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I po wyborach...
Za nami gorący, wyborczy listopad. Wybraliśmy naszych reprezentantów. W wielu miejscach nie obyło się bez niespodzianek. Padły
bastiony od kilku kadencji pozostające pod rządami doświadczonych samorządowców. W innych – wybrano nowych starych wójtów, burmistrzów radnych etc. - Na szczęście – powiedzą jedni. - Nic się nie zmieni – narzekać
będą drudzy. To niewątpliwa zaleta demokracji, że możemy mieć odrębne zdania, ale nie
narzucamy ich innym i uczymy się sztuki dialogi oraz kompromisu. O to przecież jeszcze
nie tak dawno walczyliśmy.
Oczywiście podczas kampanii wyborczej nie
obyło się bez „strzelaniny”. Na naszym gminnym podwórku strzelano jednak wyłącznie
„ślepakami”. Nie wywołały zbiorowej histerii
rewelacje na temat zgłobickiej szkoły. Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w
mogącej się rzekomo zawalić koszyckiej hali
widowiskowo-sportowej dostarczyły wielu
mieszkańcom wspaniałych wzruszeń, a sensacje na ten temat nie wywołały paniki, podobne jak i doniesienia, jakoby w wybory samorządowe w Gminie Tarnów zaangażowane
były służby specjalne PRL-u. Niespecjalnie też
przejęto się przekonał też wyborców „przestępczy” charakter wyjazdowego posiedzenia radnych. Okazuje się, że po dwudziestu latach samorządu nasza demokracja wyraźnie okrzepła i wyborcy znakomicie potrafią odróżnić
emocje kampanii od faktycznej rzeczywistości.
Mieszkańcy Gmin Tarnów postawili na
spokój. Doceniono budowaną przez cztery lata
atmosferę zgody i współpracy oraz spokojnej,
merytorycznej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy. Wynik wyborczy dotychczasowego włodarza Grzegorza Kozioła 83,75
%, przy 16,25 % głosów oddanych na kontrkandydata jest tego najlepszym potwierdzeniem. Dlatego na nadchodzący czas życzmy
sobie po prostu spokojnych Święta Bożego Narodzenia i spokojnego Nowego Roku.
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Dlaczego z „czwórki” nie
mo¿na skrêciæ w lewo?
Przykrą niespodziankę tuż przed
Świętami zgotowała mieszkańcom
Zgłobic i Zbylitowskiej Góry Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, likwidując lewoskręt z drogi
krajowej nr 4 w ulicę Zbylitowską.
Pikanterii sprawie dodaje fakt, że
GDDKiA nie konsultowała tej decyzji
z mieszkańcami i samorządem, a pismo informujące o zmianach w organizacji ruchu do Urzędu Gminy Tarnów i innych zainteresowanych wpłynęło już po zamknięciu lewoskrętu.
- Jestem oburzony takimi metodami postępowania – mówi wójt Grzegorz Kozioł. Dlatego niezwłocznie, natychmiast po
otrzymaniu pisma, przygotowaliśmy odpowiedź, w której jako samorząd Gminy Tarnów wyrażamy zdecydowany protest przeciwko takiemu rozwiązaniu i zaapelowaliśmy o ponowne przeanalizowanie wprowadzonych zmian w organizacji ruchu na
„czwórce” i znalezienie innych, mniej uciążliwych dla mieszkańców rozwiązań.
- Kolejne ograniczenia dostępu do dróg
lokalnych z drogi krajowej nr 4 poprzez
likwidację lewoskrętów poważnie utrudnia
dojazd do pracy i domu wielu mieszkańcom okolicznych miejscowości. Lokalne
zakłady pracy oraz placówki handlowo
usługowe stracą część swoich klientów z
powodu wyżej wymienionych utrudnień w
ruchu samochodowym – czytamy między
innymi w piśmie Wójta Gminy Tarnów do
GDDKiA.
Sprawa ma swoją historię. O tym, że ze
skrzyżowaniem będą kłopoty, wiadomo
było już na etapie realizacji modernizacji

„czwórki”. Mieszkańcy przecierali oczy ze
zdziwienia, widząc, że zamiast poszerzenia skrzyżowania i jednej sygnalizacji, powstają dwa wąskie, z dwiema odrębnymi
sygnalizacjami oddalone od siebie o nie
więcej niż 50 metrów skrzyżowania. Rzecz
była o tyle kuriozalna, że niektórzy, nieznający drogi kierowcy w ogóle nie zdawali
sobie sprawy, że mają do czynienia z dwoma niezależnymi sygnalizacjami i przejeżdżali na czerwonym świetle. Stąd też
GDDKiA najpierw zlikwidowała w tym
miejscu lewoskręt do centrum Zgłobic, a
obecnie – lewoskręt do Zbylitowskiej Góry.
O ile jadący od Tarnowa skręt do Zgłobic
jakoś „przełknęli”, bo do następnego
skrzyżowania przystosowanego do zawracania mają tylko około 400 metrów, to jadący od strony Krakowa lub ze Zgłobic, aby
zawrócić, muszą nadłożyć znacznie ponad
kilometr w jedną stronę.
Oburzenia takim działaniem nie kryją
sołtysi Zgłobic i Zbylitowskiej Góry. - Doszło do sytuacji, że czwórka jak mur berliński dzieli mieszkańców mojej miejscowości na dwa światy – mówi sołtys Zgłobic Józef Jamróg. - Dlaczego jako mieszkańcy mamy ponosić skutki czyichś błędnych decyzji. Argumenty o poprawie bezpieczeństwa nas nie przekonują. Trzeba
było o tym pomyśleć na etapie wykonywania projektu – denerwuje się sołtys Zbylitowskiej Góry Dariusz Żurek, zaznaczając,
że winni takiego stanu rzeczy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności.
Póki co jednak lewoskręt do Zbylitowskiej Góry z drogi krajowej nr 4 dla samochodów jadących od strony Krakowa lub z
centrum Zgłobic jest niemożliwy.
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NASZE SPRAWY

Przy czwórce ma powstaæ
obszar ograniczonego
u¿ytkowania
Utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania wokół drogi krajowej nr
4 Kraków – Tarnów na odcinku przebiegającym przez Powiat Tarnowski
planują władze Powiatu Tarnowskiego i ogłosiły konsultacje społeczne na
ten temat. Takim rozwiązaniom przeciwny jest Samorząd Gminy Tarnów.
- Jest to sprawa bardzo ważna dla naszych mieszkańców, szczególnie Zbylitowskiej Góry i Zgłobic, bowiem przez te miejscowości przebiega „czwórka” - komentuje
wójt Grzegorz Kozioł.
Propozycja władz powiatu zakłada podział
terenu objętego tym obszarem na dwie strefy
oznaczone symbolami – I i II, dla których proponuje się zróżnicowane ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu objętego obszarem ograniczonego użytkowania. Oznacza to, że właścicieli nieruchomości położonych w obrębie wyznaczonego obszaru mogą czekać poważne
utrudnienia. - Uważam, że proponowane
przez powiat rozwiązania w wielu przypadkach są zbyt daleko idące, a co za tym idzie –
przynoszą rozwiązania niekorzystne dla
mieszkańców – konkluduje włodarz Gminy
Tarnów. - Wprowadzenie tej strefy całkowicie uniemożliwia budowę domów i jako Samorząd Gminy Tarnów zdecydowanie przeciwko takiemu rozwiązaniu protestujemy.
Dlatego zachęcam wszystkich właścicieli nieruchomości i osoby mieszkające przy drodze
krajowej nr 4, aby zainteresowały się proponowanymi rozwiązaniami i składały tej sprawie wnioski – dodaje.
Z dokumentacją w wersji drukowanej można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie, przy ul. Narutowicza 38,
pokój 203; w godz. 8.00-15.00 lub w wersji
elektronicznej na stronie internetowej BIP
Starostwa Powiatowego w Tarnowie zakładka „Konsultacje projektów/Programy i projekty”.
Natomiast uwagi i wnioski do projektu
uchwały można składać elektronicznie na
adres e-mail: jgorczyca@powiat.tarnow.pl lub
pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe, ul.
Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.
Termin składania wniosków upływa już
31 grudnia.
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CO S£YCHAÆ
W GMINNEJ STRA¯Y?
W poprzednich numerach „Nowin”
pisaliśmy o utworzeniu straży gminnej i rozpoczęciu przez nią działalności. Minęło kilka miesięcy. Czy formacja się sprawdziła i w gminie jest dzięki temu lepiej i bezpieczniej. Oto
krótkie sprawozdanie z minionych
trzech miesięcy.
W okresie od 6 września do 8 grudnia
funkcjonariusze straży gminnej odbyli 54
patrole na terenie poszczególnych miejscowości: zrealizowali 92 interwencje, wykonali 5 asyst pracownikom urzędu i zabezpieczyli 3 imprezy masowe. Ponadto dokonali 934 kontroli obiektów (szkół, placówek handlowo-usługowych, obiektów
sportowych, parkingów, kościołów, cmentarzy, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remiz straży pożarnych, domów ludowych,
aptek i stacji paliw) pod kątem ich zabezpieczenia przez włamaniami, kradzieżami
i uszkodzeniami mienia. Skontrolowali
161 posesji, sprawdzając między innymi
wyposażenie w kosze na śmieci, podłączenie do kanalizacji, wywóz szamba czy odśnieżanie chodników. W trakcie tych kontroli strażnicy gminni ujawnili 39 wykroczeń, które zazwyczaj kończyły się pouczeniem, a tylko w czterech wręczono mandaty. Ukarano w ten sposób twórców dzikich wysypisk śmieci w Łękawce i Zawadzie, nielegalny wywozu szamba w Woli
Rzędzińskiej i łamanie gminnych przepisów ruchu drogowego. - Nie chodzi o to,
żeby karać mandatami – podkreśla komendant straży gminnej Janusz Nowak. - Działamy przede wszystkim w taki sposób, aby
doprowadzić do naprawienia szkody: likwidacji dzikiego wysypiska, podpisania umo-

