W numerze:
- Selektywna zbiórka
odpadów
- Nowiny od czytelników
- Gminne wieœci
- Rozmowa z Wicemarsza³kiem Województwa Ma³opolskiego i Starost¹ Tarnowskim
- M³odzi sportowcy z Gminy
Tarnów

Od redakcji:

STUKNÊ£A SETKA

Numer, który właśnie oddajemy do rąk naszym czytelnikom – mieszkańcom Gminy
Tarnów ma charakter szczególny. Uważny
czytelnik zapewne już wie, że jest to setne
wydanie naszej gminnej gazetki. Nie sposób
z tej okazji nie napisać kilku słów refleksji,
spoglądając zarówno w przeszłość, jak i może
wybiegając nieco w przyszłość. „Podtarnowskie wieści”, bo taki właśnie tytuł nadano
pierwszemu numerowi gazetki, ukazały się
w styczniu 1994 roku. W tym też pierwszym
numerze ogłoszony został konkurs na tytuł
gminnej gazetki, która – jako pismo samorządu Gminy Tarnów – miała się ukazywać jako
miesięcznik. Już drugi lutowy numer ukazał
się sygnowany funkcjonującym do dzisiaj tytułem „Nowiny Tarnowskiej Gminy”. Autorką zwycięskiego pomysłu była Elżbieta
Sołtys, wówczas uczennica klasy VIII Szkoły
Podstawowej w Zbylitowskiej Górze. Jako ciekawostkę można by wspomnieć, że wtedy,
przed denominacją złotówki, cena jednego
egzemplarza wynosiła pięć tysięcy złotych,
czyli obecne pięćdziesiąt groszy.
Przez te czternaście lat „Nowiny Tarnowskiej Gminy” ewoluowały. Od swego 44 numeru, czyli od grudnia 1997 roku „Nowiny”
przystroiły się w kolorową szatę graficzną.
Zmieniała się szata graficzna, jakość druku,
częstotliwość wydawania, zmieniał się sposób
przekazu, ale nie istota przekazywanych treści. „Nowiny Tarnowskiej Gminy” zawsze
były są i będą gazetką gminną powstającą z
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myślą o ludziach – mieszkańcach Gminy Tarnów, żyjących życiem swej małej ojczyzny i jej
sprawami. „Nowiny” chcą być blisko ludzi i
dla ludzi. Nie ma nic bliższego niż droga, po
której chodzimy, szkoła, w której uczą się nasze dzieci, parafia, która troszczy o nasze potrzeby duchowe, Ochotnicza Straż Pożarna,
Akcja Katolicka czy inne grupy lub stowarzyszenia, które – oprócz zadań, do których są
powołane – są animatorami i organizatorami
życia lokalnej społeczności. O tym wszystkim
nasza gminna gazetka pisała, pisze i zawsze
pisać będzie.
Czternaście lat przy dzisiejszej dynamice
zmian to już niezła tradycja. Ale wiek zobowiązuje. Odnosząc to do wieku człowieka,
stwierdzić trzeba, że choć to jeszcze nie pełnoletność, to jednak czas, w którym wyrosło
się już z «krótkich majtek» i czas przybierać
inną coraz bardziej dojrzałą postawę. Tak też
staramy się ewoluować. „Nowiny Tarnowskiej Gminy” od roku funkcjonują w zgodzie
z obowiązującymi zasadami prawa, tytuł jest
zarejestrowany, ukazuje się jako kwartalnik.
Jest archiwizowany zarówno na stronie – zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, między innymi na stronie www.gmina.tarnow.pl (należy szukać w zakładce „pobierz”) czy w zbiorach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. To w sensie formalnym. Ale i
merytorycznie „Nowiny Tarnowskiej Gminy” chcą się zmieniać. Stąd też otwarcie na
głosy czytelników, na dyskusję, stąd też wy-

chodzenie poza perspektywę gminną, poza
gminne opłotki i wchodzenie na inne obszary i ukazywanie spojrzenia na sprawy Gminy Tarnów z perspektywy powiatu, województwa czy nawet kraju. Stąd otwarcie na
polemikę, na sprawy trudne. Problemów nie
sposób przecież zamiatać pod dywan, ale trzeba nad nimi się pochylić, zastanowić, jeśli
trzeba, to podyskutować i poszukać rozwiązań, a następnie te rozwiązania wdrożyć.
Tylko w ten sposób Gmina będzie żyć, rozwijać się, a wraz z nimi „Nowiny Tarnowskiej Gminy”, których – miejmy nadzieję –
jeszcze wiele wydań przed nami.
Redaktor naczelny
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NASZE SPRAWY
Otrzyjcie już łzy płaczący
Żale z serca wyzujcie
Wszyscy w Chrystusa wierzący
Weselcie się radujcie
Alleluja

Bicie dzwonów rezurekcyjnych
i słowa pieśni
„Wesoły nam dzień dziś nastał...”
głoszące zmartwychwstanie Pana
niech również wleją w Wasze serca
nastrój miłości i serdecznych
uczuć do wszystkich ludzi,
za których Chrystus umarł,
zmartwychwstał i zawsze
wstawia się za nami.
Błogosławieństwa
Chrystusa Zmartwychwstałego
dla Ojczyzny
i dla każdego z nas
życzy
Józef Rojek
Poseł na Sejm RP

Selektywna zbiórka odpadów
Od niedawna na terenie naszej gminy jest
realizowana selektywna zbiórka odpadów.
Realizowana wspólnie z MPGK, jest na adresowana do mieszkańców, którzy posiadają
zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych i jest w całości finansowana przez
Urząd Gminy. Za pośrednictwem sołtysów
do mieszkańców zostały dostarczone worki w kolorach: żółtym (na
tworzywa sztuczne) oraz zielonym
(na opakowania szklane) oraz ulotka informacyjna zawierająca harmonogram odbioru segregowanych odpadów komunalnych. To nie jest jednorazowa akcja – podkreśla wójt
Grzegorz Kozioł - ale kolejne zadanie, które nasz gminny samorząd realizuje w trosce o poprawę warunków życia mieszkańców. Jest to równocześnie nasza odpowiedź na pozytywne reakcje mieszkańców związane z zawieraniem umów na wywóz śmieci z gospodarstw indywidualnych Spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem i w stosunkowo krótkim
czasie bardzo wielu mieszkańców te
umowy zawarło. Jest to również częściowa rekompensata ceny wywozu,
która niezależnie od nas znacząco
wzrosła. Dlatego mam nadzieję, że
również selektywna zbiórka, realizowana – co chciałbym wyraźnie
podkreślić – na koszt gminy spotka
się z równie dużym zrozumieniem i
nasi mieszkańcy chętnie wezmą w
niej udział.
- Worki, pełne i zawiązane prosimy wystawić przed posesją do godz. 7.00 w dniu
określonym w dostarczonym do mieszkańców harmonogramie – podkreśla zastępca
wójta Sławomir Wojtasik. - Zwracamy się
również z prośbą o efektywne wykorzystaniem dostarczonych opakowań oraz o niewrzucanie do nich odpadów niebezpiecz-

nych, takich, jak opony, baterie akumutalory, zużyty sprzęt elektroniczny i agd.
To nie jedyne nowości, jakie są związane
z troską o czystość na terenie gminy. Zwiększamy częstotliwość zbiórki odpadów
wielkogabarytowych. Będą one realizowane 3-4 razy w roku, w zależności od potrzeb

– podkreśla zastępca wójta Sławomir Wojtasik. Ponadto, dzięki zafunkcjonowaniu
selektywnej zbiórki odpadów, Rada Gminy
podjęła uchwałę, że ze względu na duży
wzrost kosztów wywozu śmieci, w uzasadnionych przypadkach mogą być zawierane
umowy na wywóz śmieci raz w miesiącu.
(red)
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LISTY DO REDAKCJI

Szanowny Panie Redaktorze
W odpowiedzi na felieton pt. „Zamysłem
Opatrzności Bożej jest ekologiczny świat”,
nie zgadzam się z tezami w nim zapisanymi. Po pierwsze, o ile wiem, to kościół katolicki przyjął teorię ewolucji jako zamysł
boski. Po drugie, dziwię się Księdzu Doktorowi, że empatię (współodczuwanie) zamienił na antropocentryzm i egocentryzm
zamiast na współistnienie. Prawo do życia
i do życia we własnym środowisku mają
wszystkie istoty nie tylko ludzie i trzeba
tu wielkiej miłości i rozwagi, żeby po nas
został świat dla przyszłych pokoleń ludzi
jak i całej przyrody ożywionej i nieożywionej. Natomiast jeśli chodzi o edukację i
świadomość ekologiczną to pozostawia ona
na terenie gminy wiele do życzenia. Z całym szacunkiem dla pana redaktora i czasopisma Ekolog
Zamiast polemizować, byłoby lepiej napisać porządny artykuł na temat ekologii
pod swoim innym kątem widzenia bez powoływania się na mój artykuł. Nie będę
przeszkadzał. O ekologii napisałem pod
aspektem chrześcijańskim podbudowanym Pismem Świętym. Każdy ma prawo
wyrażania swoich poglądów na temat ekologii, dlatego podtrzymuję to, co napisałem. Zagadnienie ekologii jest bardzo
ogromne. Można o nim pisać bardzo wiele
i pod różnym aspektem. Jeszcze raz dziękuję Redakcji „Tarnowskich Nowin” za
wydrukowanie mojego artykułu na temat
ekologii Ks. dr Tadeusz Wolak

pytać Pana Wójta, kiedy zrobi z tym porządek. Chodzi mi mianowicie o to, że ja
mam działkę nie za dużą, na której stoi
dom i płacę za to podatek ponad 100 zł. A
niedaleko na prawie takiej samej działce
mają dom i płacą 20 złotych i jeszcze się
ze mnie śmieją, że jak jestem taki głupi to
płacę, a oni nie płacą, bo zakończenia budowy domu nie zgłosili, domu nie odebrali, mieszkają na budowie i płacą podatek
tylko rolniczy za działkę a nie za dom. Ja
nie jestem kapusiem i nazwiska nie podam
i mojego proszę też nie podawać i chociaż
nie jestem specjalnie wykształcony to na
swój rozum wiem, że coś tu jest nie tak.
Dlaczego ten kto robi wszystko w zgodzie
z prawem, jest za to karany, bo musi płacić większy podatek, a ten co się z tego
śmieje ma z tego korzyści? A przecież jak
Pan Wójt wybuduje drogę to oni też jeżdżą
i dzieci do szkoły posyłają. I jeszcze komentują, że gmina powinna to albo tamto. A
przecież to tak, jakby oni resztę mieszkańców jakby okradali. Pan Wójt chyba zrozumie bo przecież on powinien o te podatki dbać, bo jak będzie więcej pieniędzy w
gminie, to więcej zrobi i może jaką komisję wysłać w teren i sprawdzić, albo może
sołtys mu powiedzieć, bo przecież jak zanosi do domu nakaz płatniczy, to widzi, że
jest podatku 20 złotych, a dom stoi a i koło
domu choć co jest wybudowane, garaż i
wszystko. I żeby tak zrobić, żeby sprawiedliwie podatki wszyscy płacili, a nie tak że
jeden płaci pięć razy więcej a drugi pięć
ramy mniej a mają to samo. Z poważaniem
(imię i nazwisko do wiadomości
redakcji)

