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ze mną rozmów w tej sprawie. Wystą-
piła natomiast do gminy z roszczeniem
wydania nieruchomości. Wtedy dopie-
ro, nie kwestionując prawa spadko-
bierców rodziny Marszałkowiczów
zwróciliśmy się do sądu o uznanie na-
szego prawa do zasiedzenia, gdyż szko-
ła i ośrodek zdrowia funkcjonują tam
już od czterdziestu lat, a remiza OSP
jeszcze dłużej.

Pełnomocnik rodziny twierdzi na-
tomiast coś dokładnie przeciwnego:
że to pan nie chciał rozmawiać, tyl-
ko wkroczył na drogę sądową.

Ja na szczęście dysponuję całą kore-
spondencją, jaką w tej sprawie prowa-
dziłem z panią Anną Kobryń i tymi
dowodami jestem w stanie potwierdzić
prawdziwość moich słów.

Nie zmienia to jednak faktu, że sy-
tuacja jest trudna.

To prawda, sytuacja stała się bardzo
trudna. Przyznaję, że jest to chyba naj-
większe wyzwanie, z jakim przyszło mi
się zmierzyć. Dlatego, widząc niechęć
pani Anny Kobryń do rozmów ze mną,
zaangażowałem kancelarię prawną –
jedną z najlepszych w kraju – prowa-
dzoną przez byłego Ministra Sprawie-
dliwości pana profesora Zbigniewa
Ćwiąkalskiego, uznając, że któż – je-
śli nie on – może tę sprawę lepiej po-
prowadzić. Jednocześnie przygotowa-
liśmy rynkową wycenę nieruchomości
opiewającą na 1,9 mln złotych za
wszystkie tereny. Jest to wycena dość
wysoka, kwalifikująca te grunty jak

mi, wolał pan wkroczyć z nimi na
drogę sądową?

Informacja, że nie chciałem rozma-
wiać, to przekłamanie, któremu prze-
czy zachowana w urzędzie gminy ko-
respondencja na ten temat. Jest ona
prowadzona najpierw z panią Zofią
Marszałkowicz, a później z panią
Anną Kobryń od dwudziestu lat, mnie
dotyczy więc tylko jej część. W pismach
wysyłanych do pani Anny Kobryń
(wnuczki Zofii Marszałkowicz) dekla-
rowałem chęć porozumienia, rozmów
w celu polubownego rozwiązania spra-
wy, deklarowałem chęć spotkania w
celu wyjaśnienia trudnych kwestii. W
odpowiedzi otrzymywałem jedynie
żądania do wydania nieruchomości,
informacje, że przeciwko gminie przy-
gotowany jest pozew do sądu itp. W
żadnym piśmie – wbrew głoszonym po-
głoskom na ten temat – nigdy nie pa-
dła też propozycja sprzedaży gminie,
nie została wymieniona żadna kwota,
za którą moglibyśmy te tereny kupić.
Dodajmy, że dokonanie zakupu nie
leży w kompetencji wójta, ale Rady
Gminy, która podejmuje uchwałę, a
wójt jest jedynie jej wykonawcą. Za-
nim w tegorocznym budżecie Rada
Gminy zabezpieczyła 1,5 miliona zło-
tych na wykup terenów, daliśmy znak
dobrej woli, rezerwując w ubiegłorocz-
nym budżecie 200 tys. złotych jako po-
czątek zakupu dworku, który służyłby
mieszkańcom. Znalazłaby się w nim
instytucja kultury, biblioteka, a także
izba pamięci rodziny Marszałkowi-
czów, bo to także proponowaliśmy. Nie-
stety, pani Anna Kobryń nie podjęła

Panie wójcie, jakie błędy popełnił
pan w sprawie terenów po rodzinie
Marszałkowiczów w Zgłobicach?

Jeśli mamy mówić o błędach, to powin-
niśmy cofnąć się do roku 1945, kiedy
władza ludowa niezgodnie nawet z
ustanowionym przez siebie zbójeckim
prawem odebrała rodzinie Marszałko-
wiczów ich majątek. Tereny, o których
teraz mówimy, zostały przejęte przez
Skarb Państwa, a w kolejnych latach
powstały na nich liczne budynki m. in.:
szkoła, ośrodek zdrowia, remiza OSP,
a także boisko sportowe. Powstawały
one – w dużej mierze ze składek miesz-
kańców – w latach 50. i 60., a więc mają
już nawet pół wieku. Na początku lat
dziewięćdziesiątych – wraz z zadania-
mi – tereny te oraz stojące na nich bu-
dynki Skarb Państwa przekazał samo-
rządom. I tutaj był kolejny błąd – prze-
kazania przez nasze państwo samorzą-
dowi obiektów, co do których były skła-
dane roszczenia spadkobierców i scedo-
wanie na gminę kosztów ponoszenia
tych roszczeń. To tak, jakby dać komuś
prezent, a potem powiedzieć mu, że za
ten prezent musi słono zapłacić. Dodaj-
my, że śp. pani profesor Zofia Marszał-
kowicz, kiedy na początku lat 90. wy-
stępowała z roszczeniem pod adresem
Skarbu Państwa, podkreślała w kore-
spondencji z gminą, że nie rości sobie
praw do obiektów na tym terenie,
zwłaszcza szkoły. Potwierdziła to, co
pamiętają starsi mieszkańcy Zgłobic,
na zebraniu wiejskim.

Nie zaprzeczy pan jednak, że za-
miast rozmawiać ze spadkobierca-

Mo¿e czas zmieniæ sposób myœlenia...
Rozmowa z wójtem Gminy Tarnów Grzegorzem Kozio³em na temat sytuacji w Zg³obicach.

dokończenie na stronie 5
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NASZE SPRAWY

Fotoradar w akcji
Straż Gminna Gminy Tarnów informu-

je, że fotoradar ustawiony jest w Tarnow-
cu przy drodze wojewódzkiej 977.

SprawdŸ swój dowód
Masz dowód osobisty z 2001 roku?

Sprawdź termin ważności! Wymiana do-
wodu jest bezpłatna!

Składam serdeczne podziękowanie
wszystkim mieszkańcom Tarnowca,
którzy po raz kolejny obdarzyli mnie
zaufaniem, oddając swój głos w
wyborach na sołtysa. Obiecuję, że
nie zawiodę pokładanego we mnie
zaufania.
Z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych wszystkim Miesz-
kańcom Gminy Tarnów pragnę
złożyć najserdeczniejsza życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Jan Nowak

To bardzo dobra wiadomość dla
mieszkańców Woli Rzędzińskiej – pla-
nowana modernizacja kolei nie pocią-
gnie za sobą likwidacji istniejących
dotychczas wiaduktów i przejazdów
kolejowych, ale wręcz przeciwnie –
poprzez ich modernizację staną się
bezpieczniejsze dla użytkowników.

Nie od razu jednak było to oczywiste.
Pierwotne plany zakładały bowiem, że –
po wybudowaniu równoległych do torów
dróg dojazdowych mieszkańcy Woli Rzę-
dzińskiej mogliby przejeżdżać przez tory
tylko w jednym miejscu. - Na takie rozwią-
zanie jako gminny samorząd absolutnie
nie mogliśmy się zgodzić – mówi wójt Grze-
gorz Kozioł. Włodarzowi gminy wtóruje
sołtys wolańskiego sołectwa nr 1 Mieczy-
sław Nytko. - Pozostawienie tylko jedne-
go przejazdu w praktyce spowodowałoby

podzielenie miejscowości na dwie części.
To niedopuszczalna sytuacja, że - by doje-
chać do sąsiada „zza miedzy”, - trzeba by
było pokonać kilka kilometrów. Ponadto
takie skanalizowanie ruchu spowodowa-
łoby spadek bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym nie tylko na samym przecięciu dro-
gi z torami, ale na całej długości dróg do-
jazdowych – dodaje.

W konsekwencji udało się wynegocjo-
wać, że modernizacja kolei nie pociągnie
za sobą utrudnień, ale ułatwienie życia
mieszkańców, o przejazdy staną się wygod-
niejsze i bezpieczniejsze. Najbardziej da się
to odczuć na drodze powiatowej w kierun-
ku Ładnej, gdzie zamiast kolejowej rogat-
ki i oczekiwania samochodów na przejazd
pociągu, pojawi się wiadukt, co w zdecy-
dowany sposób upłynni ruch na przejeź-
dzie.

reklama

Modernizacja kolei w Woli Rzêdziñskiej

PRZEJAZDY POZOSTAJ¥

Dzięki wybudowaniu w tym miejscu
wiaduktu zdecydowanie wzrośnie
bezpieczeństwo i płynność ruchu.
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rego przyjęciem radni zagłosowali
jednogłośnie, zarówno po stronie wy-
datków, jak i dochodów – utrzyma-
ny jest na poziomie ubiegłego roku.
- Wszystkie zadania, które do tej
pory realizowaliśmy jako gmina lub
były z budżetu gminy dofinansowy-
wane, będą utrzymane – podkreśla
włodarz Gminy Tarnów. - Ponadto
znalazła się w nim duża ilość zadań
inwestycyjnych i zostały zabezpie-
czone środki na wszystkie zadania
inwestycyjne, na które będziemy

składać wnioski o dofinansowanie ze środ-
ków unijnych – dodaje.

Gminne obchody Dnia
Babci i Dnia Dziadka

W sobotę, 22 stycznia w nowej sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej w Błoniu,

po raz pierwszy w historii Gminy Tarnów,
odbyły się gminne obchody Dnia Babci i
Dnia Dziadka. Przed obecnymi na sali bab-
ciami i dziadkami najpierw zaprezentował
się Zespół Pieśni i Tańca „Mali Świercz-
kowiacy”,  a następnie przedszkolaki
i pierwszoklasiści z Błonia. Nie zabrakło

Spotkania op³atkowe
dla seniorów

Styczeń upłynął pod hasłem Noworocz-
nych spotkań opłatkowych dla seniorów
we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy. Opłatki odbyły się: 8 stycznia –
w Białej i Zgłobicach, 11 stycznia – w No-
wodworzu, 13 stycznia – w Jodłówce-Wał-
kach, 15 stycznia – w Błoniu i Koszycach
Małych, 16 stycznia – w obydwu sołec-
twach Woli Rzędzińskiej, 20 stycznia –
w Porębie Radlnej, 21 stycznia – w Łękaw-
ce, 22 stycznia – w Koszycach Wielkich i
Radlnej, 23 stycznia w Zawadzie, 29 stycz-
nia w Tarnowcu i Zbylitowskiej Górze.
Nowością w tym roku były osobne spotka-
nia dla seniorów miejscowości Radlna,
Poręba Radlna i Nowodworze, gdyż do-
tychczas odbywały się one w domu wielo-
funkcyjnym w Radlnej.

Gmina z nowy bud¿etem
We wtorek, 25 stycznia Rada Gminy Tar-

nów na swej czwartej sesji przyjęła uchwa-
łę budżetową na rok 2011. Budżet, za któ-

również życzeń, tradycyjnego „Sto lat”
oraz tortu.

Niezwyk³a publikacja
z cennymi fotografiami

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy
Tarnów wydała album zatytułowany
„Gmina Tarnów w starej fotografii”. Zo-
stał on przygotowany przez pracowników
biblioteki w ramach tak zwanych małych
projektów Lokalnej Grupy Działania Sto-
warzyszenia „Zielony Pierścień Tarnowa”
i zawiera kilkaset gromadzonych od ubie-
głego roku starych zdjęć udostępnionych
przez mieszkańców gminy.

