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Dzięki wyższej niż w pozostałej 
części kraju frekwencji miesz-
kańcy małopolskiego i święto-

krzyskiego będą reprezentowani w Par-
lamencie Europejskim przez siedmio-
ro eurodeputowanych. Przez najbliższe 
pięć lat w Strasburgu i Brukseli reprezen-
tować nas będą: Róża Thun, Joanna Se-
nyszyn, Paweł Kowal, Czesław Siekierski, 
Bogusław Sonik, Jacek Włosowicz i Zbi-
gniew Ziobro. 

7 czerwca w wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego w naszym okręgu wybor-
czym obejmującym województwa mało-
polskie i świętokrzyskie do urn poszło osta-
tecznie 26,11% wyborców. 41,18% z nich 
poparło kandydatów Prawa i Sprawiedli-
wości, 35,19 % - Platformy Obywatelskiej, 

10,23% - koalicji SLD-UP, 6,53 % - Polskie-
go Stronnictwa Ludowego. Dzięki wyższej 
niż w reszcie kraju frekwencji wybraliśmy 
do Parlamentu Europejskiego siedmioro 
posłów. Zostali nimi: 

Róża Thun (PO) 
Urodziła się w Kra-

kowie, ukończyła filolo-
gię angielską na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. 
Już w latach studenc-
kich związała się z dzia-
łalnością opozycji demo-
kratycznej w Krakowie. 
Była m.in. rzecznikiem Studenckiego Ko-
mitetu Solidarności, współpracowała z Ko-
mitetem Obrony Robotników, była współ-

organizatorką „Uniwersytetu Latającego”.  
W 1981 roku wyjechała do Niemiec. Tam 
zastał ją stan wojenny. Lata 1989 - 1991  
z całą rodziną spędziła w Katmandu. Do Pol-
ski powróciła w 1991 roku. W latach 1992 
- 2005 była dyrektorem generalnym, a na-
stępnie prezesem Polskiej Fundacji im. Ro-
berta Schumana. W 2005 roku wygrała kon-
kurs na dyrektora Przedstawicielstwa Komi-
sji Europejskiej w Polsce. Będąc liderką listy 
Platformy Obywatelskiej uzyskała w wybo-
rach 7 czerwca, 153 966 głosów. 

Joanna Senyszyn (SLD-UP) 
Urodziła się 1 lutego 1949 roku w Gdy-

ni. Jest profesorem zwyczajnym nauk eko-
nomicznych. Związana z Uniwersytetem 
Gdańskim, gdzie pełni funkcję kierownika 
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Od dziewięciu lat preze-
suje tarnowskiemu oddzia-
łowi Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i  Kresów Południo-
wo – Wschodnich, które wła-
śnie świętuje swoje dwudzie-
stolecie. Urodziła się we Lwo-
wie, od ponad 60 lat związa-
na jest z Tarnowem, ale wraz 
z innymi członkami Towarzy-
stwa pomaga na różne sposo-
by rodakom mieszkającym za 
wschodnią granicą. 

Halina Żmuda urodziła się we Lwowie, po wojnie wraz z rodzi-
ną zamieszkała najpierw w Ciężkowicach, a później w Tarnowie. 
W roku 1990 została członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo – Wschodnich. Osiem lat później została wy-
brana wiceprezesem tarnowskiego oddziału Towarzystwa, a od 
roku 2000 kieruje pracami TPLiKPW w Tarnowie. 

W latach dziewięćdziesiątych po raz pierwszy po kilkudzie-
sięciu latach odwiedziła rodzinne miasto. Od tamtej pory nie tyl-
ko regularnie przyjeżdża do Lwowa, ale i – wraz z pozostałymi 
członkami Towarzystwa – pomaga mieszkającym tam Polakom. 

Towarzystwo Miłośników Lwowa obchodzi w tym roku jubi-
leusz dwudziestolecia działalności, przed 13 laty natomiast zor-
ganizowano po raz pierwszy Dni Lwowa w Tarnowie. Tarnowscy 
lwowiacy wraz z młodzieżą tarnowskich szkół organizują również 
kolonie dla polskich dzieci mieszkających za wschodnią granicą, 
zawożą prezenty mikołajkowe i paczki świąteczne, zbierają pie-
niądze na renowację polskich mogił. Dzięki tym funduszom uda-
ło się m.in. odnowić grobowiec Tadeusza Rutowskiego, w latach 
1905 – 1918 wiceprezydenta Lwowa, syna Klemensa Rutowskie-
go, burmistrza Tarnowa. 

Za swoją działalność Halina Żmuda uhonorowana została Zło-
tą Odznaką „Semper Fidelis” i Krzyżem II Obrony Lwowa 1939–1947.

Absolwentka Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, od 
38 lat pracuje w  zawodzie 
nauczyciela. Od 1 września 
1994 roku jest dyrektorką V 
Liceum Ogólnokształcące-
go w Tarnowie. Dzięki jej po-
stawie i  autorytetowi szko-
ła zyskała miano „szczegól-
nie przyjaznej uczniowi”, 
a w roku 2008 o jedno miej-
sce w V Liceum Ogólnokształ-
cącym ubiegało się aż 11 chętnych absolwentów gimnazjum. 

Barbara Kałuża – Winiarska ukończyła studia na Wydziale Fi-
lozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, później 
również Studium Metodyczno - Przedmiotowe z nauczania po-
czątkowego, Studium z zakresu psychologii, kurs kwalifikacyjny 
z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. 38 lat pracuje w zawo-
dzie nauczyciela, jest nauczycielem dyplomowanym.

Od września 1994 jest dyrektorką V Liceum Ogólnokształcą-
cego w Tarnowie. Szkoła pod jej kierownictwem współpracuje 
z wieloma instytucjami – m.in. Tarnowskim Centrum Kultury, Ro-
botniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury, Domem Pomocy 
Społecznej, Świetlicą Terapeutyczną i Domem Dziecka, ponad-
to utrzymuje stały kontakt z jedną ze szkół średnich we Francji.

W szkole, którą kieruje, stworzyła atmosferę dobrej i efek-
tywnej pracy, dzięki czemu V LO zyskało miano szkoły „szczegól-
nie przyjaznej uczniowi”. Szkolna tradycja mówi, że dyrektorka 
każdego z kilkuset uczniów zna z imienia i nazwiska, wie o ich 
kłopotach, problemach i marzeniach, ma dla nich zawsze czas. 

Podczas II Tarnowskiego Zakończenia Roku Szkolnego,  
w czerwcu br. Barbara Kałuża-Winiarska została uhonorowa-
na przez Prezydenta Miasta Tarnowa statuetką „Anioła Ciepła” 
i „Nagrodą Prezydenta” za szczególne osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze.

Halina Żmuda Barbara Kałuża – Winiarska

W lwowskim klimacie Aura dobrej pracy
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Katedry Badań Rynku.  
W latach 1996 - 2002 
była dziekanem Wy-
działu Zarządzania,  
a w latach 1994 -1995 
pierwszym rektorem 
Wyższej Szkoły Ad-
ministracji i Biznesu  

w Gdyni. 
Od 1975 roku była członkiem PZPR.  

W 1980 roku wstąpiła do NSZZ „Solidar-
ność”, z którego odeszła w 1995 roku. Od 
2001 roku jest posłanką na Sejm RP z ra-
mienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.  
W latach 2005 - 2008 była wiceprzewodni-
czącą partii. Jest członkiem Sejmowej Ko-
misji Łączności z Polakami za Granicą i stałej 
delegacji parlamentarnej do Zgromadzenia 
Unii Zachodnio – Europejskiej oraz wice-
przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Pol-
sko - Kubańskiej i Zespołu Polska - Tajwan. 
Przez wiele lat była prezesem Gdyńskiego 
Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami. Przez dwie kadencje była członkiem 
Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń 
na Zwierzętach przy Komitecie Badań Na-
ukowych. Jest współautorką projektu usta-
wy o świadomym rodzicielstwie i o finan-
sowaniu z budżetu zapłodnienia in vitro. 
W wyborach do Parlamentu Europejskie-
go uzyskała 43 661 głosów.

Paweł Kowal (PiS) 
Urodził się 22 lip-

ca 1975 roku w Rze-
szowie. Jest absolwen-
tem studiów histo-
rycznych na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. 
W latach 1996 – 1998 
był członkiem Polskiej 
Rady Młodzieży i pre-

zesem Klubu Jagiellońskiego w Krakowie. 
W latach 1998 – 2000 pracował w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, następnie  
w MKiDN. W latach 2002 – 2005 był rad-
nym warszawskiej dzielnicy Ochota i dy-
rektorem Mazowieckiego Centrum Kul-
tury i Sztuki. W 2005 roku był dyrektorem 
Biura Prasowego Urzędu m. st. Warszawy.  
W tym samym roku został posłem na Sejm. 
W latach 2005 - 2006 był wiceprzewod-
niczącym Klubu Parlamentarnego Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz przewodniczą-
cym Sejmowej Komisji Kultury i Środków 
Przekazu oraz członkiem Sejmowej Komi-
sji Spraw Zagranicznych. Od lipca 2006 do 
listopada 2007 roku pracował jako wicemi-
nister w MSZ. W 2007 roku został ponow-
nie wybrany posłem. Pełnił funkcję wice-
przewodniczącego Klubu Parlamentarne-
go PiS i wiceprzewodniczącego Komisji 
Spraw Zagranicznych. Od 2007 jest człon-

kiem Komitetu Politycznego PiS. 7 czerw-
ca uzyskał 18 614 głosów.

