
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szymon Dyga - został 

radnym bieżącej kadencji, a 
jednocześnie w trakcie 
zebrania wiejskiego powierzo-
no mu funkcję Sołtysa wsi 
Kosorowice. Jest 24-letnim 
kawalerem z wyższym wyksz-
tałceniem ekonomicznym, (na-
dal studiuje) pracuje w hur-
towni materiałów budowla-
nych w Raszowej. W wybo-
rach otrzymał największą licz-
bę głosów w swoim obwodzie. 
Jest członkiem OSP i LZS w 
Kosorowicach. W poprzedniej 

kadencji był członkiem Rady 
Sołeckiej. Uważa, że trudno 
będzie mu dorównać poprzed-
nikowi, z którym przyjaźń i 
współpracę bardzo sobie 
chwali.  W Radzie Gminy po-
wierzono mu funkcję Prze-
wodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej 
 - Czy po raz pierwszy zetknął 
się pan z pracą samorządową? 
Czy brał Pan - zanim został 
radnym - udział w sesjach? 
- Po skończeniu technikum 
zostałem przez Urząd Pracy 
skierowany na staż do tar-
nowskiego Urzędu Gminy.  
Podczas pracy kilkakrotnie 
uczestniczyłem w posiedze-
niach Rady;  także praca w Ra-
dzie Sołeckiej jest dobrym 
przygotowaniem do współrzą-
dzenia. Myślę, że na zaufanie 
ludzi zasłużyłem służąc pomo-
cą w załatwianiu - dla mnie 
drobnych, ale często z różnych 
powodów uciążliwych – spraw  
w Urzędzie Gminy.  
- Z jakim programem szedł 

Pan do wyborów, o co chciał-
by się Pan starać, jakie pro-
blemy gminy są Panu szcze-
gólnie bliskie? 
- Bardzo chciałbym dopro-
wadzić do zagospodarowania 
„pustyni” przy budynku 
wielofunkcyjnym w Kosoro-
wicach.  
- Ale jeden taki obszerny plac 
w gminie też jest potrzebny! 
- Można pozostawić pewną 
przestrzeń otwartą - tam, gdzie 
odbywają się festyny. Ale jest 
sporo miejsca za budynkiem, 
gdzie mógłby powstać całkiem 
miły zakątek - park z ławecz-
kami, kwietnikami… Z inicja-
tywy Rady Sołeckiej,  wyko-
rzystując środki unijne,  budu-
jemy  tam już ogrodzenie. Przy 
pomocy  Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie doko-
naliśmy analizy planów zagos-
podarowania  przestrzennego  i  
wiemy,  że nasze plany nie są 
sprzeczne z przyszłym przez-
naczeniem tego terenu. Ponad-
to leży mi na sercu poprawa 

stanu drogi powiatowej na 
trasie Ozimek - Przywory i 
ogólnie infrastruktury drogo-
wej w Kosorowicach. Chciał-
bym też, aby rozwijała się 
baza sportowa w gminie. 
- Nasza gmina ma niezłe 
zaplecze sportowe. Co jeszcze 
chciałby Pan tu rozwijać? 
- Jesteśmy położeni na atrak-
cyjnym szlaku turystycznym - 
szczególnie dla turystyki ro-
werowej. Pragnąłbym, aby 
sieć dobrze zaprojektowanych 
i wykonanych ścieżek rowe-
rowych zachęcała do przejaz-
du przez naszą gminę. Stop-
niowo mogłyby powstawać In-
ne obiekty zaspokajające po-
trzeby cyklistów. Ponadto - 
choć mamy trochę boisk w 
gminie,  ich otroczenie też wy-
maga jeszcze poprawy.  
- Czy coś jeszcze? 
- Myślę, że uda się dokończyć 
budowę kanalizacji w Kosoro-
wicach. Jestem bardzo rad,  że 
pozyskaliśmy środki na ukoń-
czenie ul. Pawlety…..cd. str.6. 
 
 
 

……………………cd ze str.4. 
Od dawna optowałam za 
utworzeniem w szkole sto-
łówki.  Obecnie wielu rodzi-
ców pracuje z dala od domu – 
także dla nich obiady dla 
dzieci w szkolnej stołówce 
byłyby dobrym rozwiązaniem. 
Ponieważ w szkole nie ma 
kuchni dobrym rozwiązaniem 
może być catering. Teraz to 
już dostępna usługa.  Pani 
Dyrektor  dała się przekonać 
do tego pomysłu i od nowego 
roku to rozwiązanie powinno 
wejść w życie.  
- Jeszcze coś leży Pani na 
sercu? 
- Marzy mi się porządny re-
mont naszej nakielskiej szko-
ły, adaptacja poddaszy, tak, 
żeby wszystko miało tam 
swoje miejsce, była świetlica i 
stołówka z prawdziwego zda-
rzenia. 
- Nie sądzi pani, że w dążeniu 
do szukania oszczędności szko-
ła może zostać zlikwidowana? 
- Przyrost naturalny w Nakle 
utrzymuje się na tym samym 
poziomie, klasy są kilkunasto-
osobowe, nie wydaje mi się, 
żeby szkoła nadawała się do 
likwidacji… Wszystkich Tar-
nów nie pomieści! 
- O co jeszcze dla swojej wsi 
chciałaby pani „zawalczyć”? 
- Pozostając w temacie moich 

