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Wa¿ne!

Plany do konsultacji
O tym, iż Rada Gminy Tarnów podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego we
wszystkich miejscowościach, na łamach „Nowin”
już informowaliśmy. Teraz nadszedł czas na głos
mieszkańców, którzy do 31 stycznia 2012 roku
mogą składać swoje wnioski do projektu planu. Sporządzenie planów to jedna z najważniejszych
decyzji o charakterze strategicznym – mówi wójt
Grzegorz Kozioł. - Zdarzało się już nieraz, że po
ich uchwaleniu, mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi lub wyrażali niezadowolenie, argumentując,
że nic nie wiedzieli. Dlatego tym bardziej proszę
mieszkańców o zainteresowanie się tym zagadnieniem, gdyż dzięki temu w przyszłości będziemy mieli naprawdę dobrze przygotowane plany
i będziemy mogli uniknąć trudnych sytuacji i
konfliktów, zaś wszelkie „poprawianie” planów
po ich uchwaleniu jest niezmiernie pracochłonne i kosztowne – dodaje.
Informacje dotyczące działek objętych sporządzeniem planu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pod numerem telefonu 14 688 01 38
lub osobiście w siedzibie Urzędu.

Szukamy sposobów na kryzys...
Rozmowa z wójtem Gminy Tarnów Grzegorzem Kozio³em.
Panie wójcie, czy grozi nam kryzys?
Z całą pewnością przed nami chude lata.
Kończy się okres programowania na środki z Unii Europejskiej, przed wieloma europejskimi krajami stanęło widmo bankructwa, alarmujące wieści docierają do
nas z coraz to nowych krajów, Europie grozi rozpad strefy euro. Również polski rząd
zapowiada liczne działania oszczędnościowe i reformy mające na celu redukcję deficytu budżetowego. Nie ma zatem możliwości, aby to wszytko nie dotknęło również i
nas. Wszyscy widzimy, co dzieje się u sąsiadów: w sąsiednich gminach, mieście,
powiecie. Wójtowie i burmistrzowie likwidują szkoły, wyłączają oświetlenie uliczne, rezygnują całkowicie z inwestycji. Tarnowskie Starostwo Powiatowe w przyszłorocznym budżecie nie zaplanowało ani złotówki na chodniki przy drogach powiatowych ani na nakładki asfaltowe. Dlatego
aby dobrze i skutecznie przygotować się na
trudne czasy, w Gminie Tarnów już wkrótce zostanie zwołane wspólne posiedzenie
wszystkichTARNOWSKIEJ
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rym zostanie wypracowane stanowisko
odnośnie oszczędności zarówno w przyszłorocznym budżecie, jak i w latach następnych. Jedno jest pewne – musi on zostać
ograniczony. Jest to kwestia bardzo poważna, dlatego też szczególnie zależy mi na
tym, żeby decyzje podejmować w szerokim
gronie reprezentantów całej gminnej społeczności, bo są one bardzo trudne, a ich
realizacja będzie wymagać wiele konsekwencji i determinacji.
A zatem zaciskanie pasa dotyczyć może
również naszego gminnego budżetu?
Minione lata były bardzo udane. Miliony złotych pozyskane do budżetu z zewnątrz – zarówno ze środków unijnych,
jak i krajowych spowodowały, że zrealizowaliśmy mnóstwo udanych inwestycji.
Powstały kilometry nowych dróg, chodników i ścieżek rowerowych, rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy nasze szkoły, w każdej z nich zorganizowaliśmy stołówkę. Przy szkołach powstały nowe sale
gimnastyczne, place zabaw, boiska sportowe. Powstały też liczne ogólnodostęp-

ne boiska ze sztuczną nawierzchnią. W
Woli Rzędzińskiej powstał basen, w Koszycach Wielkich – hala widowiskowosportowa, w Zbylitowskiej Górze zbliża
się ku końcowi budowa domu wielofunkcyjnego z przedszkolem, w Tarnowcu
kończy się rozbudowa szkoły. Nowe
przedszkola powstają w Zgłobicach i
Woli Rzędzińskiej. W Błoniu i Nowodworzu zmodernizowaliśmy obiekty komunalne – znakomicie funkcjonują tam
ośrodki kultury. W licznych miejscowościach mamy nowoczesne centra wsi –
część z nich już powstała, kolejne zbudujemy w najbliższym czasie. Zmodernizowaliśmy remizy OSP i doposażyliśmy
nasze jednostki w nowoczesny sprzęt oraz
zakupiliśmy nowe samochody. W wielu
miejscowościach powstały siłownie.
Przeprowadziliśmy prawie niemożliwy
do wykonania remont kładki na Białej.
W znacznie większym wymiarze niż inne
gminy dotowaliśmy klubu sportowe i stodokończenie na stronie 8
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Od Nowego Roku

Krótko
Fotoradar w akcji
Straż Gminna Gminy Tarnów informuje, że fotoradar ustawiony w Tarnowcu przy drodze wojewódzkiej 977 wykonuje
zdjęcia dwustronnie – zbliżające i oddalające. W najbliższym
czasie pojawią się również fotoradary mobilne w oznakowanym rejonie przy szkołach w Koszycach Małych, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze i Porębie Radlnej.

SprawdŸ swój dowód osobisty
Masz dowód osobisty z 2001 roku? Sprawdź termin ważności! Wymiana dowodu jest bezpłatna!

Zmiany w „becikowym”
W związku ze zmianą zasad przyznawania becikowego,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż przyszłe
mamy, aby skorzystać z „becikowego” od czwartego miesiąca
ciąży muszą pozostawać pod stałą opieką lekarską. Zmiany
wchodzą w życie od nowego roku, co oznacza, że osoby pragnące otrzymać ten zasiłek, już teraz powinny wybrać się do
lekarza, by zadbać o stosowną dokumentację.
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Zmiany w op³atach
za cmentarze
Na swej ostatniej sesji, 30 listopada Rada Gminy Tarnów
podjęła uchwałę, w której zostały określone nowe ceny za
korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz usługi świadczone na tych cmentarzach. Nowością w tej kwestii są opłaty
dwudziestoletnie.
Ile zatem przyjdzie nam zapłacić za miejsce na cmentarzu? Opłata za grób ziemny jednoosobowy dla osoby dorosłej
wynosić będzie 300 zł, dwuosobowy – 500 zł. Nieco droższe
będą grobowce. Za taki grób dla
dwóch osób trzeba będzie zapłacić 700 zł, dla czterech –
1200 zł, zaś dla sześciu – 1600
zł. Znacznie tańsze będą groby
dziecięce grób ziemny – 100 zł,
murowany – 300 zł. Jeśli ktoś
będzie chciał dokonać zmiany
– z grobu ziemnego na grobowiec – trzeba będzie dokonać
dopłaty. Pozostawienie grobu
na kolejne okresy dwudziestoletnie kosztować będzie – w zależności od wielkości grobu –
240, 480, 720 lub 960 złotych.
Osobno określone zostały wysokości opłat za pogrzeb czy
ekshumację. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie
internetowej www.gmina.tarnow.pl w uchwałach z XIII Sesji Rady Gminy Tarnów.
- Opłaty za cmentarze w
Gminie Tarnów nie były zmieniane od siedmiu lat – wyjaśnia Sławomir Wojtasik, zastępca wójta. - W tym czasie
sukcesywnie i znacząco wzrastały koszty utrzymania
cmentarzy komunalnych. Dodatkowo przeprowadzona została kompleksowa inwentaryzacja wszystkich cmentarzy, a na gminnej stronie in-

ternetowej została udostępniona aplikacja pozwalająca
na wyszukiwanie grobów, a
nawet na zapalenie wirtualnych zniczy. Wspomnieć warto, że opłaty – choć wzrosły,
to i tak utrzymane są na niższym poziomie, niż w innych
gminach – dodaje.

Wchodzi ustawa
o podatku œmieciowym
Od 1 stycznia 2012 roku
wchodzi w życie ustawa, na
podstawie której odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi przejmą
gminy. Dla mieszkańców
oznacza to, że nie będą już
podpisywać umów z przedsiębiorstwami
wywożącymi
śmieci, zrobi to za nich gmina, zaś oni zapłacą gminie
podatek śmieciowy. Podatek
ten płatny będzie od osoby,
nie od pojemnika. Wysokość
opłaty będzie zależała od
uchwały podjętej przez samorząd. Nowe zasady nie wejdą
jednak od razu. Na wdrożenie
tego systemu gminy mają trochę czasu – jednak nie więcej
niż półtora roku.

Przychodnia
w Koszycach Ma³ych
znowu dla mieszkañców
Od Nowego Roku w przychodni w Koszycach Małych
usługi medyczne świadczyć
będzie firma „EMKA MED
Medycyna i Rehabilitacja”.
Nowa firma zapowiada, że
choć nie zmieni się większość
personelu, to jednak nastąpią liczne zmiany m. in. zostaną wydłużone godziny
pracy lekarzy, usprawnieniu
ulegnie system rejestracji,
zwiększy się dostępność do
badań.
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GMINNE WIEŒCI
Uczniowie z Gminy Tarnów
rozpoczêli nowy rok szkolny
W czwartek, 1 września uczniowie szkół z
terenu Gminy Tarnów rozpoczęli nowy rok
szkolny. - W trzynastu szkołach podstawowych uczy się 1531, zaś do zerówek uczęszcza 213 uczniów. Pracuje z nimi 232 nauczycieli. W bieżącym roku edukację rozpoczęła
stosunkowo niewielka grupa sześciolatków.
Natomiast w czterech gimnazjach nad edukacją i wychowaniem 755 uczniów czuwa 98
nauczycieli – mówi Elżbieta Chrząszcz, zastępca wójta.

Seanse kina plenerowego
Około pięciuset mieszkańców uczestniczyło
w seansie kina plenerowego 1 września w
Zbylitowskiej Górze, zaś około dwustu – 15
września w Tarnowcu. Na animowaną komedię familijną „Jak wytresować smoka” twórców komedii „Shrek” i „Madagaskar” przybyły całe rodziny.

Po¿egnaliœmy lato w £êkawce
Otwarcie nowego wielofunkcyjnego boiska
ze sztuczną nawierzchnią oraz placu zabaw
przy miejscowej szkole – to dwa ważne wydarzenia, które towarzyszyły tradycyjnemu
już festynowi na pożegnanie lata, jaki miał

dokonał poświęcenia obiektów. Po przecięciu
wstęgi rozpoczęła się radosna zabawa w atmosferze rodzinnego festynu, który tradycyjnie zakończył cykl dużych imprez plenerowych w Gminie Tarnów.

XXI Jesieñ Literacka w
Zbylitowskiej Górze
W czwartek, 21 września szkoła w Zbylitowskiej Górze gościła twórców: Andrzeja
Grabowskiego – autora licznych książek dla
dzieci i młodzieży oraz kawalera Orderu
Uśmiechu, pisarza i poetę Andrzeja Krzysztofa Torbusa, poetkę Jolantę Nowak-Węklarową oraz ukraińskiego poetę Stanisława
Szewczenkę.

¯eby policja dzia³a³a sprawniej
Specjalistyczny sprzęt komputerowy o
wartości blisko sześciu tysięcy złotych przekazał tarnowskiej policji 23 września Samorząd Gminy Tarnów. W ręce policjantów z
Komisariatu Policji Tarnów-Centrum trafił
laptop, rzutnik multimedialny oraz ekran.
Jak zapewnia Jan Pytko, Komendant Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, sprzęt ten
będzie bardzo dobrze wykorzystany. - Będziemy używać go przede wszystkim podczas odpraw, dzięki czemu będą się one odbywać
szybciej i sprawniej. Odprawy będą nam zajmować mniej czasu, a więc policjanci szybciej trafią na ulice, co przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Sprzęt ten będzie używany także
podczas narad i szkoleń – podkreśla. Przekazania sprzętu, które odbyło się w Komisariacie Policji Tarnów-Centrum, dokonał wójt
Grzegorz Kozioł.

