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Egzemplarz bezpłatny

Przeżywając radość z Narodzenia Zbawiciela
oraz wpatrując się w spokój i nadzieję Betlejemskiej Groty,
pragnę złożyć Wszystkim Mieszkańcom Gminy Zabierzów
najserdeczniejsze życzenia Noworoczne.
Niech Boże Dziecię obdarza Was potrzebnymi łaskami,
wspiera i otacza opieką w całym 2018 Roku.

W imieniu własnym i Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów

Co dalej z rozbudową szkoły w Zabierzowie?

Rozbudowa musi być kontynuowana! Nawet po
zlikwidowaniu gimnazjum zabierzowskie dzieci
i uczniowie potrzebują nowych sal do nauki.
W maju ubiegłego roku
spółka budowlana Hydro Invest z Krakowa wygrała przetarg na rozbudowę szkoły
w Zabierzowie. Całkowity
koszt rozbudowy to blisko
10,5 mln zł. Według harmonogramu w tym roku wykonawca
powinien zrealizować tzw. stan
surowy zamknięty. Na jego sfinansowanie w tegorocznym
budżecie gminy zaplanowaliśmy ponad 5 mln zł. Zgodnie z
podpisaną umową inwestycja
miała być zakończona w maju
2018 roku. Miała być, ale jak
się okazuje, nie będzie!
Pierwsze niepokojące informacje o problemach z rozbudową szkoły pojawiły się w maju.
Czytamy o nich na stronie internetowej urzędu gminy w notatce zatytułowanej „Wykonawca

przerwał rozbudowę szkoły”,
z której dowiadujemy się, że
wykonawca przerwał roboty
budowlane pod pretekstem
niekompletności dokumentacji
projektowej. Zgodnie z informacją otrzymaną od projektanta
pełniącego nadzór autorski nad
realizacją inwestycji, niewielka
część dokumentacji faktycznie
wymagała zmiany, a dotyczyła
ona jednej ze ścian zewnętrznych budynku. Jak czytamy
w notatce, urząd podjął działania, by autor projektu dokonał
koniecznych zmian w projekcie. Po ich naniesieniu w sierpniu do Wydziału Architektury
i Budownictwa w Starostwie
Powiatowym
w
Krakowie
wpłynął w końcu wniosek
o uzgodnienie projektu zamiennego. Procedura zatwierdzenia
i wydania pozwolenia została

zakończona i urząd uzyskał pozwolenie na budowę.
Wydawać by się mogło, że
główna przeszkoda została
pokonana i urząd zrealizuje
obietnicę złożoną na spotkaniu
z rodzicami, czyli przeprowadzi
nowe postępowanie przetargowe, wyłoni kolejnego wykonawcę i wstrzymana na chwilę
rozbudowa ruszy w 2018 roku.
Ale stało się inaczej. W czerwcu na połączonym spotkaniu
Komisj Edukacji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Budżetu
i Rozwoju oraz Komisji Gospodarki Komunalnej radni zostali
zaskoczeni propozycją wójta,
która zgłosiła wniosek o zmianę
przeznaczenia rozbudowywanego obiektu proponując aby
zamiast szkoły w budynku został założony żłobek i ulokowana biblioteka publiczna.