Od redakcji:
Szanowny Panie Redaktorze
Kilka dni temu przyszedł do mnie Sołtys i przyniósł podpisany przez Pana Wójta nakaz płatniczy. Nie zaskoczyło mnie
to, bo gmina wysyła mi do zapłacenia podatek co roku i wiem, że płacić muszę. I
chociaż podnosi mi się ciśnienie, jak mam
swoje ciężko zarobione pieniądze wyciągnąć z portfela i dać gminie, to nie tak jak
za komuny, ale wiem, że te pieniądze do
nas wracają. I nawet wiem, że wszystkiego nie można zrobić od razu, że od razu
nie wyasfaltuje się wszystkich dróg, nie
wybuduje nowych szkół i nie położy się
nowych chodników. Ale jedno mnie wnerwia i proszę Pana Redaktora, żeby się za-

Zgodnie z zawartą w liście sugestią o odpowiedź poprosiliśmy Wójta Gminy Tarnów
Grzegorza Kozioła: Problem, który został
poruszony przez mieszkańca naszej gminy,
jest niezmiernie ważny. Jego rozwiązanie
nie jest jednak tak proste, jak by się mogło
wydawać. Wójt, który o przestrzeganie obowiązującego prawa musi dbać wręcz wzorcowo, nie może ot tak wysłać komisji, która będzie sprawdzać, czy dom jest odebrany, czy też nie. Urząd Gminy nalicza podatki na podstawie danych, jakie otrzymuje ze Starostwa, bo to właśnie w kompetencjach Starostwa jest dokonywanie odbiorów
budynków mieszkalnych i gmina nie ma
prawa, aby takich kontroli dokonywać. Zgadzam się z sugestiami zawartymi w liście,
że takie zachowanie jest nie w porządku.

Komunikat dla rolników
Wójt Gminy Tarnów przypomina o możliwości składania
wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolniczej, według faktur VAT za okres od dnia 1 września
2007 do dnia 29 lutego 2008 roku. Wnioski należy składać
w Urzędzie Gminy Tarnów w okresie 1-31 marca 2008 roku
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Jeśli ktoś wybudował dom, powinien dokonać jego odbioru, wystąpić o nadanie numeru i powinien płacić podatki według obowiązujących stawek.
Chciałbym tu zwrócić też uwagę na inny,
również wyartykułowany w liście aspekt.
Bo tu nie chodzi tylko o to, że mieszkanie
„na budowie” jest nielegalne i podlega karze i jest nie w porządku w stosunku do
samorządu. Jest to nie w porządku przede
wszystkim wobec tych mieszkańców naszej
gminy, którzy – jak adresat tego listu – są
w zgodzie z prawem, podatki płacą jak należy i mają poczucie krzywdy, iż są karani
za to, że są w porządku. Zostało tu użyte
dość dosadne określenie, że to jest okradanie innych. Rzeczywiście do funkcjonujących w naszym społeczeństwie standardów
etycznych można nadal mieć wiele zastrzeżeń. W innych krajach, gdzie społeczeństwa
obywatelskie już są ukształtowane, a tradycje samorządów są dużo dłuższe niż u
nas, sytuacja taka byłaby rzeczywiście nie
do pomyślenia, a ktoś zgłaszający fakt takiego oszustwa nie czułby się „kapusiem”,
ale miałby poczucie dobrze spełnionego
obywatelskiego obowiązku.
Jako gospodarz gminy nie chciałbym być
jej policjantem i chciałbym wierzyć, że ci,
którzy nie dokonali odbiorów domów, nie
motywowali się chęcią uniknięcia podatków, ale stało się to z powodu niewiedzy,
przeoczenia, zapomnienia czy zaniedbania.
Dlatego chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkających „na budowach”, aby jak
w miarę szybko rozpoczęli procedurę odbioru domu. Myślę, że w tym celu przyda się
garść użytecznych informacji. Osoba, która wybudowała swój dom i zamierza w nim
zamieszkać, musi zawiadomić o tym fakcie
Nadzór Budowlany. W przypadku domów
wybudowanych na terenie Gminy Tarnów
zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, ul. Konarskiego 4, tel. 014 627 61 29, gdzie uzyskać
można szczegółowe informacje na ten temat. Kolejnym etapem jest złożenie w Urzędzie Gminy Tarnów wniosku o nadanie
numeru adresowego, a następnie wypełnienie druku o zameldowanie – od tych czynności nie pobiera się opłat i są załatwiane
szybko. Warto więc po wybudowaniu swojego domu dopełnić formalności i uregulować sprawy związane z miejscem zamieszkania wszystkich członków rodziny, choćby dlatego, że w przypadku kontroli nadzoru budowlanego kara wynosi nawet 10
tysięcy złotych.

w pokoju nr 107. Rolnicy, którzy nie wystąpią we wskazanym okresie o zwrot podatku, mogą to uczynić od 1 do 30
września bieżącego roku, ale wówczas rozliczenie nastąpi
tylko na podstawie faktur zebranych za okres od 1 marca
do 31 sierpnia 2008 roku. Jednocześnie informuje się, że
zwrot akcyzy przysługuje tylko do akcyzy zawartej w cenie
oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do
2710 19 49.
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Bal charytatywny
Prawie 250 osób bawiło się w sobotę, 12
stycznia na balu charytatywnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dajmy
Dzieciom Miłość, który odbył się w Hotelu Crystal Park w Mościcach. W wypełnionej po brzegi sali „Modrzewiowego Dworu” znaleźli się niemal wszyscy, którzy
znany tarnowski cukiernik Stanisław Bańbor, prezes Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom Miłość” uwrażliwił na los chorych,
ubogich i szczególnie poszkodowanych
przez życie dzieci. Na balu byli między innymi: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, Poseł RP
Edward Czesak, Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała, Wójt Gromnika Bogdan
Stasz, znani politycy i samorządowcy:
Krzysztof Janik, Zbigniew Karciński, Andrzej Sasak i inni. Stowarzyszenie, które
ma siedzibę w Zgłobicach na terenie Gminy Tarnów, postarało się, aby licznie reprezentowany był również samorząd tej
gminy Tarnów. Na balu obecni byli wójt
Grzegorz Kozioł, radni Janusz Tadel i Mieczysław Srebro. Gościem balu był również
Biskup Kamieniecko-Podolski Leon Dubrawski OFM oraz proboszcz katedry
kamienieckiej ks. Roman Twaróg. Podczas balu przeprowadzono aukcję obrazów, z której dochód – podobnie jak
wszystkie inne zyski z balu - przeznaczony zostanie na działalność Stowarzyszenia. Wśród licytujących z powodzeniem uczestników aukcji znalazł się były
zastępca wójta gminy Tarnów, pracownik urzędu Wojciech Suchowski.

gospodarzami i Szkołą Podstawową z Tarnowca. Dwa równorzędne czwarte miejsca w tej kategorii przypadło szkołom ze
Zgłobic i Jodłówki-Wałek. W najstarszej
kategorii, uczniów klas IV-VI pierwsze
miejsce przypadło Porębie Radlnej, a na
kolejnych znaleźli się uczniowie z Łękawki, Zawady i Koszyc Małych. Wszyscy
otrzymali cenne nagrody ufundowane
przez samorząd Gminy Tarnów.

W piątek, 25 stycznia w Zespole Szkół
Publicznych w Tarnowcu odbył się już po
raz dwunasty Konkurs Poezji Józefy
Frysztakowej. Uczestnicy konkursu –
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Tarnów – recytowali
po dwa wiersze: jeden autorstwa Józefy
Frysztakowej, zaś drugi – dowolnego autora. Zmagania młodych recytatorów oceniało jury złożone z członków Stowarzyszenia twórców – Tarnowska Grupa Literacka „Jaskółka” oraz Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tarnowie. Wśród uczniów gimnazjum pierwsze

miejsce zajęła Natalia Ostrowska z Tarnowca, drugie miejsce przypadło Oldze
Grzegórzko ze Zbylitowskiej Góry, natomiast trzecie miejsce w tej kategorii jury
przyznało Małgorzacie Kuczerze z Tarnowca. W kategorii szkół podstawowych
pierwsze miejsce przypadło Justynie Gąsiorowskiej z Błonia, drugie miejsce zajął
Karol Gut ze Zbylitowskej Góry, zaś trzecia lokata przypadła Annie Czech z Jodłówki-Wałek. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez samorząd
Gminy Tarnów.