Autorzy publikacji pragną serdecznie
podziękować przede wszystkim mieszkań-
com gminy, którzy udostępnili fotografie,
a ponieważ archiwum będzie nadal uzu-
pełniane, Gminna Biblioteka Publiczna
Gminy Tarnów wciąż czeka na kolejne cie-
kawe zdjęcia.

Jase³ka w £êkawce
Dwa przedszkola i jedenaście szkół pod-

stawowych z terenu Gminy Tarnów wzięło
udział w tegorocznym XIII Gminnym Prze-
glądzie Grup Kolędniczych i Jasełkowych,
jaki odbył się w sobotę, 29 stycznia w Szko-
le Podstawowej w Łękawce. Laureatami
konkursu w I grupie zostały przedszkolaki
z Publicznego Przedszkola w Tarnowcu. W
drugiej grupie (uczniowie z klas 1-3) jury
przyznało pierwsze miejsce dzieciom ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędziń-
skiej, natomiast w grupie trzeciej (ucznio-
wie klas 4-6) – kolędnikom ze Szkoły Pod-
stawowej w Zawadzie. W sumie w przeglą-
dzie uczestniczyło około 350 dzieci.
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Zebrania wiejskie
Na przełomie stycznia i lutego we

wszystkich miejscowościach gminy Tar-
nów odbyły się posiedzenia najważniej-
szych organów uchwałodawczych sołectw
czyli zebrania wiejskie. Cykl zainaugu-
rowany został 24 stycznia w Zbylitow-
skiej Górze, zaś następnie zebrania od-
były się kolejno: w Koszycach Wielkich i
sołectwie nr 1 w Woli Rzędzińskiej (28
stycznia), Zgłobicach (30 stycznia), Po-
rębie Radlnej i Radlnej (31 stycznia), Bia-
łej (1 lutego), Łękawce (2 lutego), Zawa-
dzie (3 lutego), Nowodworzu, Tarnowcu
(4 lutego), Koszycach Małych (5 lutego),
sołectwie nr 2 w Woli Rzędzińskiej, Jo-
dłówce-Wałkach i Błoniu (6 lutego). We
wszystkich zebraniach, obok sołtysa i
członków rad sołeckich, uczestniczyli
przedstawiciele władz gminy – głównie
wójt Grzegorz Kozioł i jego zastępca Sła-
womir Wojtasik, a także funkcjonariusze
Straży Gminnej. Oprócz tematów cha-
rakterystycznych dla danej miejscowości
najważniejsze postanowienia zebrań to:
uchwalenie planu wydatków sołectw,
przyjęcie sprawozdań z pracy sołtysów i
rad sołeckich oraz zgłoszenie propozycji
kandydatur na sołtysów i członków rad
sołeckich.

Wsparcie dla m³odych
sportowców

We wtorek, 15 lutego wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł zawarł umowę o sponsorin-
gu z Natalią Zauchą – koszykarką z Radlnej
i Adamem Krysą – brydżystą z Błonia.Na-
talia Zaucha ma siedemnaście lat. W sezo-
nie 2008-2009 Natalia uzyskała powołanie
do kadry wojewódzkiej. Brała udział w licz-
nych zgrupowaniach, dwóch turniejach
i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Do

dokończenie na stronie 4

sukcesów Natalii należą m. in.: Mistrzostwo
Małopolski w kategorii kadetek w sezonach
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, III miej-
sce na Ogólnopolskim Turnieju Koszyków-
ki wywalczone w 2009 roku w Warszawie,
zdobyte wraz z kadrą wojewódzką VIII miej-
sce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży w Starachowicach oraz IV miejsce w Pu-
charze Gorców kadr wojewódzkich w No-
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wym Targu – również w 2009 roku, III miej-
sce w I liga B kobiet w sezonie 2009/2010,
osiągnięty półfinał MP juniorek starszych
oraz ćwierćfinał MP juniorek – obydwa w
sezonie – 2009/2010. Wiele osiągnięć w za-
kresie brydża sportowego ma na swoim kon-
cie dwudziestolatek Adam Krysa. Należą do
nich m. in.: I miejsce w turnieju par mixto-
wych, IV miejsce w turnieju par OPEN oraz
III miejsce w turnieju drużynowym na Mi-
strzostwach Polski juniorów 19-20 lat
w 2010 roku, VI miejsce w turnieju par
OPEN na Akademickich Mistrzostwach
Polski 2010, VI miejsce Mistrzostwach Eu-
ropy Juniorów i I miejsce w turnieju par na
Mistrzostwach Małopolski Juniorów. Adam
uzyskał także tytuł Gracza Roku 2010 Mia-
sta Tarnowa.

So³tysi wybrani
W dwie niedziele, 20 i 27 lutego mieszkań-

cy Gminy Tarnów wybrali swoich sołtysów
oraz Rady Sołeckie. Najbardziej emocjonu-
jąco wybory przebiegały w Białej, gdzie Bry-
gida Brożek pokonała urzędującą od kilku

kadencji Zofię Radzik... czterema głosami.
W Jodłówce-Wałkach urzędującego sołtysa
Lucjana Olszówkę pokonał radny poprzed-
niej kadencji Ryszard Cop, w Koszycach
Małych – w rywalizacji o schedę po sołtysie
Walentym Bryndalu – Łukasz Potępa pew-
nie pokonał Marię Wróbel, zaś w Radlnej
kandydujący samotnie Janusz Tadel otrzy-
mał tylko dwa głosy przeciw. W pozostałych
miejscowościach wybory wygrali dotychcza-
sowi sołtysi: w Błoniu – Antoni Batko, w Ko-
szycach Wielkich – Stanisław Ptak, w
Łękawce – Marek Nowak, w Nowodworzu –
Andrzej Głąb, w Porębie Radlnej – Wojciech
Hońdo, w sołectwie nr 1 na Woli Rzędziń-
skiej – Mieczysław Nytko, zaś w sołectwie
nr 2 – Tadeusz Stach, w Zawadzie – Zbigniew
Partyński, w Zbylitowskiej Górze – Dariusz
Żurek i w Zgłobicach – Józef Jamróg. W tej
grupie najlepszy wynik – ponad 95% głosów
„za” – osiągnął Mieczysław Nytko, który był
jedynym kandydatem w sołectwie nr 1
w Woli Rzędzińskiej, zaś w bezpośredniej ry-
walizacji najlepszy okazał się Stanisław
Ptak, który pewnie pokonał swego kontrkan-
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dydata, uzyskując ponad 83 % głosów. Ze
względu na błąd w karcie do głosowania 27
lutego miały miejsce powtórzone wybory w
Tarnowcu. Mieszkańcy tej miejscowości
udzielili zdecydowanego poparcia dotychcza-
sowemu sołtysowi Janowi Nowakowi. Syl-
wetki sołtysów oraz składy nowo wybranych
Rad Sołeckich prezentujemy wewnątrz nu-
meru.

Akcja krwiodawstwa
w Koszycach Ma³ych

W niedzielę, 27 lutego Ochotnicza Straż
Pożarna w Koszycach Małych po raz kolej-
ny zorganizowała Akcję Honorowego Odda-
wania Krwi. Do oddania krwi zgłosiło się
blisko czterdzieści osób, po wstępnym ba-
daniu zakwalifikowało się trzydziestu jeden
dawców. W sumie pobrano prawie czterna-
ście litrów krwi. Oprócz strażaków z Koszyc
Małych w akcję włączyli się ochotnicy z Klu-
bu Honorowych Dawców Krwi przy OSP
Zakrzów.
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łuchowie oraz Anna Stec z Woli Rzędziń-
skiej, a także Maria i Jan Szeligowie ze
Zgłobic.

Pieni¹dze na remizê
Sukcesem zakończyły się starania gmin-

nego samorządu o pieniądze z programu
„Małopolskie remizy” prowadzonego przez
samorząd województwa małopolskiego.
Pozyskane czterdzieści tysięcy złotych zo-
staną wykorzystane na modernizację bu-
dynku remizy OSP w Białej. - Dzięki po-
zyskanym pieniądzom w budynku tym
zostanie wykonana modernizacja węzła
sanitarnego i kuchni oraz adaptacja pod-
dasza dla potrzeb młodzieży – informuje
Sławomir Wojtasik, zastępca wójta.

Nowe si³ownie
Rozwija się cieszący się dużą popular-

nością realizowany w gminie program
urządzania siłowni w poszczególnych
miejscowościach. Po Koszycach Małych,
Koszycach Wielkich i Woli Rzędzińskiej,
tym razem przyszła pora na Błonie,
Białą i Zawadę, do których sprzęt został
zakupiony pod koniec marca. Nieoficjal-
nie siłownie już funkcjonują, a wkrótce
odbędzie się oficjalna inauguracja ich
działalności. - Bardzo cieszymy się, że
nasze propozycje poprawy oferty spędza-
nia wolnego czasu cieszą się zaintere-
sowaniem mieszkańców – podkreśla ko-
ordynująca program siłowni Anna Pie-
czarka, kierownik Gminnego Centrum
Animacji Kulturalnej.

Najm³odsi sprawdzili sw¹
wiedzê po¿arnicz¹

W piątek, 4 marca w Szkole Podstawowej
w Łękawce miał miejsce gminny etap  Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Wzięło w nim udział czterdziestu sześciu
uczniów ze wszystkich jednostek OSP z te-
renu gminy . W grupie pierwszej – uczestni-
ków do lat trzynastu I miejsce zajął Dawid
Bryg (OSP Jodłówka-Wałki), II – Edyta Kę-
dzior, zaś III – Maciej Krzyśko – oboje z OSP
Łękawka. W grupie drugiej – do lat szesna-
stu najlepsza okazała się Agnieszka Szosta-
kiewicz (OSP Zgłobice), drugie miejsce przy-
padło Agnieszce Hałun (OSP Łękawka), zaś
trzecie Markowi Kieciowi (OSP Biała).
Wśród najstarszych uczestników, w grupie
wiekowej do lat osiemnastu triumfował Ad-
rian Bisek przed Dawidem Łuczkowcem
(obaj OSP Jodłówka-Wałki), zaś na trzecim
miejscu uplasował się Damian Kowalski
(OSP Wola Rzędzińska).