IV Gminny Festiwal Kultury
Dzieciêcej

`
PAZDZIERNIK

miejsce w niedzielę, 18 września w Łękawce.
Na imprezie licznie obecni byli goście, m. in.
delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Tornal’a
na Słowacji: primátor Anna Szögedi, László
Lax i Milena Helembaiová, posłowie – Józef
Rojek i Andrzej Sztorc, członek zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys,
radna wojewódzka Lucyna Malec, członek
zarządu Powiatu Tarnowskiego Paweł Augustyn, radni powiatowi – Roman Łucarz, Tomasz Stelmach i Mariusz Tyrka, burmistrzowie – Teresa Połoska i Stanisław Kusior, liczni samorządowcy z Gminy Tarnów oraz miejscowy proboszcz ks. Czesław Bachula, który

Wymiana m³odzie¿y ju¿ na
wiosnê?
Współpraca z samorządem ze Słowacji będzie rozwijana – to najważniejsze ustalenie
dwóch spotkań pomiędzy przedstawicielami
samorządu Gminy Tarnów oraz miasta Tor-
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Ponad dwustu pięćdziesięciu najmłodszych mieszkańców Gminy Tarnów gościła w niedzielę, 25 września Publiczna

nal’a, jakie miały miejsce we wrześniu i październiku. Obie strony zgodziły się, że najwłaściwszym kierunkiem będzie rozwijanie
wymiany dzieci i młodzieży. Warunki do tego
są znakomite, bowiem Tornala jest stosunkowo nieodległym, bo leżącym ok. 260 kilometrów od Tarnowa, położonym w urokliwym otoczeniu niewielkim miastem mogącym stanowić znakomitą bazę wycieczkową
zarówno po Słowacji, jak i na Węgry. W najbliższej okolicy są też piękne jaskinie. - Mieliśmy okazję odbyć spotkanie z dyrektor tornalskiego gimnazjum Daną Kišfalušiovą i
uzgodniliśmy, jakie działania podejmiemy,
aby do pierwszej wymiany mogło dojść już na
wiosnę przyszłego roku – mówi Józef Lazarowicz, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr

Szkoła Podstawowa w Zgłobicach na IV
Festiwalu Kultury Dziecięcej. Dzieci reprezentowały jedenaście placówek przedszkolnych z ternu całej gminy. Tegoroczne popisy młodziutkich artystów odbyły się pod
hasłem „Mam talent”. Na scenie królowały: taniec, śpiew, wiersze, krótkie scenki i
orkiestry dęte – a przede wszystkim barwne kolorowe stroje. Jury wysoko oceniło i
nagrodziło popisy młodych artystów. W
nagrodę wszystkie grupy otrzymały zestawy plastyczne oraz nominację do występu
w kolejnej edycji festiwalu. Podczas imprezy, której współorganizatorem było gminne Centrum Animacji Kulturalnej, nie zabrakło również innych atrakcji, jak: kawiarenka, grill, zamki dmuchane, przejażdżki kucykiem, występ poskramiacza węży i
fakira. Spotkanie zakończyło się losowaniem nagród.

Porozumienie z Gruzinami
podpisane
Podpisanie memorandum o współpracy
pomiędzy Gminą Tarnów a gruzińskim re-

gionem Khashuri – to najważniejszy efekt
wizyty delegacji gminnego samorządu w
Gruzji, jaka miała miejsce pod koniec września. Delegacja Gminy Tarnów została zaproszona do Khashuri na tradycyjne regionalne święto noszące nazwę „Złota Jesień”.
Oprócz gości z Polski uczestniczyli w nim
reprezentanci innych zaprzyjaźnionych z
Khashuri samorządów: Regionu Gorki z
Białorusi, gminy Radviliškis na Litwie, Regionu Bauska z Łotwy, a także miasta Nowogród Wołyński z Ukrainy. W skład gminnej delegacji weszło dwoje zastępców Wójta Gminy Tarnów – Sławomir Wojtasik
i Elżbieta Chrząszcz, Radę Gminy reprezentowali: przewodnicząca Wiesława Mitera oraz wiceprzewodniczący Jan Nowak,
członkiem delegacji była również Agnieszka Budzik z gminnego Centrum Animacji
Kulturalnej.
1 w Woli Rzędzińskiej. Oprócz rozmów na
temat wymiany dzieci i młodzieży, delegacja
samorządu Gminy Tarnów przebywająca w
Tornali w dniach 6-7 października wzięła
udział w Uroczystym Posiedzeniu Rady Miasta zorganizowanym z okazji obchodów Dni
Miasta oraz w modlitwach ekumenicznych i
obchodach ku pamięci aradskich męczenników. Samorząd na Słowacji reprezentowali:
Elżbieta Chrząszcz, Irena Podraza, Piotr
Pawlina, Dariusz Żurek i Józef Lazarowicz.

Wybraliœmy naszych
parlamentarzystów
W niedzielę, 9 października odbyły się wybory parlamentarne. Do urn wybrało się 53%
dokończenie na stronie 4
strona
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GMINNE WIEŒCI
uprawnionych do głosowania mieszkańców
gminy. Procentowo najwyższą frekwencję
tradycyjnie odnotowano w obwodzie wyborczym w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu – 70 %, najniższą w Łękawce – 44%.
Najwięcej – 4295 (46%) głosów zostało oddane na kandydatów PiS, na drugim miejscu
2613 (28%) znalazła się PO. Trzecie miejsce
z 734 głosami (8%) przypadło PSL. Kolejne
miejsca zajęły: Ruch Palikota – 7% głosów,
SLD – 6%, PJN – 4%, KW Prawica 1%, PPPSierpień 80 – 0%. Personalnie wybory na terenie gminy wygrał Józef Rojek (PiS) – 1903
głosy (20,44%). Drugie miejsce zajął Aleksander Grad – 932 głosy (10,01%), zaś trzecie
Robert Wardzała – 669 głosów (7,19%). Na
kolejnych miejscach znaleźli się: Michał Wojtkiewicz (PiS), Urszula Augustyn (PO),
Edward Czesak (PiS), Włodzimierz Bernacki (PiS) i Andrzej Sztorc (PSL). W wyborach
do senatu mieszkańcy Gminy Tarnów oddali
najwięcej głosów na Kazimierza Wiatra (PiS)
– 3996 głosów (42%). Na drugim miejscu z
3501 głosami (37%) znalazł się Roman Ciepiela. Kolejne miejsca zajęli: Paweł Augustyn,
Andrzej Kosiniak-Kamysz i Zdzisław Sumara. Wśród wybranych do Sejmu VII kadencji
znalazł się jeden mieszkaniec Gminy Tarnów
Andrzej Sztorc (PSL).

Marzena Miś, Ida Kulczycka, Ewa JachymKawa, Anna Niedojadło, ks. Andrzej Mikulski, Marta Niemczura, Tadeusz Sępek, Joanna Augustyn-Wróbel, Grażyna Potępa,
Iwona Orczyk, Małgorzata Kukułka, Bożena Kras, Paweł Michalik, Tadeusz Bernady,
Barbara Rybska, Jadwiga Siembab, Kinga
Nowak, Beata Janis oraz Stanisława Malinowska. Natomiast wśród pracowników niepedagogicznych nagrodzeni zostali: Ewa Bogumiła Jasnosz, Magdalena Jania, Wiesław
Czarnik, Anna Broniec, Zofia Molek, Irena
Janas, Stefania Ligęza, Wojciech Wajdowicz,
Teresa Musiał, Edyta Kuta, Danuta Urban,
Lucyna Godek, Adam Kozioł, Jadwiga Okońska i Małgorzata Płaneta. Grupa nauczycieli
odebrała także z rąk wójta Grzegorza Kozioła akty nadania stopnia awansu zawodowego. Nowymi nauczycielami mianowanymi w
Gminie Tarnów zostali: Ewa Korcyl, Anita
Jasiewicz-Łabędź, Łukasz Mikrut, Piotr Stefanowicz, Bartosz Dąbrowski, Magdalena
Maślanka i Elżbieta Sołtys. Uroczystość, która została zorganizowana przez gminne Centrum Animacji Kulturalnej, zakończyła część
artystyczna przygotowana przez uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach
pod kierunkiem Bożeny Hanek oraz koncert
szkolnego chóru „Kantata” pod batutą Katarzyny Cyzy.

Woli Filipowskiej w gminie Krzeszowice. Wyróżnienie dla naszego wolańskiego sołtysa nie jest dla mnie zaskoczeniem – sekretarz Alicja Kusior. - Nie co dzień bowiem spotyka się człowieka tak mocno zaangażowanego w pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Bardzo wysoko oceniam również naszą
współpracę, która układa się bardzo dobrze.
Dlatego cieszę się, że kandydatura Mieczysław Nytki znalazła uznanie w oczach komisji konkursowej – dodaje.

Certyfikat oficjalnie nadany
Na sesji Rady Gminy Tarnów, która odbyła się we wtorek, 25 października Urząd

Laptop za g³osowanie
Kinga Nowak z Tarnowca – lokalna bohaterka głosowania na plac zabaw w Tarnowcu
w konkursie „100 placów zabaw na 100 lat
Nivea” w poniedziałek, 17 października od
wójta Gminy Tarnów obiecaną nagrodę – laptop. Wręczając Kindze nagrodę, włodarz
Gminy Tarnów podkreślał, że swoim zaangażowaniem w walny sposób przyczyniła się
to tego, że dzieci w Tarnowcu otrzymają w
prezencie nowy plac zabaw. Zwyciężczyni
zapewniła, że nie dokonała niczego szczególnego, że zarówno samo głosowanie, jak i zachęcanie innych do oddawania głosów było
dla niej dobrą zabawą. Dodawała także, że
choć sama z placu zabaw już na pewno nie
skorzysta, to jednak cieszy cię, że mogła zrobić coś dla innych.

Obradowa³a m³odzie¿owa rada

Gminne obchody Œwiêta Edukacji
Narodowej

Głównym tematem obrad młodzieżowych
radnych tym razem były kwestie związane
budżetem i finansami. Odbyły się także wybory nowych władz rady. Przewodniczącym
została Barbara Gębiś, a zastępcą Katarzyna Gabory z gimnazjum w Woli Rzędzińskiej,
sekretarzem ponownie została wybrana Sylwia Sobol.

W piątek, 14 października w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Jodłówce-Wałkach odbyły
się gminne obchody Święta Edukacji Naro-

W piątek, 21 października w sali budynku
wielofunkcyjnego w Radlnej odbyło się kolejne posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

Wyró¿nienie dla wolañskiego
so³tysa

dowej. Z tej okazji nagrodzeni zostali nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkół.
W gronie nagrodzonych nauczycieli znaleźli
się Anna Godos, Joanna Jamróg, Maria Zielińska, Dorota Puciłowska, Małgorzata BrygCiochoń, Celina Czarnik, Joanna RogowskaKuta, Wiesława Mitera, Agnieszka Jamka,
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Mieczysław Nytko – sołtys sołectwa nr 1 w
Woli Rzędzińskiej otrzymał wyróżnienie
w tradycyjnym już konkursie „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD 2010”.
Rozstrzygnięcie
konkursu organizowanego przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
a odbywającego się
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Małopolskiego, odbyło się w niedzielę,
23 października w

Gminy Tarnów otrzymał z rąk Eligiusza
Myśliwego – reprezentującego firmę certyfikującą ISOQAR certyfikat potwierdzający, że organizacja pracy w Urzędzie Gminy
Tarnów spełnia wymogi normy ISO
9001:2008. Jest to uwieńczenie wielomiesięcznego procesu, którego pierwszym elementem była realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Zintegrowany system informacji publicznej i zarządzania”. Jego efektem było m. in. wdrożenie elektronicznego
obiegu dokumentów oraz systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008.
Następnie audytor niezależnej firmy certyfikującej ISOQAR dokonał przeglądu dokumentacji pod kątem zgodności z wymogami określonymi normą oraz sprawdził funkcjonowanie systemu zarządzania jakością
bezpośrednio na stanowiskach pracy. Podczas kilkugodzinnych pobytów w poszczególnych referatach, audytor miał okazję nie
tylko rozmawiać z pracownikami, lecz także obserwować w jaki sposób załatwiają
sprawy osób, które w tym czasie uzyskiwały w referatach informacje lub wyjaśnienia.
- Z prawdziwą przyjemnością przyjęliśmy
bardzo dobrą opinię audytora na temat jakości pracy urzędników – konkluduje Alicja Kusior. Efektem tych wszystkich działań jest nadany urzędowi certyfikat. To
oznacza, że w Urzędzie Gminy Tarnów
klient spotka się z obsługą na najwyższym
poziomie.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

GMINNE WIEŒCI

LISTOPAD

Odnaleziony grób
Udało się odnaleźć grób zamordowanych
przez UB w 1947 roku dwóch żołnierzy antykomunistycznego podziemia: Mieczysława
Cielochy z Woli Rzędzińskiej i Stanisława
Kiełbasy z Jodłówki-Wałek. W piątek, 28
października grób ten odwiedził wójt Grzegorz Kozioł z członkami rodzin zamordowanych, którzy po 64 latach dowiedzieli się,

oczami dziecka”. W tym pierwszym konkursie pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja z
Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej,
drugie ex aequo przypadło grupie z oddziału
przedszkolnego w Zgłobicach oraz Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Radlnej.
Trzecie miejsce zajęła grupa z Przedszkola
Publicznego w Koszycach Małych, zaś czwarte grupa z Oddziału Przedszkolnego przy SP
w Łękawce. W drugim z konkursów pierwsze
miejsce zajęli ex aequo Arkadiusz Kuta (Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej) oraz
Anna Sztyler (ZSPiPP w Koszycach Małych).
Drugie miejsce przypadło Natalii Łabno (Publiczne Przedszkole w Zbylitowskiej Górze)
oraz Paulinie Chwistek (oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Łękawce), natomiast trzecie Bartoszowi Opiole (Przedszkole
Niepubliczne NSJ w Tarnowie) i Darii Wiatr
(Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w
Jodłówce-Wałkach). Przyznano także szereg
wyróżnień. Gminny samorząd na konkursie
reprezentowała Elżbieta Chrząszcz - zastępca wójta.