Czesław Siekierski (PSL) 
Urodził się 8 paź-

dziernika 1952 roku  
w Stopnicy (powiat 
Busko Zdrój). W 1976 
roku ukończył Szkołę 
Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego. W tym sa-
mym roku został asy-

stentem na Wydziale Ekonomiczno - Rol-
niczym. Doktorat obronił w 1986 roku. Od 
1971 roku związany z ruchem ludowym. 
W 1981 roku został kierownikiem Wydzia-
łu Organizacyjnego NK ZSL, odwołany  
w styczniu 1982 roku po wprowadzeniu 
stanu wojennego. Od 1997 do 2004 roku 
był posłem na Sejm RP, a w latach 2001 – 
2003 Sekretarzem Stanu, pierwszym za-
stępcą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
W kwietniu 2003 roku został Obserwa-
torem Sejmu RP w Parlamencie Europej-
skim z ramienia klubu parlamentarne-
go PSL, później uzyskał mandat posła do 
Parlamentu Europejskiego. W wyborach  
7 czerwca uzyskał 33 559 głosów. 

Bogusław Sonik (PO) 
Urodził się 3 grud-

nia 1953 roku w Krako-
wie. Z zawodu praw-
nik, współzałożyciel 
Studenckiego Komite-
tu Solidarności w roku 
1977, wiceprzewod-
niczący „Solidarności” 
w Małopolsce (1980 

– 1981). Internowany w stanie wojennym, od 
1983 roku na emigracji. Był m.in. korespon-
dentem Radia Wolna Europa, w latach dzie-
więćdziesiątych kierował Instytutem Polskim  
w Paryżu. W roku 1998 został pierwszym 
przewodniczącym Sejmiku Samorządowe-
go Województwa Małopolskiego. Był inicja-
torem Małopolskich Dni Dziedzictwa Kultu-
rowego, współtwórcą pierwszego polskiego 
przedstawicielstwa w Brukseli, dyrektorem 
programu „Kraków 2000 – Europejska Stoli-
ca Kultury”. Posłem do Parlamentu Europej-
skiego jest od roku 2004. 7 czerwca uzyskał 
52 329 głosów. 

Jacek Włosowicz (PiS)
U ro d z i ł  s i ę  2 5 

stycznia 1966 roku  
w Skalbmierzu w woje-
wództwie świętokrzy-
skim. Od roku 1985 stu-
diował Inżynierię Sani-
tarną i Wodną na Poli-
technice Krakowskiej, 

równolegle studiował Handel Zagranicz-
ny na Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie. Uczelnię tę ukończył w 1994 roku. W 
latach 1995-2005 prowadził własną agencję 
reklamową. W roku 2001 był szefem komi-
tetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości  
w województwie świętokrzyskim. Rok póź-
niej wystartował w wyborach samorządo-
wych i uzyskał mandat radnego Rady Miej-
skiej w Kielcach. Pełnił funkcję przewodni-
czącego klubu „Porozumienie Samorządo-
we” oraz przewodniczącego Komisji Budżetu  
i Finansów. W wyborach parlamentarnych 
w 2005 roku jako kandydat Prawa i Sprawie-
dliwości został wybrany senatorem. W Se-
nacie pracował w dwóch komisjach – Ko-
misji Gospodarki Narodowej (jako jej wice-
przewodniczący) i Komisji Spraw Unii Euro-
pejskiej. Reprezentuje Senat RP w Unii Mię-
dzyparlamentarnej. W wyborach do Parla-
mentu Europejskiego uzyskał 5 610. 

Zbigniew Ziobro (PiS)
Urodził się 18 sierp-

nia 1970 roku w Kra-
kowie, ukończył studia 
prawnicze na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Po 
studiach odbył aplikację 
prokuratorską. W 1999 
roku założył w Krakowie 

stowarzyszenie Katon oraz Centrum Pomocy 
Ofiarom Przestępstw i Patologii Społecznych. 
Dwa lata później Lech Kaczyński, ówczesny 
Minister Sprawiedliwości, powołał go na sta-
nowisko Wiceministra Sprawiedliwości. Zbi-
gniew Ziobro był członkiem Sejmowej Ko-
misji Śledczej powołanej do zbadania tzw. 
„Afery Rywina” i autorem raportu, który jest 
efektem końcowym prac komisji i ostatecz-
nym stanowiskiem Sejmu RP w tej sprawie. 

W wyborach parlamentarnych w 2005 
roku uzyskał mandat posła, był szefem 
kampanii wyborczej Lecha Kaczyńskiego 
ubiegającego się o urząd Prezydenta RP.  
31 października 2005 roku został powoła-
ny na stanowisko Ministra Sprawiedliwo-
ści - Prokuratora Generalnego. Stanowisko 
to zajmował do listopada 2007 roku. 

W wyborach parlamentarnych w 2007 
roku po raz kolejny został wybrany posłem, 
od 12 stycznia 2008 roku jest wiceprezesem 
Prawa i Sprawiedliwości. 

Autor zmian w Kodeksach Karnych 
prowadzących do zaostrzenia kar dla prze-
stępców i skutecznego ich egzekwowa-
nia, angażował się w prace nad wprowa-
dzeniem tzw. ustawy antykorporacyjnej, 
umożliwiającej absolwentom prawa szer-
szy dostęp do zawodu. W 2006 roku zdobył 
tytuł Człowieka Roku tygodnika „Wprost”.  
W wyborach 7 czerwca uzyskał rekordowe 
poparcie 335 933 osób. 
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Przebudowa teatru, adaptacja po-
mieszczeń Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego, mo-

dernizacja sali teatralnej Pałacu Mło-
dzieży, remont Domu Dziecka nr 2, ter-
momodernizacja budynków użyteczno-
ści publicznej, budowa nowych obiek-
tów sportowych i ścieżek rowerowych, 
modernizacje i remonty ulic wykonywa-
ne przez Tarnowski Zarząd Dróg Miej-
skich – to tylko część inwestycji reali-
zowanych obecnie w Tarnowie. W wie-
lu punktach miasto wygląda jak plac 
budowy. 

Zapewne większość bywalców tar-
nowskiego teatru pamięta niewielką ta-
bliczkę w foyer informującą, że ostatni re-
mont budynku miał miejsce w roku 1972 
– przed 37 laty. Wszystko wokół się zmienia-
ło, a siedziba teatru niezmiennie epatowa-
ła poetyką „wczesnego Gierka”, wywołując 
ze strony co bardziej złośliwych przyjezd-
nych irytujące pytanie – dlaczego instytu-

cja kultury przypomi-
na wyglądem raczej... 
krytą pływalnię? 

W  c i ą g u  n a j -
bliższych kilkuna-
stu miesięcy budy-
nek przy ulicy Mic-
k i e w i c z a  w r e s z -
cie zmieni wygląd.  
15 czerwca wyko-
nawcy weszli na te-
ren budowy. War-
tość prac wynosi 12 
mln 800 tysięcy zło-

tych, z czego 7 mln 
800 tysięcy dopła-
ca Marszałek Ma-
łopolski. „Nowy” 
teatr otwarty zo-
stanie  jes ienią 
przyszłego roku. 
W tym czasie te-
atr pracował bę-
dzie w  zmoderni-
zowanej sali wido-

wiskowej Pałacu Mło-
dzieży. Trwają obecnie 
prace mające na celu 
ponowne ożywienie 
nieczynnego od kil-
kunastu lat miejsca. 
Sala oddana zostanie 
do użytku w  sierpniu, 
a  za kilkanaście mie-

sięcy, po ponownej przeprowadzce te-
atru służyć będzie tarnowskiej młodzieży.  
Modernizacja teatru to nie jedyna, duża in-
westycja tarnowskiego magistratu. O  re-
montach szkół i placówek oświatowych pi-
szemy osobno, warto jednak wspomnieć, iż 
remontowany jest Dom Dziecka nr 2 przy 
ulicy Chyszowskiej, co pozwoli wreszcie 
osiągnąć tej placówce obowiązujące współ-
cześnie standardy. Trwają prace nad przy-
stosowaniem części pomieszczeń Specjal-

nego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
na potrzeby dzieci autystycznych. Nieba-
wem również rozpocznie się remont i prze-
budowa internatu przy ul. Szarych Szere-
gów dla Bursy Międzyszkolnej i  Pogoto-
wia Opiekuńczego, którego obecna siedzi-
ba nie odpowiada wymogom przepisów.  
Kończą się również prace przy budo-
wie kaplicy na cmentarzu komunalnym 
w  Klikowej, planowane jest także wyko-
nanie drenażu na cmentarzu w  Krzyżu.  
Trudno nie wspomnieć przy tej okazji o po-
ważnych robotach drogowych. Największe 
przedsięwzięcie to planowane połączenie 
ulicy Starodąbrowskiej z  Gumniską, wraz 
z budową mostu na Wątoku. Na realizację 
tej inwestycji wydane zostanie 24,5 milio-
na złotych. Trwa również, kosztem czte-
rech milionów złotych, przebudowa dwu-
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kilometrowego odcinka ulicy Heleny Ma-
rusarz, 2 mln 500 tysięcy złotych kosztu-
je z kolei przebudowa ulicy Marii Dąbrow-
skiej, od ulicy Ablewicza do Wolańskiej. 
W  lipcu rozpoczną się prace remontowe 
na drodze wojewódzkiej nr 973, czyli na uli-

cach Wyszyńskiego, Czy-
stej, Czerwonych Klonów 
i Krakowskiej na odcinku 
od Czerwonej do łącznika 
obwodnicy, a także na uli-
cy Niedomickiej. To zada-

nie kosztować będzie 4 mln 500 ty-
sięcy złotych. 