Medale dla rodziców
¿o³nierzy

Osiem srebrnych medali „Za zasługi dla
Obronności Kraju” przypadło mieszkań-
com Gminy Tarnów – rodzicom żołnierzy.
Uroczystość wręczenia medali miała miej-
sce w poniedziałek, 7 marca w tarnowskim
Starostwie Powiatowym. Medale otrzyma-
li: Danuta Bednarz oraz Teresa i Wiesław
Smołowie z Poręby Radlnej, Maria Fikas
oraz Zofia i Antoni Strzesakowie ze Zbyli-
towskiej Góry, Pelagia i Jan Podstawscy z
Koszyc Małych, Zofia i Aleksander Smo-

Promesa dla gminy
Kolejną rekordową promesę na usu-

wanie skutków klęsk żywiołowych
otrzymał z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji samorząd
Gminy Tarnów. Tym razem opiewa ona
na 1,9 miliona złotych i jest najwięk-
sza w całym powiecie. - Bardzo się cie-
szę, że MSWiA dostrzegło nasze potrze-
by i doceniło dobrze przygotowane
wnioski. Dzięki temu, razem ze środ-
kami własnymi, które zarezerwowali-
śmy w naszym gminnym budżecie, na
odbudowę dróg zniszczonych przez
wodę, przeznaczymy w tym roku 2,3
miliona złotych – podkreśla zastępca
wójta Sławomir Wojtasik. Zaznacza jed-
nak od razu, że nie wszystkie drogi
wymienione na promesie mogą być za
te pieniądze odbudowane, gdyż na ten
cel trzeba by przeznaczyć około ośmiu
milionów złotych. - Z praktyki wiemy,
że nie wystarczy bowiem tylko położyć
nakładkę asfaltową, bo takie drogi
szybko ulegają ponownemu zniszcze-
niu, ale lepiej wybudować drogi z praw-
dziwego zdarzenia – z odpowiednią pod-
budową i odwodnieniem. Tak staramy
się robić, bo tylko w ten sposób wyko-
nywane drogi są w stanie oprzeć się
kolejnym falom powodziowym. Widać
to choćby na przykładzie ulic Zimna
Woda i Środkowa w Tarnowcu, czy tzw.
„Południowej” w Woli Rzędzińskiej.
Robimy zatem mniej, ale dobrze – kon-
kluduje.

reklama
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Sale do wynajêcia
pod działalność gospodarczą albo
działki budowlane, a nawet wyższa,
gdyż grunt pod szkołą wyceniony zo-
stał za około 9 tys. zł./ar, zaś działki
budowlane w Zgłobicach można kupić
znacznie taniej. Przedstawiłem pani
Annie Kobryń ofertę na 1,5 mln. Uwa-
żam, że jest to uczciwa kwota. Dodam,
że jeśli dojdzie do wykupu, wystąpimy
z roszczeniem w tej sprawie do Skar-
bu Państwa. Na moją ofertę nie dosta-
łem jednak odpowiedzi, choć w dal-
szym ciągu mam nadzieję, że może jed-
nak zostanie ona przyjęta.

To dlaczego gminny samorząd posta-
nowił zmienić plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, aby zablokować
możliwości innego wykorzystania
tych terenów i stojących na nim
obiektów.

Nie zmieniamy planu i nie zmieniamy
funkcji terenu, tylko dokonujemy jego
uszczegółowienia. Chcemy wykluczyć sy-
tuację, że na tym terenie mogłyby po-
wstać obiekty inne niż szkoła, ośrodek
zdrowia czy boisko sportowe. Dodajmy,
że plan zagospodarowania przestrzen-
nego jest aktem prawa miejscowego, któ-
rego uchwalanie leży w kompetencji
Rady Gminy. To nie pierwszy przypa-
dek, również na terenie naszej gminy,

Z nową propozycją poprawy oferty
spędzania wolnego czasu wyszedł w
stronę mieszkańców samorząd Gminy
Tarnów.

- Udostępnienie hali widowiskowo-sporto-
wej w Koszycach Wielkich i jej stałe „obło-
żenie” przez mieszkańców w sposób dobit-
ny uświadomiło, że potrzeby w tym zakre-
sie są bardzo duże – mówi zastępca wójta
Elżbieta Chrząszcz.  - A dysponujemy prze-
cież sporą powierzchnią sal gimnastycznych
przy poszczególnych szkołach, które – choć
w znacznie mniejszym zakresie niż hala w
Koszycach – mogą znakomicie spełniać swoje
zadanie w przypadku grupy osób dorosłych,
które chcą poćwiczyć czy pograć na przykład
w siatkówkę.

Stąd też zrodził się pomysł, aby udostęp-
nić sale dorosłym mieszkańcom, którzy
chcą poprawić swoją kondycję fizyczną. Za
symboliczną opłatę, obejmującą tylko kosz-
ty zużytej energii oraz sprzątania, można
skorzystać z gminnych obiektów sporto-
wych zlokalizowanych przy szkołach. W
celu maksymalnego uproszczenia procedu-
ry udostępniania sal gimnastycznych, kom-
petencje w tym zakresie zostały skierowa-
ne bezpośrednio do dyrektorów szkół i to z
nimi należy uzgadniać terminy. - Ta oferta
już spotkała się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców i myślę, że mieszkańcy będą
chętnie z tej propozycji korzystać – mówi
Anna Chmura, dyrektor  ZSP w Tarnowcu.

kiedy lokalizacja obiektu celu publicz-
nego bierze górę nad interesem osób pry-
watnych.

A co z 3,5 milionami złotych, których
domagają się od gminy spadkobiercy
rodziny Marszałowiczów za bezu-
mowne korzystanie z działek?

I chyba w tym momencie objawia się ja-
sno, o co chodzi, zgodnie ze starym po-
wiedzeniem, że gdy nie wiadomo o co
chodzi, to na pewno o pieniądze. Nie
otrzymałem odpowiedzi na złożoną ofertę
kupna, ale nakaz zapłaty za bezumowne
korzystanie z działek, na których stoi
szkoła, ośrodek zdrowia, remiza OSP,
znajduje się boisko sportowe. Kwota 3,5
miliona w żadnym wypadku nie jest do
przyjęcia.
Jeśli wziąć te 3,5 miliona, których do-
maga się od nas pani Anna Kobryń, 1,5
miliona za grunty i 6 milionów, które
musiałaby nam zapłacić za budynek
szkoły, jeśli chce nim dysponować, to za
te pieniądze moglibyśmy wybudować
nowoczesne centrum medyczne, obiekt
sportowy z pełną infrastrukturą, remizę
oraz dwie szkoły z halami sportowymi.
Może więc czas zmienić sposób myślenia
w odniesieniu do zgłobickiego problemu.
Jednak przede mną spotkania z rodzi-
cami i Radą Gminy. Ich poproszę o de-
cyzję w tej sprawie.

Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze strony 1
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TRUDNE TEMATY

3. wprowadzania psów na tereny szkół,
przedszkoli, placów zabaw, cmentarzy i
boisk sportowych.

Za łamanie określonych zakazów są
przewidziane kary. Określają je art. 77 i
78 Kodeksu wykroczeń: Kto nie zachowu-
je zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia
podlega karze grzywny do 250 złotych albo
karze nagany. Kto przez drażnienie lub
płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że
staje się niebezpieczne, podlega karze
grzywny do 1000 złotych albo karze naga-
ny. Kary te w formie mandatów może na-
kładać Straż Gminna.

Na tym się psi problem nie kończy. Zgod-
nie z prawem wałęsającego się psa należy
umieścić w schronisku dla zwierząt. Obo-
wiązek ten – podobnie jak i utrzymanie psa
w schronisku – spoczywa na gminie. Koszt
miesięcznego utrzymania psa to nawet
pięćset złotych, a rocznie sześć tysięcy.
Jeśli pies nie znajdzie nowego właściciela
i w schronisku będzie przebywał do końca
swoich psich dni, a będzie to na przykład
dziesięć lat, to jego utrzymanie kosztować
będzie 60 tysięcy złotych. I choć dla gmi-
ny dysponującej siedemdziesięciomiliono-
wym budżetem nie jest to kwota poraża-
jąca, to jednak dodajmy – mówimy o jed-
nym psu, a jeśli będzie ich sto czy dwie-
ście. Wtedy okazuje się, że w skali kilku
czy kilkunastu lat będą to już nie dziesiąt-
ki, ale setki tysięcy, a nawet miliony zło-
tych. Niemożliwe? Zróbmy prosty rachu-
nek: sto psów po sześć tysięcy rocznie to
0,6 miliona, a za pięć lat to równe trzy
miliony złotych. Nikomu nie trzeba chyba
uświadamiać, jakie inwestycje można by
w gminie za te pieniądze zrealizować. I w
tym miejscu samo ciśnie się na usta pyta-
nie: dlaczego podatnik ma ponosić koszty
bezmyślności osób, które sprawią sobie psa
dla rozrywki, a kiedy przestanie ich to ba-
wić, po prostu go porzucają.

Pewnym rozwiązaniem mogłoby być
objęcie posiadaczy czworonogów specjal-
nym podatkiem. - Wszystko wskazuje na
to, że problem wałęsających się psów nie
zniknie, ale będzie się nasilał. Jeśli tak

Coraz większym problemem na te-
renie miejscowości Gminy Tarnów
stają się wałęsające psy. Część z nich
z pewnością jest bezpańskich, bo nie-
rzadko zdarza się, że po upływie
okresu fascynacji („Jaki fajny pie-
sek!”) pocieszny szczeniaczek staje
się dorosłym, często mało urodzi-
wym kundlem, pojawia się coraz wię-
cej kłopotów z jego utrzymaniem i
po prostu przestaje właścicieli inte-
resować. Najłatwiej wtedy „puścić
go wolno”, nie interesując się ani
jego losem, ani kłopotami, jakie
w przyszłości mogą w związku z tym
się pojawić. Część biegających swo-
bodnie psów jednak ma swoich wła-
ścicieli, którzy – wychodząc z zało-
żenia, że pies musi czasem sobie po-
biegać – dopuszczają do sytuacji, że
ich czworonogi krążą swobodnie po
ulicach, stwarzając zagrożenie dla
bezpieczeństwa innych. Ze zrozu-
miałych względów psie włóczęgo-
stwo nasila się wiosną, wtedy bo-
wiem „Matka Natura” nawet najbar-
dziej spokojne i najbardziej leniwe
psy zmusza do opuszczenia ojczystej
zagrody. Nie zwalnia to jednak wła-
ściciela od odpowiedzialności za
swego czworonoga, a jego obowiąz-
ki reguluje prawo.

Najważniejszy w tym względzie akt pra-
wa miejscowego „Regulamin utrzymania
porządku i czystości na terenie Gminy
Tarnów” w rozdziale VI określa obowiąz-
ki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
W myśl postanowień tego regulaminu oso-
by te zobowiązane są do:

1. utrzymywania zwierząt niebezpiecz-
nych w pomieszczeniach umożliwiających
ich wydostanie się na tereny przeznaczo-
ne do wspólnego użytku

2. umieszczenia w widocznym miejscu
ostrzeżenia o fakcie utrzymywania zwie-
rząt niebezpiecznych

3. usuwania odchodów pozostawionych
przez zwierzęta w pomieszczeniach i miej-
scach przeznaczonych do publicznego
użytku

4. stałego i skutecznego dozoru oraz re-
agowania w sytuacjach powodujących za-
kłócenie spokoju, porządku publicznego,
spoczynku nocnego wywołanego uporczy-
wym wyciem lub szczekaniem.

Natomiast kolejne zapisy tego regulami-
nu określają funkcjonujące w tym wzglę-
dzie zakazy. Osobom utrzymującym zwie-
rzęta domowe zabrania się:

1. wyprowadzania psów bez smyczy, a
psów agresywnych dodatkowo bez kagań-
ca;

2. pozostawiania psów bez opieki na te-
renach przeznaczonych do wspólnego
użytku;

będzie, trzeba będzie poważnie rozważyć
propozycje niektórych radnych sugerują-
cych wprowadzenie podatku dla psów,
choćby w symbolicznej kwocie na przykład
20 złotych rocznie – mówi zastępca wójta
Sławomir Wojtasik. Rozwiązanie to – choć
niosące dla posiadaczy psów pewne niedo-
godności związane z dodatkowym obcią-
żeniem finansowym, zapewniałoby gminie
dodatkowe pieniądze, niekoniecznie na
utrzymanie bezpańskich psów w schroni-
skach, ale na przykład na wdrożenie spe-
cjalnego programu wszczepienia chipów
wszystkim czworonogom. Zdaniem ko-
mendanta Straży Gminnej, Janusza No-
waka, stosunkowo niskim kosztem udało-
by się nad psim problemem zapanować. -
 Dzięki specjalnemu czytnikowi strażnik
byłby w stanie odczytać z odległości kil-
kunastu metrów, bez zbliżania się do psa
i narażania na uszkodzenie ciała, dane na
temat psa, a szczególnie poznać nazwisko
i adres właściciela. W ten sposób nie tylko
bardzo szybko udałoby się odnajdywać
zgubione, często wartościowe psy, ale tak-
że byłoby wiadomo kogo na przykład uka-
rać mandatem za porzucenie zwierzęcia
lub po prostu pozostawianie go bez opieki
i zachowania należytych środków bezpie-
czeństwa – mówi Janusz Nowak.

