości” (Ps 111,
10). Hagiograf w Piśmie Świętym Starego
Testamentu wychwala Hioba, jako „męża
sprawiedliwego i bogobojnego ” (por. Hi
1, 1). W czasach Mojżesza, położone nie wykonały rozkazu króla egipskiego i pozostawiły przy życiu nowonarodzonych chłopców

dlatego, że „bały się Boga” (por. Wj 1, 17).
Bóg powiedział do Abrahama gotowego
złożyć na ofiarę swojego syna Izaaka: „Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego Syna”
(Rdz 22, 12).
A więc Bojaźń Boża jest najwłaściwszą
postawa wobec Stwórcy. Trzeba jednak pamiętać, że jest zasadnicza różnica pomiędzy lękiem przed Bogiem a bojaźnią Bożą.
Psalmista Starego Testamentu z ironią
pisze o ludziach lękających się Boga, którzy są zatwardziałymi grzesznikami i nie
chcą chwalić swojego Stwórcy: „Czyż nie
opamiętają się wszyscy, którzy czynią nieprawość... którzy nie wzywają Pana... i drżą
ze strachu?” (Ps 14, 4-5). Natomiast autor
Księgi Powtórzonego Prawa z sentymentem wyraża się o ludziach Dobrej Woli którzy boją się Boga dlatego, że znają cały
wymiar świętości Stwórcy i zarazem jego
Miłosierdzia: „Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego
Imię przysięgajcie” (Pwt 10, 20).
Będziemy szczęśliwi tu na świecie i dostąpimy wizji beatyficznej, jeżeli wypełnimy polecenia natchnionych autorów ksiąg
Pisma Świętego. By zachęcić czytelnika do
bojaźni Bożej, podaję jeszcze jeden optymistyczny cytat ze Starego Testamentu:
„Szczęśliwy człowiek, który boi się Pana”
(Ps 112, 1). I życzę wszystkich, aby z tym
szczęściem bojaźni weszli w radość Świąt
Bożego Narodzenia i Nowy Rok.
ks. dr Tadeusz Wolak
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