O przeszło półtora kilometra 
wydłuży się wkrótce sieć ścieżek ro-
werowych w Tarnowie. Trwają prace 
przy budowie dróg rowerowych i do-
stosowaniu chodników do ruchu ro-
werowego przy ulicy Słonecznej (1 
100 metrów) oraz Księdza Indyka  
(500 m.). Prace te kosztować będą 
700 tysięcy złotych. 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w  Tarnowie  
do dnia 15.12.2009 r. realizuje następujące  

programy profilaktyczne finansowane 
ze środków Gminy Miasta Tarnowa:

„Wczesne wykrywanie raka jajnika” – adresowany do kobiet w wie-
ku powyżej 44 lat zamieszkałych na terenie Tarnowa, w ramach którego 
wykonywane będą badania ginekologiczne, usg jajników oraz oznacze-
nie markera nowotworowego. Otrzymane środki finansowe umożliwia-
ją przebadanie ok. 150 kobiet.

Rejestracja pod nr telefonu; 014 63-10-420.
„Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych płuc oraz prowadze-

nie poradnictwa antynikotynowego” – dla kobiet i mężczyzn, mieszkań-
ców Tarnowa w wieku powyżej 30 lat, w ramach którego wykonywane 
będą konsultacje pulmonologiczne, rtg klatki piersiowej, spirometrie, dla 
palaczy tytoniu – testy badające stopień uzależnienia od nikotyny, sto-
pień motywacji do zerwania z nałogiem oraz poradnictwo antynikoty-
nowe. Zawarta umowa umożliwia objęcie programem ok. 80 pacjentów.

Rejestracja pod nr telefonu; 014 63-10-378.
Wszystkie badania i konsultacje wykonywane są bezpłatnie.
Zapraszamy do skorzystania z możliwości wykonania oferowanych 

badań. 
Szczegóły na stronie www.ssz.tar.pl

W 44 tarnowskich placówkach 
oświatowych w  okresie wa-
kacji prowadzone będą pra-

ce remontowe lub inwestycyjne łącz-
nej wartości 688 tys. zł. Niezależnie od 
tego budowane będą m.in. dwa przy-
szkolne boiska, trwać będzie przebu-
dowa internatu przy ulicy Szarych Sze-
regów na potrzeby Bursy Międzyszkol-
nej i  Pogotowia Opiekuńczego, zapla-
nowano też przebudowę hali sportowej 
dla Zespołu Szkół przy ulicy Kwiatkow-
skiego. Kontynuowana będzie, kosztem  
1, 2 mln złotych, przebudowa sali te-
atralnej Pałacu Młodzieży oraz adapta-
cja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego na potrzeby 
dzieci autystycznych i niedosłyszących. 

W 29 placówkach oświatowych -  
3 szkołach podstawowych, 12 przedszko-
lach i 14 innych jednostkach - zaplanowa-
no na okres lata wykonanie prac remonto-
wych i inwestycyjnych. Tarnowski samorząd 
przeznaczył na ten cel kwotę 580 tysięcy 
złotych. Największa grupa zadań obejmie 
przebudowę sanitariatów, remonty scho-
dów wejściowych, dachów, wymianę in-
stalacji elektrycznej, modernizacje kuch-
ni, wymianę parkietów, wykonanie oświe-
tlenia ewakuacyjnego i  instalacji odgro-
mowych, remont sal, częściową wymianę 
okien oraz wykonanie ciągów komunika-
cyjnych p.poż. W pięciu placówkach zapla-
nowano również prace remontowe związa-

ne z usuwaniem skutków zalania pomiesz-
czeń. Na ten cel przeznaczone zostanie 30 
tysięcy złotych. 

W związku z pozyskaniem przez czte-
ry jednostki środków z funduszu prewen-
cyjnego PZU zaplanowano w nich rozbudo-
wę monitoringu i naprawę podłóg na kwo-
tę 19 tysięcy złotych. 

Z funduszy uzyskanych od Rad Osie-
dli w sześciu placówkach – trzech szkołach 
podstawowych i trzech przedszkolach - za-
planowano wymianę ogrodzenia, rozbudo-
wę monitoringu, częściową wymianę sto-
larki okiennej oraz wykonanie chodnika 
przed wejściem. Koszt tych zadań wynie-
sie 59 tysięcy złotych. 

Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji 
w ośmiu placówkach oświatowych doko-
nano, kosztem 300 tysięcy złotych, wymia-
ny nawierzchni wokół szkoły, modernizacji 
kuchni i zaplecza, wymiany oświetlenia i in-
stalacji elektrycznej, naprawy ogrodzenia, 
remontów dachów, boisk, schodów i drzwi 
wejściowych oraz modernizacji ogrodu.

Trwa już również przebudowa sali te-
atralnej Pałacu Młodzieży, na co przezna-
czono kwotę 1 200 000 złotych.

Niezależnie od wymienionych, realizo-
wanych lub planowanych na czas wakacji 
prac, Wydział Realizacji Inwestycji Urzędu 
Miasta w ciągu najbliższych dwóch miesię-
cy planuje m.in. budowę boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 15 i kompleksu boisk „Or-
lik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5, re-

mont posadzek w Szkole Podstawowej nr 
18, odnowienie elewacji i wymianę okien 
w Gimnazjum nr 2, przebudowę hali spor-
towej dla Zespołu Szkół Licealnych i Zawo-
dowych nr 1 oraz pierwszy etap termoder-
nizacji budynku Przedszkola nr 19. Konty-
nuowane będą również prace przy adap 
tacji pomieszczeń w  Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno – Wychowawczym dla potrzeb 
dzieci autystycznych i niedosłyszących, 
a  także przebudowie budynku internatu 
przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby 
Bursy Międzyszkolnej i  Pogotowia Opie-
kuńczego.

Wakacyjne remonty
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Tarnów znalazł się na ósmym miej-
scu w prestiżowym rankingu Ga-
zety Prawnej klasyfikującej miasta 

pod kątem pozyskiwania funduszy z Unii 
Europejskiej. Autorzy rankingu brali pod 
uwagę wszystkie programy pomocowe, 
których beneficjantami są: lokalny sa-
morząd, przedsiębiorstwa oraz organi-
zacje społeczne. Statystycznie na jed-
nego tarnowianina przypada ze wspól-
notowego budżetu kwota 1637 złotych. 

Gazeta Prawna przygotowała ran-
king miast najefektywniej wykorzystują-
cych fundusze Unii Europejskiej. Autorzy 
oparli się na danych dokumentacji Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 

Agencji Modernizacji i  Restrukturyzacji 
Rolnictwa, obejmujących umowy podpi-
sane do połowy kwietnia bieżącego roku, 
bez programów przedakcesyjnych. Tarnów 

znalazł się w rankingu na ósmym miejscu 
w  grupie 80 klasyfikowanych miast i  wy-
przedził m.in. takie miasta jak Nowy Sącz, 
Krynica – Zdrój czy Zakopane. Brane były 
pod uwagę wszystkie programy pomo-
cowe, których beneficjentami są lokal-
ne samorządy, przedsiębiorstwa, rolni-
cy czy organizacje społeczne. Klasyfika-
cję miast ustalono na podstawie wartości 
przyznanej pomocy, liczby realizowanych 
projektów a  także liczby mieszkańców.  
Z danych wynika, że miasto korzysta z pie-
niędzy w ramach 106 projektów. Kwota do-
finansowania ogółem wynosi ponad 190 
milionów złotych. Statystycznie na jedne-
go mieszkańca przypada z unijnego budże-
tu kwota 1637 złotych. 

Samorządowe władze Tarnowa 
podpisały porozumienie z Polski-
mi Kolejami Państwowymi S.A. 

W  myśl umowy kolej sfinansuje reno-
wacje dworca, rolą Urzędu Miasta bę-
dzie przebudowa układu drogowego 
w tym rejonie. Podpisane ostatnio poro-
zumienie stanowi kontynuację ramowej 
umowy o współpracy zawartej w ubie-
głym roku. 

 Polskie Koleje Państwowe S.A. w ca-
łości przeprowadzą i  sfinansują grun-
towną renowację tarnowskiego dworca. 
Urząd Miasta Tarnowa natomiast zobo-
wiązał się do przebudowy i  moderniza-

cji układu drogowego w tym rejonie. Bę-
dzie to możliwe dzięki przekazaniu Gmi-
nie Miasta Tarnowa odpowiednich dzia-
łek pod te inwestycje. Mieszkańcy Tar-
nowa mogą spodziewać się zatem nie 
tylko dokończenia remontu stuletniego 
dworca kolejowego, ale i  budowy dro-
gi łączącej ulice Dworcową z  Bandrow-
skiego, a  w  dalszej kolejności jej prze-
dłużenia w kierunku wschodnim wzdłuż 
linii kolejowej aż do Wątoku. Prace te 
zostaną zakończone w  przyszłym roku. 
Z tzw. terenów zamkniętych PKP, zosta-
nie ponadto wyłączony teren dworca 
w  Mościcach. Niewykluczone, że efek-

tem będzie również i jego modernizacja. 
Porozumienie zawiera także deklara-
cję przejęcia od PKP przez Gminę nie-
ruchomości położonych w ciągu plano-
wanych dróg. Ogromne znaczenie ma 
też realizacja postanowienia dotycząca 
sporządzenia i  przyjęcia przez PKP PLK 
S.A. projektu modernizacji linii kolejo-
wej E30 na odcinku Tarnów – Rzeszów.  
Ramową umowę o współpracy z PKP za-
warto 23 czerwca ubiegłego roku. Głów-
ną jej ideą było zrealizowanie inwestycji 
w  związku z  przypadającą w  2010 roku 
setną rocznicą oddania do użytku dwor-
ca kolejowego w Tarnowie. 
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W tarnowskim teatrze podsu-
mowano sezon artystycz-
ny 2008/2009. Publiczność 

obejrzała w  tym czasie dziewięć pre-
mier i  jeden pokaz przedpremierowy. 
Na widowni teatru zasiadło łącznie  
45 586 widzów. Teraz praca teatru skupi 
się głównie na przeprowadzce do Pała-
cu Młodzieży, gdzie mieścić się ma tym-
czasowa scena.