zainteresowań chciałabym do-
prowadzić do rozbudowy pla-
cu zabaw dla dzieci.  Obecnie 
Rada Sołecka Nakła stara się o 
dofinansowanie tego projektu 
ze środków unijnych. Pragnę-
łabym też, aby udało się 
pozyskać takie środki na ura-
towanie od ruiny budynku 
po straży i odrestaurowanie 
zabytkowej sikawki strażac-
kiej, która się tam znajduje. 
Wielu mieszkańców chciałoby 
aby ten dom ożył, by służył 
mieszkańcom.  Są różne po-
mysły na wykorzystanie po-
mieszczeń.   
- Radni są odpowiedzialni nie 
tylko za „swoje podwórko”, 
ale za to co dzieje się w całej 
gminie, co ze spraw gminnych 
leży pani szczególnie na sercu 
? 
- Skanalizowanie całej gminy 
– uważam, że to powinno być 
priorytetowe zadanie na naj-
bliższe lata. Bardzo mnie cie-
szy, że rośnie świadomość 
ekologiczna  mieszkańców, że 
coraz więcej osób zdaje sobie 
sprawę iż nasze ścieki za-
wierają substancje, które nie 
powinny bez oczyszczenia tra-
fiać do gleby i wód grunto-
wych.  Że ta oszczędność jest 
pozorna, a wylewając nieczys-
tości na pola i łąki zatruwamy 
siebie samych i nasze dzieci.  

- Tym sposobem nasza rozmo-
wa wkroczyła w tematykę, któ-
ra jest w obrębie pani zainte-
resowań z racji pracy w ko-
misji.  
- Tak, jestem członkiem 
Komisji Rolnictwa.  
- Zazwyczaj radni zobligowani 
przez swoich wyborców 
poruszają problem dróg, jako 
żywotny dla mieszkańców 
każdej miejscowości. Pani tego 
nie robi, dlaczego?  Czyżby 
mieszkańcy Nakła nie nacis-
kali? 
- Drogi to ogólna bolączka. 
Ale wydaje mi się, że 
mieszkańcy zrozumieli, iż nie 
ma sensu budować dróg, a 
później je rozbierać by bu-
dować kanalizację. Tak więc 
trzeba to zrobić po kolei. Nie 
można  wspólnych pieniędzy  
wyrzucać w błoto! Chciała-
bym jednak, żeby – tam gdzie 
to tylko możliwe - powstawały 
ścieżki rowerowe.  Choć nie 
można mi odmówić lokalnego 
patriotyzmu, jestem za tym, 
aby w pierwszej kolejności 
taka ścieżka powstała między 
Tarnowem a Kosorowicami.  
Ten odcinek ma swoją tra-
giczną historię, aż ciarki mnie 
przechodzą na myśl o tym, że 
wkrótce gromady dzieci wsią-
dą znów na rowery… 
 -Wróćmy do pani pracy w 

Radzie Gminy. Jak się pani 
czuje będąc jej członkiem? Jest 
trudno? Inaczej niż sobie pani 
wyobrażała? 
- Nie miałam specjalnych 
oczekiwań. Z każdą sesją do-
wiaduję się czegoś nowego, do 
posiedzeń przygotowuję się w 
domu, czytam, pytam… Poza 
tym są szkolenia, otrzymaliś-
my „Poradniki radnego”.  
Myślę, że daję sobie nieźle 
radę. 
 - Jest pani w Komisji Rol-
nictwa - trochę to „obok” pani 
głównych zainteresowań, co 
tam panią szczególnie Zaj-
muje? 
- Jak wcześniej wspomniałam  
zależy mi na tym, aby wzras-
tała świadomość ekologiczna 
rolników, zajmujemy się też 
problemem zaniedbanych ro-
wów melioracyjnych. Ostat-
nio radni podnieśli sprawę 
zrujnowanych budynków 
„straszących” tu i ówdzie w 
naszych – w większości prze-
cież zadbanych i ładnych – 
miejscowościach.  Poproszono 
sołtysów, aby przeprowadzili 
rozeznanie, gdzie takie obiekty 
się znajdują, jaki jest ich stan 
prawny itp.  Inne problemy na 
pewno pojawią się z czasem. 
- Dziękujemy za wypowiedź, 
życzymy powodzenia ! 
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