Dzieñ Babci i Dziadka
w Koszycach Ma³ych
gminy Tarnów – przedszkolaków i
uczniów szkół podstawowych występujących w czternastu grupach. W kategorii
dzieci przedszkolnych pierwsze miejsce
przypadło ex aequo przedszkolakom
z Tarnowca i Zbylitowskiej Góry. Na drugim miejscu znalazło się przedszkole z
Woli Rzędzińskiej i oddział przedszkolny
ze Zgłobic. W kategorii klas I-III zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Błoniu, przed
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W trakcie spotkania opłatkowego w Zawadzie, jakie odbyło się w niedzielę 27
stycznia, miała miejsce miła uroczystość
– wójt Grzegorz Kozioł wręczył list gratu-

Konkurs poezji Józefy
Frysztakowej w Tarnowcu

Z kolêd¹ w £êkawce
W sobotę, 19 stycznia w Szkole Podstawowej w Łękawce odbył się Przegląd
Grup Kolędniczych i Jasełkowych –
Łękawka 2008. W zorganizowanej już po
raz dziesiąty imprezie wzięło udział ponad trzystu najmłodszych mieszkańców

Jubilaci

Bardzo liczne grono seniorów uczniowskich rodzin, bo liczące około 100 osób
świętowało 25 stycznia 2008 roku w Szkole
Podstawowej w Koszycach Małych Szkolny Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie szkoły z klas I – VI przygotowani przez nauczycieli, uświetnili ten dzień występami: wierszami, piosenkami, krótkim przedstawieniem. Wnuczęta złożyły serdeczne życzenia swoim dziadkom. W przygotowanie
poczęstunku włączyła się Rada Rodziców
szkoły.

lacyjny i kwiaty państwu Alicji i Bolesławowi Siemieńskim, obchodzącym jubileusz pięćdziesięciolecia małżeństwa.

Gmina z Honorowym
Obywatelem
Gmina Tarnów już wkrótce nadawać
będzie tytuł „Honorowego Obywatela
Gminy Tarnów” Decyzję w tej sprawie podjęli radni na sesji, która odbyła się w środę, 30 stycznia. Propozycję nadawania przez gminę Tarnów
zgłosił w grudniu ubiegłego roku radny Janusz Górecki. - Takiej inicjatywy dotychczas w naszej gminie nie
było, a do jej podjęcia zobligowali mnie
mieszkańcy, a w szczególności Radę
Parafialną Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej,
która ma już swego kandydata do tytułu. Zgodnie z przyjęta uchwałą
wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa zgłaszać może Wójt Gminy Tarnów,
grupa co najmniej pięciu radnych, rady
sołeckie po uzyskaniu pozytywnej opinii
zebrania wiejskiego, uprawniony organ
organizacji pozarządowych działających
na terenie gminy lub grupa co najmniej
pięćdziesięciu dorosłych mieszkańców.
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy
Tarnów jest wyrazem najwyższego uznania dla osób szczególnie zasłużonych dla
gminy, o niepodważalnym wkładzie w jej
rozwój, promowanie jej walorów w kraju
i za granicą, kultywowanie najwyższych
wartości humanistycznych, a także osobom wybitnym, których dzieła cieszą się
najwyższym uznaniem mieszkańców
gminy, i osobom które ze szczególnym
pietyzmem dbają o zachowanie tradycji
patriotycznych i podtrzymanie więzi z
Polakami mieszkającymi za granicą podkreśla wójt Grzegorz Kozioł. Gmina
swego pierwszego obywatela doczeka się
najprawdopodobniej już niebawem. Oficjalnie zgłoszono już kandydaturę ks.
prałata Jana Franczaka – wieloletniego
proboszcza w Woli Rzędzińskiej, mówi się
także o kandydaturze oraz ks. bp. Leona
Dubrawskiego.
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Spotkanie so³tysów
w Krakowie
Dziewięciu sołtysów z Gminy Tarnów Dariusz Żurek, Lucjan Olszówka, Jan Kazibudzki, Antoni Batko, Stanisław Ptak,

Tadeusz Kula, Mieczysław Nytko, Jan
Nowak i Tadeusz Stach – wzięło udział w
dorocznym świąteczno-noworocznym spotkaniu sołtysów, które odbyło się w niedzielę, 3 lutego w Krakowie. Spotkanie, na
które przybyło około dwóch tysięcy sołtysów z województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego, rozpoczęło się o godz. 14.00
mszą świętą w Kościele Mariackim
odprawioną przez ks. bp. Józefa
Guzdka biskupa pomocniczego i wikariusza generalnego arcybiskupa
metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, który nie mógł –
pomimo wcześniejszej zapowiedzi
wziąć udziału w uroczystości Po
Mszy świętej uczestnicy spotkania
przeszli do Auditorium Maximum
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam
rolę gospodarza przejął prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Antoni Rapacz. Przedstawił on
zebrane wcześniej postulaty dotyczące problemów wsi. Później głos zabrał minister rolnictwa Marek Siwiński, który omówił działania rządu na rzecz wsi, a następnie głos zabierali inni obecni na spotkaniu goście. Tarnowskich parlamentarzystów reprezentowała poseł Urszula Augustyn.

O rozwoju z Marsza³kiem
W piątek, 1 lutego w Gminie Tarnów
gościli Członek Zarządu Województwa
Małopolskiego Wojciech Kozak i Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc. Wizyta Marszałka Wojciecha Kozaka w Gminie Tarnów składała się z dwóch części. Najpierw w sali posiedzeń urzędu gminy
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Wojciech Kozak spotkał się z przedstawicielami samorządu – władzami urzędu, radnymi i sołtysami, a także z dyrektorami szkół z terenu gminy. Obecni
na spotkaniu zadawali przedstawicielowi samorządu wojewódzkiego szereg pytań, w szczególności dotyczących funduszy będących w dyspozycji samorządu
województwa małopolskiego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Wojciech Kozak wyczerpująco odpowiadał na pytania
radnych dotyczące konkretnych
projektów z terenu gminy: prac
przy zabytkowych świątyniach w
Zawadzie i Porębie Radlnej, budowy kanalizacji, projektów kubaturowych. Mniej uwagi poświęcał
natomiast modernizacjom dróg
oraz funduszom przeznaczonym
na ten cel, zaznaczając, iż obszar
ten leży w kompetencjach Marszałka Romana Ciepieli. Na dużą
część pytań odpowiadał także
Przewodniczący Sejmiku Andrzej
Sztorc, który podkreślił, że wśród
wniosków składanych do samorządu województwa, zawsze szukał wniosków z
naszej gminy i cieszy się, że są one składane. W drugiej części spotkania marszałek Wojciech Kozak odwiedził kilka
obiektów na terenie gminy. Najpierw
były to kościoły w Zawadzie i Porębie
Radlnej, a następnie dom komunalny
w Nowodworzu i ośrodek zdrowia w

Koszycach Małych. Wszystkie te obiekty wymagają pilnych inwestycji. Na ich
realizację władze gminy starają się o
środki unijne będące w dyspozycji samorządu województwa małopolskiego oraz
środki z PFRON. Marszałek Wojciech
Kozak obiecał wsparcie działań gminy
zmierzających do pozyskania funduszy
na realizację podejmowanych zadań.
Termin kolejnego spotkania w Gminie
Tarnów został przez Marszałka Wojciecha Kozaka zaproponowany na sierpień.

Mundury dla przysz³ych
stra¿aków
Czterech młodych adeptów pożarnictwa z terenu Gminy Tarnów otrzymało
od gminnego samorządu nowe mundury. Wręczył je młodym strażakom wójt
Grzegorz Kozioł we czwartek, 14 lutego. Kamil Natkaniec z Jodłówki-Wałek,

Artur Wzorek z Łękawki, Maciej Zgłobica i Krzysztof Hetman z Woli Rzędzińskiej są uczniami I klasy liceum
ogólnokształcącego o specjalizacji pożarniczo-ratowniczej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w
Skrzyszowie. Na spotkaniu obecni byli:
Starosta Tarnowski Mieczysław Kras,
Komendant Gminny OSP Jan Michalik,
prezes OSP w Łękawce Andrzej Muniak oraz naczelnik OSP z Woli
Rzędzińskiej Stanisław Sysło. Wręczając młodym strażakom mundury wójt Grzegorz Kozioł podkreślał
satysfakcję z chęci uzyskiwania
przez młodych ludzi kwalifikacji ratowniczo-gaśniczych i życzył młodym adeptom pożarnictwa powodzenia w nauce. Do życzeń tych dołączał się starosta Mieczysław Kras,
który zwracał uwagę na to, iż młodzież z klas mundurowych – a na
terenie powiatu tarnowskiego są
zarówno klasy „wojskowe”, „policyjne”, jak i „pożarnicze” – jest obowiązkowa, zdyscyplinowana i stara
się mundur nosić z szacunkiem.
Widać, że podchodzicie do tego z
wielkim obowiązkiem – mówił starosta. – Życzę wam, żebyście z tym
mundurem przeszli godnie przez
lata swej szkolnej nauki – dodawał, żartobliwie przypominając, że „za mundurem panny sznurem.” Młodzi strażacy
od razu przymierzyli swe nowe stroje i
chętnie pozowali do wspólnego zdjęcia,
zaś obecni na spotkaniu przełożeni
zwrócili się z wnioskiem, aby do mundurów gminny samorząd zakupił młodym strażakom odpowiednie buty. Tę
decyzję wójt Grzegorz Kozioł uzależnił
od osiąganych przez nich wyników w
nauce.
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Biskup Tarnowski
w Zbylitowskiej Górze
W sobotę 1 marca 2008 r. w Zespole
Szkół Publicznych w Zbylitowskiej
Górze odbyło się spotkanie nauczycieli z Biskupem Tarnowskim Wiktorem
Skworcem. Wzięli w nim udział na-

uczyciele pracujący w ZSP, Publicznym Przedszkolu oraz Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym. W czasie
spotkania ksiądz biskup Wiktor
Skworc rozmawiał z zebranymi o problemach wychowawczych, o odpowiedzialności nauczycieli oraz o trudnej
pracy z młodzieżą. Dyrektorzy poszczególnych placówek przedstawili
najważniejsze informacje o swoich
podopiecznych. Następnie Ksiądz Biskup skierował swoje słowo do uczestników spotkania, w którym podkreślał ogromną rolę i znaczenie powołania nauczyciela do pracy z dziećmi
i młodzieżą. Złożył także wszystkim
zebranym podziękowanie za trud, poświęcenie i codzienne zmagania oraz
udzielił swojego pasterskiego błogosławieństwa.