W kończącym się sezonie na tarnow-
skiej scenie widzowie mieli możliwość 
obejrzenia dziewięciu premier i  jednego 
pokazu przedpremierowego - „Każdy ko-
cha Opalę” z  Barbarą Wrzesińską, które-
go premiera zaplanowana jest na Festi-
wal Komedii TALIA w październiku. Łącz-
nie zagrano 225 spektakli, które obejrza-
ło 45 586 widzów (29 442 na dużej scenie,  
3 816 na małej scenie oraz 12 328 na spek-
taklach wyjazdowych). Liczba ta mogła-
by być większa, ale od kwietnia w prakty-
ce wyłączona była duża scena ze wzglę-
du na zaplanowaną modernizację budyn-
ku. Mimo to liczba widzów wzrosła o po-
nad 13 tysięcy w  porównaniu do sezo-
nu poprzedniego. Wyższe o prawie 60 % 
były również wpływy ze sprzedaży bile-
tów, które wyniosły 572 810 złotych (po-
przednio 360 tys. zł). – Wiem, że przysze-
dłem spełnić liczne oczekiwania wielu te-
atromanów, władz miasta i środowiska ar-
tystycznego. Myślę, że udało się je zrealizo-
wać – podsumowuje minione 10 miesię-
cy dyrektor Edward Żentara. 

Najpopularniejszymi propozycja-
mi na dużej scenie były: „Betlejem pol-
skie”,  „Przygody Koziołka Matołka” oraz 
„Zbrodnia i kara”. Natomiast na małej sce-
nie widzowie najchętniej oglądali „Fabry-

kę”, „Wszystko o  kobietach” oraz „O kró-
lewiczu, co nie umiał nic”. W repertuarze 
oprócz spektakli premierowych pozosta-
wały także sztuki z lat poprzednich – w su-
mie 18 tytułów.

Teatr dynamicznie włączył się w  ak-
tywizację ludzi starszego pokolenia. Dla 
uczestników Uniwersytetu III Wieku zor-
ganizowano warsztaty teatralne, umożli-
wiono nieodpłatne oglądanie prób gene-
ralnych oraz spotkanie przy okazji Dnia Te-
atru. Pomagano także w prezentacji spek-
takli grupom młodzieżowym z tarnowskich 
szkół średnich, a grupy dziecięce i przed-
szkolne miały możliwość zwiedzenia ku-
lis teatru. Własny projekt teatralny zreali-
zowali wychowankowie Pogotowia Opie-
kuńczego, kolejną premierę na scenie te-
atru zrealizował Teatr Nie Teraz. Teatr za-

prosił pod swój dach uczestników projek-
tu „Na skrzydłach po drabinie”, a wspólnie 
z biblioteką miejską realizował z powodze-
niem Salony Literackie. 

Dodatkowe pieniądze z dotacji przy-
znanej przez miejski samorząd pozwoliły 
na modernizację infrastruktury technicz-
nej tarnowskiej sceny. Zakupiono nowy stół 
mikserski akustyczny, komplet wzmacnia-
czy, głośników oraz korektorów. Natomiast 
przy scenie pojawiło się kilkadziesiąt nowo-
czesnych reflektorów.

Ze względu na przenosiny na mniejszą 
scenę przeprowadzono także reorganizację 
zatrudnienia. Na początku sezonu w teatrze 
istniało 57 etatów, teraz będzie ich 48. Po-
większony został zespół artystyczny, nato-
miast działy: księgowy, techniczny, admini-
stracyjny oraz obsługa zostały zmniejszone. 

Tarnowski teatr

Koniec sezonu - początek przeprowadzki

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali propozycje nazwy no-
wego ronda.

Do Wydziału Marki Miasta wpłynęło 370 kuponów konkursowych, 
w tym jeden wniosek zbiorowy od Komendy Hufca ZHP w Tarnowie.

W pierwszej piątce uplasowały się Rondo Niepodległości (103), 
Hetmana Jana Tarnowskiego ( 63), Agaty Mróz-Olszewskiej (52), Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego (26), Unii Europejskiej (13).

Wśród pozostałych propozycji znalazły się również  Rondo gen. Jó-
zefa Bema, Jana Szczepanika, Studenckie czy Polskiego Bieguna Ciepła.

Wśród uczestników plebiscytu rozlosowano dziesięć nagród  ufun-
dowanych przez Urząd Miasta Tarnów.

Wyniki plebiscytu przekazane zostaną Komisji Nazewnic-
twa Ulic Rady Miejskiej w Tarnowie. Lista nagrodzonych na stronie 
www.tarnow.pl.

Plebiscyt na patrona ronda zakończony
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Stary tarnowski szpital „starym” jest 
coraz bardziej wyłącznie z trady-
cyjnej nazwy. Od pewnego czasu 

szpital jest permanentnym placem budo-
wy, wiele słyszymy o nowych projektach. 

Ostatnia nowość dotyczy dostępu do 
Internetu. Od 10 czerwca br. pacjenci mają 
możliwość korzystania z bezprzewodowe-
go dostępu do sieci. Trzy nadajniki, które 
zainstalowano obejmują swoim zasięgiem 
cały teren placówki. Dostęp do Internetu 
jest bezpłatny – podobnie jak w  innych 
publicznych hot–spotach. Nie znam szpi-
tala, który może się takim rozwiązaniem 
pochwalić. Nie jest to jednak jedyna do-
bra wiadomość dla pacjentów. W tej chwi-
li największe przedsięwzięcie to moderni-
zacja Oddziału Intensywnej Terapii. Prace 
obejmą przebudowę pomieszczeń oraz 
wymianę wszystkich instalacji - elektrycz-
nej, wodno-kanalizacyjnej, gazów me-
dycznych, wentylacji i klimatyzacji. Koszt 
samych prac budowlanych wyniesie 1,2 
miliona złotych. Ponadto oddział zosta-
nie wyposażony w nowoczesne łóżka re-
animacyjne, aparat do hemodializ, respira-
tory, rozbudowany zostanie system moni-
torujący funkcje życiowe pacjentów - w tej 
chwili trwają zakupy. Oddział Intensywnej 
Terapii jest jednym z najdroższych w ca-
łym szpitalu, ale to miejsce, gdzie leczeni 
są pacjenci w najcięższych stanach, czę-
sto na granicy życia i śmierci. Dlatego po-
ziom wyposażenia, jakość aparatury me-
dycznej przekłada się wprost na możli-
wość uratowania życia. Przebudowa po-
winna zakończyć się we wrześniu i na ra-
zie nic nie wskazuje na to, by ten termin 
miał zostać przesunięty.  

Następne prace modernizacyjne 
w  szpitalu rozpoczną się jeszcze latem. 
Przebudowujemy i modernizujemy central-

ną sterylizację. Będzie to kosztowało dwa 
miliony złotych, ale kolejna część szpitala 
wkrótce będzie spełniać europejskie stan-
dardy XXI wieku. Równolegle prowadzo-
ne jest doposażenie bloku operacyjnego 
w nowy sprzęt i aparaturę medyczną. 

Czerwiec to również czas, gdy zna-
ny i zatwierdzony jest już wynik finanso-
wy za rok ubiegły. Czy kłopoty finanso-
we szpitala to już przeszłość?

Bilans finansowy został skontrolowany 
przez audytorów zewnętrznych i zatwier-
dzony przez prezydenta Tarnowa, a w ostat-
nich dniach przez Radę Społeczną szpitala. 
Wynik finansowy za rok ubiegły jest dodat-
ni i zamknął się kwotą 4,4 miliona złotych. 

To pierwszy rok, w  którym udało 
się osiągnąć dodatni wynik finansowy? 

Nie, w poprzednich trzech latach wy-
nik był również „na plusie” – corocznie na 
poziomie kilkuset tysięcy złotych. Tym ra-
zem kwota jest znacząco wyższa, mimo że 
realizowaliśmy duże inwestycje; trzeba pa-
miętać, że istotnie wzrosły również wyna-
grodzenia pracowników. Trochę „pomogła” 
nam zmiana systemu punktacji. Wcześniej 
proste przypadki były podobnie wycenia-
ne, jak te bardziej skomplikowane. Obecnie 
lepsze szpitale, wykonujące trudne zabie-
gi mają finansowanie bardziej adekwatne 
do wykonywanej działalności. My do gru-
py takich placówek należymy. Wykonuje-
my sporo trudnych i  kosztownych zabie-
gów – zwłaszcza ortopedycznych i kardio-
logicznych. Na ten dobry bilans składają się 
również pieniądze pozyskane z zewnątrz. 
W ubiegłym roku m.in. otrzymaliśmy 700 
tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskie-
go na oddział rehabilitacji; wsparcie na ten 
cel uzyskaliśmy także z Urzędu Miasta Tar-
nowa. Tarnowski samorząd pomógł finan-
sowo również w  modernizacji Oddziału 

Wewnętrznego. Obecne 
dobre wyniki sprawiają, 
że systematycznie spła-
camy stare zobowiąza-
nia. W konsekwencji po-
woduje to także, iż w co-
raz mniejszym stopniu 
jesteśmy obciążeni spła-
tą odsetek. 

Czy to oznacza, że 
doczekamy czasów, gdy 
tarnowski szpital miej-
ski nie będzie miał dłu-
gów?