Andrzejki integracyjne

gdzie zostali pochowani ich bliscy. Na miejscu spoczynku żołnierzy wkopano brzozowy
krzyż z tabliczką, złożono kwiaty i zapalono znicze. Natomiast w środę, 2 listopada
czyli w Dzień Zaduszny ks. dr Tadeusz Wolak z Jodłówki-Wałek odprawił nad mogiłą
uroczystość pogrzebową. W uroczystości
uczestniczyły rodziny pomordowanych, kierownik gminnej biblioteki Adam Ryba oraz
Stanisław Kuta z Woli Rzędzińskiej pasjonat od wielu lata badający dzieje konspiracji wojennej i powojennej w tamtym regionie, który podał pierwszy trop poszukiwania miejsca pochówku żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

M³odzie¿ ze Zbylitowskiej Góry
pamiêta o mogi³ach w Buczynie
Podobnie jak od wielu lat, również i w tym
roku młodzież z Zespołu Szkół Publicznych
w Zbylitowskiej Górze, odwiedziła w listopadzie groby pomordowanych Polaków i
Żydów w Buczynie. Porządkowanie grobów
zamordowanych w Buczynie to już tradycja
uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 4 w
Zbylitowskiej Górze. Gimnazjaliści wraz z
wychowawcami porządkowali groby, zbierali
liście oraz zamiatali teren cmentarza. W
akcję sprzątania grobów w Buczynie włączają się również uczniowie klas IV-VI szkoły
podstawowej, a najmłodsi z klas I-III – zapalają znicze, składają kwiaty oraz minutą
ciszy czczą pamięć pomordowanych.

W czwartek 24 listopada w wolańskim gimnazjum odbył się tradycyjny integracyjny bal
andrzejkowy. W zabawie, tradycyjnie przygotowanej przez gimnazjalistów pod kierunkiem Haliny Jarowskiej i Bożeny Wach wzięła
udział ponad setka niepełnosprawnych. Bawiącej się wspólnie młodzieży tradycyjnie już
przygrywał do tańca zespół Twist, którego
skład stanowią byli gimnazjaliści z Woli Rzędzińskiej. Każdy z niepełnosprawnych uczestników, otrzymał prezent mikołajkowy, a każdy z uczestników wielu konkursów otrzymał
nagrodę. Było to możliwe dzięki licznym – jak
co roku – sponsorom.

Lekcja historii i patriotyzmu
Tradycyjna lekcja historii, którą wójt Grzegorz Kozioł przeprowadza każdego roku w
gminnych szkołach, tym razem została zorganizowana dla dzieci ze Zgłobic. We wtorek,
22 listopada w tamtejszej szkole podstawowej
włodarz gminy przedstawił uczniom zagadnienia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Dzieci wysłuchały połączonego z
multimedialną prezentacją wykładu ukazującego zmagania polskiego społeczeństwa na
przełomie XIX i XX stulecia z zaborcami, okoliczności towarzyszące odzyskaniu niepodległości, a także walkę o jej utrzymanie. - Tym

razem postanowiłem pokazać tamte wydarzenia przede wszystkim przez pryzmat postaw
rówieśników moich słuchaczy i odwołałem się
do małych bohaterów takich jak: Orlęta Lwowskie, czy strajkujący w obronie polskiej mowy
uczniowie z Wrześni – mówi wójt Grzegorz
Kozioł. - Myślę, że poznając losy dzieci sprzed
kilku pokoleń, nasi uczniowie lepiej zrozumieją znaczenie słów niepodległość i patriotyzm – dodaje. – To była taka niecodzienna
lekcja historii, która – wychodząc poza programowe ramy nauczania – przypomniała
uczniom o ostatnio mało popularnych cechach
takich jak: odwaga, honor czy patriotyzm i o
bohaterach, których, niestety, czasami próżno szukać wśród autorytetów naszej młodzieży – podkreśla dyrektor szkoły Ewa Sojat. Na
zakończenie wykładu wszyscy uczniowie
otrzymali certyfikaty uczestnictwa w tej nietypowej lekcji.

Festiwal Pieœni i Piosenki
Patriotycznej
We wtorek, 29 listopada w zgłobickiej podstawówce został rozstrzygnięty finał II
Gminnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Licznie zgromadzona na sali
gimnastycznej publiczność oklaskiwała występy najlepszych wokalistów i zespoły muzyczne ze szkół podstawowych i gimnazjów
całej Gminy Tarnów. Młodzi artyści rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV–VI i uczniowie gimnazjum.
Za najlepszą w grupie młodszej uznano interpretację piosenki „Polskie kwiaty” w
wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Jodłówce-Wałkach, natomiast szczególne
uznanie oceniających zdobyła w grupie średniej reprezentantka Szkoły Podstawowej w
Błoniu Wiktoria Ludwa za interpretację pieśni „Orlątko”. Niezwykle wysoki kunszt artystyczny i obycie ze sceną zaprezentowały
uczennice gimnazjów. W tej kategorii najwyższe noty od jury zebrała Monika Płaneta z
Woli Rzędzińskiej za piosenkę „Nielegalny
kwiat”. Nagrodę publiczności, czyli tak zwaną
„Złotą nutę” otrzymała Wiktoria Ludwa z
Błonia, a wszyscy uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy i śpiewniki. Ponadto w przerwach na obrady jury, publiczność
śpiewała pieśni patriotyczne oraz podziwiała występy wokalno-taneczne klas artystyczno-teatralnych zgłobickiej szkoły. Współorganizatorem Festiwalu było Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów.

Konkursy dla przedszkolaków
rozstrzygniête
W środę, 9 listopada w Przedszkolu Publicznym w Tarnowcu odbył się Gminny Konkurs
Wiedzy Ekologicznej dla dzieci 5-6 letnich oraz
finał Gminnego Konkursu Plastycznego „Las
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ścia były starannie przygotowane. Nie obyło
się bez śpiewów, pląsów, recytacji wierszy o
zacnym gościu. Święty tradycyjnie brał dzieci na kolana i zadawał pytania, ale wręczenia prezentu nie uzależniał od właściwej odpowiedzi. Bywało, że dawał się też zaciągnąć
przez najmłodszych do wspólnej zabawy, zaś
nigdy nie odmówił wspólnej fotografii. Przez
trzy dni Święty Mikołaj przekazał najmłodszym mieszkańcom Gminy Tarnów prawie
dziewięćset paczek. - Chciałbym podziękować

Nowa si³ownia w Bia³ej
Kolejna w gminie Tarnów siłownia dla pasjonatów zdrowego trybu życia otwarła swe
podwoje w piątek, 2 grudnia w Białej. W
otwarciu siłowni, która mieści się na nowo
wyremontowanym poddaszu remizy OSP,
wzięli udział przedstawiciele różnych pokoleń mieszkańców Białej, miejscowy duszpasterz, sołtys Brygida Brożek oraz wójt. Ks.
Andrzej Bakalarz nie tylko spełnił swój duszpasterski obowiązek, dokonując poświęcenia
nowego obiektu, ale także zmierzył się z włodarzem gminy w partii bilarda, przy dopingu
obecnych na otwarciu mieszkańców. Jeszcze
w tym roku zostaną uruchomione siłownie w
Zgłobicach, Woli Rzędzińskiej II i JodłówceWałkach, zaś doposażone – w Białej, Koszycach Wielkich, Zawadzie i Błoniu. Docelowo
siłownie będą funkcjonować we wszystkich
miejscowościach.

Œwiêty Miko³aj u przedszkolaków
W dniach 5-7 grudnia Święty Mikołaj odwiedził wszystkie przedszkola i oddziały
przedszkolne na terenie Gminy Tarnów przekazując najmłodszym przygotowane przez
gminny samorząd paczki. Wszystkie przedszkolaki na wizytę długo oczekiwanego go-

dzo na nas czekają, nawet kilka godzin –
podkreśla Jan Nowak. - To wielka radość zobaczyć nie tylko uśmiech na twarzach dzieci, które cieszą się z prezentów, ale także
wzruszenie na twarzach starszych, którzy
zmuszeni są żyć poza ojczyzną, ale w takich
chwilach czują, że nie są pozostawieni samym sobie – dodaje. Około 130 paczek przygotowały dzieci z gminnych szkół, nieco słodyczy dorzucił także ze swej hurtowni były
sołtys Jodłówki-Wałek Lucjan Olszówka. Zaangażowaliśmy dzieci w akcję pomocy, bo
jest w tym działaniu bardzo ważny aspekt
wychowawczy. To naprawdę niewiele kosztuje, uczy wrażliwości na potrzeby innych i
patriotyzmu – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł, który tradycyjnie stanął na czele gminnej delegacji, w której składzie oprócz wspomnianych Jana Nowaka i Lucjana Olszówki znaleźli się także Sławomir Wojtasik i
Marian Sojat. Podczas wizyty w Strzelczy-

wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję, przede wszystkim pracownikom gminnego Centrum Animacji Kulturalnej, którzy
przygotowali paczki i zorganizowali logistycznie całą wizytę Świętego Mikołaja. Cieszę się,
że mogliśmy dać najmłodszym trochę radości – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

U Polaków na Ukrainie
Dobrą tradycją w Gminie Tarnów jest coroczna wizyta z Mikołajem u Polaków zamieszkałych na Ukrainie. W tym roku Mikołaj, w którego rolę tradycyjnie wciela się
sołtys Tarnowca Jan Nowak, odwiedził Pnikut, Strzelczyszka, Czyszki, Krysowice, Lipniki i Lwów w dniach 8-9 grudnia. - Z roku
na rok przychodzi coraz więcej dzieci i bar-

skach przekazali oni na ręce miejscowego
księdza proboszcza zestaw głośników do kościoła, który ufundował Wiesław Frys, właściciel firmy WES-BUD.

DOMY LUDOWE PE£NE ZAJÊÆ
W bogatej ofercie zajęć Domów Ludowych w Błoniu i Nowodworzu każdy może znaleźć coś dla siebie.
Obydwa domy ludowe przez cały tydzień są pełne zajęć. W obydwu codzien-

nie czynne są kawiarenki internetowe.
Dla mieszkańców przygotowane zostały różnorodne formy spędzania wolnego czasu: kursy języka angielskiego i
niemieckiego, komputerowe, tańca i samoobrony, zajęcia aerobiku, warsztaty
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artystyczne, klub szachowy czy spotkania w Klubie Seniora.
Zwłaszcza te ostatnie cieszą się dużą popularnością. W Błoniu w sezonie jesiennozimowym seniorzy spotykali się już dwukrotnie. W sobotę, 22 października wspólnie obejrzeli
film „Modlitwa różańcowa w
życiu Ojca Pio”, a następnie
w rozmowach towarzyskich
na kanwie odbytych wyborów parlamentarnych dzielili się swoimi przemyśleniami. Po raz drugi spotkali się
natomiast 26 listopada,
świętując tak zwane „Andrzejki”. Choć mogłoby się
wydawać, że tego typu zabawy dotyczą w dzisiejszych
czasach tylko młodych, to seniorzy z Błonia są najlepszym przykładem, tego, że tak
nie jest. Wróżby, taniec, śpiew i słodkie
pyszności – to tylko niektóre z atrakcji,
jakie zapewnili sobie uczestnicy zabawy.
Panie zaprezentowały tradycyjne wróżby,