System chipów, pomimo swych nie-
wątpliwych zalet, ma tylko jedną po-
ważną wadę. Psy nie znają granic admi-
nistracyjnych, a zatem wprowadzenie
takiego systemu tylko w jednej gminie
mija się z celem. W chipowe psie dowo-
dy osobiste musiałyby zatem zostać wy-
posażone psy na stosunkowo dużym ob-
szarze na przykład powiatu, co wyma-
gałoby zaangażowania kilkunastu czy
kilkudziesięciu samorządów. Póki co
pozostaje więc... apelowanie do zdrowe-
go rozsądku i ewentualne kary porząd-
kowe. Ale czy to wystarczy. - To kolej-
ny trudny temat, z którym jako samo-
rząd musimy się zmierzyć. Mam nadzie-
ję, że nasi mieszkańcy wykażą w tej kwe-
stii zrozumienie i wspólnie uda się nam
ten problem rozwiązać – podsumowuje
Sławomir Wojtasik.

PSI PROBLEM
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Ju¿ od kilku miesiêcy mieszkañcy gminy
mog¹ korzystaæ z darmowych porad praw-
nych. Od stycznia prawnik £ukasz Karaœ
pe³ni³ dy¿ury w ka¿dy pi¹tek w so³tysów-
ce w Woli Rzêdziñskiej, od marca z pora-
dy prawnej mo¿na skorzystaæ nie tylko w
Woli Rzêdziñskiej, ale równie¿ w Nowo-
dworzu. Maj¹ one miejsce w ka¿dy 2 i 4
pi¹tek miesi¹ca: pomiêdzy 13.00 a 15.00
w Woli Rzêdziñskiej, a od 16.30 do 17.30
w Domu Ludowym w Nowodworzu.

Jak podkreśla wójt Grzegorz Kozioł,
pomysł uruchomienia bezpłatnych porad
prawnych dla mieszkańców zrodził się
podczas poniedziałkowych przyjęć. - Czę-
sto przychodzą oni do mnie ze swoimi pro-
blemami – mówi. - W wielu przypadkach
nie są to skomplikowane sprawy, a potrze-
ba tylko fachowej porady, jak je rozwią-
zać. W sukurs mieszkańcom, zwłaszcza
tym, których nie stać na fachową obsługę
prawną przyszedł młody prawnik działa-
jący w Stowarzyszeniu Doradców Praw-
nych z siedzibą w Warszawie, prowadzą-
cym działalność non profit i stawiającym
sobie na celu zwiększenie dostępności do
prawnika. Okazało się, że na tego typu
działania jest bardzo duże zapotrzebowa-
nie, którego przyczyn trzeba w dużej mie-

Prawnik Łukasz Karaś dwa razy w
miesiącu czeka na mieszkańców w Woli
Rzędzińskiej i Nowodworzu.

reklama

rze upatrywać w wysokich kosztach usług
prawnych.

- Jednorazowo na mój dyżur w jednej
miejscowości przychodzi 8-10 osób, choć
bywają dni, że jest ich czasem kilkana-
ście – mówi Łukasz Karaś. - Większość
spraw nie jest skomplikowana, a raczej
bardzo schematyczna. Zazwyczaj spra-
wy majątkowe takie, jak podziały czy
spadki oraz sprawy rodzinne, nie poja-
wiły się dotychczas przypadki spraw
karnych – dodaje.

W zasadzie Łukasz Karaś udziela wy-
łącznie porad, ale zdarza się też, że nie
odmawia również swej pomocy, jeśli cho-
dzi o przygotowanie pism, zwłaszcza kie-
dy daje się zauważyć, że dana osoba na-
prawdę tej pomocy potrzebuje. - Oczywi-
ście ofertę bezpłatnych porad prawnych
kierujemy wyłącznie do mieszkańców gmi-
ny i mamy na myśli głównie tych uboż-
szych, których nie stać na wynajęcie praw-
nika – podkreśla wójt Grzegorzy Kozioł.
Nie oznacza to jednak, że z pomocy praw-
nej nie mogą skorzystać inni, na przykład
drobni przedsiębiorcy, którzy – prowadząc
rodzinne firmy – nie mają szans na zatrud-
nienie radcy prawnego. Dla nich prawnik
zarezerwował czas podczas swoich dyżu-
rów w Nowodworzu.

Istnieje też szansa, że bezpłatne porady
prawne zadomowią się w gminie na stałe.
- Prowadzę rozmowy z wójtem Grzego-
rzem Koziołem na temat uruchomienia na
terenie gminy filii Stowarzyszenia – zazna-
cza Łukasz Karaś.

Prawnik dla mieszkañców
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Bia³a
sołtys: Brygida Brożek
Jedyna w gronie sołtysów przedstawicielka
płci pięknej funkcję tę pełni po raz pierwszy.
W wyborach pokonała również jedyną w po-
przedniej kadencji kobietę-sołtysa Zofię Ra-
dzik. Brygida Brożek ma 51 lat i jest samotną
matką. Mieszkanką Białej jest już po raz dru-
gi. Mieszkała bowiem w tej miejscowości do
23 roku życia, później wyjechała do Gryfic a
następnie po 27 latach znów powróciła do Bia-
łej. Pracuje zawodowo na stanowisku kierow-
nika baru.
W skład Rady Sołeckiej Białej wchodzą:
Witold Grzebieniarz, Stanisław Zych,
Stefan Kolak, Piotr Poradzisz, Artur
Halcarz.

B³onie
sołtys: Antoni Batko
Wybrany na kolejną, trzecią już kadencję soł-
tys Błonia ma 45 lat, jest żonaty i ma troje
dzieci. Z wykształcenia ogrodnik, uprawą ro-
ślin zajmuje się głównie hobbistycznie, nato-
miast pracuje zawodowo w pracuje w firmie
ochroniarskiej jako ochroniarz. W latach
1999-2003 był członkiem Rady Sołeckiej.
Działa także społecznie w Akcji Katolickiej.
W minionej kadencji zajął IV miejsce w kon-
kursie na najlepszego sołtysa Małopolski. W
ostatnich wyborach samorządowych był kan-
dydatem do Rady Powiatu Tarnowskiego.
Radę Sołecką Błonia tworzą: Adam Ta-
del, Józef Kuboń, Józef Kawula, Maria
Adamus i Anna Klimczak.

Jod³ówka-Wa³ki
sołtys: Ryszard Cop
Nowy sołtys Jodłówki-Wałek, pełniący tę
funkcję po raz pierwszy, jest jednocześnie
doświadczonym społecznikiem. Wśród peł-
nionych przez niego funkcji społecznych na-
leży wymienić: prezesurę LKS «Sokół» Wał-
ki, wieloletnią przynależność i pełnienie funk-
cji prezesa oraz przewodniczącego komisji
rewizyjnej OSP, przewodniczenie komiteto-
wi rozbudowy remizy oraz gazyfikacji wsi, a
także przez dwie kadencje pełnienie funkcji
radnego Gminy Tarnów w latach 2002-2010.
Ma 57 lat, jest żonaty i ma troje dzieci. Po-
siada wykształcenie wyższe techniczne. Jest
także emerytowanym oficerem policji.
Członkami Rady Sołeckiej Jodłówki-
Wałek zostali: Andrzej Czech, Czesław
Nytko, Tadeusz Pinas, Kazimierz Ko-
ściółek oraz Elżbieta Partyka.

Koszyce Ma³e
sołtys: Łukasz Potępa
Nowy sołtys Koszyc Małych ma 34 lata,
ukończył studia magisterskie w WSB-NLU
w Nowym Sączu, jest żonaty i ma trzy cór-
ki. Społecznikowską działalność samorzą-
dową dopiero rozpoczyna, ale – jak zapew-
nia – będzie dążył do poprawy warunków
życia społeczności lokalnej, wychodząc na-
przeciw potrzebom jednostek, które repre-
zentuje, licząc jednocześnie na dobrą
współpracę z mieszkańcami, miejscowym
radnym, Radą Sołecką oraz jednostkami

organizacyjnymi Koszyc Małych. - Dzięku-
ję panu sołtysowi Walentemu Bryndalowi
za wieloletnią pracę, przychylność i przy-
jazną atmosferę w czasie zmian personal-
nych w sołectwie, a wszystkim wyborcom
za okazane zaufanie i oddane głosy – pod-
kreśla.
W wyniku wyborów Radę Sołecką Ko-
szyc Małych tworzą: Marek Cichy, Jó-
zef Ślęzak, Grażyna Jasiak, Marek Bo-
gacz oraz Franciszek Dulęba.

Koszyce Wielkie
sołtys: Stanisław Ptak
Wybrany na swą kolejną, czwartą już ka-
dencję sołtys to rodowity koszyczanin. Jest
żonaty, ma troje dorosłych dzieci. Całe
swoje życie związał z Koszycami Wielkimi,
jest znanym w tej miejscowości społeczni-
kiem, przez dwie kadencje pełnił także
funkcję radnego, działał w wielu komite-
tach społecznych. Wielokrotnie odznacza-
ny, w minionej kadencji znalazł się rów-
nież w gronie laureatów konkursu na naj-
lepszego sołtysa Małopolski. Wraz z żoną
Barbarą prowadził gospodarstwo rolne,
pracował w Spółdzielni ,,Drzewiarz”.
Obecnie nie pracuje już zawodowo.
W skład Rady Sołeckiej Koszyc Wiel-
kich weszli: Krystyna Knych, Jerzy
Czernecki, Leszek Tomasik, Andrzej
Sępek, Cecylia Jarosz, Franciszka
Wrońska, Henryka Ptak, Małgorzata
Ignac i Władysława Durek.

£êkawka
sołtys: Marek Nowak
Sołtys wsi Łękawka funkcję tę pełni nie-
przerwanie od 1984 roku. W latach 1990-
2002, przez trzy kadencje był radnym Gmi-
ny Tarnów. W roku 2006 znalazł się w gro-
nie laureatów konkursu na najlepszego soł-
tysa Małopolski. Wraz z synem prowadzi
firmę transportowo-handlową, a także
małe gospodarstwo rolne, w którym reali-
zuje swoją życiową pasję, jaką jest hodow-
la koni.
Radę Sołecką Łekawki tworzą: Zbi-
gniew Filar, Maria Skultecka, An-
drzej Wzorek, Krzysztof Wzorek, a
także Krzysztof Kowalski.

Nowodworze
sołtys: Andrzej Głąb
Wybrany na kolejną, piątą już kadencję soł-
tys Nowodworza ma 50 lat, jest żonaty, ma
troje dorosłych dzieci. Jest znanym w tej
miejscowości społecznikiem. W czasie peł-
nienia funkcji w poprzednich kadencjach
we współpracy w miejscowymi radnymi i
Radą Sołecką doprowadził do realizacji
budowy wodociągu i kanalizacji, a w ostat-
nich latach – do uruchomienia w Nowo-
dworzu domu ludowego i boiska ze
sztuczną murawą, a także znacznej popra-
wy stanu dróg i chodników. Działania te
zamierza kontynuować w tej kadencji.
Członkami Rady Sołeckiej Nowodworza
zostali: Robert Radliński, Jacek Imbur-
ski, Tomasz Kuboń, Bolesław Choczyń-
ski i Tadeusz Miecznik.