Myślę, że tak, choć 
zależy jak rozumiemy 
słowo dług. Trzeba pamiętać, że rozwój 
większości firm w różnych branżach moż-
liwy jest dzięki uzyskanym kredytom. To 
w zasadzie są zobowiązania czyli długi ale 
chodzi o  to, by pieniądze z  nich nie były 
przeznaczane na podstawową działalność 
– zakupy, pensje i  inne bieżące wydatki. 
Inaczej rozumianym długiem są pożyczo-
ne środki przeznaczone na inwestycje, któ-
re w przyszłości mają przynieść zyski.  

Racjonalizujemy wydatki - to oczywi-
ste, ale nie rezygnujemy z niczego, co jest 
niezbędne do normalnej pracy. Zapew-
niam, że nie interesuje nas też zakup naj-
tańszego wyposażenia i sprzętu medyczne-
go, bo nie zawsze spełnia on nasze oczeki-
wania jakościowe. Strategię rozwoju opar-
liśmy nie na obcinaniu kosztów do granic 
absurdu, ale na systematycznym zwięk-
szaniu przychodów. Racjonalizacja kosz-
tów wynikać ma ze zmiany sposobu my-
ślenia pracowników i dziać się niejako sa-
moczynnie. Pracownicy muszą jednak wie-
dzieć, że przynosi to realne korzyści - rów-
nież dla nich; że uzyskujemy dobre wyniki, 
mamy finansowe bezpieczeństwo, inwe-
stujemy w nowoczesny sprzęt i materiały 
medyczne. Jesteśmy w stanie stworzyć lep-
sze warunki pobytu i leczenia pacjentom, 
pomagać ludziom, którym do tej pory nie 
mogliśmy pomóc, ale stać nas również na 
podniesienie wynagrodzeń i poprawę wa-
runków pracy.   

Czy w  tej sytuacji poziom zatrud-
nienia w szpitalu jest stabilny? Pacjen-
ci nie muszą obawiać się, że nie będzie 
miał kto się nimi opiekować? A może na-
leży spodziewać się zwiększenia liczby 
pracowników?

Liczba osób zatrudnionych w szpita-
lu jest od trzech lat niezmienna i nie na-
leży spodziewać się zmian. Redukcje eta-
tów w naszym szpitalu to już przeszłość. 
Ostatni trudny okres przeżywaliśmy w la-
tach 2003 - 2005, gdy wiele osób praco-
wało na niepełnym etacie. Spełniamy 
wszystkie normy i  standardy odnośnie 
obsady stanowisk i  kwalifikacji pracow-
ników, a przygotowanie i doświadczenie 
zawodowe oraz kwalifikacje personelu są 
na wysokim poziomie i w głównej mierze 
przyczyniają się do marki oraz dobrej opi-
nii jaką szpital wypracował sobie w ciągu 
ostatnich kilku lat.       

Coraz nowszy stary szpital
Rozmowa z Marcinem Kutą, 
dyrektorem Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
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1 lipca

„80. rocznica sprowadzenia 
prochów gen. J. Bema” 

PROGRAM:
14.30 – Spacer szlakiem Bema - Brama Se-

klerska, Dom urodzin Bema, Pano-
rama Siedmiogrodzka – słuchowi-
sko na Placu Rybnym,

15.30 – Wystawa „Powrót generała Bema” - 
Muzeum Okręgowe,

16.00 – Uroczystości pod Pomnikiem gen. 
J. Bema - ul. Wałowa,

16.15 –  Przemarsz pamięci gen. Józefa 
Bema - pomnik gen. J. Bema, ul. Wało-
wa – Mauzoleum w Parku Strzeleckim,

16.45 –  Mauzoleum gen. Józefa Bema - 
złożenie kwiatów przed Mauzoleum  
w Parku Strzeleckim,

17.00 –  Koncert zespołu Ördögborda  
z Siedmiogrodu - Park Strzelecki

2 lipca

5 lipca, g. 16.00

XIX Koncerty Letnie w Pałacu  
Sanguszków w Tarnowie

Recital fortepianowy Rafaello Moretti
Sala Lustrzana

5 lipca, g. 18.00

MUZYKA LATA „Fortepian  
Chopina” – Festiwal Muzyczny 

na Zamku w Dębnie

Marcin Koziak – fortepian, kwartet smycz-
kowy, Piotr Bylica – wiolonczela, kierownic-
two artystyczne kwartetu, w programie: F. 
Chopin: Koncert fortepianowy e-moll (wer-
sja z kwartetem smyczkowym) i utwory so-
lowe na fortepian 
Gość specjalny: Dorota Segda – recytacje 

5 lipca

Spacerek „Sławni i wybitni Tarnowia-
nie” – Tarnowscy,  

zbiórka godz. 15.00

restauracja Podzamcze

6 i 27 lipca

PracOFFnia – warsztaty witrażu 
dla najmłodszych

TCK

7 lipca

Wernisaż wystawy plakatu  
EWY NATKANIEC –  

„Kulturalna Małopolska”

TCK

9 lipca, g. 20.00

Koncerty kameralne  
„Muzyczne Tarasy”  

w Mościcach

Kwintet Śląskich Kameralistów: Dariusz 
Zbocha – skrzypce, Jakub Łysik – skrzyp-
ce, Jarosław Marzec – altówka, Katarzyna 
Biedrowska – wiolonczela i Krzysztof Ko-
rzeń – kontrabas, w programie: najwięk-
sze przeboje gwiazd muzyki rozrywkowej 
lat 60 i 70

10 – 12 lipca

BASZTA JAZZ FESTIWAL w Czchowie
PROGRAM:
10 lipca:
20.00 – OLD METROPOLITAN BAND z Kra-

kowa
21.00 – OLD TIMERS z Warszawy 
22.00 – JAZZ STEPS z Budapesztu – Węgry 

JAM-SESSION
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce

11 lipca

KONCERT GALOWY Z OKAZJI  
JUBILEUSZOWEGO  

„X BASZTA JAZZ FESTIWAL”  
na czchowskim Rynku

19.00 –SOUTH SILESIAN BRASS BAND z 
Rybnika

19.40 – Barwna parada wokół Rynku 
19.50 – SINCOPA JAZZ BAND z KOLUM-

BII – Ameryka Południowa 
20.30 – Aukcja na rzecz renowacji Zamku 

w Czchowie 
21.00 – LELIWA JAZZ BAND z Tarnowa 
21.00 – Występ Laureata Konkursu dla in-

strumentalistów i wokalistów jazzo-
wych „O Złota Basztę” 

21.45 – JAZZ BAND BALL ORCHESTRA  
z Krakowa & BEATA PRZYBYTEK z Biel-
ska-Białej

22.15 – OLD TIMERS z Warszawy
22.55 – JAZZ STEPS z Budapesztu – Węgry
23.35 – COCO DIEXE z Rzeszowa 
Po koncercie wspólny utwór finałowy 
wszystkich zespołów na scenie rynku - 
JAM-SESSION

12 lipca

PORANEK JAZZOWY  
„NAD DUNAJCEM” -  

Stadion Miejski  
w Czchowie

11.00 – ORKIESTRA DĘTA im. Jana Dziedzi-
ca z Rożnowa 

Prezydent Miasta Tarnowa
Ryszard Ścigała 

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie
Zbigniew Proć

mają zaszczyt zaprosić
na uroczyste odsłonięcie pomnika 

króla Władysława Łokietka
z udziałem fundatorów:

pomnika – Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie,
renowacji placu – TK Development – inwestora Centrum 

Handlowego Galeria Tarnovia.

Uroczystość rozpocznie się 2 lipca 2009 r.o godz. 21.00 
przemarszem orszaku królewskiego  

sprzed Muzeum Etnograficznego na ulicę Wałową 7.
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11.45 - SINCOPA JAZZ BAND z Kolumbii– 
Ameryka Południowa 

12.45 - LELIWA JAZZ BAND z Tarnowa 
13.45 - COCO DIEXE z Rzeszowa 
Wspólne JAM – SESSION na zakończenie X 

Baszta Jazz Festiwal

12 lipca, g. 16.00

XIX Koncerty Letnie  
w Pałacu Sanguszków  

w Tarnowie

Koncert: Walentyna Krawczenko – domra, 
Jerzy Fomenko – fortepian

Pałac Sanguszków w Tarnowie

12 lipca, g. 18.00

MUZYKA LATA  
„Fortepian Chopina” –  

Festiwal Muzyczny  
na Zamku w Dębnie

Koncert: Łucja Czarnecka – sopran, Miro-
sław Herbowski – fortepian, 
w programie: F. Chopin, M. Karłowicz – pie-
śni i utwory fortepianowe 

14 do 24 lipca

Pracownia Plastyczna Pazerów 
przy TCK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
14.07.09 (wtorek)  
g. 10:00 - 13:00 
- Ćwiczenia w uzyskiwaniu szerokiej gamy 
zieleni, kompozycja dowolna - zajęcia w 
pracowni
- Fotografia, wykłady
15.07.09 (środa) 
 g. 10:00 - 13:00 
- Detal w pejzażu - Park Sanguszków - za-
jęcia w plenerze
16.07.09 (czwartek) 
g. 10:00 - 13:00
- Wakacje w Egipcie - zajęcia w pracowni
- Fotografia, zajęcia praktyczne 
17.07.09 (piątek) 
g. 10:00 - 13:00

- Alejka parkowa - Park Sanguszków - zaję-
cia w plenerze
18.07.09 (sobota) 
g. 10:00 - 13:00
- Wakacje na Hawajach - zajęcia w pracowni
- Fotografia, studium portretu 
20.07.09 (poniedziałek) g. 10:00 - 13:00
- Architektura - Park Sanguszków - zajęcia 
w plenerze
21.07.09 (wtorek)
g. 10:00 - 13:00
- Wakacje w Japonii - zajęcia w pracowni
- Fotografia, cd. zdjęć portretowych 
22.07.09 (środa) 
g. 10:00 - 13:00
- Starówka - zajęcia w plenerze
23.07.09 (czwartek)
g. 10:00 - 13:00
- Wakacje na Alasce - zajęcia w pracowni
- Fotografia, indywidualne korekty zdjęć 
24.07.09 (piątek)
 g. 10:00 - 13:00
- Zaaranżowana przez uczniów wystawa ro-
bocza – Rynek. 