a panowie potwierdzili, że są świetnymi
tancerzami. Ten wieczór, który przypomniał mieszkańcom Błonia o latach młodzieńczych, kiedy zabawy andrzejkowe wyglądały bardzo podobnie. - Zmieniła się
tylko muzyka – skomentowała jedna z
uczestniczek Klubu Seniora.
- Oprócz zajęć stałych w Domach Ludowych organizujemy różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Do takich zaliczyć można na przykład wystawę pokonkursową
„Dekoracja Bożonarodzeniowa”, która odbędzie się 20 grudnia – mówi kierownik
gminnego Centrum Animacji Kulturalnej
Anna Pieczarka. - Nie wykluczamy także
organizacji innego rodzaju zajęć, jeśli tylko
znajdą się chętni – dodaje. W najbliższym
czasie planowane jest uruchomienie także
zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w
domu ludowym w Radlnej, w którym do tej
pory odbywały się tylko wesela.
Szczegółowy harmonogram zajęć w Domach Ludowych w Błoniu i Nowodworzu
można znaleźć na plakatach oraz na stronie internetowej.
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Œwiêto Niepodleg³oœci w Gminie
Mieszkañcy wszystkich gminnych miejscowoœci i wszystkich pokoleñ licznie wziêli udzia³
w obchodach Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, które odby³y siê w pi¹tek, 11 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą,
której przewodniczył miejscowy proboszcz ks.
Kazimierz Bonarek, zaś współcelebransami
byli: proboszcz ze Zgłobic ks. Andrzej Mikulski oraz emerytowany proboszcz z JodłówkiWałek, honorowy obywatel Gminy Tarnów ks.
dr Tadeusz Wolak. W wygłoszonej homilii
koszycki duszpasterz podkreślił podwójny –
patriotyczny i religijny charakter uroczystości zorganizowanej z okazji narodowego święta. - Chcemy dziękować Bogu we wspólnocie
za tych, którzy kładli w ofierze swe życie na
ołtarzu ojczyzny, którzy walczyli, cierpieli i
ginęli, abyśmy dziś w pokoju mogli przeżywać
nasze dziękczynienie. Dziękujemy dziś Bogu,
że mamy wolną ojczyznę – podkreślał.
Bezpośrednio po mszy świętej miały miejsce oficjalne wystąpienia. Do wielopokoleniowego charakteru gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości nawiązał w
swoim wystąpieniu wójt Grzegorz Kozioł. - Nie
może być inaczej, bo jako obywatele tego samego narodu właśnie wspólnie razem winniśmy cieszyć się chwilą, będącą wspomnieniem
wydarzeń sprzed dziewięćdziesięciu trzech lat
(...) Nasi przodkowie zbudowali silne państwo,
bo byli razem. O tym winniśmy i my dziś pamiętać – mówił włodarz Gminy Tarnów, witając gości, wśród który znaleźli się m. in. posłowie: Edward Czesak, Józef Rojek i Andrzej
Sztorc, radni powiatowi: Józef Lazarowicz,

Tomasz Stelmach i Mariusz Tyrka, kapłani:
Kazimierz Bonarek, Andrzej Mikulski, Tadeusz Wolak i Jerzy Mondel, przedstawiciele
policji, gminni radni, dyrektorzy szkół, a
przede wszystkim mieszkańcy – w szczególności seniorzy, dla których gminny samorząd
przygotował specjalne autobusy. W przemó-

wieniach gości przewijała się natomiast nuta
radości przede wszystkim z racji licznego
uczestnictwa w uroczystości przedstawicieli
najmłodszych pokoleń – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których blisko setka
uczestniczyła w przygotowanym na tę okazję
przedstawieniu.
W spektaklu „Krajobraz Polski”, którego
twórcą był Mirosław Poświatowski, wystąpili: Natalia Cichowska, Natalia Łos, Natalia
Jarosińska, Gabriela Kiec, Anna Drąg, Michał
Grzebieniarz, Piotr Grzebieniarz, Andrzej
Sak, Monika Płaneta, Sylwia Sobol, Rafał
Sury, Kamil Jurczyk, Dominik Sowa, Jakub

Gajda i Kamil Skórka, a także kilkudziesięcioosobowy gminny chór pod batutą Joanny
Augustyn-Wróbel. Spektakl, kilkakrotnie
przerywany oklaskami, dostarczył wielu wzruszeń i pobudził do refleksji wypełniających
szczelnie koszycką halę widzów – uczestników
obchodów narodowego święta.
„Krajobraz Polski” zakończył
poważną nutę obchodów narodowego święta, zaś resztę wieczoru
wypełniła radosna zabawa ze śpiewaniem patriotycznych pieśni, degustacją wojskowej grochówki,
którą serwowali: wójt Grzegorz
Kozioł, sołtys Koszyc Wielkich
Stanisław Ptak, koszycki radny –
wiceprzewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Wojtarowicz oraz Mariusz Parcianko – dyrektor miejscowego zespołu szkół. Popularnością cieszyły się również inne
atrakcje kulinarne. Nie zabrakło
imprez towarzyszących. Wiele
emocji wzbudził też koncert gwiazdy wieczoru. Marcin Wyrostek – wirtuoz akordeonu
i zwycięzca drugiej edycji telewizyjnego show
„Mam talent” pojawił się na scenie wraz z zespołem „COLORIAGE”, a więc w blisko półtoragodzinnym występie dźwiękom akordeonu towarzyszyły perkusja, bas i skrzypce. Imprezę, której organizatorem było gminne Centrum Animacji Kulturalnej zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Master”. Imprezą
towarzyszącą była wystawa malarstwa członków Akademii Trzeciego Wieku, którą zorganizowała mieszkanka Koszyc Wielkich Stanisława Gałek.
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ROZMOWA
dokończenie ze strony 1
warzyszenia, wspieraliśmy finansowo
uzdolnioną – nie tylko sportowo – młodzież. Zrealizowaliśmy całą masę innych, mniejszych zadań – nie sposób tutaj wszystkich wymienić, tym bardziej, że
niektóre z nich – jak plany zagospodarowania przestrzennego – funkcjonują w
formie dokumentów, ale skutki tych działań już procentują korzyściami dla
mieszkańców. Jednym słowem – nadaliśmy naszej gminie potężny rozmach inwestycyjny i niezależnie od kryzysu należałoby trochę spowolnić i złapać głębszy oddech. Natomiast – jak już powiedziałem – musimy być gotowi na to, że
może nastąpić spadek dochodów, że wyczerpały się środki unijne, że mniej będzie programów krajowych i trudniej
będzie te środki pozyskiwać. Już teraz
musimy być przygotowani i podejmować
przeciwdziałania.
Jakie ma pan zatem recepty na kryzys?
Musimy poszukać pieniędzy, które powinny się u nas znaleźć, a ich nie ma.
Myślę tutaj na przykład o podatkach.
Jedną sprawą jest ściąganie należności,
które nie wpływają do naszego budżetu.
Nie brak wśród nas tych, którzy mieszkają w nieodebranych domach i zamiast
płacić podatek od nieruchomości, płacą
jedynie kilkakrotnie niższy podatek rolny. W tym względzie też do gminnej kasy
wpływają mniejsze pieniądze niż powinny. Przypominamy o tym mieszkańcom,
apelujemy, ostrzegamy przed konsekwencjami – nie tylko na łamach „Nowin” czy
na gminnej stronie internetowej, robi to
także Straż Gminna podczas kontroli
posesji. Będziemy to robić nadal, bo w
tym także kryje się istota zwiększenia
wpływów do budżetu.
Następną sprawą jest poruszana już wielokrotnie kwestia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wiążąca
się z nią ściśle sprawa zameldowania.
Prawie 38% pieniędzy z podatku PIT płaconego przez każdego z nas wraca do samorządu. W skali naszej gminy jest to
kwota sięgająca kilkunastu milionów
rocznie. Problem jednak tkwi w tym, że
nie wszyscy faktyczni mieszkańcy są w
gminie zameldowani. A wtedy pieniądze
z ich PIT-u idą zupełnie gdzie indziej.
Gdyby wszyscy faktycznie mieszkający na
terenie naszej gminy, zechcieli się u nas
zameldować, nasze wpływy z PIT znacząco by wzrosły. Po przeprowadzonej akcji
informacyjnej, w której zachęcaliśmy
mieszkańców, aby zechcieli się meldować
na terenie gminy, przyszedł czas, że Straż
Gminna będzie to kontrolować.
Wpływy do gminnej kasy pojawiać się
będą również z fotoradaru. Chciałbym
jednak zastrzec, że – kupując fotoradar
– nie mieliśmy na celu zakupu maszynki
do robienia pieniędzy, ale faktyczną poprawę bezpieczeństwa. Niemniej jednak
włos mi się jeży na głowie, kiedy widzę
zdjęcia z fotoradaru wykonane na drodze
997 przy szkole w Tarnowcu, gdzie potężne TIR-y pędzą z prędkością nawet
127 km/h – przy dozwolonych 40 km/h –
a przy drodze widać idące ze szkoły dzieci. Dlatego poleciłem Straży Gminnej z
strona
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całą bezwzględnością traktować takich
piratów drogowych. Wpływy z tego „podatku od głupoty” przeznaczać będziemy
na poprawę bezpieczeństwa, na przykład
na budowę chodników.
Sporo uwagi poświęcił Pan kwestii
„uszczelnienia” ścieżki wpływów do
budżetów z podatków pochodzących od
mieszkańców. Czy oznacza to także, że
podatki wzrosną?
Na ostatniej, listopadowej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o obniżeniu
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
celów wymiaru podatku rolnego w roku
2012. Obniżona w znaczący sposób cena
skupu żyta zapobiega drastycznemu podwyższeniu podatków, bowiem od wysokości średniej ceny skupu żyta ogłaszanej
przez GUS uzależniona jest wysokość podatku rolnego. Zatem w naszej gminie podatki nie wzrosną, zostaną jedynie skorygowane o stopień inflacji.
Mówi pan głównie o „szukaniu pieniędzy”, a nie o oszczędnościach. Natomiast dla większości samorządowców
jest to podstawowa metoda walki z kryzysem. Zamykanie szkół, redukcje zatrudnienia, zamrożenie płac urzędników – to często podstawowe metody na
przetrwanie kryzysu. Czy Gmina Tarnów nie musi oszczędzać?
Naturalnie, że jak jest kryzys, to należy
oszczędzać. Tylko głupiec nie zauważa tej
prostej zależności. Zresztą oszczędzanie
jest cnotą wskazaną nie tylko w czasie
kryzysu, ale w każdym czasie. Tą zasadą
zawsze staram się kierować, dlatego już
w przeszłości nie zgadzałem się na wydawanie pieniędzy bez sensu, na przykład na budowanie supernowoczesnej
drogi w szczerym polu tylko dlatego, że
może za kilka lat powstaną tam domy.
Każdy, kto zna warunki panujące w urzędzie gminy, wie, że nigdy nie było też rozrzutności w zakresie funkcjonowania
urzędu. A nasz budynek przy Krakowskiej 19 wręcz domaga się remontu, gdyż
na tle sąsiednich kamienic prezentuje się
nie najokazalej. Podobne przykłady
mógłbym mnożyć, ale główną uwagę
chciałbym zwrócić na nieco inną kwestię.
Mianowicie, niektóre z działań oszczędnościowych powinniśmy traktować jako
ostateczność i wprowadzać je nader
ostrożnie. To nie jest takie proste jak w
działaniu matematycznym. Nie znaczy,
że jeśli w danej miejscowości szkoła kosztuje – dajmy na to – dwa miliony złotych
rocznie, to po zamknięciu szkoły te dwa
miliony pozostaną w budżecie. Pomijając społeczne koszty takiego przedsięwzięcia, które nie generują kosztów materialnych, jak niezadowolenie mieszkańców,
pozbawienie ich ważnego dla miejscowości ośrodka – pozostaje cała sfera finansowa. Dzieci trzeba będzie dowieźć do innej miejscowości, zwiększy się bezrobocie, wzrośnie ilość osób korzystających z
opieki społecznej, pozostaje pusty budynek, który trzeba będzie utrzymać itp.
Ktoś powie – budynek można sprzedać.
Z pewnością tak, ale może za kilka lat
szkoła znów będzie potrzebna. Pokolenie
wyżu demograficznego lat 80. minionego wieku jest w trakcie zakładania rodzin. Prawdopodobnie liczba dzieci za-