Ta propozycja spotkała się ze
stanowczą dezaprobatą ze strony rodziców. W październiku
odbyło się w szkole spotkanie
z udziałem władz gminy. Po
długiej dyskusji uzgodniono, że
do nowej części szkoły zostaną
wprowadzone oddziały przedszkolne co pozwoli przyjąć do
przedszkola wszystkie 3-latki.
Rodzice wyrazili też negatywną
opinię na propozycję umieszczenia w rozbudowywanym budynku biblioteki gminnej, żłobka i centrum multimedialnego.
Ustalono, że firma projektowa
w ramach jednej umowy wykona też projekt remontu obecnie funkcjonującego budynku
szkoły, oraz projekt nowej organizacji ruchu drogowego, zakładającego budowę drogi wzdłuż
Orlika, co da możliwość wyjazdu na ul. Szkolną. Poprawiony
projekt ma też przearanżować
aulę w multimedialną salę wielofunkcyjną, dostosowaną do
prowadzenia w niej zajęć sportowych bez użycia piłek. Projektowana, duża świetlica ma
zostać tak zorgnizowana, aby
w czasie przerw obiadowych
powiększyła przestrzeń jadalni.
Bardzo ważne będzie dostosowanie obecnej szkoły do potrzeb uczniów poruszających
się na wózkach, by mogli korzystać ze wszystkich pomieszczeń
w szkole.
Wizualizacja poprawionego
projektu ma zostać zaprezentowana na spotkaniu z rodzicami
w styczniu 2018 r.
Jerzy Cywicki
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Czynić dobro
W niedzielne popołudnie,
3 września 2017 roku, na boisku sportowym Klubu Sportowego Topór Aleksandrowice
odprawiona została polowa
Msza święta w intencji Mieszkańców Aleksandrowic oraz
dobrodziejów i budowniczych
zaplecza sportowego. Mszę
odprawił ks. Władysław Palmowski - Proboszcz Parafii pw.
św. Bartłomieja w Morawicy.
W uroczystości uczestniczyło
około 150 osób.
Ksiądz Proboszcz w wygłoszonej homilii podkreślił znaczenie wspólnoty w realizacji
inicjatyw i zamierzeń służących
ogółowi Mieszkańców. Po uroczystości religijnej Radnym
Gminy Zabierzów, którzy poparli Aleksandrowice i głosowali za zwiększeniem kwoty na
budowę zaplecza szatniowosanitarnego przy boisku sportowym Mieszkańcy wręczyli
pamiątkowe podziękowania
i statuetki. Podziękowania

otrzymali: Maria Kwaśnik (radna Aleksandrowic i Kleszczowa),
Katarzyna Zielińska (radna Balic
i Burowa), Tadeusz Jojczyk (radny Brzoskwini), Edward Rogóż
(radny Szczyglic), Jerzy Cywicki,
Edmund Dąbrowa i Jerzy Kowalik (radni Zabierzowa), Jerzy
Dąbek (radny Młynki, Radwanowic i Pisar) oraz Stanisław
Dam (radny Nielepic). Podziękowanie za wspieranie naszych
inicjatyw otrzymali również:
Ks. Władysław Palmowski –
proboszcz Parafii w Morawicy
i Prezes Airport Kraków - Radosław Włoszek, dla którego podziękowanie odebrał dyrektor
Jacek Guzicki. Dzięki tej grupie
radnych została podjęta też
uchwała zwiększająca środki finansowe na budowę budynku
komunalnego w Kleszczowie
i za to w imieniu Mieszkańców
Kleszczowa podziękował sołtys
Stanisław Krawczyk.
We wrześniu dzięki m.in.
inicjatywie tej grupy radnych
udało się pozyskać dodatkowe
środki na doposażenie naszych
sołectw. Sumę ok. 2,3 mln zł,

którą Gmina odzyskała po
zakończonej inwestycji park&ride podzieliśmy na 20 radnych.
Na każdego radnego przypadła kwota 105 tys. Ja podzieliłam to na dwie miejscowości
Kleszczów i Aleksandrowice .
W Kleszczowie: 40 tys. zostało
przeznaczonych na wykonanie utwardzenia i odwodnienia miejsca postojowego wraz
z zabezpieczeniem ogrodzenia
przy placu Zielony Gaik oraz
położenie nakładki bitumicznej
na odcinku 40m drogi gminnej.
W Aleksandrowicach za 65 tys.
założono piłkochwyty przy boisku sportowym od strony drogi w kierunku Kleszczowa, na-

prawiono i wzmocniono brzegi
rzeki Aleksandrówki zniszczonej przez bobry i zakupiono
sprzęt nagłaśniający oraz meble dla dzieci do świetlicy środowiskowej.
Mała rzecz, a cieszy. A te
inwestycje były bardzo potrzebne i z dawna wyczekiwane w naszych sołectwach…
Działając wspólnie i wspierając się nawzajem wiele można
osiągnąć. I tego właśnie są to
przykłady.
Maria Kwaśnik

pokonajmy hałas w Szczyglicach

Szczyglice były kiedyś miejscowością do której przyjeżdżali mieszkańcy Krakowa na
wypoczynek. Pod Skałą Kmity
odbywały się zabawy inaczej
mówiąc spotkania towarzyskie.
Kursował dodatkowy autobus
„L” w niedzielę spod dworca
głównego dowożąc mieszkańców Krakowa do wspomnianej
już wcześniej Skały Kmity.
To wszystko teraz się zmieniło. Przez Szczyglice została wybudowana obwodnica Krakowa
przecinając Szczyglice na połowę. Przez obwodnicę kursuje
mnóstwo samochodów, które