15 lipca

„Wakacje z literaturą polską –  
przypomnienie twórczości  

Marii Kuncewiczowej”–  
wystawa z okazji  

20. rocznicy śmierci 

MBP, ul. Staszica 6

16 lipca, g. 20.00

Koncerty kameralne 
„Muzyczne Tarasy”w Mościcach

New Tango Bridge,
w programie: m.in. utwory Heitora Villi-Lo-
bosa, Manuela de Falli i Astora Piazzolli

17 lipca

II Koncert Letni Festiwal Jazzu  
Tradycyjnego „Jazzowy Rynek – 2009 

19 lipca, g. 16.00

XIX Koncerty Letnie  
w Pałacu Sanguszków w Tarnowie

Koncert: Joanna Łukasik – fortepian, Paweł 
Łukasik – altówka

Pałac Sanguszków w Tarnowie.

19 lipca, g. 18.00

MUZYKA LATA  
„Fortepian Chopina” –  Festiwal 
Muzyczny na Zamku w Dębnie

Elżbieta Stefańska – klawesyn, 
w programie: J.S. Bach, A. Soler, F. Chopin

19 lipca

Spacerek „Sławni i wybitni  
Tarnowianie” – Sanguszkowie, 

 zbiórka godz. 15.00

Park Gumniska

23 – 26 lipca 

Międzynarodowy Tabor  
Pamięci Romów

23 lipca, g. 20.00

Koncerty kameralne 
„Muzyczne Tarasy” w Mościcach

Cracow Guitar Quartet
w programie: utwory Michaela Praetoriusa, 
Jana Sebastiana Bacha, Walc a – moll Fryde-
ryka Chopina oraz Suita z baletu Dziadek do 
orzechów Piotra Czajkowskiego

24 lipca

Rodzinne Muzykowanie

Lech Bałaban, Agnieszka Bałaban, Wiktor 
Bałaban, Jan Bałaban, Julia Bałaban, Mirella 
Bałaban oraz Barbara Dmochowska
Dworek I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

26 lipca, g. 16.00

XIX Koncerty Letnie  
w Pałacu Sanguszków w Tarnowie

Koncert: Teresa Kaban – fortepian, Henryk 
Błażej – flet.
Pałac Sanguszków w Tarnowie

LIPIEC

Wystawa „Gabriel Morvay  
– malarz nieznany  

(1934 – 1988)”

Galeria BWA Pasaż Tertila
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Marzenia o  niezapomnianym 
urlopie lub wakacjach w  eg-
zotycznym i pięknym miejscu 

mogą zamienić się w koszmar. Kamieni-
sta plaża, gnijący i śmierdzący basen lub 
inne „atrakcje” mogą spotkać każdego 
z  nas. Niestety, mimo ochrony przewi-
dzianej prawem, zawieranie umów i ko-
rzystanie z ofert turystycznych przypo-
mina kupowanie „kota w worku”. Płaci-
my za usługę z góry, a dopiero na miej-
scu okazuje się co tak naprawdę nam za-
oferowano.

Mając na uwadze dysproporcję pomię-
dzy stronami umowy turystycznej, ustawo-
dawca określił szczególne obowiązki spo-
czywające na organizatorze turystyki – cze-
go mu robić nie wolno, o czym konsument 
powinien być poinformowany i jakie przy-
sługują mu uprawnienia. Zasady te zostały 
określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych (Dz. U z 2004 r. 
Nr 223, poz. 2268 późn. zm.).

Szczególną uwagę ustawodawca przy-
wiązał do obowiązku informowania – okre-
ślił on jakie informacje i kiedy powinny zo-
stać przekazane konsumentowi. 

Umowa

Każdy korzystający z oferty biura tury-
stycznego ma przede wszystkim prawo do 
sprawdzenia biura, zapoznania się z  jego 
ofertą, domagania się, by wycieczka speł-
niła standardy określone w umowie, a jeże-
li biuro nie wywiąże się z swoich obowiąz-
ków – do odstąpienia od umowy i złoże-
nia reklamacji.

Najważniejsze jest ustalenie, czy biu-
ro podróży działa legalnie, tzn. czy zostało 
wpisane do rejestru organizatorów tury-
styki i  pośredników turystycznych. Infor-
macje można uzyskać u  marszałka woje-
wództwa właściwego dla siedziby przed-
siębiorcy bądź w Polskiej Izbie Turystyki.

Zanim podpiszemy umowę, należy do-
kładnie przestudiować ofertę, a także infor-
macje zawarte w broszurach, folderach, ka-
talogach. Z reguły zdjęcia w katalogach nie 
oddają rzeczywistości i przedstawiają hotel 
z najładniejszej strony. Dlatego należy zwró-
cić uwagę na informacje pisemne dotyczące 
hotelu. Jeżeli w rzeczywistości obiekt nie bę-
dzie odpowiadał opisowi zawartemu w ka-
talogu, mamy prawo żądać przeniesienia do 
hotelu, który będzie zgodny z opisem. W ra-
zie odmowy – możemy żądać od organiza-
tora obniżenia ceny. Z ostrożności należy 
zachować wszelkie ulotki bądź też katalogi, 
czy informacje, w których mowa jest o hote-

lu i innych atrakcjach naszej wycieczki. War-
to gromadzić te dokumenty, gdyż mogą one 
okazać się konieczne do załatwienia ewen-
tualnej reklamacji.

Umowa o  świadczenie usług pole-
gających na organizowaniu imprez tury-
stycznych wymaga formy pisemnej i  po-
winna zawierać:
 1.  Organizatora turystyki i  numer jego 

wpisu do rejestru oraz numer identy-
fikacji podatkowej (NIP), a także imię 
i  nazwisko oraz funkcję osoby, która 
w jego imieniu umowę podpisała. 

 2.  Miejsce pobytu lub trasę wycieczki. 
 3.  Czas trwania imprezy. 
 4.  Program obejmujący rodzaj, jakość 

i terminy oferowanych usług: 
•  liczbę i rodzaj posiłków, 
•  rodzaj, charakter i kategorię środka 

transportu oraz datę, godzinę, miej-
sce wyjazdu i planowanego powro-
tu, 

•  położenie, rodzaj i kategorię obiek-
tu hotelowego, zgodnie z przepisa-
mi kraju pobytu lub opis wyposaże-
nia obiektów nie zaliczanych do ro-
dzajów i kategorii. 

 5.  Cenę, wraz z  wyszczególnieniem 
wszelkich koniecznych należności, po-
datków i opłat, jeżeli nie są one zawar-
te w cenie, oraz wyraźne sformułowa-
nie okoliczności, które mogą spowo-
dować podwyższenie ceny. 

 6.  Rodzaj i zakres ubezpieczenia oraz na-
zwę i adres ubezpieczyciela.

 7.  Sposób zgłaszania reklamacji wraz 
z podaniem terminu ich zgłaszania. 
Osoba, która zawarła z klientem umo-

wę o świadczenie usług turystycznych jest 
obowiązana niezwłocznie dostarczyć klien-
towi jeden egzemplarz tej umowy.

Ustawodawca określił również pewne 
minimum ochrony stanowiąc, że postano-

wienia umów zawieranych przez organizato-
rów turystyki z klientami mniej korzystne dla 
klientów niż postanowienia ustawy o usłu-
gach turystycznych, są nieważne. W miejsce 
postanowień umowy mniej korzystnych dla 
klienta, obowiązują przepisy ustawy.

Cena

W zasadzie cena ustalona w umowie 
nie może być podwyższona. Organizator 
może w  wyjątkowych przypadkach pod-
wyższyć cenę, jeżeli taką możliwość prze-
widuje umowa oraz udokumentuje (po-
winien przedstawić kalkulację podwyżki) 
wpływ jednej z następujących okoliczności: 
wzrost kosztów transportu, zmiany kursów 
walut, wzrost opłat urzędowych, podatków 
lub opłat należnych za takie usługi, jak: lot-
niskowe, załadunkowe lub przeładunkowe 
w portach morskich i lotniczych. 

W okresie 20 dni przed datą wyjazdu 
cena ustalona w umowie nie może być pod-
wyższona, bez względu na okoliczności. 

 „Last minute” 
nie pozbawia praw

Niestety, biura podróży sprzedając 
oferty last minute, niejednokrotnie wy-
łączają swoją odpowiedzialność i  prawo 
uczestnika wycieczki do złożenia rekla-
macji. Postanowienia takie są niezgod-
ne z prawem. Klienci korzystający z takich 
ofert objęci są taka samą ochroną prawną 
jak w przypadku zakupu imprezy przed ob-
niżką ceny. Pamiętajmy zatem, że zawsze 
możemy składać reklamację, jeżeli jakość 
usług turystycznych jest niezgodna z umo-
wą. Nie ma przy tym znaczenia, że jest to 
oferta specjalna. 

Krzysztof Podgórski
Miejski Rzecznik Konsumentów

Turysto poznaj swoje prawa (I)
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Dodatek ekologiczny współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Na Płaskowyżu Tarnowskim, w pół-
nocnej części Tarnowa, przy ul. Wi-
śniowej znajduje się urokliwy za-

kątek leśny – rezerwat Debrza. Rezerwat 
o powierzchni 9,5 ha utworzono w 1995 
roku w celu ochrony stosunkowo mało 
zniekształconego florystycznie lasu lipo-
wo-dębowego, z bogatą warstwą runa. 

