Wychodząc naprzeciw

Arystoteles Onassis mawiał, że pieniądza nie należy gonić lecz trzeba wychodzić mu
naprzeciw. W Unii Europejskiej funkcjonuje wiele funduszy i programów rozwojowych,
dysponujących środkami, przeznaczanymi na działania, zmierzające do rozwiązywania
konkretnych problemów. Zasadniczym celem tych działań pomocowych jest zmniejszenie różnic
w rozwoju krajów i regionów, a przez to zwiększenie konkurencyjności krajów członkowskich i
samej Unii na globalnym rynku.

Jednym z takich programów jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego obecne ramy
czasowe obejmują lata 2014- 2020. Są to konkretne pieniądze, którym z pewnością należy
wychodzić naprzeciw. W naszej gminie rozumiemy to doskonale i staramy się sięgać po każdą
możliwą do uzyskania w ten sposób złotówkę. O tym, że nie są to puste słowa najlepiej
świadczy stale zmieniający się krajobraz naszych sołectw oraz opracowania, dotyczące
wykorzystywania środków europejskich. Jedna z najnowszych publikacji, zajmująca się tym
tematem, pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Według niej
nasza gmina w ramach omawianego programu pozyskała na budowę dróg 1830 389,00 złotych!
Z olbrzymią przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że to najlepszy wynik w całym
powiecie tarnowskim, stanowiący prawie 22 % środków pozyskanych łącznie przez wszystkie
jednostki samorządy terytorialnego powiatu na ten cel! Ale co najważniejsze, te dziesiątki
kilometrów nowych lub odnowionych nawierzchni dróg to wymierna korzyść dla mieszkańców
naszej gminy. To przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, a zarazem dużo wyższy komfort
dla użytkowników ruchu drogowego. Podobnie, z kwotą 1981 741,00 złotych jesteśmy liderem
wśród gmin, jeśli chodzi o pozyskane środki na gospodarkę wodno-ściekową. To kolejne ważne
dla naszej społeczności zagadnienie i kolejne namacalne profity. Te pieniądze znacznie ułatwiły
nam wykonanie trudnych, niezwykle istotnych prac, związanych z wodociągami i kanalizacją.

Przytoczone dane to powód do dumy i poczucia dobrze wykonanej pracy dla wszystkich, którzy
dołożyli swoją małą cegiełkę do tego świetnego wyniku. Sięganie po europejskie środki to
konieczność spełnienia szeregu wymagań, znajomości procedur oraz umiejętności sprawnego
poruszania się wśród nich. I to jest nasz kolejny sukces. Udało nam się stworzyć świetnie
rozumiejący się profesjonalny kolektyw, zaangażowanych w sprawę ludzi, do których mam
pełne zaufanie, z którymi śmiało możemy wychodzić naprzeciw kolejnym europejskim
funduszom, albowiem nie zamierzamy usiąść na laurach. Będziemy nadal poszukiwać
pojawiających się zewnętrznych możliwości finansowania naszych gminnych inwestycji i starać
się optymalnie z nich korzystać dla dobra naszej lokalnej społeczności, zaś uzyskane wyniki z
pewnością podziałają na nas jeszcze bardziej mobilizująco.
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Na zakończenie chciałbym wszystkich zaprosić na najbliższą wielką gminną imprezę. Cztery
lata temu postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych milusińskich i
zorganizowaliśmy Mundurowy Dzień Dziecka. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.
Rosnąca co roku liczba osób uczestniczących w naszej wspólnej zabawie, a przede wszystkim
uśmiechnięte buzie naszych pociech są dla nas tego dowodem, jednocześnie nagrodą oraz
zachętą do kontynuowania pomysłu i jego rozwijania. Co roku rośnie liczba mundurowych,
pojawiają się nowe atrakcje. W tym roku myślę, że największą będzie prawdziwy 40 tonowy
czołg ! Jak zawsze u nas, a inaczej niż muzeum, wszystkiego można dotykać i osobiście
przekonać się jak działa. Zaczynamy o godzinie 13 w sobotę 2 czerwca na Orliku w
Skrzyszowie. Do zobaczenia !
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