Konkurs
w B³oniu
W środę, 5 marca w Błoniu miał
miejsce III Gminny Konkurs dotyczą-

cy Jana Pawła II. Konkurs w tym roku
przebiegał pod hasłami: „Co to znaczy
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przebaczyć?’ – w części literackiej i
wiedzy oraz „Otwieram serce dla
wszystkich” – w części plastycznej.
Patronat nad nim objęli: Biskup Tarnowski Wiktor Skworc oraz Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. W konkursie wiedzy pierwsze miejsce zajęła
Katarzyna Kądziołka (Błonie) przed
Moniką Godawską (Zgłobice) i Arletą
Chaim (Poręba Radlna). Wyróżnienia
przypadły: Dawidowi Kądziołce (Błonie),
Patrykowi Figlowi (Zgłobice), Karolinie
Mondel (Wola Rzędzińska) oraz Annie Jaklińskiej (Jadłówka-Wałki). W konkursie
literackim zwyciężyła Sylwia Król
(Zgłobice). Na drugim miejscu znalazł
się Jakub Korman (Błonie), a na trzecim – Bartek Bober (Błonie). Wyróżnione zostały prace: Pauliny Drwal
(Jodłówka-Wałki), Edyty Matyi (Zbylitowska Góra) i Mateusza Krasa (Koszyce Wielkie). Konkurs plastyczny
oceniany był w trzech kategoriach:
dzieci przedszkolne, klasy I-III oraz
klasy IV-VI. Wśród przedszkolaków
pierwsze miejsce zajęła Aleksandra
Podraza ze Zbylitowskiej Góry, przed
Karoliną Hołowicką z Koszyc Małych.
Na trzecim miejscu znalazły się ex
aequo Emilia Tadel i Patrycja Ptak –
obydwie ze Zbylitowskiej Góry. W kategorii uczniów klas I-III zwyciężył
Filip Baut z Błonia przed Patrycją
Kukułką z Łękawki i Pawłem Jachymem ze Zgłobic. Wyróżnienia w tej kategorii przypadły Patrycji Rybskiej i
Natalii Budek ze Zbylitowskiej Góry
oraz Marcinowi Kormanowi z Błonia.
Wśród najstarszych autorów prac plastycznych dwa równorzędne pierwsze
miejsca zajęły Katarzyna Kieć (Zbylitowska Góra) i Agata Nowak (Łękawka). Na drugim miejscu znalazła się
Aleksandra Imburska z Poręby Radlnej. Wyróżnienia przypadły: Karolinie
Łąckiej (Koszyce Małe), Paulinie Kukułce (Łękawka) oraz Jakubowi Kormanowi (Błonie). Łącznie w konkursie wzięło udział 188 uczniów.

Medale dla rodziców
¿o³nierzy
W czwartek, 6 marca w tarnowskim
Starostwie Powiatowym miała miejsce
uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom,
których wielu synów odbyło służbę
wojskową. Medalem odznaczonych zostało dziesięć osób z terenu Gminy
Tarnów. Helena Sikorska z Woli Rzędzińskiej uhonorowana została medalem złotym, zaś medal srebrny otrzymali: Irena Kozioł oraz Urszula i Tadeusz Knapikowie z Poręby Radlnej,
Krystyna i Ryszard Smoleniowie oraz
Krystyna i Edward Tyrkowie z Tarnowca, a także Krystyna i Edward
Ścieńscy ze Zgłobic. Odznaczenia dokonywali: Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Zbigniew

Skurnowicz oraz zastępca komendanta mjr Zbigniew Orzechowski. W uroczystości brali udział także: Starosta
Tarnowski Mieczysław Kras, który
gratulował odznaczonym, wręczając
im listy gratulacyjne, oraz wójtowie i
burmistrzowie poszczególnych gmin.
Wyróżnionym mieszkańcom Gminy
Tarnów gratulował wójt Grzegorz Kozioł, który dodatkowo wręczył im pamiątkowe upominki.

Turniej wiedzy
po¿arniczej
W piątek, 7 marca w Łękawce odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs odbywający się pod patronatem
Wójta Gminy Tarnów zorganizowali:
komendant Gminny OSP Jan Michalik, Prezes OSP w Woli Rzędzińskiej
Henryk Solak, prezes OSP w Łękawce Andrzej Muniak oraz Krystyna
Truchan pracowniczka Urzędu Gminy Tarnów. Konkurs rozgrywany był
w dwóch kategoriach. W pierwszej
brali udział zawodnicy do lat trzynastu, zaś w drugiej – do lat szesnastu.
Zawodników zgłaszały działające na

terenie gminy jednostki OSP. W grupie młodszej pierwsze miejsce zajął
Adrian Bisek (OSP Jodłówka-Wałki),
drugie – Paulina Kuroś (OSP Koszyce Wielkie), zaś trzecie – Mateusz
R e m p a ł a ( O S P Wo l a R z ę d z i ń s k a ) .
Wśród młodzieży starszej triumfował
Mateusz Ciężadło (OSP JodłówkaWa ł k i ) , t u ż z a n i m u p l a s o w a ł s i ę
Krzysztof Hetman (OSP Wola Rzędzińska), zaś trzecie miejsce zajął
Konrad Kolak (OSP Jodłówka-Wałki).
Na zwycięzców czekały cenne nagrody ufundowane przez gminny samorząd: za pierwsze miejsca telefony komórkowe, za drugie – zestawy głośników, zaś trzecie – kamery internetow e . Po n a d t o w s z y s c y u c z e s t n i c y
otrzymali drobne upominki w formie
kalkulatorów.
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SPOTKANIA
OP£ATKOWE
Koszyce Wielkie, 26 stycznia

Zbylitowska Góra, 5 stycznia
Biała, 27 stycznia

Radlna, 5 stycznia
Zawada,27 stycznia

Wola Rzędzińska I, 6 stycznia
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W dniach 5-6 oraz 26-27 stycznia odby³y siê spotkania op³atkowe dla najstarszych mieszkañców wszystkich miejscowoœci nale¿¹cych do gminy Tarnów. W sobotê 5 stycznia przy wspólnym
stole spotkali siê mieszkañcy £êkawki, Porêby Radlnej, Radlnej,
Nowodworza i Zbylitowskiej Góry. W niedzielê 6 stycznia ¿yczenia sk³adali sobie seniorzy z Jod³ówki-Wa³ek oraz obydwu so³ectw Woli Rzêdziñskiej. Dwa tygodnie póŸniej, w sobotê, 26 stycznia na op³atku spotykali siê seniorzy z Koszyc Wielkich, Koszyc
Ma³ych, Tarnowca i Zg³obic, a dzieñ póŸniej spotkania op³atkowe
odby³y siê w B³oniu, Zawadzie i Bia³ej. Samorz¹d Gminy Tarnów
na spotkaniach op³atkowych reprezentowali: wójt Grzegorz Kozio³, który wzi¹³ udzia³ we wszystkich spotkaniach, zastêpca wójta
El¿bieta Chrz¹szcz, zastêpca wójta S³awomir Wojtasik, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Wies³awa Mitera oraz radni i so³tysi z poszczególnych miejscowoœci.
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WYDARZENIA

Goœcie z Ukrainy w Gminie Tarnów

W dniach 8-14 stycznia na zaproszenie Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom Mi³oœæ” w Gminie Tarnów przebywali goœcie z Ukrainy: Biskup Kamieniecko-Podolski Leon Dubrawski
OFM, proboszcz parafii katedralnej w
Kamieñcu Podolskim ks. Roman Twaróg oraz kilkunastoosobowa Kameralna Orkiestra Katedralna Wiolini.
Jednym z ważniejszych punktów pobytu
gości z Ukrainy w gminie Tarnów był koncert, jaki odbył się w czwartek, 10 stycznia
w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej. Przez jego rozpoczęciem wójt Grzegorz Kozioł przypomniał okoliczności zaprzyjaźnienia się samorządowców gminy
Tarnów z Biskupem Kamieniecko-Podolskim oraz zapoznania ukraińskich muzyków: Dokładnie rok temu o tej samej porze, kiedy samorząd gminy Tarnów na zaproszenie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Leona Dubrawskiego gościł w Kamieńcu Podolskim, Ksiądz Biskup odprawił
Mszę świętą w intencji samorządu gminy
Tarnów. Po jej zakończeniu wystąpiła Kameralna Orkiestra Katedralna Wiolini z
Kamieńca Podolskiego. Występ nam się tak
bardzo spodobał, że uznaliśmy, iż należy
zaprosić ten zespół na teren gminy Tarnów.
Inicjatywę zaproszenia podjął prezes Stowarzyszenia Dajmy Dzieciom Miłość, radny powiatu tarnowskiego z terenu naszej
gminy pan Stanisław Bańbor – przypomniał
Grzegorz Kozioł. – Dlatego dziś gościmy tę
orkiestrę w Woli Rzędzińskiej – miejscowości, która czuje i kocha muzykę. Grzegorz
Kozioł zwrócił uwagę również na inny, pozaestetyczny charakter spotkania. – Chciałbym, żeby ten koncert był kolejnym przyczynkiem do nawiązywania bliższych kontaktów między Polską i Ukrainą. Wiele nas
łączy i myślę, że powinniśmy się poznawać
coraz bardziej, a przez takie spotkania jak
dziś nawiązywać znajomości. Dzięki temu
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dzisiejszemu koncertowi będziemy mogli w
większy sposób poznać kulturę naszych sąsiadów, z którymi mamy i będziemy mieć
wiele wspólnych spraw, jak choćby zbliżające się „EURO 2012” – podkreślał Wójt
Gminy Tarnów.
Do tego wątku wystąpienia wójta Grzegorza Kozioła nawiązał biskup Leon Dubrawski. – Chciałbym żeby te dwa narody polski i ukraiński - zbliżały się do siebie –
mówił. – Były czasy, kiedy bardzo mocno
chcieli nas rozdzielić. Aby się nie rozdzielać, trzeba szukać tego, co nas łączy. Robimy to przez nasze kontakty. Wy przyjeżdżacie do nas, my do was – to nas łączy. Najwięcej zaś łączy miłość. Niech odczuwamy
miłość ze strony Polski i chcemy dzielić się
tą miłością, którą daje Bóg. Dlatego dzisiaj
przyjechaliśmy do was, aby odwdzięczyć się
za to, że wy przyjeżdżacie do nas i wspieracie nas w różny sposób i tez podzielić się z
wami tą radością świąt Bożego Narodzenia,
kolędą i śpiewem.
Podczas trwającego prawie 2,5 godziny
koncertu słuchacze wypełniający szczelnie
salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr
1 w Woli Rzędzińskiej mieli okazję posłuchać różnorodnej muzyki od polskich
i ukraińskich kolęd, poprzez muzykę Czajkowskiego, Straussa, Gershwina aż po
współczesne standardy amerykańskie. Spotkanie zakończyło się późnym wieczorem
wspólną polsko-ukraińską kolacją.
Następnego dnia wczesnym rankiem
biskup Leon Dubrawski OFM złożył wizytę w Urzędzie Gminy Tarnów, gdzie spotkał się z kierownictwem oraz pracownikami urzędu. Podczas tego spotkania Biskup Kamieniecko-Podolski mówił o swej
diecezji i trudnościach, z jakimi musi borykać się tamtejszy Kościół. Zwracał również uwagę na trudności, które muszą pokonywać Polacy z Ukrainy, którzy chcą
przyjechać do Polski. – Na granicy jest
pusto, bo nie każdy może pojechać do Polski – mówił biskup Dubrawski. - Aby otrzymać wizę, trzeba przygotować aż 38 róż-