Zbiorowisko roślinne Debrzy zalicza 
się do zespołu grądu subkontynentalnego, 
wymagającego gleb żyznych i wilgotnych. 
Trwające w Europie od stuleci wylesianie 
gruntów pod uprawy rolne odbywało się 
w pierwszej kolejności na ziemiach zasob-
niejszych, co spowodowało, że lasy grądo-
we są obecnie rzadkością w Polsce. Skład 
gatunkowy drzewostanu jest zbliżony do 
naturalnego, a  tworzą go wiekowe lipy 
i dęby panujące w górnym piętrze. Ich wiek 
szacuje się na około 150 lat, a wiek tych naj-
starszych, rosnących w północno-zachod-
niej części rezerwatu, na 250-300 lat. De-

brza stanowi niewielki, odizolowany 
kompleks leśny, otoczony w większo-
ści polami i zabudowaniami. Zróżnico-
wana rzeźba terenu wynika z działal-
ności małego potoku płynącego krę-
tym, głęboko wciętym korytem (stąd 
nazwa uroczyska). Wody potoku zasi-
lają Stawy Krzyskie oraz rzeki: Żabni-

cę, Breń i Wisłę. 
Na terenie rezerwatu występuje 

sporo roślin podlegających ochronie 
gatunkowej: bluszcz pospolity, waw-
rzynek wilczełyko, kopytnik pospoli-
ty, kruszyna pospolita, konwalia ma-
jowa, pierwiosnka wyniosła. Można 
tu także spotkać gajowiec żółty, dą-
brówkę rozłogową, kokorycz pełną 
czy śledziennicę skrętolistną. Niewiel-
ki obszar lasu ogranicza jego faunę do 
małych kręgowców i innych drobnych 
zwierząt, wśród których również wy-
stępują gatunki chronione, takie jak 

jeż wschodni, łaska czy ropucha szara. Na 
uwagę zasługuje bogata awifauna. Staro-
drzew, z  dużą liczbą dziuplastych drzew, 
stwarza bardzo dogodne warunki dla ży-
cia i rozwoju wielu gatunków ptaków. Zala-
tują tutaj dzięcioły, puszczyki, kowaliki, zię-
by czy sikory.

Uroczysko leśne Debrza wchodzi-
ło w  skład licznych dóbr książęcej rodzi-
ny Sanguszków z  podtarnowskich Gum-
nisk. Było to miejsce wypraw rodziny ksią-
żęcej, a także zapraszanych przez nich go-
ści. Na jednym z potężnych dębów rosną-
cych na zachodnim skraju lasu książę pole-

cił wybudować ambonę, z której podziwiał 
okoliczny krajobraz i obserwował należą-
ce do majątku pola. Świadectwem epoki 
panowania rodu Sanguszków do niedaw-
na były gorzelnia i czworak, zburzone kil-
ka lat temu. Wodę ze studni wykopanych 
w lesie doprowadzał do gorzelni drewniany 
rurociąg wykonany z rur i koryt dębowych. 
Obecnie Debrza stanowi własność Skarbu 
Państwa i  jest administrowana przez PGL 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik. 
W 2008 r. Urząd Miasta Tarnowa wraz z To-
warzystwem Promocji Oświaty Ekologicz-
nej w Tarnowie przygotował ścieżkę przy-
rodniczo-historyczną „Śladami Sangusz-
ków”. Bardzo ważnym elementem tej tra-
sy edukacyjnej jest rezerwat Debrza, wraz 
z  sąsiadującymi Stawami Krzyskimi, przy 
których wyznaczono pierwsze przystan-
ki ścieżki.

Mimo bliskości dużego miasta, Debrza 
nie jest zbyt często odwiedzana przez lu-
dzi, z korzyścią dla przyrody. Niestety, z po-
wodu małej powierzchni i  otoczenia ze 
wszystkich stron terenami zagospodaro-
wanymi (pola uprawne, zabudowania), re-
zerwat ciągle narażony jest na silną presję 
ze strony człowieka. 

Zielone perły Tarnowa (I)

Rezerwat Debrza

Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tar-
nowa ogłasza Konkurs Fotograficzny „Wa-
kacyjna Przyroda” i zaprasza wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

Do konkursu będą przyjmowane foto-
grafie, wykonane na terenie Tarnowa i w naj-
bliższej okolicy, o  następującej tematyce: 
przyroda (w tym również krajobraz) oraz za-
bytki i architektura Tarnowa i okolic. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich 
osób amatorsko zajmujących się fotografią. 
Każdy uczestnik może nadesłać maksymal-
nie trzy zdjęcia z  jednego tematu. W  kon-

kursie oceniane będą zdjęcia czarno – białe i ko-
lorowe. Prace należy dostarczyć do dnia 30 wrze-
śnia 2009 roku do Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Tarnowa osobiście lub listem po-
leconym, w usztywnionej kopercie, w formie od-
bitek o formacie 20x30 cm, na papierze błyszczą-
cym, nie podklejone lub w formie elektronicznej 
na informatycznych nośnikach danych.

Konkurs jest organizowany przy wykorzysta-
niu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej Miasta Tarnowa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Wraz z obecnym numerem oddajemy do 
Państwa rąk dodatek ekologiczny. Odtąd bę-
dzie stałym elementem miejskiego miesięcz-
nika. Powstaje przy współpracy z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie. Dodatek w ca-

łości poświęcony będzie zagadnieniom zwią-
zanym z szeroko rozumianą ochroną środo-
wiska, przynosząc m.in. informacje o jego za-
grożeniach, akcjach, konkursach i wydarze-
niach proekologicznych. Dodatek służy rów-
nież do przekazywania praktycznych infor-

macji związanych z gospodarką komunal-
ną, zagospodarowaniem i recyklingiem od-
padów, przydatnych w życiu codziennym,  
a także możliwości skorzystania z funduszy 
i innych form wsparcia przeznaczonych na 
inicjatywy przyjazne otoczeniu.
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Tegoroczne obchody Światowe-
go Dnia Ochrony Środowiska, 
z powodu kapryśnej aury musia-

ły się odbyć w Sali Lustrzanej. Obcho-
dy połączone były z  podsumowaniem 
działań ekologicznych prowadzonych 
w roku szkolnym 2008/2009 – zbiórka 
baterii, zbiórka butelek plastikowych, 
„Wiosenne sprzątanie Wątoku” – oraz 
wręczeniem statuetki „Tarnowskiego 
Ekologa 2009”. 

16 czerwca odbyły się w Tarnowie ob-
chody Światowego Dnia Ochrony Środowi-
ska. W Sali Lustrzanej podsumowano dzia-
łania ekologiczne prowadzone przez samo-
rząd w roku szkolnym 2008/2009. W spo-

tkaniu, obok, uczniów, 
nauczycieli, uczestników 
edukacyjnych akcji eko-
logicznych wzięli udział 
również przedstawicie-
le współorganizatorów 
i  sponsorów akcji ekolo-
gicznych: firm ARGO-FILM 
(zbiórka baterii) oraz KO-
METAL (zbiórka butelek 
plastikowych). Tradycyj-
nie z  Okazji Światowego 
Dnia Ochrony Środowiska 
wręczono również statu-
etkę „Tarnowskiego Eko-
loga 2009”. 

Kapituła nagrody postanowiła w tym 
roku wyróżnić Elżbietę Wójcik, dyrektor 
Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 
im. Marii Dąbrowskiej. Wśród wielu dzia-
łań na rzecz środowiska, inicjowanych i po-
dejmowanych przez laureatkę, należy wy-
mienić organizację akcji i konkursów eko-
logicznych na terenie szkoły - „Tydzień 
ekologiczny”, „Spotkania z  ekologią”, lek-
cje ekologii, udział w  lokalnych i ponad-
lokalnych działaniach na rzecz środowi-
ska - przygotowanie przewodnika po la-
sku chyszowskim, selektywnej zbiórce od-
padów, „Sprzątaniu Świata”, akcji „Drzewko 
za butelkę”, „Zielona szkoła”, „Nasza dziel-
nica – czysta okolica”, „Między nami a śro-
dowiskiem”, „Inwestycja właściwa – zbie-
raj tworzywa”. 

Dzień Ochrony Środowiska 2009

Zbiórka opakowań plastikowych

Przez cały rok szkolny 2008/2009 w tarnowskich placówkach trwała zbiór-
ka opakowań plastikowych. Zebrano w sumie 23 tony 36 kg opakowań tj. ponad 
800 tysięcy butelek. W porównaniu do roku poprzedniego tegoroczny wynik jest 
lepszy o przeszło 8 ton.

W akcji wzięło udział 29 placówek oświatowych, w tym: 12 przedszkoli, 11 szkół 
podstawowych i 6 szkół ponadpodstawowych. 

Najlepsi w zbiórce to: 
W kategorii „Szkoła Podstawowa i Ponadpodstawowa”:
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9 – 4 756 kg butelek 
II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 15 – 2 600 kg butelek 
III miejsce: Gimnazjum Nr 11 – 1 780 kg butelek 
 W kategorii „Przedszkole”:
I miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 34 – 1 560 kg butelek 
II miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 14 – 590 kg butelek 
III miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 4 – 380 kg butelek 
W kategorii „Szkoła Podstawowa i Ponadpodstawowa” w przeliczeniu na ucznia:
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 – 20,5 kg na 1 ucznia
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„Wiosenne 
sprzątanie Wątoku” 

W akcję „Wiosennego sprzątania Wątoku” 
w  tym roku włączyły się: Szkoła Podstawowa nr 
15, Gimnazjum nr 1, LO nr IV, Zespół Szkół Budow-
lanych, Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych, 
Zespół Szkół Technicznych w  Mościcach, Ochot-
niczy Hufiec Pracy a także osadzeni w Zakładzie 
Karnym w Mościcach oraz wędkarze z PZW w Tar-
nowie. 