So³tysi Gminy Tar
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Porêba Radlna
sołtys: Wojciech Hońdo
Sołtys Poręby Radlnej po raz pierwszy na tę
funkcję wybrany został w 1993 roku i spra-
wuje ją już czwartą kadencję. Jest znanym w
swej miejscowości społecznikiem, szczególnie
z działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej,
w której od lat pełni różne funkcje, był m. in.
jej prezesem, a obecnie – naczelnikiem. Jest
absolwentem technikum mechanicznego.
W skład Rady Sołeckiej Poręby Radlnej
weszli: Janusz Wzorek, Paweł Tyrka,
Małgorzata Skórka, Marcin Radliński
oraz Tadeusz Knapik.

Radlna
sołtys: Janusz Tadel
Funkcję sołtysa pełni po raz pierwszy, ale jest
bardzo doświadczonym samorządowcem,
gdyż już szóstą kadencję sprawuje mandat
radnego Gminy Tarnów. Ma 53 lata. Jest spo-
łecznikiem – inicjatorem komitetów społecz-
nych: telefonizacji, wodociągu, budowy dróg,
budowy domu wielofunkcyjnego i kanaliza-
cji. Jest członkiem rady duszpasterskiej oraz
Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Tarnow-
skiej, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Do Rady Sołeckiej miejscowości Radlna
wybrani zostali: Stanisław Budzik, Lucy-
na Gawełczyk, Krzysztof Banach, Piotr
Pudłowski oraz Dariusz Dąbrowski.

Tarnowiec
sołtys: Jan Nowak
Pełniący swą funkcję trzecią kadencję sołtys
Tarnowca ma 52 lata, jest żonaty, ma troje
dzieci. W obecnej i poprzedniej kadencji rad-
ny i wiceprzewodniczący Rady Gminy. Jest
także przewodniczącym Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej
oraz Koła Pszczelarskiego „Bartnik”. Były
ławnik Sądu Rejonowego w Tarnowie. Jako
sołtys ma zamiar zabiegać szczególnie o do-
kończenie rozbudowy szkoły, budowę kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego z boiskiem ze
sztuczną nawierzchnią oraz dokończenia bu-
dowy infrastruktury drogowej w swojej miej-
scowości.
W Radzie Sołeckiej Tarnowca pracują:
Wojciech Wajdowicz, Andrzej Mleczko,
Stanisław Szuba, Alina Barbachen, Je-
rzy Litwiński i Stanisław Zięba.

Wola Rzêdziñska (so³. nr 1)
sołtys: Mieczysław Nytko
Sołtys wolańskiego sołectwa nr 1 na swą drugą
kadencję został wybrany z prawie 95% popar-
ciem. Ma 61 lat, jest żonaty ma dwoje doro-
słych dzieci oraz jednego wnuka. Pięciokrot-
nie wybierany gminnym radnym, przez
czwartą kadencję Przewodniczący Komisji do
spraw Rodziny. Zawodowo pracuje w Szkole
Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej. Pra-
cuje także społecznie przy wydawaniu żyw-
ności unijnej, współpracuje z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej na rzecz osób potrze-
bujących, chętnie współpracuje z organizacja-
mi pozarządowymi.
Radę Sołecką w sołectwie nr 1 w Woli
Rzędzińskiej tworzą: Krzysztof Czar-

nik, Janina Halina Kozioł, Barbara Cy-
gan, Krzysztof Czarnik, Kazimierz Ce-
cot, Wanda Łachut, Wacław Ciochoń,
Andrzej Drwal, Stanisław Kuta i Tade-
usz Ciochoń.

Wola Rzêdziñska (so³. nr 2)
sołtys: Tadeusz Stach
Szef sołectwa nr 2 w Woli Rzędzińskiej jest
w sołtysowaniu prawdziwym weteranem,
swoją funkcję pełni bowiem już piątą kaden-
cję. Ma 55 lat, żonaty, dwoje dzieci. Przez 38
lat maszynista PKP, obecnie na emeryturze.
Jako sołtys w drugiej kadencji zajął II miej-
sce w konkursie na najlepszego sołtysa Ma-
łopolski. Ogromnym szacunkiem darzy ludzi
mieszkających na terenie sołectwa.
Do Rady Sołeckiej w sołectwie nr 2 w
Woli Rzędzińskiej wybrani zostali: An-
drzej Ziaja, Zbigniew Maślanka, Wie-
sław Guzik, Adam Kozioł, Jan Szepie-
lak, Andrzej Sobol, Czesław Kuta, Wła-
dysław Osikowski, Piotr Furmański,
Franciszek Roik

Zawada
sołtys: Zbigniew Partyński
Sołtys Zawady pełni swoją funkcję drugą ka-
dencję; pod koniec 2008 roku został sołtysem
po rezygnacji Tadeusza Kuli. Ma 53 lata, jest
żonaty, ma czworo dorosłych już dzieci. Jest
na emeryturze.
W skład Rady Sołeckiej Zawady
wchodzą: Wojciech Cebula, Łukasz Tyr-
ka, Jerzy Łątka, Robert Zima, Tadeusz
Nowak.

Zbylitowska Góra
sołtys: Dariusz Żurek
Sołtys Zbylitowskiej Góry pełni tę funkcję już
drugą kadencję. Ma 47 lat, jest żonaty, ma
jedną córkę. W ostatnich wyborach samorzą-
dowych został wybrany radnym Gminy Tar-
nów, jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Pra-
cuje zawodowo w spółce Automatyka, pełniąc
w swoim zakładzie pracy funkcję przewodni-
czącego NSZZ „Solidarność”. Był m. in. ław-
nikiem Sądu Okręgowego. Jako sołtys chciał-
by doprowadzić do ukończenia budowy domu
wielofunkcyjnego, basenu przy gimnazjum
oraz odnowy centrum miejscowości.
W skład Rady Sołeckiej Zbylitowskiej
Góry wchodzą: Marcin Klich, Tomasz
Tadel, Dariusz Jewuła, Anna Zielińska,
Franciszek Godek, Grzegorz Stańczyk,
Piotr Magiera.

Zg³obice
sołtys: Józef Jamróg
Sołtys Zgłobic ma 51 lat, jest żonaty, ma
czworo dzieci. Funkcję sołtysa pełni już trze-
cią kadencję. W poprzedniej i obecnej kaden-
cji radny Gminy Tarnów, w poprzedniej ka-
dencji pełnił dodatkowo funkcję wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy. Jest współzało-
życielem Ludowego Klubu Sportowego Zgło-
bice.
Radę Sołecką Zgłobic tworzą: Katarzy-
na Molek, Tadeusz Więcław, Stefan Ku-
kułka, Tadeusz Krakowski, Wiesław Bi-
skup.

arnów 2011-1015
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Jacek Kolak
- uczeń Publicznego
Gimnazjum nr 2 w
Tarnowcu, Wiceprze-
wodniczący Młodzie-
żowej Rady Gminy
Tarnów, członek ko-
misji ds. oświaty.

Micha³ Gut
- uczeń Publicznego
Gimnazjum nr 2 w
Tarnowcu, Wice-
przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Gmi-
ny Tarnów, członek
komisji ds. oświaty.

Katarzyna Koza
– uczennica Pu-
blicznego Gimna-
zjum nr 2 w Tar-
nowcu,członek ko-
misji ds. oświaty.

Monika Golec
– uczennica Pu-
blicznego Gimna-
zjum nr 2 w Tar-
nowcu, członek ko-
misji ds. oświaty.

£ukasz Poliszak
– uczeń Publiczne-
go Gimnazjum nr 2
w Tarnowcu, czło-
nek komisji ds.
oświaty.

Karolina Kawa
– uczennica Pu-
blicznego Gimna-
zjum nr 2 w Tar-
nowcu, członek ko-
misji ds. oświaty.

Monika P³aneta
– uczennica klasy II
Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Woli
Rzędzińskiej, czło-
nek Komisji Kultury.

M³odzie¿owa Rada Gminy Tarnów
Już dwie sesje ma za sobą Młodzieżowa Rada Gminy Tarnów. Na pierwszej swej sesji, 20 grudnia 2010 roku mło-

dzieżowi radni zorganizowali swoją pracę, wybierając przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz se-
kretarza rady, a także tworząc cztery komisje: Infrastruktury Sportowej, Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz Kultury.
Na drugiej sesji – 18 marca 2011 młodzi adepci samorządu zapoznali się z funkcjonowaniem gminnego samorządu.
Prezentujemy skład Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów.

Hubert ŒledŸ
– uczeń klasy II Pu-
blicznego Gimna-
zjum nr 3 w Koszy-
cach Wielkich, czło-
nek komisji sportu i
rekreacji.

Mateusz Zawadzki
– uczeń klasy I Pu-
blicznego Gimna-
zjum nr 3 w Koszy-
cach Wielkich, czło-
nek komisji sportu i
rekreacji.

Marcin Tabiœ
– uczeń klasy II Pu-
blicznego Gimna-
zjum nr 3 w Koszy-
cach Wielkich, czło-
nek komisji sportu i
rekreacji.

Katarzyna Gabory
– uczennica klasy II
Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Woli
Rzędzińskiej, prze-
wodnicząca komisji
ds. kultury, członek
komisji rewizyjnej.

Ma³gorzata Ko³odziej
– uczennica klasy II
Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Woli
Rzędzińskiej, czło-
nek Komisji Rewi-
zyjnej oraz Komisji
do Spraw Kultury.

Jadwiga Pacocha
– uczennica klasy II
Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Woli
Rzędzińskiej, czło-
nek komisji rewizyj-
nej.

Barbara Gêbiœ
– uczennica klasy II
Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Woli Rzę-
dzińskiej, członek ko-
misji rewizyjnej oraz
komisji ds. sportu i
rekreacji.

Maria Stêpak
– uczennica klasy
II  Publicznego
Gimnazjum nr 4 w
Zbylitowskiej Gó-
rze, przewodniczą-
ca komisji sportu i
rekreacji.

Gabriela Lazarowicz
– uczennica klasy
III Publicznego
Gimnazjum nr 4 w
Zbylitowskiej Gó-
rze, członek komisji
sportu i rekreacji.

Maria Witek
– uczennica klasy
III Publicznego
Gimnazjum nr 4 w
Zbylitowskiej Gó-
rze, członek komisji
sportu i rekreacji.

Karol Gut
– uczeń klasy III
Publicznego Gim-
nazjum nr 4 w Zby-
litowskiej Górze,
P r z e w o d n i c z ą c y
Młodzieżowej Rady
Gminy.

Klaudia Bocheñska
– uczennica klasy II
Publicznego Gim-
nazjum nr 4 w Zby-
litowskiej Górze,
członek komisji
sportu i rekreacji.

Ewelina Toczek
– uczennica klasy II
Publicznego Gim-
nazjum nr 3 w Ko-
szycach Wielkich,
członek komisji
sportu i rekreacji.