zakłócają życie mieszkańcom
Szczyglic przez hałas i szum.
Przy tak uciążliwej obwodnicy
nie zostały postawione ekrany
akustyczne ponieważ z mieszkańcami Szczyglic Rejonowa
Dyrekcja Autostrad i Dróg się
nie liczy. Po wielu rozmowach
z Dyrekcją, które nie były zadawalające dla nas mieszkańcy
Szczyglic założyli Stowarzyszenie Rozwoju Szczyglic INTEGRACJA. Sprawę oddaliśmy do
sądu prywatnie. Nie będę się
rozpisywał o rozprawach jakie
się odbywały, ale dotychczas
ekranów nie ma. Sprawa się ciągnie prawie siedem lat i jest ot

temat „rzeka”, chociaż ostatnio
coś drgnęło ponieważ sąd nakazał krakowskiej dyrekcji starać się o pozwolenie na budowę
ekranów w Szczyglicach dając
termin trzech miesięcy.
Następna sprawa to jest lotnisko im Jana Pawła II w Balicach,
które rozwija się dynamicznie.
Znowu mieszkańcy Szczyglic,
Rząski i Balic (Podkamycze)
będą narażeni na dużo większy
hałas niż dotychczas. Ma być
wybudowany nowy pas startowy, tzw. „wariant północny” narażając nasze miejscowości na
większe utrudnianie życia przez
bardzo duży hałas. Oprócz tego
samoloty wojskowe latają nad
Szczyglicami co się wiąże z nasileniem hałasu. Zastanawiam
się, czy samoloty wojskowe nie
mają obowiązku latania wyznaczonymi korytarzami.
Ze względu na uciążliwości
lotniska oraz budowę nowego pasa startowego (północnego) mieszkańcy wcześniej

wymienionych miejscowości
zorganizowali protest, żądając
remontu istniejącego już pasa
startowego. Na tym proteście
byli obecni dziennikarze z różnych gazet którzy robili wywiady a te bolączki mieszkańców
do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane oprócz małej
wzmianki w Dzienniku Polskim.
Myślę, że na ten temat będzie
więcej publikacji i do niego
jeszcze powrócimy.
Mieszkańcy Szczyglic mają
miejsce na którym chcą zbudować park który służył będzie
nie tylko dla Szczyglic ale i dla
innych miejscowości. Park został zaprojektowany. Budowa
tego parku się rozpoczęła. Realizacja tego przedsięwzięcia
zależy tylko od finansów.
Jest bardzo dużo tematów
w Szczyglicach o których trzeba
pisać i myślę, że będziemy Państwa o tym informować.
Edward Rogóż
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Działka przy zabierzowskim
kościele własnością gminy
Cała procedura zakupu
działki na rogu ulic Krakowskiej i Kalwaryjskiej rozpoczęła się na początku 2014 r.
W celu zdobycia środków finansowych na zakup wymienionej nieruchomości znajdującej się bezpośrednio przy
kościele, postanowiono dokonać sprzedaży działki przy ul.
Wrzosowej (zlokalizowanej
przy granicy z Kochanowem).
Teren w centrum Zabierzowa
może bardziej służyć mieszkańcom niż nieruchomość leżąca na skraju miejscowości.
W celu zrealizowania zakupu
działki przy kościele najpierw
na zebraniu wiejskim Zabierzowa podjęto decyzję o sprzedaży
nieruchomości przy ul. Wrzosowej o powierzchni 32 arów. Potem w lipcu 2014 r. na sesji Rady

Gminy Zabierzów radni wyrazili
zgodę na sprzedaż tego terenu
przy ul. Wrzosowej. Jednocześnie ustalając, że ze środków
finansowych uzyskanych ze
sprzedaży nastąpi zakup działki przy kościele. Wymieniony
teren przy ul. Wrzosowej został
sprzedany przez urząd gminy w połowie 2015 r. Dlatego
w listopadzie 2015 r. Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę
o nabyciu nieruchomości złożonej z działki nr 1152/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym
oraz niezabudowanej działki
nr 101/274 obie przy kościele
o łącznej powierzchni 9 arów.
W celu urządzenia tam miejsca pod targ i parking. Jednak
w budżecie gminy w 2016 r. nie
znalazły się żadne środki finansowe na to zadanie.