cznie wzrastać. I co wtedy, jeśli w danej
szkole jest już na przykład hurtownia.
Zrobię wszystko, aby w Gminie Tarnów
nie likwidować szkół i przedszkoli, jak
robią to sąsiednie samorządy. Będziemy
tworzyć placówki niepubliczne. Takie
jednostki już funkcjonują i z tego, co
wiem, większość znakomicie sobie radzi.
Czyli jest pan przeciwnikiem oszczędności robionych pochopnie, na łapucapu, na zasadzie: co by tu jeszcze zamknąć, co by tu jeszcze zlikwidować.
Oczywiście. Burzyć jest znacznie łatwiej
niż budować. To wszystko, co powiedziałem, nie znaczy, że nie będziemy szukać
oszczędności. Kiedyś podkreślałem, że sięgamy po każdą złotówkę, którą możemy
pozyskać. Dzisiaj mówię: każdą złotówkę
będziemy wydawać bardzo ostrożnie, zaś
nie wydawać jej, jeśli nie będzie to konieczne. Realizować będziemy inwestycje
dające oszczędności, takie jak termomodernizacja. Będziemy jeszcze bardziej po
gospodarsku przyglądać się wydatkom,
szukać jeszcze tańszych rozwiązań, tańszych usługodawców i dostawców. Będziemy szukać oszczędności w kosztach energii usług telekomunikacyjnych i wszędzie
tam, gdzie tylko będzie to możliwe. Mamy
już konkretne plany: będziemy chcieli
hurtowo kupować energię, negocjować
ceny zakupów dla jednostek oświatowych,
kontrolować „obłożenie” autobusów komunikacji miejskiej, do której dopłacamy, instalować urządzenia gps na samochodach prowadzących odśnieżanie, przewożących kruszywa oraz na koparkach,
instalować lampy hybrybowe i panele fotowoltaiczne, aby samodzielnie pozyskiwać energię. Urealnimy czynsze w budynkach komunalnych i opłaty za cmentarze,
które nie ulegały zmianie od dobrych kilku lat. Natomiast będę chciał utrzymać
zatrudnienie w urzędzie. Jednak raczej
nie będzie mowy o przyjmowaniu nowych
pracowników, choć na gminę nakładane
są coraz to nowe zadania, które tak naprawdę wymagałoby zwiększania zatrudnienia, jakchoćby podatek śmieciowy,
którego wprowadzenie wymagałoby zatrudnienia kilku osób. Po prostu obecni
pracownicy będą mieli zwiększane zakresy czynności. Nie będzie kosztownych wydatków, będą za to oszczędności w utrzymaniu oświaty i inwestycjach. Do tego
jednak potrzeba zrozumienia i współdziałania wszystkich – nie tylko wójta, radnych, sołtysów, pracowników urzędu, ale
także mieszkańców. Bo bywa tak, że przychodzi do mnie osoba przedstawiająca się
jako mieszkaniec i mieniąc się podatnikiem oraz wyborcą, przedstawia swoje,
niejednokrotnie bardzo wygórowane oczekiwania. Kiedy zaczynam się sprawie
baczniej przyglądać, okazuje się, że ta osoba formalnie nie jest naszym mieszkańcem, do gminnej kasy płaci rocznie kilkadziesiąt złotych podatku, a domaga się
inwestycji za miliony. Dlatego właśnie tak
ważne jest odpowiednie podejście mieszkańców. Jeśli z ich strony będzie zrozumienie, to wierzę, że trudny czas uda nam
się przetrwać bez większego uszczerbku
i żadne drastyczne przeciwdziałania czy
oszczędności nie będą konieczne.
Dziękuję za rozmowę.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

INWESTYCJE

Przyby³o nowych dróg i nak³adek
Jak co roku, również i teraz w Gminie
Tarnów do dyspozycji mieszkańców pojawiły się nowe drogi. Na większość z
nich udało się pozyskać środki zewnętrzne z MSWiA oraz z programu rozwoju
dróg lokalnych.

żone dwa tysiące m2 nawierzchni asfaltowej
oraz 770 m2 chodnika z kostki betonowej.
Wykonano także kanalizację opadową oraz
położono kabel pod oświetlenie w całym ciągu
ulicy. W strefie zabudowy zostały także rozmieszczone lampy.

Zbylitowska Góra

Zg³obice

Na ulicy Jaworowej za prawie osiemdziesiąt
tysięcy pochodzących ze środków MSWiA zostało
wykonane prawie pół kilometra nakładki asfaltowej, natomiast na ulicy Olszynowej za około
dwanaście tysięcy złotych pochodzących z gminnego budżetu zostało umocniono osuwisko.

Nowa ulica Borki ma nieco ponad dwieście metrów długości, a nawierzchnia ma
pięć metrów szerokości. W ramach modernizacji przed położeniem nawierzchni została wykonana wymiana gruntu, podbudowa, korytowanie, a także kanalizacja
deszczowa. Droga została wykonana w nowoczesnej technologii betonowej. Na inwestycję przeznaczono prawie 400 tysięcy złotych, z czego blisko 250 tysięcy to środki z
MSWiA, zaś resztę dołożyła ze swego budżetu gmina.

Koszyce Ma³e
Na osiemsetmetrowej ulicy Brzozowej została wykonana podbudowa oraz położono dwie
warstwy nakładki asfaltowej. Ponadto w zakresie robót znalazło się korytowanie rowów, kanalizacja opadowa oraz krawężniki. Wartość tej
inwestycji, sfinansowanej prawie w całości z funduszy MSWiA, to ponad 1,2 miliona złotych, z
czego ponad trzysta tysięcy wyłożyła ze swego
budżetu gmina. Natomiast w całości z MSWiA
sfinansowany został remont ulicy Lipowej. Za
blisko trzysta tysięcy złotych ulica ta zyskała
nową podbudowę oraz dwie warstwy nakładki
asfaltowej. Umocnione zostały także skarpy.

Tarnowiec
Na około trzystapięćdziesięciometrowym
odcinku nowej ulicy Nadrzeżnej zostało poło-

Wola Rzêdziñska
W Woli Rzędzińskiej – oprócz drogi do LEIERA – za około 120 tysięcy złotych została
zrealizowana modernizacja tzw. drogi do stacji. Oprócz nowej nawierzchni ulica zyskała
także chodnik.

Porêba Radlna
W tej miejscowości za około 120 tysięcy złotych pochodzących z programu MSWiA została zmodernizowana półtorakilometrowa tzw.
„Hońdówka”.

Zawada
Około kilometra ma droga zwana „Widoki”, której remont pochłonął około 110 tysięcy złotych środków z MSWiA.

977
Samorząd Gminy Tarnów partycypował również kwotą 650 tysięcy złotych w realizowanej
przez Samorząd Województwa Małopolskiego
modernizacji drogi wojewódzkiej 977 przebiegającej przez cztery miejscowości gminy Tarnów:
Tarnowiec, Nowodworze, Porębę Radlną i Łękawkę. - Jest to wzorcowy przykład partnerstwa –
mówi wójt Grzegorz Kozioł. - Zarząd Województwa Małopolskiego był otwarty na nasze sugestie
i prośby. Jako gmina tym chętniej zaangażowaliśmy się finansowo, gdyż – uwzględniając nasze
wnioski – rozszerzono zakres prac między innymi o chodniki w Nowodworzu i Porębie Radlnej,
co w znaczny sposób przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa naszych mieszkańców – dodawał.
Zmodernizowana droga 977 została uroczyście
otwarta 2 grudnia.

***
Na wymienione drogi wydano prawie cztery
miliony złotych. Ale na tym nie koniec. Chociaż
zima za pasem, to jednak pogoda wciąż sprzyja i
roboty na drogach prowadzone są nadal. Za około
półtora miliona złotych nowe nakładki asfaltowe powstały właśnie lub powstają w Koszycach
Wielkich, Jodłówce-Wałkach, Białej, Błoniu,
Łękawce, Radlnej i Nowodworzu.
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TRUDNE TEMATY

Co s³ychaæ w Stra¿y Gminnej?
Powołana w ubiegłym roku Straż
Gminna tak na dobrą sprawę pracę
„pełną parą” rozpoczęła jesienią ubiegłego roku. Nie minął jednak jeszcze
rok jej funkcjonowania, kiedy na sesji
po raz pierwszy pojawił się wniosek o...
jej powiększenie. Tegoroczna jesień,
która rozpoczęła drugi rok funkcjonowania tej formacji to dla czterech gminnych strażników czas naprawdę wytężonej pracy.

Nowy rok szkolny z fotoradarem
W pierwszych dniach września, kiedy drogi zapełniły się dziećmi idącymi do szkoły
Straż Gmina Gminy Tarnów postanowiła
przypomnieć kierowcom o bezpiecznej jeździe. Akcja polegała na tym, że w wybranym
czasie przy szkołach strażnicy uruchamiali
fotoradar mierzący prędkość przejeżdżających drogą samochodów. Fotoradar działał
w trybie testowym, a więc w stosunku do
przekraczających prędkość nie mogły być
wyciągane konsekwencje, niemniej jednak już
po kilkunastu minutach od ustawienia fotoradaru większość kierowców przejeżdżała
kontrolowany odcinek bezpieczną prędkością, choć zdarzały się też przypadki kompletnego braku wyobraźni. – Rekordzista, które-

żo zmodernizowanej drogi – to naturalna
pokusa do naciśnięcia na gaz, tym bardziej,
że część kierowców niespełna kilometr wcześniej zjechało z obwodnicy miasta, po której
samochody poruszają się ze stosunkowo dużą
prędkością. Ponieważ jednak jest to centrum
zlokalizowanej po obydwu stronach drogi
miejscowości, a przede wszystkim tuż przy
drodze znajduje się szkoła, ograniczenie prędkości do 40 km/h jest całkowicie uzasadnione. - Wielu kierowców już wie, że w tym miejscu może ich czekać pamiątkowa fotka z fotoradaru, dlatego też samochody generalnie
przejeżdżają tamtędy z bezpieczną prędkością. I to według mnie jest główną przyczyną,
iż liczba wypadków drogowych w Tarnowcu
spadła o połowę – zaznacza Janusz Nowak,
komendant Straży Gminnej.

Stra¿nicy versus piraci z TIR-ów
Mimo, iż wypadków i kolizji w Tarnowcu
jest znacznie mniej, to jednak na wykonanych
przez fotoradar zdjęciach od czasu do czasu
znaleźć można przypadki, od których włos się
na głowie jeży. - Zdjęcia TIR-ów pędzących
119 czy 125 km/h można by umieścić w Sevres pod Paryżem – obok wzorców metra i
kilograma – jako wzorzec skrajnej głupoty –
konkluduje komendant Janusz Nowak. - Bo
jak inaczej nazwać jazdę z tak dużą prędkością i tak potężnym samochodem przez środek miejscowości, obok szkoły i na dodatek
w środku dnia, kiedy jest szczególnie duże
natężenie ruchu zarówno pojazdów, jak i pieszych. Nie chcę sobie nawet wyobrażać rozmiarów tragedii, jaka mogłaby nastąpić. Dlatego takie przypadki traktować będziemy z
największą możliwą konsekwencją i surowością – dodaje.

Odwiedziæ starszych i samotnych
przed zim¹

Ten TIR przemknął obok stojącej na
przystanku młodzieży o 13:49 z prędkością
116 km/h. Ale nie do niego należy niechlubny rekord prędkości. Fotoradar uchwycił
także TIR-a jadącego 127 km/h.

mu zrobiliśmy zdjęcie w Zbylitowskiej Górze,
2 września przed godziną 8:00 rano przemknął przed szkołą z prędkością 140 km/h.
Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby na
jego drodze znalazło się dziecko – podkreśla
Marian Marszałek, zastępca komendanta
Straży Gminnej.

A Tarnowcu poprawi³o siê
bezpieczeñstwo
Na ogół jednak fotoradar na stale umieszczany jest w specjalnym maszcie znajdującym
się przy drodze wojewódzkiej 977 w Tarnowcu. To wyjątkowo niebezpieczne miejsce. Prosty odcinek bardzo dobrej jakościowo, świestrona
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Jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez Straż Gminną jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia są odwiedziny u
osób starszych i samotnych. - Zadanie to realizujemy wspólnie z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –
relacjonuje komendant Janusz Nowak. Szczególną uwagę zwracamy na samotne
osoby starsze, gdyż im może być zimą najciężej. Pytamy, czy mają opał na zimę, czy ktoś
ich odwiedza, czy mają osobę, która w razie
potrzeby pomoże im zrobić zakupy lub dotrzeć do lekarza – dodaje. Z każdej takiej wizyty strażnik sporządza raport, który przekazywany jest do GOPS. W ten sposób powstaje baza informacji o wszystkich osobach,
które potencjalnie mogą potrzebować pomocy w przetrwaniu zimy.

Co dalej?
Jak zaznaczono na wstępie Straż Gminna
Gminy Tarnów funkcjonuje już ponad rok. I
przez ten krótki czas tak mocno wpisała się
w życie gminy, że trudno wyobrazić sobie,
żeby jej nie było. Z pewnością strażnicy pracy mają bardzo dużo i wciąż jej przybywa, bo
mieszkańcy chcą czuć się bezpiecznie. Już
dotarł do gminy wniosek grupy mieszkańców
Zbylitowskiej Góry o ustawienie fotoradaru
przy szkole w tej miejscowości...