Sylwia Sobol
– uczennica klasy II
Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Woli
Rzędzińskiej, czło-
nek Komisji Kultury
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patrząc z tej perspektywy popeł-
niłem błąd – mówi wójt Grzegorz
Kozioł. - Przykro mi, że doniesie-
nie na mnie złożyli koledzy-sa-
morządowcy, którzy doskonale
zdają sobie sprawę, jak wygląda
praca w samorządzie.  Jeśli ktoś
uważnie prześledzi moje działa-
nia, to okaże się dla niego jasne,
że organizacja obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości w
koszyckiej hali nie była jedynie –
jak chcą to widzieć niektórzy –
„przedwyborczą hucpą”, ale ele-
mentem kilkuletniego planu
utrwalania w naszej lokalnej spo-
łeczności patriotyzmu i dobrze
pojmowanej narodowej dumy,
programu, którego częścią było
rozdawanie flag narodowych, lek-
cje historii w szkołach, obchody
świąt patriotycznych, organizo-
wanie pomocy dla Polaków za-
mieszkałych na Wschodzie – na
Ukrainie czy w Kazachstanie.
Robiłem to przez cztery lata i
będę to robił nadal. I w tym kon-
tekście czuję się usprawiedliwio-
ny, tym bardziej, że hala była na-
prawdę bezpieczna, miała

Wójt Gminy Tarnów Grze-
gorz Kozioł nie naraził życia i
zdrowia mieszkańców, organi-
zując w koszyckiej hali impre-
zę z okazji 11 listopada bez po-
zwolenia na użytkowanie – do
takiego wniosku doszli prowa-
dzący postępowanie w tej spra-
wie prokuratorzy z Dąbrowy
Tarnowskiej, podejmując de-
cyzję o umorzeniu śledztwa.

Tym samym potwierdzili wcze-
śniejsze identyczne ustalenia pro-
kuratorów tarnowskich. I znowu
okazało się, że jak Mickiewiczow-
skich Dziadach „buchnęło, za-
wrzało i zgasło”, a cała ta awantu-
ra była prawdopodobnie jedynie
konsekwencją gorączki kampanii
wyborczej, bowiem dziwnym zbie-
giem okoliczności obie sprawy
zbiegły się w czasie i dotyczyły nie
tylko wójta Gminy Tarnów, ale
także innych włodarzy, na przy-
kład Lisiej Góry, Szerzyn czy Ry-
glic.

- Zapewne ci, którzy podkre-
ślają, że wójt gminy powinien być
wzorem w przestrzeganiu obo-
wiązującego prawa, mają rację i

reklama

wszystkie wymagane prawem
odbiory, a zabrakło jedynie czy-
sto administracyjnej decyzji, jaką
jest wydanie pozwolenia na użyt-
kowanie – zaznacza.

Zapewniając, że hala jest bez-
pieczna, wójt Grzegorz Kozioł nie
mijał się z prawdą. Po wydaniu
decyzji zezwalającej na jej użyt-
kowanie rozpoczęła ona pracę
„pełną parą”. Jeszcze w grudniu,
tuż przed Świętami Bożego Na-
rodzenia w koszyckiej hali miała
miejsce wystawa gołębi poczto-
wych, którą w ciągu dwóch dni
odwiedziło ponad czterysta osób.

A HALA HULA...

Tam rozgrywała swoje mecze
żeńska drużyna koszykówki UKS
Koszyce Wielkie/PM Tarnów gra-
jąca w I lidze regionalnej. Nato-
miast w dniach 12-13 lutego od-
były się eliminacje Halowych
Mistrzostw Polski Samochodów
Sterowanych Radiem – jedna z
pięciu tego typu imprez, na któ-
rych zawodnicy zdobywają punk-
ty Mistrzostw Polski. Marzec z
kolei przebiegał pod znakiem
licznych zawodów sportowych –
gminnych i powiatowych dla
uczniów szkół podstawowych i

dokończenie na stronie 12
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Czy zniknie
poczta?

„Optymalizacją sieci placówek
pocztowych” nazwała Poczta Polska
swój plan likwidacji placówek pocz-
towych w szeregu mniejszych miej-
scowości w całym kraju, w tym na te-
renie gminy Tarnów. Na razie do
gminnego samorządu i sołtysów do-
tarła informacja dotycząca placówek
w Tarnowcu i Koszycach Wielkich, ale
zaniepokojeni są również mieszkań-
cy Zgłobic, a także – choć w mniej-
szym stopniu – Woli Rzędzińskiej, z
publikacji prasowych wnioskują bo-
wiem, że placówki pocztowe na
wsiach się nie uchowają.

- Nie przyjmiemy biernie tej wiadomości
– mówi Alicja Kusior, sekretarz gminy – lecz
podejmiemy starania, aby placówki poczto-
we na terenie gminy zostały utrzymane.
Oczywiście Poczta Polska jest podmiotem
prawa handlowego, działa w oparciu o zasa-
dy wolnego rynku i jako samorząd nie mamy
prawa jej nic nakazać. Pocztowcy muszą jed-
nak zdawać sobie sprawę, że ich firma jest
zarazem instytucją użyteczności publicznej
i nie zawsze powinna kierować się wyłącz-
nie rachunkiem ekonomicznym. Jako samo-
rząd mamy na uwadze przede wszystkim
ludzi starszych, którzy najwięcej korzystają
z usług poczty, choćby przez to, że nie ko-
rzystają z bankowości elektronicznej i muszą
gdzieś płacić swoje rachunki. A konieczność
wyjazdu na przykład do miasta – to nie tyl-
ko dodatkowe koszty. Trzeba mieć na uwa-
dze również trudności z poruszaniem, co w
starszym wieku jest sprawą niebagatelną.

Z planami Poczty Polskiej nie może pogo-
dzić się sołtys Tarnowca Jan Nowak. - Nie
wyobrażam sobie, żeby na terenie Tarnow-
ca nie było placówki pocztowej. Przecież ob-
sługuje ona cały południowy region gminy:
Tarnowiec, Zawadę, Porębę Radlną, Radlną,
Łękawkę, a i inne miejscowości już spoza te-
renu naszej gminy – w sumie około ośmiu
tysięcy mieszkańców – podkreśla. - A z ko-
lejek, które się ustawiają przed pocztowym
okienkiem można wysnuć jasny wniosek, że
pracy też pocztowcom nie brakuje. Dlacze-
go więc likwidować coś, co dobrze funkcjo-
nuje? Janowi Nowakowi wtóruje sołtys Ko-
szyc Wielkich Stanisław Ptak: - Nasza pocz-
ta obsługuje obszar zamieszkały przez pięć
tysięcy ludzi i jest naprawdę potrzebna.

Sołtysów nie przekonuje propozycja
świadczenia usług pocztowych przez agen-
tów. - Ważna jest to kwestia opłacalności.
Nawet jeśli ktoś się zdecyduje, to na przy-
kład po miesiącu może z niej zrezygnować i
okaże się, że mieszkańcy zostaną bez usług
pocztowych. I co wtedy? – pyta Stanisław
Ptak.

Mieszkańcy Zgłobic, choć do nich oficjal-
na informacja jeszcze nie dotarła, już są
przygotowani. - Już około dwieście osób zło-
żyło swe podpisy pod petycją w sprawie
utrzymania placówki pocztowej – informuje
sołtys Józef Jamróg.

tym osobom bardzo dziękuję. Chciałbym na-
tomiast zwrócić się z apelem do tych, którzy
z różnych powodów, może z braku czasu, jesz-
cze nie włączyli się w akcję wiosennych po-
rządków: posprzątajmy gminę wspólnie, a za-
oszczędzone w ten sposób pieniądze może-
my wykorzystać znacznie lepiej – konkludu-
je zastępca wójta.

...ale nie wypalajmy traw
Niestety, dla niektórych wiosenne porząd-

ki oznaczają wypalenie pozostałych z po-
przedniego roku traw i innych roślin. Nie-
rzadko wiąże się z tym dziwne przekonanie,
że powstający w wyniku spalenia popiół użyź-
nia glebę. W rzeczywistości ogień niszczy
doszczętnie nie tylko całą florę, ale również
żyjącą w tym środowisku faunę. - Pragnę za-
apelować do mieszkańców, aby powstrzyma-
li się całkowicie z wypalaniem traw, tym bar-
dziej, że wzrost nowych roślin jest już mocno
zaawansowany – mówi zastępca wójta Sła-
womir Wojtasik.

Warto uświadomić sobie, że wypalanie traw
przez rolników korzystających z unijnych
dopłat, grozi utratą części dotacji w ramach
wszystkich systemów wsparcia bezpośrednie-
go. Zasadniczo jest to 3%, ale każdy przypa-
dek rozpatrywany jest oddzielnie i kara ta
może być zarówno zmniejszona, jak i zwięk-
szona. To niejedyna kara finansowa, jaka
może dotknąć osobę wypalająca trawy. Gro-
zi za to bowiem nawet pięćsetzłotowy man-
dat. A w takich przypadkach, jak zapowia-
dają samorządowcy, Straż Gminna będzie re-
agować z całą stanowczością.

Wraz z nadejściem wiosny, przycho-
dzi czas wiosennych porządków. Dobrą
motywacją do ich rozpoczęcia są zbli-
żające się święta, utrwalona w naszej
kulturze tradycja zawsze bowiem każe
nam  przed świętami zrobić porządki.

Wiosenny bałagan co rok spędza sen z po-
wiek samorządowcom, bo to głównie na bar-
kach samorządów spoczywa kwestia posprzą-
tania zaśmieconych ulic czy chodników. Po
akcji zimowego utrzymania dróg pozostało
sporo piasku czy innych substancji, które w
czasie deszczu zmieniają się w błoto, a przy
wietrznej pogodzie wiatr powstają z nich
prawdziwe burze piaskowe - Na sprzątanie
po zimie co roku wydajemy niemałe kwoty,
które w znaczący sposób uszczuplają nasz
budżet – mówi zastępca wójta Sławomir Woj-
tasik. - Dlatego szukamy takich rozwiązań,
aby te dwie kwestie pogodzić – osiągnąć efekt
porządku i czystości, a także zaoszczędzić pie-
niądze w budżecie – dodaje.

Jednak na niektórych posesjach można
zaobserwować również takie widoki.

Posprz¹tajmy gminê po zimie

Niektórzy mieszkańcy, nie czekając na
apele, sami ruszyli do wiosennych
porządków.

Dlatego gminny samorząd, wzorem lat po-
przednich sięgnął w tym celu po więźniów. -
To bardzo dobre rozwiązanie, bowiem z tego
tytułu ponosimy jedynie koszty związane z ich
dowozem i wyposażeniem w narzędzia pracy
– konkluduje Mariusz Tyrka, kierownik refe-
ratu gospodarki komunalnej. - Zaś sama pra-
ca w większości przypadków niczym się nie
różni od pracy wykonanej przez profesjonalną
i nierzadko dość drogą firmę – dodaje.

Równocześnie gminny samorząd nie ukry-
wa, że w kwestii wiosennych porządków bar-
dzo liczy na mieszkańców. - Wielu z nich ru-
szyło zresztą posprzątać swoje najbliższe oto-
czenie - chodnik czy rów melioracyjny, już
jakiś czas temu, tuż po zakończeniu zimy. I

gimnazjów. Odbyły się m. in.: gminne zawo-
dy w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców –
Gimnazjada Młodzieży, Finał Powiatowy w
Mini-koszykówce dziewcząt, turniej mini-
siatkówki chłopców w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych
Gminy Tarnów czy gminne zawody w piłce
ręcznej dziewcząt i chłopców. Do tego doli-
czyć należy wiele godzin, w których sala była
po prostu udostępniana mieszkańcom.

- Gdyby nie była bezpieczna, czy mogłoby
się w niej tyle dziać? – pyta retorycznie wło-
darz Gminy Tarnów całkowicie utwierdzony
w przekonaniu, że tego typu inwestycja na-
prawdę była gminie potrzebna.