Niestety w kolejnym roku,
w projekcie budżetu gminy
na 2017 r. również nie było
żadnych pieniędzy na tę inwestycję. Dopiero radni z
Zabierzowa przeznaczyli na
urządzenie parkingu i miejsca
pod targ 56 tys. zł. W czasie
tegorocznych wakacji za tę
kwotę wykonano m.in. wy-

3,5 cm asfaltu w Nielepicach
Doskonale pamiętam jak na
jesiennym zebraniu wiejskim
w Nielepicach zgłaszałem uchybienia dotyczące nakładek asfaltowych. Obecna na zebraniu
pani Wójt oświadczyła, że winni są radni... bo to oni nie chcą
przeznaczyć dodatkowych środków na nowy etat dla inspektora
drogownictwa. W sierpniu Rada
Gminy przeznaczyła środki o jakie
wnioskowała pani Wójt (50 000
zł kosztują fachowcy). Od przekazania środków na dodatkowy
etat właśnie mijają 4 miesiące,
a inspektora dalej nie ma. Na grudniowej sesji zapytałem dlaczego
w dalszym ciągu inspektor nie
jest zatrudniony? Zdenerwowana
pani Wójt odpowiedziała mi, że
konkurs na inspektora trwa, a ja
jestem „zielony” w tych sprawach.
Fakt, miała rację, o konkursach na
stanowiska w urzędach nie mam
„zielonego pojęcia”, ale od czego
jest Internet.
Sprawdziłem. Konkurs na stanowisko sekretarza gminy Zabierzów trwał niespełna jeden
miesiąc. Sekretarz to jedno z ważniejszych stanowisk w gminie. Jak
się chce to się da, tylko dlaczego
mieszkańców wprowadza się w
błąd?
A co stało się z 50 tys. zł prze-

znaczonymi na drogowca? Gminne korytarze szepczą, że zostały
one wydatkowane na innego pracownika i nie jest nim drogowiec.
Ze zrozumiałych względów po
źle wykonanej inwestycji w sołectwie mieszkańcy pierwsze uwagi
kierują do sołtysa bądź radnego.
Wydaje się to naturalne wszak to
my jesteśmy najbliżej mieszkańców. Naturalnym więc wydaje
się, że na bieżąco doglądamy powstałych inwestycji i zauważone
uchybienia zgłaszamy gminnym
inspektorom. Bardzo często słyszymy, „proszę się nie martwić.
jest gwarancja, wykonawca
wszystko naprawi”. Tak powinno
być, a nie jest .
Z racji pełnionej funkcji bardzo
często zgłaszam uwagi i mam „zaszczyt” uczestniczyć w wizjach lokalnych z wykonawcami.
Te spotkania uświadomiły mnie
w przekonaniu, że zapewnienia w
stylu „proszę się nie martwić. Jest
gwarancja, wykonawca wszystko
naprawi” nic nie znaczą.
Przykład: nakładka asfaltowa
na ul. Sosnowej w Nielepicach.
Położona nakładka miała mieć
grubość 5 cm. Tolerancja wynosi
10 %, czyli każdy wymiar poniżej
4,5 cm otwierał nam drogę, aby
wezwać wykonawcę do wymia-

cięcie drzew i krzewów, uporządkowano teren, rozsypano
kamień i utwardzono teren.
W sierpniu 2017 r. radni
z Zabierzowa przeznaczyli
jeszcze 80 tys. zł na odwodnienie i położenie kostki brukowej na tej działce.
Edmund Dąbrowa

Będą Kontrole
palenisk
Pracownik urzędu gminy
wspólnie z funkcjonariuszem
policji będą kontrolowali
zgłaszane posesje podejrzane o spalanie w piecach odpadów.

ny nakładki. Tak mi wmawiano
i w to wierzyłem do momentu
spotkania z wykonawcą … Wycinek grubości 3,5 cm nie zrobił na
nim wrażenia. Stanowczo oświadczył, że on tej drogi nie naprawi.
Mało tego, powiedział więcej, że
droga ta pęka i będzie pękać, bo
narażona jest na „strefę przemarzania”, a grubość masy jest mało
istotna ponieważ on miał określoną ilość masy do położenia na opisywanym odcinku i tyle położył …
Jak to sprawdzić, tego już nawet
na internecie nie sposób znaleźć.
Ul. Kmieci w Nielepicach, kolejne już spotkanie z wykonawcą
i słowa wypowiedziane z ust
przedstawiciela tejże firmy:
„rozważymy oddanie sprawy do
sądu, pan nęka firmę ...”. Poskromiony odpowiedzią więcej przykładów nie będę opisywał.
Stanisław Dam