nych dokumentów. Jak podkreślał ordynariusz diecezji w Kamieńcu Podolskim, za
wizę nie wystarczy tylko zapłacić. Aby ją
otrzymać, trzeba między innymi przedłożyć zaproszenie oraz zaświadczenie o zarobkach, których wysokość często już na
starcie dyskwalifikuje wszelkie starania.
– Bo jak na przykład nauczyciel, który zarabia 100-150 dolarów miesięcznie ma pojechać do Polski, gdzie tyle kosztuje doba
hotelowa – mówił biskup Leon Dubrawski, podkreślając, że wiąże duże nadzieje z
wejściem Karty Polaka. Na zakończenie
spotkania Biskup Kamieniecko-Podolski
udzielił wszystkim błogosławieństwa.
W sobotę, 12 stycznia grupa ukraińskich
gości wzięła udział w balu charytatywnym,
jaki już od dziewięciu lat organizuje Stowarzyszenie kierowane przez Stanisława
Bańbora, zaś jednym z ostatnich spotkań z
udziałem ukraińskich gości był opłatek Stowarzyszenia, jaki odbył się w niedzielę 13
stycznia w Zgłobicach. Poprzedziła go Msza
święta, którą w miejscowej świątyni odprawił o godz. 16.00 Biskup Leon Dubrawski.
Po zakończonej Mszy świętej Kameralna
Orkiestra Katedralna Wiolini zagrała po raz
kolejny dla swoich przyjaciół z gminy Tarnów koncert, który został przyjęty bardzo
gorąco i nagrodzony gromkimi oklaskami.
Pożegnanie ukraińskich gości odbyło się
w poniedziałek, 14 stycznia w godzinach
porannych. Żegnając się z Biskupem Kamieniecko-Podolskim, wójt Grzegorz Kozioł zaprosił go na Dożynki Gminy Tarnów, które zaplanowane zostały na 31

sierpnia. Biskup Leon Dubrawski, choć
zastrzegł, że jest to przyszłość zbyt odległa, aby podejmować wiążące zobowiązania, zapewnił, że jeśli to tylko będzie możliwe, postara się do gminy Tarnów przyjechać po raz kolejny.
Biskup Leon Dubrawski ma 59 lat. Pochodzi z okolic Żytomierza. Od 1998 roku
pracował jako biskup pomocniczy w Kamieńcu Podolskim, zaś ordynariuszem diecezji kamieniecko-podolskiej jest od maja
2002 roku.
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„WSPÓ£PRACA UK£ADA
SIÊ NAM BARDZO DOBRZE...”
Rozmowa ze Starost¹ Tarnowskim Mieczys³awem Krasem.
Jak Pan Starosta ocenia miejsce
Gminy Tarnów w powiecie tarnowskim?
Gmina Tarnów jest specyficzna, bo leży
wokół dużego, kiedyś wojewódzkiego studwudziestotysięcznego miasta, więc znajduje się pod dużym wpływem oddziaływań miejskich. Jest przecież jakby
„pierwszą sypialnią” miasta. Jest też to
gmina bogata, najbogatsza w powiecie
tarnowskim. Te uwarunkowania powodują, że wśród gmin powiatu tarnowskiego gmina Tarnów ma bardzo silną pozycję.
Pan Wójt Grzegorz Kozioł, wspominając o Starostwie i o Panu Staroście,
osobiście podkreśla bardzo dobrą
współpracę, bo znacie się Panowie
dobrze od lat.
Zgadza się. W poprzedniej kadencji, kiedy
wójt Grzegorz Kozioł był zastępcą Wójta,
ja byłem zastępcą Burmistrza Tuchowa,
więc znamy się dobrze z pracy samorządowej. Rzeczywiście - współpraca układa nam się bardzo dobrze. Oczywiście nie
dotyczy to wyłącznie wójta gminy Tarnów.
Staram się współpracować dobrze ze
wszystkim samorządowcami, wójtami,
burmistrzami, ponieważ realizujemy podobne zadania. Starosta ma wprawdzie
trochę inny zakres i szczebel tych zadań,
ale wszyscy działamy na rzecz naszych
mieszkańców. Szczególnie ważną sprawą
we współpracy z Wójtem Gminy Tarnów
są drogi, które wychodzą z miasta, przechodzą w drogi powiatowe i przecinają
gminę. W tym zakresie trzeba współpracować bardzo mocno, żeby one były jak
najlepsze i dobrze służyły mieszkańcom.
Również i w tym zakresie współpraca z
Wójtem, jego Zastępcą i całym samorządem Gminy Tarnów, układa się bardzo
dobrze.
Czy w ostatnim okresie były realizowane jakieś konkretne zadania we
współpracy z Gminą Tarnów?
Te zadania realizowane są każdego roku.
Ale ostatnio, współpracując z gminą, zbudowaliśmy kilka chodników, cały czas jesteśmy w kontakcie, jeśli chodzi o korzystanie ze środków europejskich. Wspólnie
zastanawiamy się, jak zrealizować zadania, które mamy na ten rok przygotowane. Większość naszych priorytetów dotyczy właśnie gminy Tarnów. Chodzi nam
przede wszystkim o drogi, które powiążą
miasto, gminę Tarnów i pozostałe gminy
z autostradą. Na dziś są praktycznie przygotowane cztery projekty drogowe - połą-
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czenie z Nowych Żukowic do Woli Rzędzińskiej, droga przez Zbylitowską Górę
i droga w Koszycach oraz – już nie na terenie gminy - odcinek drogi TarnówWierzchosławice wraz z mostem na Dunajcu. Aplikujemy do funduszy unijnych
o środki na te drogi i mam nadzieję, że
zakończymy
te
działania sukcesem.
Osoba Starosty
dla przeciętnego mieszkańca
powiatu jest
odległa, znana
bardziej z radia, prasy, telewizji. A jaki jest
Starosta Mieczysław Kras
prywatnie…
Zanim zostałem
starostą przeszedłem dość długą
drogę. Byłem rolnikiem i zwykłym
pracownikiem.
Na początku lat
dziewięćdziesiątych rozpoczęła
się moja przygoda
z samorządem.
Najpierw zostałem radnym gminy, potem przez
osiem lat byłem
zastępcą burmistrza, a w końcu
starostą. Z doświadczenia
wiem, że kontakt
starosty z mieszkańcami jest już mniejszy niż wójta czy
burmistrza, który częściej spotyka się z
ludźmi. Mam świadomość, jak wielkie
niebezpieczeństwo tkwi w tym oddaleniu, dlatego staram się uczestniczyć w
różnych spotkaniach, imprezach, aby
mieć jak najwięcej styczności z ludźmi.
Co jest dla mnie ważne? Na pewno rodzina, dla której mam, niestety, ciągle
zbyt mało czasu. A jeżeli już jest, to staram się go spędzić właśnie z najbliższymi. Mam też ogromny sentyment dla
wsi, rolnictwa i rolników, gdyż sam
byłem rolnikiem przez dobrych kilka
lat. Cały czas zresztą mieszkam na wsi
– bardzo lubię spacery i zbieranie grzybów. To dla mnie najlepszy odpoczynek.

Interesuję się też sportem, również w
sposób czynny. Wraz z moimi przyjaciółmi z Tuchowa co tydzień gram w
piłkę nożną. I jest jeszcze taka jedna
rzecz, którą bardzo lubię. Kilkadziesiąt
razy uczestniczyłem w weselach jako
drużba weselny.

Bardzo często spotykaliśmy się w minionym roku na imprezach organizowanych przez Gminę Tarnów.
Przypominam sobie na przykład
Memoriał Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie, w którym
Pan Starosta uczestniczył, reprezentując barwy naszej gminy. Czy na
obecność Pana Starosty możemy
również liczyć w przyszłości?
Jak najbardziej. Jak tylko czas pozwoli,
chętnie będę uczestniczył. Zresztą w tym
roku będziemy wspólnie organizować dożynki i myślę, że dołożymy wszelkich starań, aby impreza ta miała odpowiedni
rozmach i charakter.
Dziękuję za rozmowę.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

ROZMOWA
Jak z perspektywy Samorządu Województwa Małopolskiego postrzega Pan
Samorząd Gminy Tarnów?
Gmina Tarnów jest nie tylko
jedną z większych gmin Małopolski, ale jest jeszcze gminą
szczególną ze względu na swoje położenie. Przylega bezpośrednio do drugiego co do wielkości miasta w Małopolsce,
miasta ważnego, o dużym potencjale usługowym, administracyjnym, przemysłowym.
Obydwie gminy – i miasto, i
gmina Tarnów stanowią blisko stupięćdziesięciotysięczną
aglomerację, co sprawia, że
potencjał i waga obydwu gmin
są znaczące dla rozwoju Małopolski. Gmina Tarnów ma
spore możliwości inwestycyjne.
To widać po ilości infrastruktury, która w ostatnich latach
została wybudowana, jakości
szkół, dróg. Jest również
gminą interesującą dla przedsiębiorców, ponieważ potencjał
gospodarczy, instytucje, firmy,
które są w niej ulokowane
mają duże znaczenie gospodarcze. To wszystko cieszy, ale
również zobowiązuje do stałej
troski o rozwój tej gminy. Myślę, że gmina Tarnów jest przykładem dla innych gmin, jak
dobrze wykorzystywać koniunkturę gospodarczą, jak poprawiać warunki bytowe
mieszkańców. Może nie wszystkie inne gminy mają tak dobrą
lokalizację i taki potencjał, ale
działania podejmowane w
państwa gminie są interesujące i myślę, że stanowią dobry
przykład dla innych.
W dotychczasowej współpracy dał się Pan poznać
jako przyjaciel gminy Tarnów. Przypomnimy, co do
tej pory udało się gminie z
pomocą władz województwa zrealizować?
Dziękuję za taką ocenę. Staram
się wspierać tych wszystkich,
którzy mają dobre pomysły,
okazują inicjatywę. Tych pomysłów, propozycji, inspiracji
z Gminy Tarnów jest akurat
bardzo dużo. W samorządzie
województwa małopolskiego
odpowiadam między innymi
za drogi, więc najłatwiej będzie mi posłużyć się przykładami z tej dziedziny. Przez
gminę Tarnów przebiegają
ważne ciągi komunikacyjne.
Bardzo się cieszę, że mogliśmy
niedawno oddać do użytku
zmodernizowany odcinek drogi 977 oraz chodnik w Tarnow-