Przypomnijmy, że budowa hali widowisko-
wo-sportowej w Koszycach Wielkich została
dofinansowana ze środków unijnych w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Gminny samorząd pozyskał na
ten cel ponad 1,7 miliona złotych.

dokończenie ze strony 11
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sprowadzane z USA maszyny stwarzają co-
raz większe możliwości, a przed WES-BU-
Dem rysują się coraz szersze perspektywy.
Tak jak ostatnio sprowadzony z USA „kom-
bajn”, jedyne takie urządzenie w Polsce.
Dwaj Amerykanie, którzy szkolili w jego
obsłudze pracowników WES-BUDu, nie
mogli się nadziwić, że w Polsce prawie wca-
le nie buduje się dróg betonowych. - Mógł-
bym iść na autostrady – mówi Wiesław Frys,
który w pięć minut jest w stanie udowodnić
wyższość drogi betonowej nad asfaltową.
Prawdopodobnie jednak nie będzie budował
autostrad, także i z tego powodu, że ma w
sobie tę iskrę filantropa, która nie każe mu
się bogacić za wszelką cenę, a wręcz prze-
ciwnie – każe dzielić się z innymi. W naj-
bliższym otoczeniu: Tarnowcu, Nowodwo-
rzu, Porębie Radlnej wiedzą, że Wiesław
Frys jest niezawodny i zawsze można na
niego liczyć. Na obiady dla dzieci – da, na
spotkanie opłatkowe dla seniorów – da, wes-
prze organizację szkolnej imprezy czy festy-
nu parafialnego. Nigdy nie zapomni też o
gminnych dożynkach, których jest zawsze
jednym z głównych sponsorów, na przykład
pokrywając w całości koszt organizacji kon-
certu gwiazdy wieczoru, jak to było w 2009
roku w Tarnowcu. Od lat wspiera też roz-
wój swego ukochanego sportu – żużla, w któ-
rym w młodości sam próbował swoich sił. -
 Znam Wiesława Frysa od lat. To prawda,
że można na niego liczyć i cieszę się, że ktoś

W Gminie Tarnów wiadomo, że jeśli
mówimy człowiek z betonu, to na pew-
no nie chodzi o kolejny film Andrzeja
Wajdy, ale o Wiesława Frysa właścicie-
la firmy WES-BUD z Nowodworza, fir-
my, która na stałe wpisała się w gmin-
ny krajobraz. I nie chodzi wcale o to, że
to jeden z większych pracodawców na
terenie gminy. Chodzi raczej o osobę, a
właściwie o osobowość jej właściciela,
człowieka z betonu, Wiesława Frysa,
który co rusz umie pokazać, że ma na-
prawdę miękkie serce.

Do tego, co ma, Wiesław Frys doszedł
ciężką pracą. Najpierw w USA, gdzie haru-
jąc przy betonie, zbierał dolar do dolara, ale i
równocześnie zdobywał cenną wiedzę i pozna-
wał technologię, która pozwoliła mu urucho-
mić już w kraju jedyną w swoim rodzaju fir-
mę wykonującą m. in. betonowe drogi, chod-
niki. Dziś, wspominając początki firmy, Wie-
sław Frys zawsze wspomina swego przyjacie-
la, zasłużonego samorządowca Mieczysława
Srebrę: - Gdyby nie Mietek, tej firmy z pew-
nością bym nie miał – podkreśla.

Pojęcie o tym, ile straciłoby lokalne śro-
dowisko, gdyby WES-BUD nie powstał, daje
późniejsza działalność Wiesława Frysa. Nie
stał się on bowiem „krwiożerczym kapita-
listą”, ale cały czas pamięta o środowisku, z
którego się wywodzi. Firma ma się nieźle,
bo coraz więcej inwestorów przekonuje się
do betonu, i pracy jej nie brakuje. Kolejne

taki mieszka
w naszej gmi-
nie – mówi
wójt Grzegorz
Kozioł.

W roku 2007
w wywiadzie
udzielonym z
okazji 10-lecia
firmy mówił o
swej działalno-
ści finatropij-
nej: - Kiedyś
sam takiej po-
mocy potrze-
bowałem. Wy-
nika to też z
moich przeko-
nań. Jako katolik wierzę w to, że bliźnim trze-
ba pomagać i jest to nasza powinność. Minio-
ne cztery lata nie zmieniły jego stosunku do
świata. Potwierdził to jeszcze raz, kiedy po
powodzi w 2010 roku dwie rodziny – z No-
wodworza i Poręby Radlnej straciły swe domy
w wyniku osuwisk. Wsparła nie tylko gmina,
która pomogła pozyskać pieniądze na odbu-
dowę i jednej z rodzin przekazała działkę,
wsparł też Wiesław Frys, który jednym i dru-
gim dał beton. Sam nie robi jednak z tego
sprawy. Przed napisaniem tego tekstu nie
miał nawet czasu, żeby się spotkać o tym opo-
wiedzieć. Prawdziwy człowiek z betonu, któ-
ry ma naprawdę miękkie serce.

W 2009 roku podczas gmin-
nych dożynek Wiesław Frys
był wyłącznym sponsorem
koncertu zespołu „Leszcze”.

reklama

Miêkkie serce cz³owieka z betonu
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storykom i politykom, a co charakterystyczne,
stosując przy tym najprzeróżniejsze techniki
manipulacji, z lubością, o ile tylko to było moż-
liwe, przyklejano znanemu zwolennikowi lu-
stracji i dekomunizacji łatkę esbeka, ewentu-
alnie tajnego współpracownika służb specjal-
nych.

A wracając do likwidacji Sobolewa, ta ak-
cja i dzieje oddziału Cielochy, to jedna z trud-
niejszych spraw, z jaką zetknęli się historycy z
krakowskiego IPN. Mimo tego wójt podjął już
decyzje, które pozwolą na uhonorowanie bo-
haterów wspomnianego zamachu. Jeśli wszyst-
ko się uda, nie będzie to pierwszy sukces Gmi-
ny Tarnów, nazwijmy to, na polu naprawia-
nia tego, czego w III RP naprawić się do koń-
ca jeszcze nie udało. Generalnie chodzi o tak
zwaną politykę historyczną, zwaną także przez
niektórych polityką pamięci, w ramach której
na przykład corocznie samorządowcy gminy
ruszają z darami do Polaków mieszkających
na Ukrainie. Ich los jest nie do pozazdroszcze-
nia, większość z trudem łączy koniec z końcem
i nie mają już co liczyć na powrót do ojczyzny.
Jeszcze gorzej jest z Polakami w Kazachsta-
nie. W zeszłym roku miałem okazję rozmawiać
z Sergiuszem Renkasem, którego rodzina zo-
stała przez władze gminy sprowadzona wła-
śnie stamtąd. Z przejęciem wysłuchałem opo-
wieści o tym, że nie wszyscy jego krewni, któ-
rzy chcieli powrócić, znaleźli się w Polsce.

Tysiące rodzin nie wróciło do Polski; łagier-
nicy z Syberii, deportowani do Kazachstanu
oraz mieszkańcy zachodniej Ukrainy, Litwy i
Białorusi, którym w czasie wojny odebrano
polskie obywatelstwo. Przeszło dwadzieścia
tysięcy żołnierzy wyklętych zostało zamordo-
wanych, a miejsca pochówku większości z nich
do dnia dzisiejszego pozostały nieznane. Wiem,
że nie bardzo chce się o tym pamiętać, bo szko-
ła, bo praca, bo choroba, a i paliwo drożeje. Po
co się tym zajmować, przecież jedna mała gmi-
na nie załatwi tych spraw, nie przyjmie wszyst-
kich Polaków, nie zrehabilituje wszystkich
wyklętych. Tak, zgadza się, nie załatwi, nie
sprowadzi i nie zrehabilituje. Niemniej jednak
na poziomie samorządu takie działania są jak
najbardziej wskazane, bo to przecież drobne
kroki w bardzo istotnych sprawach, a ponadto
w tym wszystkim chodzi o pamięć. Francuski
marszałek Ferdynand Foch podobno kiedyś
powiedział „Narody, tracąc pamięć, tracą
życie” i być może dla niektórych brzmi to, jak
już dawno nieaktualny i nikomu niepotrzebny
wyświechtany frazes, ale dla nas Polaków, któ-
rzy kilka razy powstawali z niewoli, te słowa
winny być bardzo ważnym memento.

Adam Ryba

się na tarnowskim burku jesienią 1946 roku.
Gdy snuł opowieść o jakimś zamachu na ra-
dzieckiego oficera, w której smak kupionych
borówek był równie ważny, jak krzyk zrozpa-
czonej żony Rosjanina, nawet nie przypuszcza-
łem, że był on świadkiem jednej z najbardziej
brawurowych akcji polskiego podziemia na
terenie ziemi tarnowskiej. Wtedy z rozkazu
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” dwóch
żołnierzy z Woli Rzędzińskiej zlikwidowało
znanego z prowadzenia bestialskich przesłu-
chań kapitana Lwa Sobolewa – sowieckiego
doradcy, a właściwie faktycznego kierownika
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Tar-
nowie. Ta opowieść sprzed lat zaprowadziła
nas do domu pani Marii Bober z Woli Rzę-
dzińskiej. Dnia pierwszego marca bieżącego
roku, z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wy-
klętych wójt Grzegorz Kozioł odwiedził siostrę
Mieczysława Cielochy – jednego z wykonaw-
ców wyroku na Sobolewie. Było wzruszenie,
łzy, ale najbardziej dławiła za gardło ta myśl,
że komunistom prawie się udało, bo to, co zro-
bił Mieczysław Cielocha, nie przetrwało nawet
w pamięci najbliższej rodziny. Ciężko chora
staruszka przez 64 lata była przekonana, że na
jej rozstrzelanym w tarnowskim więzieniu bra-
cie wciąż spoczywa odium najgorszego bandy-
ty. Jest w tym coś demonicznego, ale ówczesna
władza skazywała żołnierzy antykomunistycz-
nego podziemia tak jakby dwukrotnie, raz na
śmierć – najczęściej przez rozstrzelanie, a po
raz drugi na niepamięć. Najpierw nie wyda-
wano ciała rodzinie i grzebano w nieznanym
miejscu. Nie pozwalano też robić im tablic na
rodzinnych grobach, nie wolno było o nich gło-
śno mówić, pisać, a przede wszystkim uczyć w
szkołach.

Między innymi dlatego chodzenie krętymi
drogami żołnierzy wyklętych jest frapującym
zajęciem, które jednak, jak zdążył się o tym
przekonać niejeden historyk, samorządowiec
czy polityk, w pewnych okolicznościach może
stać się mało sympatyczne, a nawet wręcz nie-
bezpieczne. Podobnie zresztą rzecz ma się z
wszelkimi próbami wypełniania białych plam
w naszej najnowszej historii. Bo dopóki się
mówi o patriotyzmie i pamięci, wszystko jest
w porządku, natomiast próby przechodzenia
do drażliwych tematów katów i esbeckich do-
nosicieli bywa odbierane różnie. Nieraz już
budziło to zaskakująco zgodny i gwałtowny
sprzeciw niektórych mediów i polityków, któ-
rzy w takich sytuacjach z reguły nie przebie-
rają w środkach. Obrywało się najczęściej
Instytutowi Pamięci Narodowej, który – ich
zdaniem – w ogóle nie powinien powstać i oczy-
wiście co bardziej aktywnym na tym polu hi-

Gdy „Czerwone Gitary’ wykonywały w 1969
roku na festiwalu w Opolu piosenkę „Biały
Krzyż”, to publiczność najpierw wstała, a po-
tem długimi owacjami nie pozwalała artystom
zejść ze sceny. Emocje sięgnęły zenitu, gdy
Krzysztof Klenczon złożył na scenie bukiet
kwiatów dla poległych bezimiennych partyzan-
tów. I chociaż w tekście piosenki nie było ani
jednego słowa o przynależności politycznej
tych, którzy „bezdrożami szli przez śpiący las”,
to jednak Polacy nie zamierzali bohaterów
przeboju utożsamiać z „jedynie słusznymi”
partyzantami z Armii Ludowej, lecz przede
wszystkim ze znienawidzonymi przez władze
komunistyczne akowcami. Natomiast powta-
rzający się symbol białego krzyża, który „nie
pamięta już, kto pod nim śpi”, pozwalał na-
wet snuć domysły, że autorowi tekstu chodziło
też o tak zwanych „żołnierzy wyklętych” czyli
tych wszystkich, którzy nie złożyli broni i jesz-
cze po wojnie prowadzili walkę tym razem z
okupantem radzieckim i komunistyczną
władzą. Skojarzenie było aż nazbyt oczywiste,
wszak społeczeństwo doskonale wiedziało, że
wszyscy polegli lub zamordowani przez UB
„żołnierze wyklęci” byli grzebani jako bezi-
mienne ofiary, często w nieznanych miejscach.
W ten oto sposób po przeszło dwudziestu la-
tach od zakończenia wojny w oficjalnym do-
robku kulturalnym naszego kraju znalazła się
piosenka, powszechnie uznawana za poświę-
coną żołnierzom drugiej konspiracji, która –
jak się okazało – miała wystarczyć nam i im
przez następne dwadzieścia lat.