wy na wywóz śmieci czy szamba, naprawy
uszkodzonego znaku drogowego – dodaje.
Strażnicy zatrzymali także nietrzeźwego
sprawcę kolizji drogowej oraz dwóch nieletnich sprawców wymuszeń i kradzieży,
przekazując ich policji.
Straż gminna prowadziła także działania prewencyjne. We wszystkich gminnych
szkołach odbyły się prelekcje na temat
bezpieczeństwa, dokonano analizy natężenia ruchu drogowego, ustalając rejony
szkół podstawowych i gimnazjów jako
miejsca najbardziej zagrożone wypadkami
drogowymi, uzyskano także akceptację
Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie do wykorzystania w tych miejscach
fotoradaru.
reklama
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy
Woli Rzędzińskiej i Jodłówki Wałek!
Serdecznie dziękujemy za poparcie udzielone nam
w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010
roku i oddane głosy na kandydatów
z KWW „Porozumienie Samorządowe” Gminy Tarnów
w Okręgu Wyborczym nr I.
W imieniu kandydatów – radni wybrani na kadencję
2010-2014:
Wiesława Mitera, Mieczysław Nytko,
Henryk Solak, Józef Stach
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GMINNE WIEŒCI

Go³êbie w koszyckiej hali
W sobotę i niedzielę 18-19 grudnia
koszycka hala widowiskowo-sportowa gościła hodowców gołębi z całego
okręgu tarnowskiego, którzy prezentowali championy ze swych hodowli.
Wystawę zorganizował Polski Związek Hodowców Gołębi Oddział Tarnów-Mościce, do którego należy około stu mieszkańców Gminy Tarnów.
Wystawę w Koszycach Wielkich zwiedziło ponad czterysta osób.
W części konkursowej wystawy zaprezentowane zostało około dwustu gołębi
pocztowych, spośród których została wyłoniona reprezentacja na wystawę ogólnopolską, która odbędzie się w dniach 56 stycznia w Sosnowcu. Zwycięzcy z Sosnowca z kolei reprezentować będą nasz
kraj na międzynarodowej Olimpiadzie
Gołębi Pocztowych, która odbędzie się kilkanaście dni później, w dniach 24-26
stycznia w Poznaniu. Czy wśród nich
znajdzie się gołąb koszyckiej wystawy?
Krzysztof Kozioł ze Zgłobic, prezes oddziału nie wyklucza takiej możliwości. Blisko olimpijskich wyników znajdują się
w tej chwili dwa gołębie. Na pewno mają

szansę – podkreśla. Słowa prezesa potwierdzają fakty. Już kilkakrotnie gołębie z Gminy Tarnów reprezentowały Polskę na
olimpiadzie. Ostatnio
kilka lat temu, więc
może i w tym roku się
uda. Na razie jednak 36
ptaków pojedzie na wystawę do i jest wśród
nich dwanaście gołębi z
terenu gminy: Marka i
Marcina Rzepków z Woli
Rzędzińskiej, Marcina
Rybaka z Błonia, Andrzeja Drużkowskiego i Krzysztofa Kozioła ze Zgłobic oraz Ryszarda Murczka ze
Zbylitowskiej Góry.
Oprócz gołębi pocztowych, na wystawie
zobaczyć będzie można również gołębie
ozdobne, między innymi unikalne kurki japońskie – okazy wolańskiego hodowcy
Marka Rzepki, jedyne takie gołębie w Polsce. Szczególną uwagę zwiedzających przykuwał kogut, który pieje podobnie jak syrena strażacka, toteż wszyscy wyczekiwali chwili, kiedy ten zdecyduje się zaprezentować swoje możliwości.

W drugim dniu wystawy, w niedzielę miało miejsce podsumowanie całe-

go sezonu i wręczenie około sześćdziesięciu nagród, pucharów i dyplomów.
- Jesteśmy pod wrażeniem wielkości i
przestronności hali, dzięki czemu warunki do organizacji wystawy mieliśmy naprawdę komfortowe podkreśla
Krzysztof Kozioł.
Swojego zadowolenia z organizacji wystawy nie kryje wójt Grzegorz Kozioł. Dobrze się stało, że ta wystawa została
zorganizowana – mówi. - Jest to najlepszy
dowód, że ta inwestycja naprawdę była w
gminie potrzebna – dodaje.
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Podziêkowanie dla
stra¿aków

So³tys B³onia w gronie
najlepszych

Ponad stu pięćdziesięciu strażakówochotników ze wszystkich jednostek
OSP z terenu Gminy Tarnów wzięło
udział w spotkaniu, jakie odbyło się w
poniedziałek, 13 września w Radlnej.
Celem spotkania zorganizowanego
przez gminny samorząd było przede
wszystkim podziękowanie ochotnikom
za ich udział w akcjach ratowniczych
podczas kolejnych powodzi, jakie w ciągu roku nawiedziły Gminę Tarnów. Podczas uroczystości szereg strażakówochotników zostało odznaczonych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami
„Za zasługi dla pożarnictwa” i odznak
„Wzorowy strażak”. Wszyscy otrzymali
też specjalne podziękowania od Wójta
Gminy Tarnów. W czasie uroczystości
miało miejsce również przekazanie
sprzętu na doposażenie stanu we
wszystkich jednostkach OSP, w tym
trzech samochodów pożarniczych.

Antoni Batko znalazł się w gronie laureatów konkursu na najlepszego sołtysa Małopolski, którego finał miał miejsce w Biesiadkach w gminie Gnojnik w
niedzielę, 17 października. - Bardzo się
cieszę, że moja praca została bardzo dobrze oceniona przez gminny samorząd,
który zgłosił mnie do konkursu – podkreśla sołtys Antoni Batko. Zdanie to
podzielili organizatorzy konkursu, przyznając sołtysowi Błonia wysokie, IV
miejsce.

Medale dla jubilatów
W poniedziałek, 4 października w tarnowskiej Sali Lustrzanej odbyła się uroczystość wręczenia Medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W gronie jubilatów znalazło się dziewięć par małżeńskich z terenu Gminy Tarnów: Stanisław
i Wiktoria Armatysowie z Woli Rzędzińskiej, Ryszard i Wiesława Bibrowie ze
Zbylitowskiej Góry, Stanisław i Zofia

Czarneccy z Tarnowca, Jan i Zofia Czapkowiczowie z Radlnej, Stanisław i Teresa
Drwalowie z Jodłówki-Wałek, Tadeusz i
Krystyna Grabczyńscy z Zawady, Mieczysław i Stanisława Kuklińscy oraz Władysław i Maria Łaśkowie ze Zgłobic, a także
Adolf i Maria Sabatowie z Błonia.