„CZEKAM NA KOLEJNE
PROPOZYCJE...”
Rozmowa z wicemarsza³kiem Województwa
Ma³opolskiego Romanem Ciepiel¹.

cu (zbudowany wspólnie z
Gminą). Razem z Wójtem już
planujemy kolejny odcinek, tak
aby doprowadzić chodnik do
kościoła w Porębie Radlnej.
Jestem jeszcze pod wrażeniem
dożynek, które zostały zorganizowane w Zgłobicach i to jest
również przykład integracji
społecznej ważnej dla planowania następnych inwestycji. Niedawno rozmawiałem z Wójtem
i wiem, że będziecie Państwo
budować basen w jednej z miejscowości, a przy jednej ze szkół
halę sportową. Są to działania,
które również wymagają współpracy z województwem, bo w
części te zadania mogą być finansowane z funduszy europejskich. Właśnie sale sportowe,
nowe drogi czy strefy gospodarcze, które już dzisiaj istnieją,
również wymagają wsparcia.
Oczywiście każdy złożony do
funduszy europejskich wniosek
będzie oceniany w drodze konkursowej, ale jeżeli będą spełnione warunki poprawności
tego wniosku, to i z oceną nie
powinno być większych problemów.
Jak Pan Marszałek ocenia
szanse gminy na sięgnięcie
po środki unijne, szczególnie te, które będą dystry-

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

buowane przez samorząd
województwa?
Trzeba pamiętać, że te środki nie
są, niestety, tak duże, jakbyśmy
tego chcieli, bo nasze potrzeby
i aspiracje są znacznie większe.
Chcielibyśmy szybciej zmieniać nasze najbliższe otoczenie,
szybciej zmieniać Polskę. A
mamy do dyspozycji „tylko”
miliard dwieście sześćdziesiąt
milionów euro na inwestycje
oraz 591 milionów euro na inwestycje w ludzi na najbliższe
siedem lat. Z jednej strony jest
to duża kwota, jeżeli się ujmie
całościowo, jeśli jednak się ją
podzieli, to już nie wygląda to
tak imponująco. A przecież
mamy różne priorytety: chcielibyśmy rozwinąć i drogownictwo, i koleje, i zapewnić rozwój
informatyki, bo dzisiaj bez internetu trudno prowadzić firmę, trudno sobie wyobrazić
proces edukacyjny bez komputerów. Mówię tylko o tych największych działach, które chcemy i będziemy wspomagać. A
wiec na wszystkie potrzeby
może nie wystarczyć środków,
tym bardziej, że gmin w Małopolsce mamy sto osiemdziesiąt
trzy, a powiatów dziewiętnaście. Więc to naprawdę jest
duży region. Ale te inwestycje,

które już są dzisiaj w planie inwestycyjnym gminy Tarnów
mają szanse, choć oczywiście
muszą się zderzyć w konkurencji z innymi. Niektóre projekty
już znam, bo rozmawiałem o
nich z wójtem Grzegorzem
Koziołem, inne zapewne są
jeszcze przygotowywane.
Poszczególne konkursy będą
ogłaszane sukcesywnie. Jestem
dobrej myśli, bowiem skuteczność pracowników Urzędu
Gminy Tarnów jest duża, a i
jakość przygotowywanych projektów jest dobra. Więc jeżeli
nie będzie jakiś zasadniczych
problemów formalnych, to powinniście Państwo otrzymać
środki na ważniejsze projekty
dla gminy.
Jak Pan Marszałek ocenia
współpracę z Gminą Tarnów?
Oczywiście mogę ją ocenić tylko
selektywnie, bo od ostatnich
wyborów minęło zaledwie kilkanaście miesięcy, więc to jest
stosunkowo krotki okres, ale
mogę stwierdzić, że w tym czasie zaobserwowałem dużą
sprawność organizacyjną
gminnego samorządu. Przykładem może być wspomniany
już chodnik w Tarnowcu, która to inwestycja od pomysłu do
realizacji została zamknięta w
kilka miesięcy. Wójt Grzegorz
Kozioł zwrócił się z propozycją
budowy tego chodnika późną
wiosną, a przed świętami Bożego Narodzenia chodnik został oddany do użytku. Gdyby
ze wszystkimi gminami tak się
współpracowało, to wiele inwestycji mielibyśmy już dawno
zakończonych.
A zatem mogę stwierdzić, że
jako samorząd mamy w
Panu Marszałku przyjaciela…
No tak, jestem tarnowianinem i
choć jako Wicemarszałek Województwa Małopolskiego muszę dbać o dobro całej Małopolski, to jednak tam, gdzie są
dobre projekty, a do tego dochodzą korzenie rodzinne, to
decyzje podejmuje się z wielką
satysfakcją i tylko czekam na
kolejne propozycje tak, aby dla
ziemi tarnowskiej można było
realizować jak najwięcej dobrych projektów.
Dziękuję za rozmowę.
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NIEPE£NOSPRAWNI SPORTOWCY
Na ³amach Nowin Tarnowskiej Gminy w ostatnim okresie sporo piszemy o m³odych, dobrze zapowiadaj¹cych
siê sportowcach, ludziach z pasj¹, którzy – mimo m³odego wieku – ju¿ odnosz¹ sukcesy sportowe i przyczyniaj¹
siê do promowania naszej Gminy na zewn¹trz. W tym
gronie nie mo¿e zabrakn¹æ sportowców niepe³nosprawnych, równie¿ m³odych ludzi z pasj¹, którzy walcz¹c
z ograniczeniami swojego cia³a i pokonuj¹c je siêgaj¹ po
mistrzowskie tytu³y. Oni równie¿ s¹ przez gminny samorz¹d dostrzegani i ju¿ jesieni¹ ubieg³ego roku dwoje
spoœród nich – Kinga Krakowiecka i Artur Lis – otrzyma³o
stypendia wójta Gminy Tarnów.
Obydwoje pochodzą z Woli
Rzędzińskiej i trenują w Tarnowskim Zrzeszeniu Sportowym Niepełnosprawnych
«START». Kinga Krakowiecka jest studentką I roku i od
siedmiu lat trenuje pływanie.
Należy do krajowej czołówki.
Tylko w roku 2007 na zimowych Mistrzostwach Polski
zdobyła brązowy medal, zaś
na letnich –sięgnęła po tytuł
wicemistrzyni Polski. Natomiast Artur Lis to 22-latek,
aktualny wicemistrz Polski
reklama

seniorów i mistrz Polski juniorów w podnoszeniu ciężarów, członek kadry narodowej. – Zakwalifikował się także na Mistrzostwa Europy,
ale we wzięciu udziału w zawodach przeszkodziła mu
choroba – mówi trener zawodnika Bogusław Szczepański. – Jest jednak poważnym
kandydatem na paraolimpiadę w Londynie w 2012 roku –
dodaje.
Tarnowskie Zrzeszenie
Sportowe Niepełnospraw-

Artur Lis jest poważnym
kandydatem na paraolimpiadę w Londynie w 2012 roku
nych «Start», w którym trenują Kinga i Artur aktualnie
prowadzi cztery sekcje sportowe: sekcję pływacką, której
trenerem jest Aneta Michalska-Kocjan, sekcję lekkoatletyczną pod kierunkiem Ryszarda Jasicza, sekcję podnoszenia ciężarów, którą prowadzi Bogusław Szczepański
oraz sekcję tenisa stołowego
kierowaną przez Dorotę Rucińską. – We wszystkich sekcjach mamy obecnie około
pięćdziesięciu osób – podkreśla prezes «Startu» Bogusław
Szczepański – i ćwiczymy na
obiektach wynajmowanych:
sekcja pływacka na TOSiR
przy ulicy Piłsudskiego, lekkoatletyczna i podnoszenia
ciężarów – na obiektach ZKS
Unia Tarnów i na siłowni w
Tarnowie, tenis stołowy – w
szkoła przy ulicy Romanowicza. Wszystkie zajęcia przystosowane są do możliwości
niepełnosprawnych, a nasza
praca polega przede wszystkim na systematycznych treningach i udziale w zawodach
sportowych.
Pięćdziesięciu trenujących
to niemało, ale – jak podkreśla prezes Bogusław Szczepański – «Start» jest otwarty
na nowych zawodników. –
Chciałbym zaapelować do na-

uczycieli wychowania fizycznego z terenu Gminy Tarnów,
aby kierowali do nas niepełnosprawne dzieci i młodzież
– podkreśla. – Zapraszamy
wszystkich, którzy mają dysfunkcję narządów ruchu, jak
porażenie mózgowe, amputacja, uszkodzenie kręgosłupa,
niedorozwój, zaniki mięśniowe itp., ale także niewidomych i niedowidzących. W
tym ostatnim przypadku warunkiem jest posiadanie aktualnej książeczki Polskiego
Związku Niewidomych.
«Start» funkcjonuje dzięki
środkom z samorządu – województwa, miasta czy gminy
Tarnów, PFRON czy Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych, ale także dzięki

Kinga Krakowiecka to
aktualna wicemistrzyni
Polski
ludziom dobrej woli. – Bardzo
dużo pomaga Jan Babiarz,
który pracuje jako wolontariusz – mówi Bogusław Szczepański.
Kinga Krakowiecka i Artur
Lis to niejedyni niepełnosprawni sportowcy z terenu
Gminy Tarnów trenujący w
«Starcie» i odnoszący sukcesy. Być może niebawem, jak
podkreśla prezes Szczepański, dołączy do nich Agnieszka Kozioł z Poręby Radlnej,
która uprawia lekkoatletykę
i pływanie.