Jest chodnik,
jest przejœcie
Wśród wykonanych w tym roku zadań
znalazły się i takie, których z różnych
przyczyn nie można było zrealizować od
lat. Klasycznym tego przykładem może
być odcinek chodnika przy drodze powiatowej w sąsiedztwie ośrodka zdrowia w Koszycach Małych, od którego
uzależnione było wyznaczenie przejścia
dla pieszych, a który nie został wybudowany podczas realizowanej przez powiat modernizacji tej drogi współfinansowanej ze środków unijnych w ramach
MRPO. Dziś, dzięki porozumieniu zawartemu z powiatem, który przekazał
kostkę, jest już zarówno chodnik, jak i
przejście, ale zrealizowane wyłącznie ze
środków własnych.
Historia ciągnie się od października 2009
roku, bowiem właśnie wtedy do urzędu Gminy trafiło pismo mieszkańców z prośbą o
wyznaczenie przejścia dla pieszych. - Działania podjęliśmy natychmiast, niemniej jednak
nasze liczne pisma, prośby, komisje w terenie i inne inicjatywy nie przynosiły rezultatu – mówi zastępca wójta Sławomir Wojtasik. - Zaś największą przeszkodą w wyznaczeniu przejścia był brak kilkunastometrowego odcinka chodnika, którego nie mogliśmy tak po prostu wybudować, gdyż jest to
droga powiatowa, przy której gmina nie może
samodzielnie prowadzić żadnych prac – dodaje.
W końcu jednak doszło do zawarcia porozumienia z powiatem o wspólnej realizacji
inwestycji. Zadowolenia z tego faktu nie kryje miejscowy radny Roman Szary. Na opracowanie dokumentacji i wybudowanie tego
odcinka chodnika samorząd gminy Tarnów
wyasygnował środki ze swego budżetu, natomiast materiał – kostkę i krawężniki – przekazało Starostwo Powiatowe. W ten sposób
została usunięta ostatnia przeszkoda i dziś
już mieszkańcy Koszyc Małych przez „powiatówkę” mogą przechodzić bezpiecznie po
oznakowanym przejściu.
Dodajmy, że łącznie w Koszycach Małych
w bieżącym roku zostało wybudowane około
kilometra chodników przy drogach powiatowych za ponad 430 tysięcy złotych, z czego 2/
3 tej kwoty wyasygnowała gmina, zaś 1/3 Starostwo Powiatowe.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

WYDARZENIA

W stra¿y jak zwykle... sporo siê dzieje
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna to zdecydowanie
najprê¿niej dzia³aj¹ca organizacja na terenie gminy. I choæ wspó³czeœnie walka z czerwonym kurem, nie absorbuje stra¿aków stosunkowo rzadko, to jednak u stra¿aków sporo siê dzieje na co dzieñ i od œwiêta.

Zawody Sportowo-Po¿arnicze
W sobotę, 10 września na stadionie LKS
Victoria w Koszycach Małych odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Tarnów. Wzięło w nich
udział piętnaście drużyn: osiem drużyn seniorów, pięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych męskich, jedna Drużyna Pożarnicza
żeńska z Łękawki oraz jedna Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza Żeńska ze Zgłobic. Puchar Wójta Gminy Tarnów zdobyła OSP
Wola Rzędzińska, na drugim miejscu uplasowała się drużyna z OSP Jodłówka-Wałki,
zaś trzecie przypadło OSP z Koszyc Małych.
W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pierwsze miejsca miejsce zajęła OSP
Wola Rzędzińska, przed OSP Koszyce Małe
i OSP Jodłówka-Wałki.

Trwa dobra passa zg³obickich
stra¿aków
Choć pożary w dzisiejszych czasach nie są
tak bardzo częste, niemniej jednak od czasu
do czasu strażakom przychodzi sprawdzić w
praktyce swą gotowość do walki z żywiołem.
Niezwykle skuteczni w tym względzie okazali
się ochotnicy ze Zgłobic przeprowadzając niezwykle skuteczną akcję ratowniczą w Zbylitowskiej Górze. Rodzina Więcławów, której
dom uratowali zgłobiccy strażacy, skierowała
do jednostki specjalne podziękowanie, przekazując jego kopię do urzędu gminy. - Jednostka działa bardzo dobrze, jest znakomicie zarządzana, jest skuteczna w akcjach bojowych.
Dlatego na wniosek samych strażaków ze
Zgłobic podejmujemy działania mające na celu
włączenie tej OSP do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. To będzie, po Woli
Rzędzińskiej, już druga jednostka z terenu
gminy w tym systemie. Dlatego będziemy robić wszystko, aby nadal mogła się ona rozwijać – mówi Grzegorz Kozioł.
Tak się właśnie dzieje, bowiem 30 listopada do Zgłobic trafił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, z którego zakup sfinansowany
został w większości z pozyskanych na ten cel
środków unijnych, zaś brakującą część dołożyła ze swego budżetu gmina. OSP ze Zgłobic nie ogląda się jednak tylko na samorząd.
Jednostka ta uzyskała bowiem status organizacji pożytku publicznego i można przekazać jej jeden procent ze swego podatku.

stopada na gminnych obchodach narodowego święta. Natomiast kilka tygodni wcześniej
w niedzielę, 16 października członkowie
OSP z Białej, Jodłówki-Wałek, Koszyc Małych, Koszyc Wielkich, Łękawki, Woli Rzędzińskiej oraz Zgłobic wzięli udział w X
Wojewódzkiej Pielgrzymce Strażaków Województwa Małopolskiego do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. W pielgrzymce, której celem było podziękowanie za beatyfikację Wielkiego Polaka i przyjaciela strażaków – Jana Pawła
II oraz podziękowanie za 90 lat istnienia i
funkcjonowania Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
wzięło udział ponad trzysta pocztów sztandarowych OSP i PSP nie tylko z całego województwa małopolskiego, ale także ze śląskiego. Pielgrzymce przewodniczył Biskup
Tarnowski Wiktor Skworc.

Podziêkowanie
Dobrą tradycją w Gminie Tarnów staje się
spotkanie, na którym przedstawiciele gminnego samorządu dziękują strażakom za ich
całoroczną pracę. W tym roku spotkanie to
odbyło się w piątek, 18 listopada w domu komunalnym w Radlnej. Przemawiając do
ochotników ze wszystkich jednostek w gminie, wójt Grzegorz Kozioł wyraził swoją radość z rozwoju OSP, który wyraża się nie
tylko w coraz lepszym wyposażeniu, ale także w rosnącej skuteczności bojowej zarówno w akcjach gaśniczych, jak i akcjach ratowniczych. W tym miejscu włodarz gminy
zwrócił szczególną uwagę na akcje powodziowe, w których strażacy brali udział nie tylko w swoich miejscowościach, ale i także i w
sąsiednich gminach. - Była taka chwila, kiedy wydawało się, że ochotnicze straże pożarne blisko dużego miasta nie będą miały
racji bytu, że wyprze je straż zawodowa.
Okazuje się jednak, że jest dokładnie odwrot-

nie. Nasze jednostki nie tylko funkcjonują,
ale włączane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – podkreślał włodarz
gminy. Do tych słów nawiązywał gminny
prezes OSP Henryk Solak, zaznaczając, iż
swoją skuteczność strażacy w dużej mierze
zawdzięczają trosce, jaką gminny samorząd
ich otacza, co wyraża się przede wszystkim
coraz nowocześniejszym sprzętem. Zwracał
również uwagę na równomierny rozwój
wszystkich jednostek, nie tylko tych wiodących, w dużych miejscowościach, ale również
i tych mniejszych. Podkreślał, że trend do
marginalizowania jednostek strażakówochotników w miejscowościach podmiejskich
skończył się z chwilą, kiedy pojawiły się powodzie, podczas których rola ochotników
okazała się nie do przecenienia. Po wzajemnych życzeniach i toaście wzniesionym za pomyślność strażaków-ochotników spotkanie
kontynuowano w atmosferze przyjacielskich
rozmów przy wspólnym posiłku.

Wola dosprzêtowiona
Również do Woli Rzędzińskiej trafił nowy
średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki
mercedes zakupiony przez gminny samorząd
wspólnie ze strażą za ponad sześćset tysięcy
złotych. Część środków na jego zakup stanowiły dotacje uzyskane z Zarządów Głównych
PSP i OSP, reszta została sfinansowana z
pożyczki zaciągniętej przez gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Sto lat
Słowa popularnego toastu odśpiewane na
spotkaniu w Radlnej nie do końca są zgodne z
rzeczywistością. Są jednostki, którym „setka
już stuknęła”, inne do niej dobijają. Uwiąd
starczy jednak gminnym jednostkom OSP nie
grozi. Wręcz przeciwnie, w ich szeregach coraz więcej jest chętnych do działania ludzi
młodych. To dobrze rokuje na przyszłość.

reklama

£agiewnicka pielgrzymka
Zgodnie ze swym hasłem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” strażacy-ochotnicy
z Gminy Tarnów biorą udział w uroczystościach gminnych, religijnych czy obchodach
świąt narodowych. Nie tylko wystawiają delegacje ze sztandarami, ale także wykonują
konkretne prace, kierując ruchem, pełniąc
funkcje porządkowe, czy czuwając nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości. W
obydwu tych rolach nie zabrakło ich 11 li-
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TRUDNE TEMATY

Podatki dalej pozostan¹
nierówne. Niestety...
Kilka miesięcy temu pisaliśmy o tym, iż winę za to, że
właściciele porównywalnych
nieruchomości płacą podatki w wysokości w znaczący
sposób od siebie odbiegającej, ponosi operat ewidencyjny nieruchomości, zaś aktualizacja tegoż operatu nie
leży w kompetencjach gminy,
ale Starostwa Powiatowego.
- Napisaliśmy w tej sprawie
pismo do Starostwa Powiatowego, wnioskując o dokonanie takiej aktualizacji – mówi skarbnik
Irena Podraza – i równocześnie
mając świadomość, że działanie
to wymaga nakładów finansowych zaproponowaliśmy konkretną kwotę, którą gmina może
wesprzeć realizację tegoż działa-

nia. Na tę propozycję nadeszła
odpowiedź z informacją iż Starostwo Powiatowe w najbliższym
czasie nie planuje realizacji tego
typu działania – dodaje.
W związku z tym gminnemu
samorządowi pozostaje uzbroić
się w cierpliwość, nadal monitować w tej sprawie i liczyć na zrozumienie mieszkańców, którzy
nadal płacić będą nierówne podatki. - Natomiast w dalszym ciągu będziemy próbować przekonać Starostwo, aby zmieniło zdanie, zwłaszcza, że chcemy to zadanie wesprzeć finansowo – dodaje Irena Podraza.
Dodajmy, że w tej sprawie interpelację składali również radni powiatowi z terenu gminy:
Józef Lazarowicz, Tomasz Stelmach i Mariusz Tyrka.

reklama

Radlanka ju¿
nie straszna?
Rozpoczęła się regulacja
potoku Radlanka. Jest to
finał wieloletnich starań
samorządu w tej sprawie.
- Z Radlanką mieliśmy problemy od lat i można powiedzieć, że powtarzał się on regularnie każdego roku podreklama
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czas obfitych wiosenno-letnich opadów – mówi kierownik referatu gospodarki komunalnej Mariusz Tyrka. Sami nie mogliśmy podejmować żadnych prac, gdyż leżą
one w kompetencji władz wojewódzkich. Od lat natomiast
monitowaliśmy też w Urzędzie Marszałkowskim o rozpoczęcie tej tak bardzo ważnego dla mieszkańców naszej
gminy inwestycji. I w końcu
jesienią tego roku otrzymaliśmy wiadomość, że zadanie to
doczekało się realizacji.
Oczywiście zrealizowane
prace nie zaspokajają w pełni
potrzeb w zakresie regulacji
Radlanki. Pomimo bardzo dobrej woli władz samorządowych województwa małopolskiego na przeszkodzie stoi
brak środków z budżetu państwa. - Nie tracę jednak nadziei, że w następnych latach
wszystkie konieczne prace zostaną zrealizowane i wody Radlanki nie będą już dla nas
straszne – podkreśla zastępca wójta Sławomir Wojtasik.
Efekty prac widać już obok
szkoły w Porębie Radlnej oraz
wzdłuż drogi powiatowej w
Radlnej.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