Lekcje o wrzeœniu '39
W gminnych gimnazjach po raz kolejny odbyły się „lekcje patriotyzmu”. W
ramach lekcji młodzież z gimnazjów w
Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze,
Koszycach Wielkich i Tarnowcu obejrzała multimedialną prezentację połączoną
z wykładem wójta Grzegorza Kozioła.
Uczniowie wysłuchali również m. in.
piosenek wojskowych w wykonaniu Moniki Płanety przy akompaniamencie jej
brata Arkadiusza. Współorganizatorem
lekcji był kierownik gminnej biblioteki
Adam Ryba.

Nowy partner Gminy Tarnów?
Delegacja samorządowców gminy
Csíkszentsimon w Rumunii gościła w
dniach 4-7 października w Gminie Tarnów. Tworzyli ją: burmistrz Lászlo
Fábián, radny Attila Virág oraz Członek
Komisji i radny w Radzie Wojewódzkiej
Imre Fazekas. Podczas swego pobytu goście mieli okazję poznać Gminę Tarnów,
jej położenie, specyfikę i charakter oraz
zapoznać się z propozycją współpracy ze
strony gminnego samorządu. Gmina
Csíkszentsimon (nazwa rumuńska Sânsimion, co znaczy po prostu „Święty Szymon”) leży na terenie Siedmiogrodu
(Transylwania). Obszarowo jest prawie o
połowę mniejsza od Gminy Tarnów, a zamieszkuje ją niewiele ponad 3,5 tysiąca
mieszkańców, w tym 99% to ludność pochodzenia węgierskiego.
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LISTOPAD

GMINNE WIEŒCI

Gmina Tarnów wœród
najlepszych
Po raz pierwszy w historii w rankingu
samorządów dziennika „Rzeczpospolita”
Gmina Tarnów znalazła się w czołówce
województwa małopolskiego. Na 125 gmin
wiejskich w Małopolsce uplasowała się na
dziewiątym miejscu.

Œpiewali pieœni patriotyczne
We wtorek, 9 listopada w zgłobickiej szkole
odbył się Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej „Koncertujemy dla Niepodległej”. Za
najlepszą w grupie młodszej uznano interpretację piosenki „Taki kraj” w wykonaniu
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zgłobicach.
W kategorii średniej zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej
za wykonanie dwóch starych pieśni wojskowych: „Idzie żołnierz borem, lasem” i „Marsza ułańskiego”, natomiast w grupie najstarszej wyróżniona została otrzymała uczennica wolańskiego Gimnazjum Monika Płaneta za interpretację znanego przeboju „Czerwonych Gitar” zatytułowanego „Biały
Krzyż”. Tej ostatniej przypadła również nagroda publiczności.

Obchody Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci w Koszycach
Wielkich
W czwartek, 11 listopada w Koszycach
Wielkich, miały miejsce gminne Obchody
Święta Niepodległości. Na uroczystości złożyły się msza św., oficjalne wystąpienia oraz

widowisko teatralno-muzyczne „Ku niepodległości” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich. Nie zabrakło atrakcji kulinarnych,
występu laureatów Gminnego Festiwalu
Piosenki Patriotycznej, występu zespołu
„Świerczkowiacy”, zabawy tanecznej oraz
innych atrakcji. Imienne zaproszenia na
uroczystość otrzymali seniorzy z terenu
całej gminy.

Dwie nowe si³ownie
Po siłowni Koszycach Wielkich, która
otwarła swoje podwoje pod koniec sierpnia,

jak w przypadku Koszyc Wielkich z inicjatywą uruchomienia siłowni wyszli młodzi
mieszkańcy tych miejscowości poszukujący alternatywnych możliwości spędzania
wolnego czasu. - Cieszy mnie inicjatywa
młodych, którzy – zwracając się do mnie z
prośbą o organizację tego typu miejsca –
równocześnie oferują własny wkład pracy
związany z bieżącą opieką nad obiektem i
jego doposażeniem – mówi wójt Grzegorz
Kozioł. Siłownie powstały głównie z myślą
o młodzieży, jednak ćwiczeniami zainteresowane są osoby w różnym wieku. - Zgłosiły się do mnie również nawet starsze panie, które na bieżni chcą poprawiać swoją
sylwetkę i kondycję fizyczną – podkreśla jeden z inicjatorów wolańskiej siłowni Michał
Olszówka.

Rekordowe pieni¹dze

przyszedł czas na kolejne miejscowości. W
piątek, 12 listopada miała miejsce inauguracja działalności siłowni w remizie OSP w
Koszycach Małych, zaś w czwartek, 18 listopada – w Woli Rzędzińskiej. Podobnie

Koniec roku był dla gminy Tarnów rekordowym pod pozyskania środków zewnętrznych. Po 2,7 miliona złotych z Ministerstwa
Finansów na pokrycie wydatków związanych
z realizowanymi przez gminę inwestycjami,
udało się jeszcze pozyskać pieniądze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi oraz z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” czyli tzw. „schetynówek”.
W połowie 12 listopada dochody budżetu na
rok 2010 wzrosły o prawie 20 milionów złotych w stosunku do zakładanego, przy równoczesnym spadku zadłużenia o 19 % z zakładanych 58 % do 39 %.
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Rada Gminy skoñczy³a...

W środę, 10 listopada zakończyła pracę rada Gminy Tarnów V kadencji. Uroczysta sesja kończąca kadencję odbyła się w Domu Wielofunkcyjnym w Radlnej.
Wziął w niem udział m. in. Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, który wręczył złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi „za zasługi na
rzecz społeczności lokalnej” oraz „za zasługi w działalności społecznej na
rzecz ochrony przeciwpożarowej. Złotym Krzyżem Zasługi otrzymali
Andrzej Prendota, Roman Szary i Teodor Barnaś, srebrnym uhonorowano Janusza Włodarza i Jana Szepielaka, zaś brązowym – Marka Cichego, Mieczysława Kłóska, Jana Nowaka, Zbigniewa Partyńskiego, Stanisława Sarada i Eugeniusza Wojtarowicza.
Po wręczeniu odznaczeń wojewoda zwrócił się do obecnych na sali
samorządowców oraz zaproszonych gości. Podkreślił atmosferę dobrej

współpracy pomiędzy władzami samorządowymi Gminy Tarnów a władzami województwa. - Życzę, żeby Państwa dobra praca i wspaniała
współpraca zostały dobrze ocenione przez wyborców, tak żebyśmy się
znów spotkali po wyborach – podkreślał Stanisław Sorys.
Wójt Grzegorz Kozioł w swoim wystąpieniu przypomniał, jak przez
te cztery lata zmieniła się gmina i jak wiele dobrych inicjatyw udało się
zrealizować w poszczególnych miejscowościach. Sporo uwagi poświęcił
równomiernemu rozwojowi wszystkich miejscowości gminy oraz środkom zewnętrznym których pozyskanie pozwoliło na realizację szeregu
inwestycji, przy równoczesnej redukcji poziomu zadłużenia. - To nasi
mieszkańcy ocenią, czy dobrze ten czas spożytkowaliśmy. Założyliśmy
sobie, że będziemy działać w dobrej współpracy i dobrej atmosferze na
rzecz Gminy Tarnów i to się udało – zaznaczał włodarz Gminy Tarnów.
Ostatnią w kadencji sesję zakończyła krótkim podsumowaniem
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera. Przypomniała, że
Rada Gminy zebrała się na swych sesjach 52 razy, na których podjęła
ponad 500 uchwał. Włodarzowi Gminy Tarnów pogratulowała zdobycia po raz kolejny tytułu laureata plebiscytu na najlepszego wójta
Małopolski. Zamykając sesję Przewodnicząca Rady Gminy złożyła
także podziękowanie radnym, sołtysom, wiceprzewodniczącym, władzom gminy oraz wszystkim pracownikom samorządowym.
Wśród gości na sali obecni byli m. in. szef tarnowskiej administracji wojskowej ppłk Zbigniew Skurnowicz, radni powiatowi Jerzy Jach
i Stanisław Bańbor.
Uroczystą sesję zakończyło pamiątkowe zdjęcie.