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepe³nosprawnych «Start»,
ul. Bitwy pod Studziankami 8, 33-100 Tarnów, tel.
014 6795141 fax 014 6222147,

konto: ING BSK o/Tarnów
37 1050 1562 1000 0012 0005 6628
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RAFAŁ OSTROWSKI z Tarnowca –
lekkoatleta i Renata Knapik – szpadzistka z Koszyc Wielkich są kolejnymi młodymi sportowcami wspartymi finansowo przez gminę Tarnów. Umowy z młodymi sportowcami zostały podpisane
odpowiednio 7 stycznia i 15 lutego.
Rafał Ostrowski, który jest studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
ma na swoim koncie szereg osiągnięć. W roku
2004 został srebrnym medalistą Mistrzostw

Polski w kategorii juniorów na dystansie 400
metrów przez płotki. W roku 2005 na tym
samym dystansie zdobył tytuł Mistrza Polski
w kategorii młodzieżowców. Sukces ten powtórzył w roku 2007, dorzucając do tego jeszcze tytuł Akademickiego Mistrza Polski na
tym samym dystansie. W latach 2005-2007
był członkiem Kadry Narodowej Młodzieżowców, natomiast od roku 2008 jest członkiem
Kadry Seniorów. W ubiegłym roku roku w
statystykach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w kategorii głównej – Seniorów na dystansie 400 metrów przez płotki zajmował 3
miejsce w kraju, natomiast w kategorii wiekowej młodzieżowców został sklasyfikowany
na 2 pozycji w Polsce a 21 w Europie. W najbliższych planach Rafała jest zdobycie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Pekinie. Tre-

GMINNE WSPARCIE DLA
M£ODYCH SPORTOWCÓW
nerem młodego lekkoatlety z Tarnowca jest
prof. Janusz Iskra, trener byłego rekordzisty
Polski i Mistrza Europy na tym samym dystansie.
RENATA KNAPIK to dwudziestoletnia zawodniczka, która swoją przygodę ze szpadą rozpoczęła już dziesięć lat
temu w tarnowskim Pałacu Młodzieży.
Obecnie trenuje w Krakowskim Klubie
Szermierczym, należy do kadry Polskiego Związku Szermierczego oraz startuje w barwach reprezentacji Polski.
Renata ma na swoim koncie wiele osiągnięć,
zarówno w kategorii młodzieżowej, jak i seniorów. Na imprezach ogólnopolskich szpadzistka z Koszyc Wielkich zajęła między innymi: w 2005 roku – drugie miejsce drużynowo i siedemnaste indywidualnie na Mistrzostwach Polski Seniorów, w roku 2006 również
Mistrzostwach Polski Seniorów – szóste miejsce indywidualnie oraz piąte miejsce indywidualnie na Mistrzostwach Polski Juniorów.
Renata zwyciężyła także w Pucharze Polski
Seniorów w 2007 roku. Podobne sukcesy Renata Knapik odnosi w skali międzynarodowej. Należy tutaj wymienić między innymi
ósme miejsce indywidualnie i jedenaste drużynowo na Mistrzostwach Świata Juniorów
w Korei, trzecie miejsce – zarówno indywidualnie, jak i drużynowo – na Mistrzostwach Europy w 2006 roku, trzecie miejsce drużynowo
na Mistrzostwach Europy oraz trzecie miejsce indywidualnie w Pucharze Świata we
Włoszech w 2007 roku. Renata, która prywatnie jest studentką I roku Zarządzania i Inży-

nierii Produkcji na Politechnice Krakowskiej,
podkreśla, że otrzymane od gminy pieniądze
przeznaczy na zakupy związane strojem
i sprzętem szermierczego, na którego
duży koszt zwracała
uwagę, kierując do
gminy prośbę o
sponsoring. - Choć
przekazane przez
nas pieniądze nie pokryją potrzeb zawodniczki w tym zakresie, to jednak liczymy na to, że - oprócz tej konkretnej, choć
niewygórowanej korzyści materialnej – przysłużymy się naszej mieszkance w taki sposób,
że dostrzegając jej pasję i sukcesy, zwrócimy
na nią również uwagę innych, w tym również
sponsorów – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.
Szpadzistka obiecała natomiast, że da pokaz
swoich umiejętności szermierczych na organizowanych na terenie gminy imprezach.
Rafał Ostrowski i Renata Knapik dołączyli
grona sześciu młodych mieszkańców gminy
Tarnów, którzy wsparcie finansowe w zamian
za promocję swej gminy na zawodach sportowych otrzymali już w ubiegłym roku. Przypomnijmy ich nazwiska i dyscypliny: Justyna Dziurawiec – judo, Krzysztof Szpak – biegi, Bartłomiej Mitera – motocross, Szymon
Kiełbasa – żużel, Weronika Głąb i Agnieszka
Rybska – pływanie. O sukcesach odnoszonych
przez tych sportowców poinformujemy szerzej w kolejnych numerach. (red.)

PODSUMOWANIE PROJEKTU „WSPÓLNIE
MO¯EMY WIÊCEJ – JA TE¯ POTRAFIÊ”
W okresie od września do grudnia
w Gminie Tarnów realizowany był
Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych pod nazwą „Wspólnie możemy więcej – ja też potrafię”.
Program, na który środki przyznane zostały w ramach rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego” oraz samorząd gminny, koncentrował się na wyrównywaniu szans edukacyjnych, podnoszeniu kompetencji kluczowych, a także zagospodarowaniu czasu
wolnego uczniów. We wszystkich szkołach
podstawowych i gimnazjalnych prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia: plastyczne, teatralne, artystyczne z wykorzystaniem technik komputerowych, kabaretowe, chóru, kultury słowa oraz zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym
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wspierające rozwój ucznia jego osobowość:
arteterapia, muzykoterapia, logopedyczne.
Program zrealizowano z powodzeniem, a
uczniowie bardzo chętnie brali w nim udział.
Różnorodne zajęcia pozwoliły w jednych
szkołach na powstanie, a w innych na rozwój istniejących form zajęć. Dały możliwość
rozwoju zdolności i talentów szczególnie
dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym, pozwoliły na zaprezentowanie osiągnięć szerszej publiczności, a także przyczyniły się do wzbogacenia życia kulturalnego
szkoły i środowiska. Integrowały również
grupy rówieśnicze: uczniowie stali się otwarci na drugich i umieli ze sobą współpracować, poznali swoje mocne i słabe strony,
uporządkowali własne systemy wartości,
uwierzyli w siebie i w swoje możliwości,
nauczyli się być asertywnymi oraz zyskali
świadomość dotyczącą różnych postaw po-

magających w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym.
Program wzbogacił bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkołach na terenie gminy.
Uczestnicy zajęć mieli możliwość wykazania
się umiejętnościami oraz mogli się samorealizować poprzez dostępne formy aktywności. Właściwe ukierunkowanie przy równoczesnym zachowaniu atrakcyjnej formy pracy , daje wspaniałe rezultaty. Ze względu na
osiągane w ten sposób efekty , warto takie
działania kontynuować. Gminnym koordynatorem projektu była Ewa Sojat – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgłobicach.
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POSTAW SIÊ
OKONIEM

REFLEKSJE NA JUBILEUSZ

Tarnowiec

Mamy – jak to często w naszym pięknym
kraju bywa - kolejną okazję do świętowania.
Ledwie skończyły się tygodniowe odchody 14
tygodni sprawowania władzy przez rząd Donalda Tuska, wchodzimy w okres jubileuszu
setnego numeru Nowin Tarnowskiej Gminy.
Gdyby dochować proporcji wprowadzonych na
okoliczność jubileuszu przez rząd, powinniśmy
świętować cały rok (wedle standardów rządowych 1/14 okresu ukazywania się gminnej
gazetki). Polecam ten niewątpliwie ciekawy
pomysł pod rozwagę Naczelnemu. Radujmy
się póki możemy: czarne chmury gromadzą
się nad gminą i gazetką. Gminę włączy się do
Tarnowa, gazetkę zlikwiduje, felietonista straci zajęcie. Między innymi takie komentarze
pojawiły się na miejskich forach internetowych
jako reakcja na poprzedni felieton. Cieszę się,
że spełnił zadanie i został przez kogoś przeczytany. Choć martwi mnie to, że w dyskusji podnoszone jest sporo fałszywych argumentów.
Jak choćby ten, że wsie zyskają na przykład
na infrastrukturze po ewentualnej aneksji (założenie czysto teoretyczne). Mieszkańcy wsi
zaraz po powstaniu możliwości na początku
lat dziewięćdziesiątych wzięli sprawy w swoje
ręce, zawiązali społeczne komitety telefonizacji, wodociągowania czy kanalizacji, dobrowolnie się opodatkowali, wnieśli wkład własnej pracy i szybko poprawili warunki życia.
A teraz słyszą, że podwyżka opłat za wodę i
ścieki wynika między innymi z faktu, że Tarnowskie Wodociągi muszą finansować kosztowne inwestycje w mieście. Ale ponieważ dziś
jubileuszowo, więc bez dalszego komentarza.
Sto numerów, 14 jakże różnych lat gminy i
gazetki. Czas między latami 1994 a 2008 –
choć to tylko kilkanaście lat, ale lat wyznaczających całą epokę w dziejach kraju i regionu.
Bardzo dobrze się stało, iż niedługo przed setnym numerem na stronach internetowych
gminy pojawił się komplet wydań samorządo-