W 1989 roku doczekaliśmy się niepodległej
Polski, w której, o dziwo, z wielkim trudem
przywracano pamięć o żołnierzach powojenne-
go podziemia. To doprawdy niezwykłe, jak –
wypełniając białe plamy – często skrupulatnie
omijano wszystko to, co dotyczyło tamtych bo-
haterów. Robiono to nieprzypadkowo, pisząc
przecież o ofiarach, trzeba by zacząć pisać o ich
katach, a nie wszystkim było to w smak. Nie
trzeba jakiejś szczególnej wiedzy historycznej,
żeby skojarzyć, iż stalinowscy oprawcy z lat
czterdziestych i pięćdziesiątych często robili
później zawrotne kariery. Ot chociażby mini-
ster spraw wewnętrznych z lat siedemdziesią-
tych – Franciszek Szlachcic, który dwadzieścia
lat wcześniej, jako funkcjonariusz Urzędu Bez-
pieczeństwa zasłynął z barbarzyńskich metod
śledczych. W elitach władzy III RP z lat dzie-
więćdziesiątych wciąż nie brakowało krew-
nych, kolegów, znajomych i sympatyków by-
łych esbeków, nad którymi w miarę możliwo-
ści roztaczano parasol ochronny.

Jakieś dwadzieścia lat temu usłyszałem od
mojego teścia o wydarzeniach, które rozegrały

Co powie
Ryba? Krêtymi drogami „¿o³nierzy wyklêtych”

skiej – podkreśla Bogumiła Bardel. Na reali-
zację tej ostatniej udało się pozyskać z naro-
dowego programu rozwoju dróg lokalnych
czyli tzw. „schetynówek” prawie pół miliona
złotych. - Ze względu na jej charakter, jest to
droga specjalnego znaczenia i bardzo się cie-
szę, że nasze kilkukrotne starania o pozyska-
nie dotacji zakończyły się sukcesem – pod-
kreśla zastępca wójta Sławomir Wojtasik.

przy budowie centrum wsi w Porębie Radl-
nej i Łękawce – dodaje. Już wkrótce roz-
poczną się kolejne prace. - Zostały już roz-
strzygnięte przetargi na kontynuację czte-
rech kolejnych dużych inwestycji: rozbudo-
wę szkoły w Tarnowcu, dokończenie budo-
wy domu wielofunkcyjnego z przedszkolem
w Zbylitowskiej Górze, przedszkola w Zgło-
bicach i „drogi do Leiera” w Woli Rzędziń-

Wiosna to w gminie początek nowego se-
zonu inwestycyjnego. - Kontynuujemy przede
wszystkim inwestycje już rozpoczęte – infor-
muje kierownik referatu inwestycji i rozwo-
ju, Bogumiła Bardel. - Na finiszu znajdują się
prace związane związane z realizacją kom-
pleksu sportowego z boiskiem ze sztuczną na-
wierzchnią i placem zabaw przy ulicy Tęczo-
wej w Zgłobicach, kontynuowane są prace

Z wiosn¹ ruszaj¹ inwestycje
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Pod Okiem Opatrznoœci

wody i bogactw w głębinach
morskich. Przypomina o tym
Pismo Święte: „I rzekł Bóg: Oto
wam daję wszelką roślinę przy-
noszącą ziarno po całej ziemi i
wszelkie drzewo, którego owoc
ma w sobie nasienie: dla was
będą one pokarmem”(Rdz
1, 29). „Każesz rosnąć trawie
dla bydła i roślinom, by człowie-
kowi służyły, aby z roli dobywał
chleb” (Ps 104, 14). Chrystus
powiedział do Apostołów: „Wie
Ojciec wasz, czego wam potrze-
ba… tak się módlcie:… chleba
naszego powszedniego daj nam
dzisiaj” (Mt 6, 11).

Niestety, jest wielkim skanda-
lem, że pomimo bogatego świa-
ta, a w nim bogatych ludzi, mi-
liarderów, wspaniałych wilii,
luksusowych samochodów, bar-
dzo dużo ludzi na globie ziem-
skim nie ma co jeść, a nawet
umiera z głodu. Aż się nie chce
wierzyć – jak wyczytałem na
stronie internetowej – że 963
miliony ludzi głoduje na świe-
cie. Ogłosiła to w najnowszym
raporcie Organizacja Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa (FAO), mająca sie-
dzibę w Rzymie (PAP, grudzień
2008). Ta sama Organizacja do-
daje, że „co pięć sekund na świe-
cie z głodu umiera jedno dziec-
ko”. Autor tego zapisu interne-
towego z bólem serca pisze, że ten
temat głodu na świecie jest „cho-
wany pod dywan, a media nie-
wiele uwagi poświęcają temu
problemowi”, a my nawet nie po-
trafimy, lub nie chcemy sobie
wyobrazić, co znaczą słowa, że
tyle ludzi głoduje na świecie.
Wielkie wrażenie wyrwało na
mnie internetowe zdanie: „Zie-
mia – Planeta jest pełna dyshar-
monii – ludzi chorych z przeje-
dzenia obok tych, którzy umie-
rają z głodu”.

Ojciec Święty Benedykt XVI
na Forum ONZ ds. Wyżywienia
i Rolnictwa w Rzymie powie-
dział: „Podstawową przyczyną
głodu we współczesnym świecie
nie jest brak żywności, lecz fał-
szywe rozumienie wartości, na
których powinny opierać się sto-
sunki międzynarodowe. Papież
podkreślił, że nie ma żadnego
związku między przyrostem lud-
ności a głodem, a świat posiada
wystarczającą ilość żywności
dla wszystkich swych mieszkań-

Bóg powołał z nicości do ist-
nienia, prócz świata duchowego,
także świat materialny wraz z ca-
łym bogactwem, a potem pierw-
szych ludzi umieścił w raju (por.
Rdz 1, 26-27 oraz 2,15). Po grze-
chu pierworodnym, Stwórca na-
szym praojcom nie odebrał chle-
ba, tylko kazał im w trudzie zdo-
bywać pożywienie (por. Rdz
3, 17). Można twierdzić, że już od
początku stworzenia świata i
człowieka oraz po upadku pierw-
szych ludzi, było widać perma-
nentną asystencję Opatrzności –
przygotowywanie człowiekowi
tego wszystkiego, co mu jest po-
trzebne do życia doczesnego i
wiecznego.

To Opatrzność Boża sprawi-
ła, że człowiek stworzony „na
obraz i podobieństwo Boże”
(Rdz 1, 27), posiada w świecie
materialnym szczególne miej-
sce. Według Księgi Rodzaju,
otrzymał od Boga wielki dar –
„czynić sobie ziemię podda-
ną”(por. Rdz 1, 28). Jest to dar
od Boga „dany” i zarazem „za-
dany”. Człowiek jako podmiot
rozumny i wolny w „panowa-
niu nad światem” z nakazu
Bożego ma być poniekąd
„opatrznością” dla drugich.
Dlatego z racji „panowania nad
światem” jest obarczony szcze-
gólną odpowiedzialnością – za-
równo wobec Boga, jak też i
wobec innych stworzeń, szcze-
gólnie wobec ludzi.

Aby rozumny człowiek mógł
spełniać zadania otrzymane od
Stwórcy, Papież Jan Paweł II
na środowej audiencji w Rzy-
mie 21 maja 1986 roku zaak-
centował: „Z wyposażeniem by-
towym wyruszył człowiek w
swoją drogę pośród świata i
zaczął  pisać własną historię.
Na tej drodze towarzyszy mu
Opatrzność Boża.”

Człowiek obdarzony intelek-
tem – wielkim darem Opatrzno-
ści, powinien poznawać nie-
zmierne prawa przyrody i wy-
dobywać z ziemi złoża mineral-
ne ze złotem włącznie, z boga-
tej atmosfery ściągać nie tylko
tlen, wodór, azot, ale też inne
składniki chemiczne, a z mórz
i oceanów wydobywać wielkie
zasoby żywności. Bóg dał czło-
wiekowi do dyspozycji bogaty
świat: tyle złóż mineralnych w
ziemi, ptactwo, zwierzęta, tyle

Opatrznoœæ Bo¿a powo³a³a do istnienia
bogaty œwiat w ¿ywnoœæ, aby jej
mieszkañcom nie brakowa³o chleba

ców. Tym, co utrud-
nia rozwiązania
problemu głodu, są
– jak wskazał Benedykt XVI –
„egoizm, chciwość i spekulacje
na rynku żywnościowym.”

Trzeba wiedzieć, że FAO
(Food and Agriculture Organi-
zation) to na skalę światową Or-
ganizacja ds. Wyżywienia i Rol-
nictwa przy ONZ-cie założona
16 października 1945 roku w
Quebec, z siedzibą w Rzymie. Ma
ona na celu polepszenie wyży-
wienia i podniesienie stopy
życiowej ludności oraz podnie-
sienie wydajności produkcji
żywnościowych. Dalszym celem
tej światowej organizacji – co
nie było przewidziane w dniu
założenia – jest alarmowanie
świata o milionach głodnych lu-
dzi. Należy dodać, że Polska też
była współzałożycielem tej orga-
nizacji.

Na tej stronie dodatkowo reklama cze-
szyka - ta, która się nie zmieściła w po-
przednim numerze. Czeszyk mówił, że to
około 1/4 strony - podobno jest u Pana.

Dobrze że nie brakuje różnych
innych organizacji zajmujących
się pomocą humanitarną, nie
zważając na ciche oczekiwania
na korzyści o zabarwieniu poli-
tycznym. Dobrze, że jest wielu
szlachetnych i „opatrznościo-
wych” ludzi, którym leży na ser-
cu sprawa wyżywienia ludzi na
ziemskim globie i dużo czynią
dla biednych, głodnych, cho-
rych.

Nie zazdrościmy tym, którzy
zarabiają wielkie pieniądze. Ale
mamy pełną nadzieje, że wszy-
scy rodacy lepiej sytuowani na-
dal będą sponsorami na cele do-
broczynne. Na pewno będą ludź-
mi „opatrznościowymi” dla
tych, którym się życie nie ułoży-
ło i brakuje im chleba.

ks. dr Tadeusz Wolak

reklama

FELIETON
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