...i rozpoczê³a kadencjê
Już na pierwszej sesji nowej Rady Gminy, która odbyła się w środę, 1
grudnia dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów oraz
dwóch wiceprzewodniczących. W tej kwestii obyło się bez niespodzianek. Najważniejszą funkcję pełnić będzie Wiesława Mitera – jedyna
kobieta w radzie, sprawująca już tę funkcję w poprzednich dwóch kadencjach, zaś na wiceprzewodniczących wybrano Eugeniusza Wojtarowicza i Jana Nowaka. Pierwszy z nich również sprawował tę funkcję
przez całą, zaś drugi przez część poprzedniej kadencji.
Pozostałych formalności Rada Gminy Tarnów, zgodnie z obowiązującym prawem, dopełniła na swej następnej sesji w poniedziałek, 6
grudnia. Jednym z najważniejszych punktów sesji było wręczenie
wybranemu 21 listopada głosami prawie 84 % biorących udział w
wyborach mieszkańców gminy Grzegorzowi Koziołowi zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Tarnów oraz przyjęcie ślubowania od
nowego włodarza gminnego samorządu. Po odczytaniu przewodniczącej roty ślubowania wójt Grzegorz Kozioł wygłosił formułę: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

W Radzie Gminy, w której składzie znalazło się ośmiu „nowych” i
trzynastu „starych” radnych, ukonstytuowały się także stałe komisje. Sylwetki radnych oraz skład osobowy komisji stałych prezentujemy obok.

Sk³ad Komisji sta³ych Rady Gminy Tarnów
Komisja Rewizyjna: Janusz Tadel, Roman Szary i Dariusz ¯urek.
Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Œrodowiska: Grzegorz Drwal, Józef Jamróg,
Tadeusz Kurtyka, Mieczys³aw K³ósek, Jan Nowak, Mieczys³aw Nytko, Andrzej Prendota, Piotr Rybski, Stanis³aw Sarad,
Roman Szary, Janusz Tadel.
Komisji Bud¿etu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego: Zbigniew Filar, Zbigniew Gut, Jerzy Kosiba, Bartosz £aœko,
Andrzej Prendota, Stanis³aw Sarad, Jan Skórka, Henryk Solak, Józef Stach, Eugeniusz Wojtarowicz, Dariusz ¯urek.
Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu i Samorz¹du Mieszkañców: Grzegorz Drwal, Zbigniew Gut, Jerzy Kosiba, Bartosz
£aœko, Wies³awa Mitera, Mieczys³aw Nytko, Piotr Rybski, Józef Stach, Roman Szary, Janusz Tadel, Eugeniusz
Wojtarowicz
Komisja do Spraw Rodziny: Zbigniew Filar, Józef Jamróg, Tadeusz Kurtyka, Mieczys³aw K³ósek. Jan Nowak,
Mieczys³aw Nytko, Andrzej Prendota, Stanis³aw Sarad, Jan Skórka, Henryk Solak, Dariusz ¯urek.
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Rada Gminy Tarnów
VI kadencji (2010-2014)
Grzegorz DRWAL

Mieczys³aw K£ÓSEK

Pochodzi z Tarnowca, ale obecnie
mieszka w Zawadzie, bardzo blisko
granicy z Tarnowcem. Ma 43 lata,
żonę Beatę oraz dwoje dzieci – córkę
Agatę i syna Jana. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie Firmą, Nowoczesne Sieci i
Usługi Telekomunikacyjne oraz Studia Europejskie. Był radnym Gminy
Tarnów IV i V kadencji w latach
2002-2006 i 2006-2010. Nie należy do
partii politycznej. Wybrany na radnego z listy KWW Porozumienie Samorządowe Gminy Tarnów.

Jest mieszkańcem Jodłówki-Wałek,
ma 59 lat. Pracuje w tarnowskich
„Azotach”. Jest żonaty i ma dorosłego syna – księdza. Był radnym w latach 1998-2002, a w minionej kadencji objął mandat po śmierci Władysława Kuty. Jest członkiem Ochotniczej
Straży Pożarnej w swojej miejscowości. Wybrany do rady z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Zbigniew FILAR
Mieszkaniec Łękawki, jest jednym
z najmłodszych w radzie – ma 28 lat,
żona Anna, córeczka Kasia. Ukończył
zarządzanie i marketing na Wyższej
Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu Prowadzi
własną działalność gospodarczą „VideoFilmStudio”. Jest Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej,
Członkiem Rady Sołeckiej oraz Honorowym Członkiem OSP w Łękawce.
Jest debiutantem w radzie. Wybrany
na radnego został z listy KWW Porozumienie Samorządowe Gminy Tarnów.

Zbigniew GUT
Jest mieszkańcem Zbylitowskiej
Góry, ma 46 lat. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Z wykształcenia inżynier telekomunikacji prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wykonywania mebli.
Jest wrażliwy na sprawy socjalnospołeczne. W poprzedniej kadencji
został radnym po rezygnacji Józefa
Jamroga. Mandat pełni z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Józef JAMRÓG
Mieszkaniec i sołtys Zgłobic drugiej
kadencji, ma 50 lat. Jest żonaty, ma
czworo dzieci, wykształcenie średnie
techniczne. Przez część poprzedniej
kadencji radny i wiceprzewodniczący Rady Gminy, w trakcie kadencji
złożył rezygnację. Jest współzałożycielem klubu sportowego w Zgłobicach. Prowadzi własną działalność
gospodarczą. Na radnego wybrany
został z listy KWW Porozumienie
Samorządowe Gminy Tarnów.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

Jerzy KOSIBA
Ma 45 lat i mieszka w Tarnowcu.
Dziennikarz, kierownik działu informacji w tygodniku „Temi”, absolwent
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od
1990 roku dziennikarz „Czasu Krakowskiego”, „Gazety Wyborczej”,
kierownik oddziału „Gazety Krakowskiej” w Tarnowie i Nowym Sączu.
Pomysłodawca i społeczny redaktor
czasopisma mieszkańców „Tarnowiec
Dzień Dobry”. Żona Renata, trójka
dzieci: syn – 16 lat oraz dwie córki
15 i 3,5 roku. Jest debiutantem w
radzie. Wybrany na radnego z listy
KWW Gmina Tarnów Wspólna Sprawa.

Tadeusz KURTYKA
Ma 74 lata, jest żonaty, mieszka
w Koszycach Wielkich. To wieloletni działacz społeczny – inicjator budowy dróg, chodników, wodociągu,
telefonizacji, modernizacji remizy
OSP, poczty, gimnazjum i hali sportowej. Jest radnym nieprzerwanie
od 1998 roku czyli rozpoczyna
czwartą kadencję pracy samorządowej. Wybrany na radnego został z
listy KWW Porozumienie Samorządowe Gminy Tarnów.

Bartosz £AŒKO
Drugi z radnych młodego pokolenia
– ma 29 lat, żonaty, dwoje dzieci.
Ukończył administrację publiczną na
PWSZ i wychowanie fizyczne na
AWF. Na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach. Jest członkiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w
Zgłobicach, współzałożycielem, a
obecnie prezesem Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Spartakus” działającego przy szkole w Zgłobicach.
Jest także zasłużonym krwiodawcą i
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ratownikiem WOPR. Mieszka w Zgłobicach. Mandat radnego sprawuje z
listy KWW Porozumienie Samorządowe Gminy Tarnów.

Wies³awa MITERA
Jedyna kobieta w Radzie Gminy VI
kadencji, mieszkanka Woli Rzędzińskiej. Przewodnicząca Rady Gminy
Tarnów kadencji 2002-2006 oraz
2006-2010. wykształcenie wyższe, nauczyciel, wychowawca i pedagog w
Szkole Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej, zaangażowana w dzieło
pomocy dla innych, współorganizator
akcji charytatywnych, działa w Akcji
Katolickiej, Kole Gospodyń Wiejskich, Caritas i ZNP. Wybrana została Przewodniczącą Rady Gminy obecnej kadencji. Została radną z listy
KWW Porozumienie Samorządowe
Gminy Tarnów, otrzymując prawie
trzysta pięćdziesiąt głosów.