Rada Gminy Zabierzów
w celu wyeliminowania spalania śmieci w piecach postanowiła przekazać policji środki
finansowe przeznaczone wyłącznie na wykonywanie kontroli źródeł ogrzewania przez
policjanta i urzędnika.
- Pieniądze zostaną przeznaczone na konkretnego funkcjonariusza biorącego udział
w kontrolach, ponieważ są to
z góry zaplanowane służby
8 godzinne – wyjaśnił Mariusz
Świda, komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie.
Od 16 października 2017 r.
nowym komendantem Komisariatu Policji w Zabierzowie
jest Mariusz Świda. Przedtem
pełnił funkcję zastępcy komendanta Komisariatu Policji
w Krzeszowicach.
Edmund Dąbrowa
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Przeciw inwestycjom w Zabierzowie

Uczestnicy sierpniowej sesji Rady Gminy Zabierzów ze zdumieniem wysłuchali wynurzeń
sołtysa Zabierzowa na temat inwestycji zgłoszonych w Zabierzowie do realizacji. Wystąpił on
przeciw realizacji świetlicy środowiskowej dla
dzieci i młodzieży w Zabierzowie, odwodnieniu
i ułożeniu kostki na działce przy ul. Kalwaryjskiej
obok kościoła, powstaniu małego boiska trawiastego na tzw. Topólkach, urządzeniu sygnalizacji
świetlnej pod „Biedronką” oraz urządzeniu dojścia pieszego przez Rynek na ul. Szkolną. Uznał
te zadania za nierealne. Wszystkie te zadania są

trudne do realizacji, ale od tego są radni i sołtys
by reprezentować interesy mieszkańców i nieustannie starać się żeby sprawy ułatwiające życie
mieszkańcom zostały wykonane.
Pragniemy poinformować, że dzięki naszym
działaniom w 2018 r. zostanie uruchomiona
świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży
w budynku byłego urzędu gminy przy ul. Kolejowej.
Edmund Dąbrowa,
Jerzy Cywicki,
Jerzy Kowalik

Nie ma zgody na sprzedaż starego budynku urzędu gminy !
Mieszkańcy Zabierzowa
obecni w dniu
27
września
2017 r. za zebraniu wiejskim nie
wyrazili zgody
na sprzedaż starego budynku
urzędu gminy
przy ul. Kolejowej! Za sprzedażą budynku opowiedziało się tylko 10 osób,
przeciwko 90 osób, a 12 uczestników zebrania
wstrzymało się od głosu.
Natomiast warto przypomnieć, że kilka dni
wcześniej - 20 wrześniu 2017 r. na Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Zabierzów
pojawił się - projekt uchwały o sprzedaży tego
budynku, który został pozytywnie zaopiniowany

przez radnych, przy jednym moim głosie sprzeciwu. Nie poczekano nawet do zebrania wiejskiego
by Mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tej sprawie. Dlatego dziękuję wszystkim Mieszkańcom za
wsparcie i przybycie na zebranie wiejskie. Dziękuję radnym z Zabierzowa – Jerzemu Cywickiemu
i Jerzemu Kowalikowi za wspólny, zdecydowany
głos przeciw sprzedaży.
Należy jeszcze przypomnieć, że w 2012 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Zabierzów podjęło
uchwałę o przeznaczeniu ówczesnego budynku urzędu gminy po przeniesieniu do nowego
obiektu, na potrzeby ośrodka zdrowia. Niestety
do dzisiaj ta uchwała nie została zrealizowana,
z nieznanych przyczyn. Budynek powinien być
wykorzystany na potrzeby całej społeczności
gminy, w tym cele zdrowotne, cele kulturalne
oraz świetlice dla dzieci i młodzieży.

Mieszkańcy Brzoskwini...

rok 2018 to kojeny budżet, który mnie nie zadawala. Brakuje w nim kluczowych zadań:
- bardzo ograniczony zakres przebudowy drogi Nr 538 (Skały)
- budowy chodnika przy drodze powiatowej
DP Nr 2122K (Koziary)
- oczekiwana przebudowa centrum wsi.
- brak wykonania projektu budowy chodnika
przy drodze powiatowej DP Nr 2121K aa (przysiółek Krzemionki)
- brak nakładek bitumicznych na drogach
Nr 195,47,73
Kolejne wyzwanie dla mnie do rzetelnej i merytorycznej dyskusji w Radzie Gminy w staraniu
się o dodatkowe inwestycje. Mandat zaufania
otrzymany od Was zobowiązuje mnie do rzetelnej i intensywnej pracy dla dobra mieszkańców,
które jest dla mnie celem nadrzędnym. O wszystkich wydarzeniach będę Państwo informował
w następnych artykułach.