wego pisma. Można porównać przeobrażenia
w formie i treści, można prześledzić zmiany w
gminnej rzeczywistości, utrwalone na stronach
pisma. Zawsze bogato ilustrowana gazetka
dokumentowała przeobrażenia w wyglądzie
miejscowości, ulic, szkół. Teraz te setki zadrukowanych stron to kopalnia wiadomości faktograficznych, istotne źródło poznania najnowszych dziejów gminy, dokumentacja ważnych
dla Mieszkańców wydarzeń i spraw. Miło powspominać, dobrze porównać i wyciągnąć
wnioski. Dobrze też że taka dokumentacja powstała, że gazetka towarzyszyła Mieszkańcom
przez lata wychodzenia z komunizmu i nadrabiania zaległości cywilizacyjnych.
Informacja i dokumentacja zmian w małych ojczyznach to najważniejsze zadanie prasy
lokalnej. Jednym z pierwszych przejawów
nowego po odrodzeniu samorządności po 1989
roku był prawdziwy wysyp lokalnych pism,
wydawanych przez samorządy, parafie, szkoły, stowarzyszenia. Różny był ich los, ale
wszystkie te próby pokazały, jak bardzo ludziom potrzeba informacji z najbliższej okolicy, o sprawach dotyczących małej ojczyzny.
Zachowanie elit politycznych coraz bardziej
zniesmacza i zniechęca do wielkiej polityki,
coraz większy szum informacyjny odpycha od
bieżącej polityki. Z drugiej strony aktywność
obywatelska coraz bardziej kieruje się na sprawy najbliższe, na problemy codziennego życia.
Stąd ogromna rola informacji na szczeblu
gminy czy miejscowości. Mieszkańcom należy
się pełnia informacji, krystaliczna przejrzystość procedur i argumentów. Ten jubileusz
setnego numeru gminnej gazetki może być
dobrą okazją do refleksji nad gminną polityka informacyjną, nie tylko gazetką.
Jeżeli zdarzają się sytuacje, iż Mieszkańcy
poznają szczegóły inwestycji dopiero w momencie ich podejmowania. To chyba nie jest
dobrze. Tak było w przeszłości, tak bywa nie-

stety i teraz. I choć niby wszystko jest formalnie w porządku, procedury są dotrzymane, to
wiele zbędnych napięć towarzyszy niektórym
działaniom. Na pewno można w tym zakresie
coś poprawić. Zebrania wiejskie organizowane raz lub dwa w roku to za mało, by zapoznać mieszkańców ze szczegółami coraz liczniejszych i trudnych inwestycji. Niemal codziennie pojawiają się przecież nowe informacje i problemy, z którymi można by się podzielić z Mieszkańcami. Formuła kontaktu za pośrednictwem zebrań wiejskich chyba się jednak wyczerpała, na pewno nie spełnia swojej
funkcji w obecnej postaci. Świadczyć może o
tym choćby frekwencja: ponad 130 osób uczestniczyło w zebraniu w Tarnowcu w 2002 roku
i o sto mniej w ostatnim w 2007. Mieszkańcy
coraz częściej postrzegają zebrania jako bicie
piany, brak konkretów i rzetelnej informacji.
To przekłada się na frekwencję. Okrągłymi
zdaniami nie zaspokoi się ciekawości ludzi co
do spraw dla wszystkich ważnych, a konkretów niestety często brakuje. Może najbliższe
zebrania zmienią tą opinię?
Oczywiście zmieniają się sposoby i formy
informacji. Z oczywistych powodów coraz
większa jest rola szybkiej informacji za pośrednictwem internetu. Gazetka, która kiedyś była
głównym źródłem lokalnej informacji, ma teraz bardzo poważnego konkurenta w pełnieniu tej funkcji. Ale to normalna kolej rzeczy,
nie można zawracać rzeki kijem. Choć globalnym problemem jest szybka ekspansja internetu, gazetka drukowana, pachnąca farbą i
szeroko kolportowana zawsze znajdzie wiernych Czytelników. Oba te sposoby komunikacji wzajemnie się zresztą uzupełniają. Choć
internetowe strony gminy są coraz bardziej
ciekawe i urozmaicone, zdecydowanie brakuje forum do wyrażania opinii i uwag. Tego
bardzo potrzeba, wiele osób ma ciekawe poglądy i pomysły, ale nie ma czasu albo możli-

„Dyskretny urok starej fotografii”
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu znalazło się w gronie trzech małopolskich
szkół , które otrzymały granty na realizację projektu w ramach programu
„Szkoła bez przemocy”.
Do konkursu przystąpiło 903 szkoły z
całej Polski. Komisja wyłoniła 80 najlepszych projektów, realizacja których dofinansowana zostanie przez Fundację Grupy TP,
która wraz z Wydawnictwem Polskapresse
i Mediami Regionalnymi prowadzi program. Jego głównym celem jest wspieranie
szkół uczestniczących w programie w prowadzeniu działań przeciwdziałających przemocy i agresji w szczególności poprzez aktywizację społeczności szkolnych. Głównym
celem wniosku przygotowanego przez szkołę z Tarnowca jest kultywowanie tradycji
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„Małej Ojczyzny”, zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez umożliwienie
im rozwoju własnych zainteresowań. W
ramach jego realizacji uczniowie przeprowadzą akcję zbierania starych zdjęć od rodziców, dziadków i starszych mieszkańców
Tarnowca. Zdjęcia stanowią bogatą historię miejscowości, są dokumentem historycznym i ilustracją rozwoju wsi. Zebrane zdjęcia zostaną przez uczniów zeskanowane,
uporządkowane i przedstawione w formie
wystawki w środowisku lokalnym. Uczniowie przygotują płytę CD oraz folder ilustrujący tradycje i zmiany, jakie zaszły w Tarnowcu w porównaniu z dniem dzisiejszym.
– Naszym celem jest, aby poprzez realizację projektu wzrosła znajomość lokalnej
tradycji i kultury, a nasi uczniowie byli
dumni z przynależności do społeczności lo-

kalnej – mówi dyrektor szkoły Anna
Chmura. W ramach projektu uczniowie
zwrócą się do swoich rodziców, dziadków i
krewnych, a także sąsiadów i innych
mieszkańców z prośbą o udostępnienie
zdjęć archiwalnych będących w ich posiadaniu. Autorzy projektu zakładają, iż organizacja działań przyczyni się do wzrostu zainteresowania rodziców ofertą szkoły, wzmocni współpracę rodziców z placówką, zagospodaruje uczniom czas wolny, umożliwi uczniom, rodzicom i nauczycielom budowanie społeczności szkolnej.
Wspólne zaangażowanie nauczycieli,
uczniów i rodziców w realizację zbiórki
zdjęć pobudzi aktywność pozalekcyjną
uczniów, pozwoli wspólnie spędzić czas
aktywnie, przyczyni się do promocji zachowań pozbawionych agresji i przemocy.
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wości ich pełnego wyrażenia. Dobrze byłoby
taką możliwość stworzyć, podnosząc politykę
informacyjną samorządu na wyższy poziom.
Odnośnie internetu wielce symptomatyczna
jest analiza ilości otwierania rożnych aktualnych informacji z życia gminy. Moim zdaniem
jest coś fajnego w statystyce, która pokazuje, iż
więcej ludzi chce czytać o wyhodowaniu cytryny w domu niż udziale wójta w otwarciu biura poselskiego. I naprawdę nie ma znaczenia,
czyje to biuro. Piszę ten felieton pod bieszczadzkimi połoninami, bez dostępu do internetu,
więc zastrzegam, że opisuję stan wejść z początku marca. Mam nadzieję, że nic się nie
zmieniło.
Samorządowe pisma mają nieraz trudny
żywot. Często władza uważa, iż - finansując
pismo - nabywa nieograniczonego prawa do
ingerencji w teksty, cenzury, nachalnej promocji gospodarza. Nieraz takie praktyki przybierają formę karykaturalną, a efekt na szczęście
jest przeważnie odwrotny od zamierzonego.
Nowiny taki epizod w swych dziejach mają
już za sobą, wierzę, że bezpowrotnie. Jeszcze
tylko trochę popracować nad literówkami, czasem zdjęciami i chyba będzie dobrze.
Samych sukcesów na piękny jubileusz setnego numeru dla Wszystkich, którzy swoim
piórem i pracą przyczynili się do wydawania
Nowin Tarnowskiej Gminy, zaś dla Czytelników – przyjemnej lektury i tylko pozytywnych
wrażeń. Co najmniej przez następny tysiąc
numerów.
Jerzy Okoński

Pod Okiem Opatrznoœci
Opatrznościowe chwile refleksji
Kiedy z pozycji obserwatora czytam prasę i
słucham mediów o różnych zawirowaniach
w polskiej polityce, o przemeblowaniach w parlamencie i w ministerstwach, o politykach toczących jałowe dyskusje przy nadmiarze słów
a niedoborze czynów, o niesłusznych posądzeniach Polaków o antysemityzm, o zmasowanych
krzywdzących atakach na Radio Maryja, o chorej służbie zdrowia, strajkach, o marginalnym
traktowaniu emerytów - przychodzi mi na myśl
wypowiedź Hioba umieszczona w Piśmie Świętym Starego Testamentu: „Bojowaniem jest
życie człowieka” (por. Hi 7, 1).
Całe życie Hioba było bojowaniem. Zachował wiarę w Boga, pomimo, że przeżył śmierć
siedmiu synów i trzech córek, utratę majątku i
zdrowia.
Wprawdzie Bóg nas aż tak bardzo nie doświadcza, ale hartuje nas przez niewygody życia,
niedyspozycje cielesne, zmartwienia, śmierć najbliższych, życiowe niepowodzenia, niewdzięczność ludzką, mniejsze lub większe choroby.
Przyjmijmy te „opatrznościowe bicze” z dopustu Bożego dla naszego dobra doczesnego
i wiecznego, pamiętając o pokrzepiających słowach świętego Pawła napisanych do Hebrajczyków: „Nie upadaj na duchu, gdy On cię
doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze”
(Hbr 12, 5-6).
Wychowawcy, przed Wami jest wielkie pole
pracy nad wychowaniem młodego pokolenia.

Dobrze byłoby bardzo roztropnie przy obecnych
warunkach więcej wymagać i systematycznie
przyzwyczajać młodych przez choćby małe wyrzeczenia do altruizmu dla dobra osobistego,
rodziny, państwa, całego Kościoła. Weźcie sobie do serca, drodzy Wychowawcy, natchnione
słowa św. Pawła napisane w liście do Hebrajczyków: „Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon
sprawiedliwości.” (Hbr 12, 11).
Jan Paweł II, wielki wychowawca młodzieży, optymista i zarazem realista w podejściu
do każdego człowieka, mówił na jednej ze środowych audiencji w 1986roku, że zło i cierpienie „przyczynia się do tego, że człowiek - żyjąc
tu na ziemi - przechodzi przez próbę, dzięki
której sprawdza się człowiek, sprawdza się jego
wiara.”
ks. dr Tadeusz Wolak
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