Jan NOWAK
Mieszkaniec Tarnowca, 52 lata,
żona Teresa, troje dorosłych dzieci –
Daniel, Sylwia i Kinga. W poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym Rady Gminy Tarnów. Jest sołtysem Tarnowca, przewodniczącym
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Koła
Pszczelarskiego „Bartnik”. W minionej kadencji był także ławnikiem
Sądu Rejonowego. Radnym został z
listy KWW Porozumienie Samorządowe Gminy Tarnów.

Mieczys³aw NYTKO
Mieszkaniec Woli Rzędzińskiej, sołtys sołectwa nr 1 w tej miejscowości.
Jest żonaty i ma dwoje dorosłych
dzieci. Przez ostatnie cztery kadencje radny Gminy Tarnów, sprawował
funkcję przewodniczącego komisji ds.
Rodziny. Jest członkiem Rady Parafialnej. Jako radny chętnie pomaga w
rozwiązywaniu problemów, o które
zwracają się mieszkańcy. Wybrany na
radnego został prawie trzystu pięćdziesięcioma głosami z listy KWW Porozumienie Samorządowe Gminy
Tarnów.

Andrzej PRENDOTA
Mieszkaniec Woli Rzędzińskiej. Z
zawodu jest geodetą, pracuje w LEIER Tarnów SA w Woli Rzędzińskiej.
Zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji oraz ochroną środowiska. Prowadzi działalność gospodarczą – usługi geodezyjno-projektowe. Od wielu lat zaangażowany jest
w działalność w wolańskim klubie
sportowym – jest prezesem LKS Wolania. Mandat radnego pełni już trzecią kadencję. Otrzymał ponad trzysta
pięćdziesiąt głosów – najwięcej spośród wszystkich kandydatów. Wybra-
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ny z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Piotr RYBSKI
Jest jednym z dłużej pracujących radnych – mandat pełni od 1998 roku, czyli rozpoczyna już czwartą kadencję.
Piotr Rybski – ma 47 lat, żonaty, dwie
córki. Mieszka w Zbylitowskiej Górze.
Wybrany na radnego z listy KWW „Nasza wspólna przyszłość”.

Stanis³aw SARAD
Mieszkaniec Błonia, 61 lat, żonaty,
troje dorosłych dzieci. Posiada wykształcenie średnie techniczne oraz pedagogiczne. Był już wcześniej radnym
Gminy Tarnów, a także Radnym Powiatu Tarnowskiego w latach 1999-2002.
Jest działaczem społecznym, organizatorem gazyfikacji, telefonizacji oraz
wodociągowania wsi Błonie. Wybrany
z listy Komitetu Wyborczego Prawo i
Sprawiedliwość.

Jan SKÓRKA
Mieszkaniec Poręby Radlnej, żonaty
– żona Lucyna, księgowa, dwoje dzieci:
syn Łukasz – student IV roku Wydziału
Chemii na Uniwersytecie Śląskim oraz
córka Joanna – uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum w Tarnowcu. Od
dziecka związany z Gminą Tarnów, a w
szczególności ze swoją rodzinną miejscowością. Były pracownik PKP Przewozy
Regionalne w Krakowie – po 35 latach
pracy na stanowisku maszynisty PKP –
od lutego 2010 roku przebywa na wcześniejszej emeryturze, co pozwala mu zaangażować się w pracę w Radzie Gminy
na rzecz społeczności lokalnej. Wybrany na radnego został z listy KWW Porozumienie Samorządowe Gminy Tarnów.

Henryk SOLAK
Ma 54 lata, żonaty, troje dzieci, Mieszka w Woli Rzędzińskiej na terenie sołectwa nr 2, jest członkiem Rady Sołeckiej
i Rady Parafialnej. Aktywnie działa w
Ochotniczej Straży Pożarnej, pełniąc
funkcję prezesa zarządu wolańskiej jednostki OSP. Był już radnym Gminy Tarnów w latach 1998-2002. Wybrany na
radnego został z listy KWW Porozumienie Samorządowe Gminy Tarnów.

Józef STACH
Mieszkaniec Jodłówki-Wałek, 54
lata, żonaty, dwoje dorosłych dzieci.
Jest emerytowanym policjantem. Od
38 lat jest członkiem OSP JodłówkaWałki, aktualnie pełniąc funkcję
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jest także członkiem Rady Ekonomicznej parafii w swej miejscowości. W latach 1993-2005 był sołtysem
Jodłówka-Wałek, członkiem komite-
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tów telefonizacji, wodociągowania i
kanalizacji Wybrany na radnego został z listy KWW Porozumienie Samorządowe Gminy Tarnów.

Roman SZARY
Mieszkaniec Koszycach Małych.
Ma 74 lata, żonę Alicję i córkę Ewę.
Radnym Gminy Tarnów jest nieprzerwanie od 2002 roku, a więc rozpoczyna już trzecią kadencję. Ma wyższe wykształcenie, aktualnie przebywa na emeryturze. Jest bezpartyjny.
Wybrany na radnego został z listy
KWW Porozumienie Samorządowe
Gminy Tarnów.

Eugeniusz WOJTAROWICZ
Mieszkaniec Koszyc Wielkich, 57 lat,
żonaty, córka Agnieszka. Jest dyplomowanym ogrodnikiem- prowadzi specjalistyczne gospodarstwo ogrodnicze o
profilu produkcji ekologicznych warzyw. Jest członek zarządu LKS ,,Koszyce Wielkie” oraz Spółdzielni Kółek
Rolniczych. Mandat radnego Gminy
Tarnów pełni już trzecią kadencję.
Obecnie – podobnie jak w poprzedniej
kadencji – został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. W wyborach zdobył prawie trzysta pięćdziesiąt
głosów, lokując się w ścisłej czołówce.
Wybrany na radnego został z listy
KWW Porozumienie Samorządowe
Gminy Tarnów.

Janusz TADEL
Mieszkaniec Radlnej, w radzie jest
prawdziwym weteranem, gdyż mandat sprawuje już szóstą kadencję. Ma
53 lata. Jest społecznikiem – inicjatorem komitetów społecznych: telefonizacji, wodociągu, budowy dróg,
budowy domu wielofunkcyjnego i kanalizacji. Jest członkiem rady duszpasterskiej oraz Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Tarnowskiej, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wybrany na radnego z listy KWW „Nasza
wspólna przyszłość”.

Dariusz ¯UREK
Mieszkaniec i sołtys Zbylitowskiej
Góry, ma 46 lat, żona Agata, córka
Helena. Pracuje w spółce Automatyka. Członek NSZZ „Solidarność”.
Radnym jest po raz pierwszych, ale
jako sołtys przez ostatnie cztery lata
uczestniczył w sesjach. W minionej
kadencji swoim priorytetem uczynił
opracowanie wieloletniego planu odnowy miejscowości. Mandat sprawuje z listy KWW Porozumienie Samorządowe Gminy Tarnów.
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ROZMOWA