PREZENTACJE

Sukcesy m³odych mieszkañców...
nie tylko sportowe
Coraz czêœciej, nie tylko na ³amach „Nowin”, ale równie¿ na gminnej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach pojawiaj¹ siê informacje o sukcesach m³odych mieszkañców gminy – zarówno tych
najm³odszych – przedszkolaków, jak i tych
starszych, czasem ju¿ pe³noletnich i odnosz¹cych sukcesy na skalê ogólnopolsk¹,
a nawet miêdzynarodow¹. W ostatnim czasie pojawi³a siê w tym wzglêdzie prawdziwa „klêska urodzaju” i gdyby poœwiêciæ
ka¿demu osobny tekst, trzeba by wydaæ
specjalny numer naszego gminnego kwartalnika. Dokonajmy zatem krótkiego rekonesansu po ró¿nych sukcesach m³odych
ludzi z Gminy Tarnów.

nictwie sportowym szkół Powiatu Tarnowskiego za rok szkolny 2010/11, gdyby nie
lekkoatletyczna pasja wyniesiona ze szkoły podstawowej. Celuje w tym względzie
szczególnie Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli
Rzędzińskiej, która podobnie jak wolańskie
gimnazjum w ubiegłym roku szkolnym dała

Stypendia
i sponsoring

Powiedzieć, że w Woli Rzędzińskiej popularne jest judo, to tak samo, jak stwierdzić, że w zimie jest zimno. Zaś jesień w
tej dyscyplinie zdecydowanie należała do
studentki II roku wychowania fizycznego
w tarnowskiej PWSZ Justyny Dziurawiec,
która najpierw 8 października wywalczyła III miejsce w Pucharze Polski Młodzieży, aby trzy tygodnie później wziąć udział
w Mistrzostwach Polski Seniorów i zająć
V miejsce. Do tych sukcesów doszło jeszcze zdobyte 5 listopada trzecie miejsce w
Pucharze Polski Seniorów rozgrywanych
w Luboniu koło Poznania. Również młodszy kolega Justyny, Jakub Flis zdobył 24
września brązowy medal w Mistrzostwach
Małopolski Juniorów, które odbyły się w
Kętach.

Wszystkie sukcesy – zarówno te duże, jak i nieco
mniejsze stara się dostrzegać gminny samorząd. Stąd
też tegoroczna jesień obfitowała w stypendia oraz sponsoring dla młodych ludzi,
którzy mają swoje pasje,
chcą je rozwijać i odnoszą w
nich sukcesy. Dwudziestu
uczniów gminnych szkół
otrzymało stypendia i nagrody specjalne Wójta Gminy
Tarnów. Są to: Łukasz Mróz, Patryk Zaucha, Natalia Brożek, Bartłomiej Czwakiel,
Maciej Czwakiel, Weronika Jaklińska, Wojciech Jakliński, Natalia Mordyl, Patrycja
Mordyl, Adrianna Kuta, Katarzyna Chmura, Monika Poliszak, Grzegorz Tyrka, Sebastian Jaśkiewicz, Rafał Jaśkiewicz, Jan
Puciłowski, Eryk Pióro, Michał Panek,
Aleksandra Godos i Justyna Sowa.
Ponieważ z tytułu zwrotu niesłusznie nałożonych kar przypadły gminie dość spore
odsetki, czterem młodym pasjonatom przyznane zostało wsparcie finansowe w formie
sponsoringu. Otrzymali je: młody tancerz
– gimnazjalista z Koszyc Wielkich Gabriel
Gieracki, zawodniczka judo i brazylijskiego jiu-jitsu – studentka z Woli Rzędzińskiej
Monika Mordyl, lekkoatleta z Tarnowca
Wojciech Karczyński oraz zawodnik boksu
amatorskiego z Koszyc Wielkich Jarosław
Osuch. W najbliższym czasie sponsoring
trafi do kolejnych czterech osób.

Pi³karze

***

Jesienią spory sukces odnotowali na
swym koncie młodziutcy piłkarze ze Szkoły Podstawowej w Błoniu – Szymon Jop,
Maciej Wielgus, Bartłomiej Latawski, Patryk Rybak, Konrad Gurak oraz Jan Marszałek, wygrywając finał powiatowy w halowej piłce nożnej. Warto dodać, iż Patryk
Rybak uzyskał ex aequo z zawodnikiem z
Niedomic miano króla strzelców turnieju,
a Szymon Jop otrzymał indywidualne wyróżnienie dla najlepszego bramkarza.
Jak się okazuje, nieźle w piłkę nożną
grają również... lektorzy z wolańskiej pa-

Utalentowanych i odnoszących sukcesy
młodych ludzi jest na terenie Gminy Tarnów znacznie więcej. Z pewnością nie
wszystkie udało się tutaj odnotować. - Cieszę się, że jest ich coraz więcej, bo jednym z
priorytetów, jakie przyjąłem w swojej pracy było dać młodym ludziom dobrą szkołę i
stworzyć warunki do rozwoju zarówno
umysłowego, jak i fizycznego. Ta ilość odnoszących sukcesy, utalentowanych młodych ludzi utwierdza mnie w przekonaniu,
że poszliśmy w dobrym kierunku – podsumowuje wójt Grzegorz Kozioł.

Nie tylko na sportowo
Młodzi mieszkańcy w minionych kilku
miesiącach odnosili sukcesy nie tylko na
niwie sportowej. Wolańska gimnazjalistka
Gabriela Górka została laureatką Konkursu Europejskiego „Europa in der Schule”
organizowanego przez Centrum Kształcenia Europejskiego w Bonn. Trzy uczennice tarnowieckiego gimnazjum – Joanna
Bałut, Paulina Gorczowska i Maria Rąpała – znalazły się w gronie finalistów Międzynarodowego Konkursu Historycznego
z okazji „Roku współpracy węgiersko-polskiej 2011” zorganizowanego przez Samorząd Województwa Veszprem pod patronatem i przy wsparciu Ministerstwa Zarządzania i Sprawiedliwości Węgier. Aleksandra Godos – uczennica Szkoły Podstawowej w Błoniu została wyróżniona w VI
Ogólnopolskim Konkursie Papieskim, zorganizowanym przez Instytut Papieża Jana
Pawła II w Warszawie oraz Zgromadzenie
Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, zaś
jej szkolna koleżanka Wiktoria Ludwa zajęła trzecie miejsce w kategorii solistów w
I Konkursie Piosenki Religijnej „Ewangelia w piosence”, który odbył się w Żabnie.

Lekkoatleci
Królowa sportu na dobre zadomowiła się
w Woli Rzędzińskiej. Tegoroczna jesień to
pasmo sukcesów wolańskiego gimnazjalisty Jakuba Mordyla, który liczne czołowe
lokaty zdobywane w skali regionalnej ukoronował szóstym miejscem na rozgrywanych w Kielcach Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Młodzików. Jakub –
wraz z kolegami Bartłomiejem Czwakielem, Dawidem Nytką, Dawidem Stolarczykiem, Kamilem Czarnikiem, Dawidem Brygiem i Tomaszem Smołką zajęli także szereg czołowych lokat na Mistrzostwach Powiatu w Biegach Okrężnych, które odbyły
się 29 listopada, uzyskując tym samym
tytuł mistrzów powiatu Tarnowskiego w
Biegach Okrężnych.
Nie byłoby sukcesów lekkoatletycznych
gimnazjalistów, którzy uplasowali się
zresztą na trzecim miejscu we współzawod-
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rafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
którzy w rozegranej na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu we Władysławowie
III Edycji Mistrzostw Polski w Futsalu
Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży reprezentacja zajęli piąte miejsce. Drużynę
tworzą: Dominik Barnaś, Jakub Bełda,
Konrad Sikorski, Jakub
Mordyl, Maciej Tutaj,
Łukasz Bańdur, Damian
Kozioł, Kamil Bryndal i
Piotr Bełda.

się wyprzedzić w sportowej rywalizacji jedynie dwóm szkołom w powiecie.

Judocy
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FELIETON
Co powie
Ryba?

Nie przenoœcie nam stolicy na prowincjê

Prowincję prawie zawsze uważano za
coś gorszego. Tak było za cesarza Franciszka Józefa, tak było w okresie międzywojennym i tak też mówiono za komuny.
Jednak prowincja nie była przecież niczemu winna, bo jej bieda, szarość i bylejakość brała się po prostu ze źle dzielonych
pieniędzy, które przede wszystkim trafiały do stolicy i większych ośrodków miejskich. Jednak ostatnio co nieco się zmieniło, ponieważ wraz z obaleniem komunizmu i przekazaniem pewnych prerogatyw władzom samorządowym oraz zapaleniem zielonego światła dla inicjatyw
lokalnych, okazało się, że nasze samorządy i ich mieszkańcy radzą sobie zupełnie
dobrze. I nie chodzi tylko o budowę kolejnych przedszkoli, basenów czy boisk,
lecz także o możliwość kreowania i utrwalania pewnych dobrych tradycji.
Na przykład obserwatorzy naszej gminnej rzeczywistości bez trudu zauważą, że
tutaj w samorządzie patriotyzm jest czymś
naprawdę ważnym. Wszak nieprzypadkowo z okazji święta flagi nasze przedszkolaki otrzymują biało-czerwone małe chorągiewki, które oczywiście nie są przyjmowane przez maluchów tak entuzjastycznie, jak
prezenty gminnego Świętego Mikołaja, lecz
na pewno zostaną przez dzieci zapamiętane. Natomiast gimnazjaliści, którzy co
roku, mniej więcej w tym samym czasie,
rozdają nasze biało-czerwone mieszkańcom, pewnie niejednego zaskoczyliby bardzo mądrymi przemyśleniami na temat
patriotyzmu. Mogłem się o tym niejednokrotnie przekonać, słuchając ich wypowiedzi w czasie prowadzonych przez wójta lekcji historii. Mamy także w gminie festiwal
pieśni i piosenki patriotycznej, a ukoronowaniem świętowania wszelkich patriotycznych rocznic są bez wątpienia obchody Narodowego Święta Niepodległości – znakomicie przygotowana wielopokoleniowa impreza, która przyciąga tłumy mieszkańców.
Ma ona oczywiście także swój wymiar edukacyjny, bowiem jej wielopokoleniowość
oznacza po prostu, że jak to często u nas
bywa, najmłodsi występują i koncertują dla
starszych i najstarszych – niejednokrotnie
swoim mam i dziadków.
Udało się także u nas ostatnio niemało
zrobić dla tak zwanych żołnierzy wyklętych,
tych którzy pomimo zakończenia działań
wojennych, nie złożyli broni i kontynuowali
walkę, tym razem z radzieckim okupantem.
Kilka tygodni temu po 64 latach zostało odnalezione miejsce pochówku dwóch z nich,
mieszkańców naszej gminy, zamordowanych przez UB w 1947 roku. Oczywiście
Gmina Tarnów nie jest jedyną wyróżniającą się pod względem popularyzowania
patriotyzmu plamą na samorządowej mapie naszego kraju. Podobnie bywa i w sąsiednich samorządach. Na przykład nie tak
dawno Starostwo Powiatowe w Dąbrowie
Tarnowskiej rozpoczęło starania o upamiętnienie rozstrzelanych przez Niemców
na terenie lasu „Buczyna” w Zbylitowskiej
Górze mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, a w Tarnowie być może już wkrótce,
dzięki garstce zapaleńców, rozpoczną się
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prace na terenie zbiorowej mogiły ofiar stalinowskiego terroru.
Podane przykłady można by pewnie mnożyć w tysiące, ale – niestety – czasami, o
czym ostatnio mieliśmy się okazję przekonać, bywa zupełnie inaczej. Dnia 11 listopada, w czasie warszawskiego marszu niepodległości doszło do kilku bardzo charakterystycznych incydentów. Mianowicie, pokojowo zachowującą się grupę ludzi niosących biało-czerwone flagi obrzucono butelkami z farbą, kamieniami i czym tylko
było pod ręką, ponadto zadymiarze rzucili
się na dwóch manifestantów również niosących biało-czerwone flagi, a importowany zza zachodniej granicy rzekomo antyfaszysta napluł na historyczny polski mundur wojskowy, w który był odziany członek
uczestniczącej w marszu grupy rekonstrukcji historycznej. Jeżeli widzowie zobaczyli
jeszcze, jak z powodu niewielkiej grupy
agresywnie zachowujących się młodych
ludzi, zmieniono trasę przemarszu grup rekonstrukcyjnych, a nawet przekierowano
kompanię honorową Wojska Polskiego
(sic!), nic przeto dziwnego, że osoby, z którymi rozmawiałem na ten temat, miały najprzeróżniejsze skojarzenia, a czasami cisnęły się im na usta niecenzuralne słowa.
Tamte ekscesy świadczą na pewno o
problemach z zadymiarzami, totalnym
bałaganie, czy nieprawidłowościach w
działaniach policji, lecz także jeszcze o
czymś innym, bo nawet jeśli te wydarzenia wymknęły się spod kontroli (w co
zresztą wielu wątpi), nie sposób zauważyć, że znakomicie wpisują się w coś, co
już dawno zaczyna wgryzać się w nasze
życie publiczne. Oto dwa pierwsze z brzegu przykłady. Jakiś czas temu, w czasie
rozmowy z Kubą Wojewódzkim, na
oczach milionowej publiczności znany
rysownik i popularny aktor serialowy
wetknęli miniaturkę naszej flagi narodowej w… imitację psiej kupy, a nie tak
dawno zakończyły się spory na temat:
gdzie i dlaczego odleciał orzeł z koszulek
naszej reprezentacji narodowej? I jestem
pewien, że dyskusja nad orzełkiem trwałaby do dziś, gdyby nie została zdomino-