... zwracam się do, Was po raz kolejny przekazując Wam z kończącym się rokiem dobrą informację. Długie i merytoryczne dyskusje w Radzie
Gminy i wsparcie grupy Radnych spowodowały
wprowadzenie do budżetu 2017 roku szereg dodatkowych zadań:
1. Remont drogi Nr 522/1 (przysiółek Tresnaki)
kwota - 110 000 zł
2. Założenie dodatkowego przewodu i 4 szt.
opraw elektrycznych przy drodze Nr 522/1 (od
posesji Nr 263 do posesji Nr 335) kwota - ok.
10 000 zł
3. Budowa chodnika od skrzyżowania z drogą
Nr 73 do posesji Nr 124 (Marchewczyków Kamyk)
kwota - 30 000 zł
Szanowni Państwo sami oceńcie czy warto
było się spierać na argumenty, dyskutować merytorycznie bronić interesów mieszkańców w dążeniu do uzyskania tak oczekiwanych przez Was
inwestycji. Przedłożony Radzie Gminy budżet na

Edmund Dąbrowa

Tadeusz Jojczyk

Opóźnia się uruchomienie placu zabaw przy ul. Rodziny Poganów
Do dzisiaj nie został wykonany plac zabaw przy ul. Rodziny Poganów w Zabierzowie pomimo corocznego zapewnienia środków finansowych z funduszu sołeckiego na to zadanie. Uruchomienie placu zabaw planuje się dopiero w 2018 r. Tymczasem Mieszkańcy Zabierzowa na zebraniach wiejskich
od 2014 r. podejmowali decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na realizację placu zabaw. Ta inwestycja
znajdowała się zawsze na pierwszych miejscach listy zadań do realizacji z funduszu soleckiego, za jego realizacją
głosowało ponad 100 osób.
Warto przypomnieć kwoty jakie przeznaczyli Mieszkańcy Zabierzowa na to zadanie z funduszu sołeckiego i co
zostało do tej pory wykonane. W 2015 r. na wykonanie placu zabaw przeznaczona była kwota 12 tys. zł – wydano
na projekt placu zabaw. W 2016 r. kwota 25 tys. zł – wydano na ogrodzenie wokół działki. W 2017 r. kwota 40 tys.
zł – wydano na zagospodarowanie terenu działki oraz zakup zabawek.

Kontrowersje
obserwacje
poglądy
Nawet dla niezbyt uważnych
obserwatorów lokalnej polityki
gminnej nie jest tajemnicą, że od
ponad roku Rada Gminy wyraźnie
podzielona jest na dwie frakcje.
Dla socjologa sprawa jest prosta.
Koalicja wspiera władzę,
opozycja patrzy władzy na ręce.
Koalicja czerpie pełnymi
garściami z przychylności
władzy, opozycja o wszystko
musi się upominać.
O koalicji zależna od władzy
lokalna prasa pisze dobrze, a opozycję bezpardonowo atakuje.
Niby nic nadzwyczajnego.
Zawsze tak było, jest i pewnie
będzie. Istotne jest tylko to, która
grupa jest większa.
No i w tym jest istota rzeczy.
Jak na razie w Zabierzowskiej
Radzie obie frakcje
są dziesięcioosobowe.
Paradoksalnie to ten brak przewagi, mimo głębokich różnic
i podziałów, zmusza radnych
do szukania rozwiązań i choćby
minimalnej współpracy.
Nie jest to łatwa współpraca,
bywało że czasem rozwiązaniem
był „zgniły kompromis”
ale ostatecznie osiągano
porozumienie. To właśnie brak
tego jedenastego radnego
wielokrotnie nie pozwolił władzy
na swobodne wydawanie
publicznych pieniędzy
i zapobiegł niewspółmiernemu
obdarowywaniu inwestycjami
„swoich” sołectw.
Niebawem ta sytuacja diametralnie może się zmienić. W styczniu
wyborcy uzupełniając skład Rady
Gminy na ręce nowej/nowego
radnej/radnego złożą ciężar
decydowania o losach gminy.
Czy będzie wspierać władzę
czy opozycję, a może zachowa
dystans i niezależność, to się niebawem okaże. Jedno jest pewne.
Procedowanie uchwał
będzie szybsze.
Jerzy Cywicki
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