Moim programem jest poprawa
jakoœci ¿ycia Mieszkañców...
Rozmowa z wybranym na kolejn¹ kadencjê wójtem Gminy Tarnów Grzegorzem Kozio³em.
Panie wójcie, nasza rozmowa przypada w momencie szczególnym dla Pana.
Można powiedzieć, że jest to czas bilansu. W wyborach uzyskał Pan poparcie 83,75 % - rekordowe w skali powiatu i lokujące się w pierwszej dziesiątce na około dwustu samorządów w
Małopolsce. Pora więc chyba zrobić
rachunek „zysków i strat” minionej
kadencji i dokonanie bilansu otwarcia na następne cztery lata?
Rzeczywiście. Głosowanie – zarówno w
Radzie Gminy na przykład nad absolutorium, jak i wybory powszechne na wójta
zawsze interpretuję jako wyraz aprobaty
czy też dezaprobaty dla mojej działalności, dla kierunków rozwoju, jakie wraz ze
współpracownikami nadaliśmy gminie,
dla prowadzonych inwestycji i ogólnie dla
wszystkiego, co dzieje się w gminie. Dotychczas rokrocznie moją pracę oceniali
radni. Muszę przyznać, że wysoko, ale zdawałem sobie sprawę, że są to głosy reprezentantów, a nie całej gminnej społeczności. Dwa zdobyte głosami mieszkańców kapelusze „Najlepszego Wójta Małopolski”
pozwalały mi snuć przypuszczenia, że moja
praca jest dobrze oceniania przez Mieszkańców. Ale tak naprawdę ujawniło się to
dopiero podczas wyborów. I za te wszystkie głosy, w których wyraża się przecież akceptacja mojej dotychczasowej działalności, chciałbym w tym miejscu wszystkim
serdecznie podziękować.
Udało się nawiązać bardzo dobrą
współpracę z Wojewodą, Samorządem
Województwa Małopolskiego, parlamentarzystami wszystkich opcji politycznych i Starostwem Powiatowym.
To zaowocowało bardzo dobrymi wynikami. Nie bez powodu chyba nasza
gmina znalazła się w rankingu najlepszych gmin „Rzeczpospolitej”, lokując
się na bardzo wysokim, dziewiątym
miejscu w Małopolsce.
A jednak pojawiły się zarzuty, że Gmina Tarnów zmienia się w Białoruś...
Składam to na karb kampanii wyborczej,
która przecież rządzi się swoimi prawami, a emocje często biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. Później wszystko wraca do normy i to, co w kampanii było zarzutem, w rzeczywistości staje się zaletą.
Z pewnością po rozedrganych emocjach

kadencji 2002-2006 potrzeba uspokojenia,
wygaszenia emocji i konfliktów była w
gminie powszechna. Atmosfera pracy,
jaką stworzyłem w samorządzie, trafiała
więc w rzeczywiste potrzeby. Udało się to
osiągnąć nie groźbą, szantażem czy prześladowaniem inaczej myślących, ale rozmową i spokojną merytoryczną pracą. I
wcale nie było tak, że zawsze wszyscy się
ze wszystkim zgadzali. Sztuką pracy w
minionej kadencji była jednak umiejętność dialogu i znajdowania kompromisu. I również dzięki temu udało się tak
dużo osiągnąć. Bo przecież nie można by
było na przykład spożytkować pozyskanych pieniędzy zewnętrznych, gdyby Rada
Gminy nie zmieniła uchwały budżetowej
i nie przyjęłaby tych pieniędzy do budżetu. Stare ludowe porzekadło o tym, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje, w naszej
gminie sprawdziło się w stu procentach.
Sprawdziła się też u nas w gminie idea
ponadpartyjnego komitetu wyborczego.
Najlepszym tego dowodem jest wynik
mojego komitetu wyborczego Porozumienie Samorządowe w wyborach – 14 na 21
mandatów w Radzie Gminy. Wraz z mandatami komitetów, które wspierały moją
kandydaturę na wójta daje to 20 mandatów, co oznacza, że opozycyjnym komitetom przypadło tylko jedno miejsce w radzie. Najlepszym weryfikantem w tym
względzie jest demokracja.
A jednak w czasie kampanii wyborczej
pojawiło się kilka poważnych zarzutów,
między innymi taki, że naraził Pan
zdrowie i życie mieszkańców, organizując otwarcie hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich, zanim została wydana zgoda na jej użytkowanie.
To tylko potwierdza wyrażone przeze mnie
przed chwilą zdanie, że w czasie kampanii wyborczej emocje szybują w górę do niewyobrażalnego wręcz poziomu. Spójrzmy
na jakość tych zarzutów. Ocenili ją zresztą
sami mieszańcy podczas głosowania. Snucie wizji o tym, że w miejscu szkoły w Zgłobicach będzie hurtownia agd, czy też sugerowanie, że hala mogła się zgromadzonych
w niej mieszkańcom zawalić na głowy,
miało za zadanie bardziej zdyskredytować
moją osobę, niż nosiło znamiona faktycznego zarzutu. Oczywiście sprawa terenów
w Zgłobicach należących do rodziny Mar-

szałkowiczów jest poważna, ale do jej rozstrzygnięcia jeszcze daleka droga i nie ma
takiej możliwości, żeby szkoła mogła przestać istnieć. Natomiast jeśli chodzi o halę
w Koszycach Wielkich, to zarzut narażenia życia i zdrowia mieszkańców jest o tyle
niepoważny, że wydanie zgody na użytkowanie jest decyzją stricte administracyjną,
podejmowaną w oparciu o dokumenty odbioru technicznego, który już był wykonany. Gdyby budynek był niebezpieczny, czy
mogłyby się odbywać w nim imprezy, które dziś się odbywają, jak na przykład okręgowa wystawa gołębi? Budynek jest bezpieczny, a w jego konstrukcji została zastosowania najnowocześniejsza technologia, dzięki której nie ma potrzeby usuwania z dachu śniegu. Ale warto było narazić się na taki zarzut, choćby dla tych kilku słów podziękowania, jakie otrzymałem
od zaproszonych na uroczystość 11 listopada do koszyckiej hali naszych seniorów,
którzy podkreślali, że dzięki takim wydarzeniom wiedzą, że ktoś o nich pamięta i
czują się jeszcze potrzebni.
Zarzucano Panu także marnotrawienie publicznych pieniędzy poprzez organizowanie wyjazdów dla radnych.
No tak, zarzucono mi marnotrawienie
publicznych pieniędzy, a ja chciałbym ten
zarzut odwrócić. Normalnie odbyłyby się
cztery komisje, a radni zgodzili się na odbycie jednego wspólnego posiedzenia. To
oznacza, że zostały wypłacone o wiele
mniejsze diety niż normalnie. Wyjazdy na
szkolenia odbywały się i będą się odbywać w przyszłości, bo to tego jesteśmy zobowiązani jako instytucja. Będą się też odbywać wyjazdy integracyjne, które są fi-
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nansowane z funduszu socjalnego i wycieczki, które uczestnicy finansują sobie
sami. Takie wyjazdy organizowane są
przez inne instytucje czy firmy, dlaczego
więc my mielibyśmy tego nie robić?
Czy to prawda – tu przywołam jeszcze innych zarzut – że w kampanię
wyborczą czy też głosowanie w Gminie Tarnów zaangażowane były służby specjalne PRL-u?
Proszę wybaczyć, ale takich bzdur nie
mam zamiaru komentować.
Zarzucano Panu także, że tak naprawdę nie przedstawił Pan żadnego programu wyborczego.
Program przedstawiłem naszym Mieszkańcom w roku 2006. Teraz rozliczyłem
się z czterech lat działania. Ten bilans
wyszedł mi dość korzystnie, nie było żadnego punktu, który nie doczekałby się realizacji, choć oczywiście nie wszystko udało się w stu procentach zrealizować. Nie
da się nadrobić w cztery lata zaległości z
kilkudziesięciu lat. Dlatego mam zamiar
kontynuować rozpoczętą pracę, mam nadzieję, że z jeszcze lepszym, bo wzbogaconym o lata doświadczenia, skutkiem. Wynik wyborczy potwierdza, że dla naszych
Mieszkańców było to czytelne przesłanie.
Z tego wynika, że programem na najbliższe cztery lata jest kontynuacja
rozpoczętych zadań?