wana przez ostatnią aferę w PZPN-ie,
która zdaje się pokazywać, że w tej instytucji nie brak takich, którym zdecydowanie bardziej od orzełka na koszulkach
zależy na kasie.
A wracając do listopadowego marszu
niepodległości, gdy zobaczyłem tamte relacje, pobiegłem myślami do niektórych
zdarzeń z naszej przeszłości, kiedy to dla
walczących o wolność Polaków flaga i
inne symbole narodowe były prawie że
największą świętością. Przypomniałem
sobie także wydarzenia, które rozgrywały się prawie dwieście lat temu na bezkresnych równinach Rosji, gdzie wędrowały tysiące wygłodniałych i przemarzniętych żołnierzy niedawno jeszcze wielkiej armii, a tych prawie bezbronnych
francuskich maruderów strzegli przed
nieustającymi atakami kozackich sotni
najlepsi żołnierze Bonapartego – polscy
szwoleżerowie. Tak pisał o nich Waldemar Łysiak w swojej powieści „Cesarski
Poker”. - W końcu już cała wielka armia
wiedziała, że na kozaków, samym swym
wyglądem, samą nazwą wzbudzającą
przerażenie, jedynym biczem bożym są
Polacy. Tego, co polskie, kozacy nie mieli prawa tknąć. Szwoleżerowie Jerzmanowskiego, utraciwszy w starciu z kozakami jedną rogatywkę, szarżowali kilkakrotnie, by ją odzyskać - i dopięli swego,
wyrąbali ją z powrotem. Rogatywkę.
I właśnie wtedy, przez moment krótki
jak błyskawica zamarzył mi maleńki
szwadronik polskich lekkokonnych, tych
spod Somosierry (szarżą w wąwozie dowodził wyżej wspomniany Jerzmanowski) i z kampanii rosyjskiej. Teleportowany z przeszłości patrolowałby warszawskie ulice w czasie marszu niepodległości i jestem pewien, że zadbałby o porządek i należyte traktowanie naszych
symboli narodowych. Jestem tego pewien,
bo Jan Paweł Jerzmanowski, ten jeden z
najlepszych napoleońskich i polskich oficerów tamtej epoki swój patriotyzm i poczucie obowiązku wyniósł z ubogiego
domu na prowincji.
Adam Ryba

Monografia o szkole w Jod³ów
W czasie tegorocznych gminnych
obchodów Święta Edukacji Narodowej odbyła się promocja książki
„Dzieje Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach na tle wydarzeń w
kraju i za granicą”. Jej autorem jest
były wieloletni proboszcz parafii p.w.
Opatrzności Bożej w Jodłówce-Wałkach i Honorowy Obywatel Gminy
Tarnów ks. dr Tadeusz Wolak.
Monografia Szkoły Podstawowej w Jodłowce Wałkach oparta na bogatym materiale źródłowym i pełna interesujących fotografii ma tę przewagę nad tego typu
opracowaniami, że została napisana przez
kapłana, który miał okazję sam śledzić jej

ostatnią kilkudziesięcioletnią historię, jak
również w pracy duszpasterskiej rozmawiał osobiście ze świadkami wielu istotnych wydarzeń historycznym, których relacjami wzbogacił swoją książkę.
Możemy także na jej kartach odnaleźć
informacje o wydarzeniach, które rozegrały się na terenie wsi czy też nawet na terenie szkoły, ale miały one bez wątpienia
znaczenie ponadregionalne. Tak było ze
słynnym atakiem grupy żołnierzy Armii
Krajowej na niemiecką załogę bloku strzegącego stacji kolejowej w Jodłowce-Wałkach. Ten niby niewiele znaczący epizod
to była w gruncie ważna akcja Armii Krajowej rozpoczynającej na terenie ziemi tar-

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

FELIETON

Pod Okiem Opatrznoœci

Opatrznoœæ Bo¿a posy³a dobrych ludzi
na pomoc ciê¿ko chorym dzieciom
W codziennej prasie zwróciłem uwagę
na artykuł: „To dzięki lekarzom nasz synek ożył cudem”. To prawda, że lekarze
uratowali życie dziecku, ale jako wierzący w Stwórcę – Pana życia i śmierci, pozwolę sobie dopowiedzieć: to Bóg w tajemnicy Opatrzności dał rodzicom lekarzy, dzięki którym żyje dziecko. Dotyczy
to niemowlęcia Huberta S., które zaraz
po urodzeniu nie dawało oznak życia,
było w stanie śmierci klinicznej. Lekarze zaczęli walczyć o życie małego Huberta, musieli też ratować zagrożone
życie matki. Udało się. Po kilkudziesięciu minutach funkcje życiowe dziecka
zostały przywrócone. Potem zostało poddane dalszym leczeniom. Obecnie dziecko jest zdrowe („Fakt”, 26 sierpnia
2011).
Mówi się o znieczulicy w naszym narodzie pod wieloma względami. Ale jest
dużo ludzi dobrej woli, którzy – widząc
matkę niemającą pieniędzy na leczenie
ciężko chorego dziecka – spieszą z materialną pomocą. Ci opatrznościowi dobroczyńcy zakładają fundacje, konta, dzwonią, wyrażają chęć pomocy cierpiącym
dzieciom. To bardzo miłe i wzruszające,
że wśród ludzi mają miejsce odruchy
współczucia i pomocy chorym dzieciom.
Znana aktorka, pani Katarzyna przyczyniła się do założenia Fundacji Faktu na zakupienie kamizelki oscylacyjnej
The Vest ułatwiającej oczyszczanie
oskrzeli, dla trzyletniej Emilki chorej na
mukowiscydozę. Setki ludzi dobrej woli
zebrało na leczenie dziecka 28 tysięcy
złotych. Chwała im za to. Mama chorego dziecka, pani Joanna z rodziną dziękują dobroczyńcom za pomoc w leczeniu
Emilki. Należy dodać, że do pomocy chorym dzieciom przyłączyły się też inne
znane aktorki, dziennikarki, artyści,
sportowcy, politycy oraz anonimowi dobrzy ludzie („Fakt”, 23-24 lipca i 15
września 2011).

ówce-Wa³kach
nowskiej operację „Burza”. Natomiast dwa
lata później do zajętego przez UB i ORMO
budynku szkoły wdarła się grupa partyzantów z poakowskiego oddziału operującego na terenie Woli Rzędzińskiej i Wałek,
którzy przybyli uwolnić trzech więzionych
w szkole konspiratorów.
- Monografia szkoły w Jodłówce-Wałkach to bardzo rzetelne i cenne opracowanie, które uzupełnia naszą widzę o szkolnictwie na terenie tej miejscowości, o historii wsi i całego regionu – podkreśla kierownik Gminnej Biblioteki Adam Ryba. Książka będzie dostępna we wszystkich
naszych bibliotekach i jestem przekonany,
że znajdzie wielu czytelników– dodaje.
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Oliwier (2 lata) i Bartuś (4 lata) z Bełchatowa będą rehabilitowani dzięki zbiórce pieniędzy – akcji „Krok nadziei” Fundacji „Faktu”. Bartuś ma wodogłowie i
niedrożność przełyku. Oliwier ma problemy z utrzymaniem główki. Rodzice tych
dzieci otrzymali cztery tysiące złotych na
rehabilitację. Dalej są zbierane pieniądze
dla tych małych chorych dzieci. W prasie
jest podany numer konta Fundacji „Faktu” na leczenie chorych dzieci, których w
naszym kraju jest bardzo dużo.
Łukasz (12 lat) i jego brat Bartek (8
lat) nie mówią i nie słyszą. Są karmieni
dojelitowo. Rodzice tych dzieci Joanna
i Jacek otrzymali od Fundacji Faktu
12,9 tysiąca złotych na długą rehabilitację i zapewnienie dzieciom całodobowej opieki. Inne chore dzieci też otrzymują pomoc pieniężną, bo nie brakuje
ofiarodawców.
Dowiedziałem się z dziennika „Polska
Gazeta Krakowska” (18 lutego 2011), że
znaleźli się dobroczyńcy dla chorego Michałka G. (powiat oświęcimski), który
urodził się z połówką serduszka. Jak pisze gazeta, los tego dziecka poruszył do
głębi wiele osób, które za pośrednictwem
„Gazety Krakowskiej” śledzą jego walkę o życie. Wśród wielu darczyńców jest
ks. kardynał Stanisław Dziwisz, który
na leczenie chorego Michałka przekazał
na licytację zegarek z ingresu. Zegarek
został wylicytowany na 10 900 złotych.
Także do redakcji „Gazety Krakowskiej”
skoczek narciarski Adam Małysz przekazał dla chorego Michałka na aukcję
swój kombinezon narciarski, którego
używał blisko sześćdziesiąt razy, nieraz
stając w nim na podium. To unikatowy
egzemplarz głównie za sprawą dedykacji, którą mistrz narciarski własnoręcznie złożył na prawej nogawce. Napisał

specjalnie dla Michałka srebrnym flamastrem: „Ze sportowym pozdrowieniem
i życzeniami zdrowia” („Polska Gazeta
Krakowska”, 18 lutego 2011)
Dnia 13 sierpnia 1991 roku Papież
Jan Paweł II odwiedził szpital pediatryczny w Prokocimiu. Powiedział:
„Drogie dzieci, które przebywacie w tym
Instytucie, aby powrócić do zdrowia…
Opatrzność Boża sprawiła, że pierwsze
kroki na szlaku tej pielgrzymki, było mi
dane skierować do szpitala i to do szpitala dziecięcego… Ja wiem, drogie dzieci, że wy i wasi rodzice pragnęlibyście
mnie przyjąć w waszych domach, w kościele, w szkole, może na boisku, przy dobrym zdrowiu i pełnej sprawności…
Tego zdrowia ja wam życzę z całego serca i modlę się o nie... Modlę się, by –
mimo choroby – było wam dobrze w tym
szpitalu, byście spotkały kochających
was ludzi, mądrych lekarzy, troskliwe
pielęgniarki i pielęgniarzy, dobrych kolegów i koleżanki. W chwilach trudniejszych gdy będzie wam źle, drogie dzieci,
bardzo źle popatrzcie na Chrystusa
ukrzyżowanego, który zmartwychwstał.”
Papież wyraził uznanie dla lekarzy i pielęgniarek: „Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praca lekarza, pielęgniarki,
każda praca wśród chorych jest służbą
Chrystusowi: «Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili» (Mt 25, 40).
Papież wspomniał też o pracy księży kapelanów tego szpitala i siostry zakonne.
(„Currenda” nr 1-3, styczeń-marzec
1992, s. 236-240).
Drodzy Rodzice. Wasze dzieci urodziły się zdrowe i dlatego jesteście szczęśliwi. Dziękujcie za to Bogu w tajemnicy
Opatrzności. Ale pamiętajcie, że wiele
matek urodziło chore dzieci, co nie jest
karą, lecz niezgłębioną tajemnicą. Te
chore dzieci będą wymagać długiego leczenia, nawet wielu lat. Mimo to rodzice tych dzieci nie załamują się. Kierując się macierzyńskim instynktem, a
zwłaszcza wiarą, dając chorym dzieciom
wiele serca, czasu, sił, pieniędzy ofiary,
nawet nie szczędząc łez. Trzeba im pomóc. Wielką pomocą będą dla nich fundacje, sponsoringi, jawne lub skryte datki i oczywiście modlitwa. Bo rodzicom,
którzy wychowują chore dzieci, trzeba
wiele sił, samozaparcia, laski Bożej.
Dlatego dla nich pomoc duchowa i materialna jest bardzo potrzebna. Bądźmy
ludźmi opatrznościowymi, którym
Opatrzność Boża podpowiada i zachęca
do pomocy chorym dzieciom.
ks. dr Tadeusz Wolak
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