Przede wszystkim. Część miejscowości ma
już estetyczne i funkcjonalne centra wsi,
w niektórych rozpoczęła się już ich budowa, część miejscowości jednak tych centrów jeszcze nie ma. Chcę, aby centra wsi
pojawiły się we wszystkich miejscowościach Gminy Tarnów. Przybywa nam
mieszańców, a więc potrzeba terenów pod
budowy nowych domów, stąd niezmiernie ważną sprawą jest dokończenie planów zagospodarowania przestrzennego.
Ale nie tylko. Musimy nadal rozbudowywać infrastrukturę drogową, budować
chodniki i ścieżki rowerowe, domy komunalne i obiekty służące do rekreacji i wypoczynku, a nade wszystko musimy nadal zapewniać naszym mieszkańcom
dobrą szkołę. A to wymaga kolejnych inwestycji. Przybywa nam dzieci, a więc
konieczne jest dokończenie budowy nowych przedszkoli i nowych placów zabaw.
Konieczne jest też zapewnienie miejsc dla
młodzieży, aby miała ona gdzie spędzać
wolny czas, jak na przykład siłownie, których kilka powstało w ostatnim czasie i
które – moim zdaniem – bardzo dobrze
się sprawdziły. Moim programem jest
więc systematyczna poprawa jakości życia
naszych Mieszkańców, dodajmy, że z zachowaniem integralności naszej gminy.
Rozpoczęcie drugiej kadencji to dobry
moment, aby przyznać się też do błę-

dów i porażek, by wyciągnąć wnioski
na przyszłość.
No cóż, jak się zbiera owoce sukcesu, to
trzeba też umieć czasem schylić głowę i
przełknąć gorycz porażki. Jako człowiek
jestem omylny, nie mam patentu na rację
i nie zawsze wybieram najlepsze rozwiązania. Stąd też nie uniknąłem w swej pracy błędów i porażek. Część z tych porażek
była konsekwencją konieczności działania
lege artis. W wielu sytuacjach nie ma możliwości przyspieszenia procedur na przykład wcześniejszego ogłoszenia, czy szybszego rozstrzygnięcia przetargu, nie ma
możliwości rozpoczęcia inwestycji na wiosnę, jeśli dopiero jesienią uda się pozyskać na nią pieniądze. Takich przykładów
z samorządowej pracy można by podać
bardzo wiele. Pewnie, gdyby się nic nie
robiło, z pewnością można by uniknąć
porażek, ale takie funkcjonowanie to dopiero byłaby jedna wielka porażka samorządu.
Mam nadzieję, że w następnych czterech latach tych porażek będzie jak
najmniej, a gmina zmieni się nie do
poznania. Tego właśnie chciałbym
życzyć Mieszkańcom na progu rozpoczynającego się Nowego 2011 Roku –
pierwszego w nowej, czteroletniej kadencji gminnego samorządu.
Dziękuję za rozmowę.
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Miko³aj odwiedzi³ przedszkolaki
Na początku grudnia najmłodszych mieszkańców
Gminy Tarnów odwiedził w
przedszkolach Święty Mikołaj, przekazując paczki
ufundowane przez gminny
samorząd.
Pomiędzy wtorkiem, 7 grudnia a piątkiem 10 grudnia ten
sympatyczny święty odwiedził
wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie gminy, łącznie z placówkami niepublicznymi prowadzonymi
przez siostry zakonne. Miał
bardzo dużo pracy, bo wręczył
najmłodszym około ośmiuset

paczek o łącznej wartości ponad trzynastu tysięcy złotych.
W paczkach znalazły się słodycze, zabawki oraz
worek na pantofle z
logo Gminy Tarnów. W kilku przedszkolach Świętemu
Mikołajowi w rozdawaniu prezentów
towarzyszył wójt
Grzegorz Kozioł.
Dzieci, choć początkowo trochę
nieufne, cieszyły się
z wizyty dobrotliwe-

go Biskupa i kiedy pierwsze
lody zostały przełamane rozpoczynała się dobra zabawa, gdyż
Święty Mikołaj po rozdaniu
paczek bywał porywany do kółeczka na wspólną zabawę. Nie
zabrakło również okazji, aby
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Paczki mikołajkowe dla najmłodszych to niejedyna świąteczno-noworoczna pomocowa
inicjatywa samorządu Gminy
Tarnów. Akcja przygotowana
została przez Centrum Animacji Kulturalnej.

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom
Łękawki i pozostałych miejscowości
okręgu wyborczego
nr 3 za oddane na
mnie głosy w wyborach samorządowych. Pełniąc
funkcję radnego
Gminy Tarnów,
zrobię wszystko,
aby nie zawieść
Waszego zaufania.
Życzę wszystkim
Mieszkańcom
Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego
Nowego Roku.

Zbigniew Filar
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Co powie
Ryba?

Talibowie w Koszycach Wielkich?

Tegoroczne gminne obchody Święta Niepodległości były wyjątkowe. I to nie jest tylko moje zdanie, lecz opinia wszystkich
mieszkańców i gości, z którymi miałem
okazję na ten temat rozmawiać. W czym
tkwiła ich wyjątkowość? W rozmachu?
Liczbie gości? Bez wątpienia także. Niektórym moim rozmówcom podobała się Msza
Święta koncelebrowana przez tylu znamienitych kapłanów, pod dachem hali w Koszycach Wielkich, przy bardzo dobrym nagłośnieniu. Inni, pozostając pod wrażeniem
przedstawienia przygotowanego przez młodzież, dzielili się uwagami dotyczącymi
głównie fragmentów poświęconych zamordowanemu przez władze komunistyczne
rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu i innym tak zwanym „żołnierzom wyklętym”,
czyli ostatnim partyzantom antykomunistycznego podziemia. Jeszcze innych wzruszyła radość mieszkańca Koszyc Małych,
który za uczestniczenie w większości gminnych uroczystości został uhonorowany... rowerem. Natomiast dla mnie Święto Niepodległości w takiej właśnie formie stanowiło znakomite uwieńczenie tego, co w
Gminie Tarnów możemy obserwować od
początku ubiegłej kadencji, a mianowicie
pozaszkolnego i pozaprogramowego nauczania oraz upowszechniania patriotyzmu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
I pewnie gwoli podsumowania, należałoby stwierdzić, że tegoroczne obchody były
perfekcyjnie zorganizowanym pierwszym
prawdziwie gminnym świętowaniem rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, gdyby nie pewien zgrzyt. Otóż, redaktor Rafał Kubisztal notabene mieszkaniec
Koszyc Wielkich na łamach popularnego
tarnowskiego tygodnika uraczył nas artykułem, z którego jednoznacznie wynika, że
wszyscy uczestnicy obchodów na czele ze
znakomitymi gośćmi (dwóch posłów, wicewojewoda, wicestarosta i kilkunastu radnych) i celebrującymi Mszę Św. kapłanami
zostali narażeni na niebezpieczeństwo zagrażające ich zdrowiu, a nawet życiu. Autor tekstu twierdzi między innymi, że budynek hali, w którym zorganizowano uroczystości, nie przeszedł odbioru technicznego i
gorliwie informuje zainteresowanych, że z
tego tytułu być może przyjdzie gminie zapłacić nawet kilka milionów złotych kary. I
jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, jeden z gości, wicestarosta i mieszkaniec Koszyc Wielkich Mirosław Banach kilkanaście
dni później złożył w tej sprawie zawiadomienie do organów ścigania.

Po przeczytaniu tego tekstu najpierw soczyście coś sobie pod nosem powiedziałem,
bo poza Bin Ladenem, nie znam żadnej osoby, polityka, samorządowca, który by zgromadził w jednym miejscu tak dużą liczbę
ludzi, narażając ich na skutki katastrofy
budowlanej, czyli de facto utratę życia. Natomiast później, gdy już opadły ze mnie
emocje, przypomniał mi się stary dowcip,
jeden z tych, za pomocą którego przed laty
demonstrowaliśmy swój, delikatnie mówiąc, brak sympatii do Związku Radzieckiego. Słuchacze Radia Erewań pytają Czy
to prawda, że na Placu Czerwonym rozdają
samochody. Radio Erewań odpowiada:
tak, to prawda, ale nie samochody, tylko
rowery, nie na Placu Czerwonym, tylko w
okolicach dworca Warszawskiego i nie rozdają, tylko kradną. Niby wszystko się zgadza, ale za to jaka różnica. W tym artykule
jest podobnie – zgadza się wszystko poza
rzeczami najistotniejszymi dla sprawy. Z
uwagą przewertowałem dokumentację
hali, z której wynika, że końcowy odbiór
techniczny obiektu miał miejsce 9 listopada 2010 roku, czyli dwa dni przed gminnymi obchodami Święta Niepodległości, a
autor artykułu, twierdząc, że obiekt nie
przeszedł odbioru technicznego, najzwyczajniej puszcza wodze fantazji.
Felieton nie jest formą, w której dobrze
wypada wyjaśnianie wszystkich prawnourzędniczych zawiłości, związanych z oddaniem obiektów budowlanych do użytku,
ale w tym wypadku trzeba temu poświęcić
kilka zdań. W takim razie do dzieła. Napisałem już o końcowym odbiorze technicznym, w czasie którego inspektor nadzoru
budowlanego stwierdził, że hala sportowowidowiskowa została wykonana zgodnie z
przepisami prawa budowlanego (i gdzie to
niebezpieczeństwo, którym straszył mieszkańców gminy autor artykułu?). W tym

samym dniu przyszli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy sprawdzili bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu i nie
wnieśli sprzeciwu do pozwolenia na użytkowanie obiektu. Dzień później przyszedł
sanepid, dokonał przeglądu obiektu i również nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Więc
pewnie zapytacie, w czym problem. Ano jest
problem, przed 11 listopada nie dokonano
jedynie czysto urzędniczej administracyjnej czynności - napisania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.
W tym miejscu chciałbym uświadomić
mieszkańcom gminy, a szczególnie adwersarzom wójta Kozioła, że pomimo tak realistycznie odmalowanego w artykule obrazu zagrożenia dla mieszkańców i gości
oraz rzekomego poważnego naruszenia
prawa, żaden oddział policyjnych antyterrorystów nie wkroczy do urzędu gminy. Nie
będzie spektakularnego aresztowania wójta, nie będą piszczeć wystraszone sekretarki, a nasz włodarz nie będzie obezwładniany i wyprowadzany w kajdankach. Ponadto, jestem przekonany, że nie będzie tej
strasznej, wielomilionowej kary, do zapłacenia, o której rozpisuje się dziennikarz.
A wracając do redaktora Kubisztala –
który nota bene, jako rzecznik Gminy Tarnów, niestety, nigdy nie zorganizował tak
pięknych gminnych obchodów Święta Niepodległości – mam nieodparte wrażenie, że
swoimi tekstami będzie on jeszcze wiele
razy dostarczał naszym mieszkańcom równie wielkich emocji. Osobiście, oczywiście
nie mam nic przeciwko rzetelnym informacjom „dostarczającym” czytelnikom nawet
bardzo dużej dawki adrenaliny, ale pod
jednym wszak warunkiem, żeby nie starano się za ich pomocą pokazać rzeczywistości w jak najbardziej pokrzywionym zwierciadle.
Adam Ryba

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom Tarnowca, a także pozostałych miejscowości okręgu wyborczego nr 3 – Nowodworza, Poręby Radlnej, Radlnej, Zawady,
Łękawki i Koszyc Małych, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, oddając swój głos w wyborach
samorządowych. Pragnę zapewnić, że jako radny pozostaję do Państwa dyspozycji.
Równocześnie życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności na nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok.

Jan Nowak
NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY
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Pod Okiem Opatrznoœci

Niech roœnie chwa³a Opatrznoœci Bo¿ej
Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika wybudowany w
latach 1665-1962 w Tuchowie, został na
prośbę Księdza Biskupa Ordynariusza
Wiktora Skworca, a decyzją Stolicy Apostolskiej w Rzymie podniesiony do rangi
Bazyliki Mniejszej. Proklamacja tytułu
Bazyliki dla tuchowskiego sanktuarium
odbyła się 2 października 2010 roku w 106
rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej namalowanego w
pierwszej połowie XVI w. Należy zaakcentować, że to papieskie wyróżnienie dla sanktuarium tuchowskiego przyczyni się do
wzrostu chwały Bożej i kultu Matki Bożej
Najświętszej w tuchowskim wizerunku.
A ponieważ św. Tomasz z Akwinu w teologicznym dziele „Summa Theologiae” (I,
22) identyfikuje Boga Ojca z Opatrznością
Bożą, dlatego można powiedzieć, że ostatnie wydarzenie w tuchowskim sanktuarium przyniesie jeszcze większą chwałę
Opatrzności Bożej. Pielgrzymi przybywający do Tuchowa będą mogli zyskiwać specjalne odpusty z racji nadania kościołowi
– sanktuarium, tytułu Bazyliki. W Bazylice Tuchowskiej pielgrzymi będą jeszcze
więcej modlić się, chwalić Boga i Jego
Matkę Najświętszą. Będzie dużo celebrowanych Mszy św. spowiedzi, nawróceń –
to wszystko będzie się działo na chwałę
Opatrzności Bożej.
Cała historia zbawienia jest chwałą
Opatrzności Bożej, jaką Ona urzeczywistnia poprzez swoją mądrość, kierując losami świata i człowieka. W Piśmie Świętym
czytamy, że Bogu – naszemu Stwórcy należy się najwyższa chwała: „Wszystko, co
żyje, niech chwali Pana !” (Ps 150, 6),
„Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów” (Ps 96, 3), „Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach”! Chwalcie

Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go
wszystkie Jego zastępy, Chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące” (Ps 148, 1-3), „Niech chwała
Pana trwa na wieki” (Ps 104, 31). Chwała
Boża objawiła się przez całe ziemskie życie
Jezusa, począwszy od chwili zwiastowania
Jego narodzin. Przy narodzeniu Jezusa
oświeciła pasterzy chwała Pańska: „Naraz
stanął przy nich anioł Pański i chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli” (Łk 2, 13-14).
Chwała Boża była widoczna przy chrzcie
Pana Jezusa. Zapisał to św. Piotr Apostoł:
„Otrzymał od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy
taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „Otrzymał od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (2 P 1, 17).
Zbawiciel cieszył się chwałą przy Przemienieniu na górze Tabor: „Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę” (Łk 9, 32). Każdy cud
dokonany przez Jezusa był manifestacją
chwały Bożej, o czym czytamy w Ewangelii
Św. Jana: „Taki to początek znaków uczynił
Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją
chwałę i uwierzyli w Jego uczniowie” (J 2,
11). Wniebowstąpienie Chrystusa nastąpiło w
chwale. Uwiecznił to w Piśmie Świętym Nowego Testamentu Św. Paweł: „Ten, który objawił się w ciele... został wzięty w chwale” (1
Tm 3, 16). W chwale pojawi się Chrystus w
dniu ponownego przyjścia: „Syn Człowieczy...
przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi” (Mk 8, 38). Pan Jezus w drodze do Emaus powiedział do dwóch uczniów:
„Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść
do swej chwały?” (Łk 24,26).
To samo można powiedzieć o Kościele Powszechnym: „Czyż Kościół nie ma cierpieć, aby
wszedł do chwały?”. Kościół to mistyczne Cia-

ło Jezusa Chrystusa, to cierpiący Chrystus.
Dlatego z dopustu Opatrzności Bożej – cierpienia wyznawców Jezusa Chrystusa, wszystkie sprawy codziennego życia, zawirowania
w Kościele – składają się na konto Bożej
chwały, aby wyznawcy Chrystusa weszli do
ostatecznej chwały. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” (K, 17)
wydanej na II Soborze Watykańskim 21 listopada 1964 roku czytamy: „Aby w Chrystusie, który jest Głową wszystkiego, oddawana była Stworzycielowi i Ojcu wszystkiego, wszelka cześć i chwała”.
Papież Jan Paweł II powiedział 1 listopada
1979 roku przed modlitwą Anioł Pański w Rzymie: „Dzisiaj Kościół wyznaje chwałę Boga
Żywego we wszystkich Świętych swoich”.
Dnia 11 listopada z okazji przypadającej
92 rocznicy odzyskania niepodległości, w kościołach naszego kraju i w ośrodkach polonijnych za granicą, odbyły się patriotyczne
uroczystości zwykle połączone z Eucharystią.
Polacy – patrioci modlili się za dusze poległych żołnierzy za wolność Ojczyzny. Można
twierdzić, że dawne pokolenia walczące o
naszą wolność, weszły po nagrodę do chwały Bożej, a Stwórca dostąpił najwyższej chwały. Także 11 listopada w Koszycach Wielkich
odbyła się gminna patriotyczna uroczystość
połączona z poświęceniem i oddaniem do
użytku hali widowiskowo-sportowej. Ponieważ na tej uroczystości znalazło się miejsce
na Mszę świętą, to niewątpliwie patriotyczna impreza gminna przyczyniła się do wzrostu chwały Opatrzności Bożej.
ks. dr Tadeusz Wolak
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