Tym razem nie chodziło o pobicie ubiegłoroczne-
go rekordu i faktycznie – zebrano łącznie 3 tony od-
padów, a więc o 2 tony mniej niż rok temu. Przy oka-
zji akcji jej uczestnicy odbyli doskonałą lekcję przyro-
dy w terenie. Mieli m.in. możliwość obserwowania śla-
dów żerowania i bytowania bobrów, które już na do-
bre zadomowiły się nad Wątokiem. 

Zbiórka baterii
O 29 kilogramów więcej zużytych baterii niż przed ro-

kiem zebrano w Tarnowie. Tegoroczny wynik to aż 4 322 ki-
logramy. W akcji wzięło udział 69 placówek oświatowych, 
w tym: 26 przedszkoli, 20 szkół podstawowych, 19 szkół po-
nadpodstawowych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy, Bursa Międzyszkolna, Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa w Tarnowie oraz Zespół Szkół Specjalnych dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących. 

Najlepszymi „zbieraczami” okazali się: 
w kategorii „Placówka oświatowa” 
Przedszkole Publiczne nr 27 ul. Okrężna 32 
         – 3,854 kg baterii/dziecko,
w kategorii „Szkoła Podstawowa”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. E. Gierat 
         – 1,7 kg baterii/ucznia,
w kategorii „Szkoła Ponadpodstawowa”
Gimnazjum nr 11
         – 0,913 kg baterii/ucznia. 

Indywidualnie – szkoły podstawowe:
1. Dawid Partyka – 3063 szt.
    (Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa)
2. Kamil Marczyński  – 3023 szt. 
    (Szkoła Podstawowa nr 7)

3. Kinga Fronk – 2700 szt. 
   (Szkoła Podstawowa nr 10). 

Szkoły ponadpodstawowe:
1. Michał Jakubowski – 8250 szt. (Gimnazjum nr 11)
2. Miłosz Wróbel – 6500 szt. (Gimnazjum nr 11)
3. Patrycja Dalach – 2280 szt. (Gimnazjum nr 11).

Na szczególne pod-
kreślenie zasługuje umie-
jętność pozyskiwania 
środków zewnętrznych 
na działania proekolo-
giczne. Kierowana przez 
Elżbietę Wójcik szkoła, 
jako jedyna w Tarnowie 
otrzymała granty Funda-
cji „Nasza Ziemia” w kon-
kursach organizowanych 
wspólnie z firmą Henkel 
i PlasticsEurope. 

W trakcie spotkania 
podsumowano również 

organizowane w mieście 
akcje ekologiczne. Zwy-
cięzcom zostały wręczo-
ne nagrody i  upomin-
ki ufundowane przez 
Urząd Miasta Tarnowa 
oraz sponsorów – firmy 
ARGO-FILM i  Kometal, 
a wszyscy uczestnicy spo-
tkania w  Sali Lustrzanej 
otrzymali dyplomy i  pa-
miątkowe gadżety za do-
tychczasową (i z pewno-
ścią przyszłą) działalność 
proekologiczną.
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Zielony Tarnów 

Po raz dziesiąty Urząd Miasta Tar-
nowa organizuje konkurs „Zie-
lony Tarnów” na najpiękniejszy 

ogród i  balkon w  mieście. Zgłoszenia 
składać można drogą elektroniczną lub 
osobiście w budynkach Urzędu Miasta 
przy ulicy Nowej 4 i Goldhammera 3 do 
30 czerwca. 

Urząd Miasta Tarnowa jest organizato-
rem konkursu „Zielony Tarnów”, który odby-
wa się w tym roku po raz 10. W konkursie 
wyłaniany jest najpiękniejszy ogród i bal-
kon w  mieście. Mogą w  nim brać udział 
osoby prywatne, a  także szkoły, szkoły, 
przedszkola oraz inne instytucje. Rywali-
zacja odbywać się będzie w  czterech ka-
tegoriach: balkon, ogród dla mieszkań-
ców domów jednorodzinnych, balkon dla 

mieszkańców budynków wielorodzinnych, 
ogród dla przedszkoli, szkół, zakładów pra-
cy i instytucji. 

Zgłoszenia można składać w  Biurze 
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Tar-
nowa przy ulicy Nowej 4 lub w Referacie 

Ochrony Środowiska przy ulicy Goldham-
mera 3, a  także przekazać drogą elektro-
niczną: umt@umt.tarnow.pl. 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 
30 czerwca. 

Posiadanie jakiegokolwiek zwie-
rzęcia w  domu niesie ze sobą 
określone obowiązki. Każde zwie-

rze wymaga opieki i za każde odpowie-
dzialność ponosi właściciel. Dotyczy to 
przede wszystkim psów, które wypro-
wadzane na spacer powinny pozosta-
wać pod nieustannym nadzorem swo-
jego pana. 

Straż Miejska w Tarnowie przypo-
mina o  zagrożeniu epidemiologicz-
nym spowodowanym przez psie od-
chody. 

Bardzo często mieszkańcy Tarnowa 
wypuszczają z domów i mieszkań psy bez 
nadzoru, tymczasem zwierzęta nie tylko 
powinny znajdować się pod stałym nad-
zorem właścicieli, ale należy również sta-
rannie wybierać miejsca spacerów tak, 
by pies nie załatwiał swoich potrzeb fizjo-
logicznych w  parku, na chodniku czy, co 
niestety również się zdarza, w piaskowni-
cy dla dzieci. 

Nie tylko kultura wymaga, by po swo-
im pupilu posprzątać, określają to również 
stosowne przepisy. Uchwała Rady Miejskiej 
w Tarnowie, nr XLIV / 820 / 2006 z dnia 26 
stycznia 2006 roku w  sprawie Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na te-
renie miasta Tarnowa określa sposób po-
stępowania osób utrzymujących zwierzę-
ta domowe. 

I tak, do obowiązku osób utrzymują-
cych zwierzęta domowe, a w szczególno-
ści psy należy:
-  zarejestrowanie psa;
-  oznakowanie psa;
-  wyposażenie psa w obrożę;
-  prowadzenie psa na uwięzi, przy czym 

pies rasy uznawanej za agresywną lub 
pies zagrażający otoczeniu powinien 
mieć nałożony kaganiec;

-  stały skuteczny dozór nad psami i inny-
mi zwierzętami domowymi,

-  nie należy wprowadzać psów i  innych 
zwierząt domowych na teren placów 
gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk 
szkolnych i ogródków przedszkolnych;

-  nie należy wprowadzać psów i  innych 
zwierząt domowych do placówek han-
dlowych, gastronomicznych i  innych 
obiektów wspólnego lub publicznego 
użytku, jeżeli wynika to z  wyraźnego 

oznakowania; postanowienie to nie do-
tyczy osób niewidomych, korzystających 
z pomocy psów – przewodników; 

-  należy niezwłoczne usuwać zanieczysz-
czenia pozostawiane przez psy i inne 
zwierzęta w obiektach i terenach prze-
znaczonych do użytku publicznego,  
a w szczególności na chodnikach, jezd-
niach, placach, parkingach, terenach 
zielonych; postanowienie to nie doty-
czy osób niewidomych, korzystających 
z psów – przewodników; 

-  nie dopuszczać do zakłócania ciszy i spo-
koju przez zwierzęta domowe; 

-  zwolnienie psa ze smyczy, po założeniu ka-
gańca, jest dozwolone jedynie w miejscach 
mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sy-
tuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawo-
wania kontroli nad jego zachowaniem; 

-  zwolnienie ze smyczy psa bez kagań-
ca jest dozwolone wyłącznie na terenie 
nieruchomości ogrodzonej w  sposób 
uniemożliwiający opuszczenie jej przez 
psa i wykluczający dostęp osób trzecich, 
oraz oznakowanej tabliczką ze stosow-
nym ostrzeżeniem.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej przy-
pominają również, iż nie wywiązywanie się 
z powyższych obowiązków zagrożone jest 
karą w formie mandatu karnego do 500 zło-
tych oraz karą grzywny, którą może orzec 
Sąd Grodzki - do 5 000  zł.

 Zgłaszam do konkursu „Zielony Tarnów - 2009 r.” następujący obiekt: 

.......................................................................................................................................................
(adres i rodzaj obiektu: balkon, ogród przydomowy, ogród przy bloku, ogród przy szkole, ogród przy instytucji lub inne) 

....................................................................................................................................................... 
(ew. krótka charakterystyka obiektu lub inne uwagi) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(uczestnik konkursu - imię i nazwisko lub nazwa jednostki, dokładny adres, telefon) 

 

............................................................. 
(podpis osoby zgłaszającej) 

Karta zgłoszenia do konkursu

Wyrażam zgodę na fotografowanie obiektu i rozpowszechnianie zdjęć wraz  z danymi osobowymi. 

............................................................. 
(podpis osoby zgłaszającej) 

Proponowany termin wizyty komisji konkursowej
(zaznaczyć właściwy miesiąc): czerwiec, lipiec, sierpień
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19 czerwca uczniowie pożegnali 
szkoły, by rozpocząć ponad dwumie-
sięczne wakacje. Od pierwszego dnia 
ci, którzy spędzać będą lato w Tarno-
wie, uczestniczyć mogą w  zajęciach 
przygotowanych przez Urząd Miasta 
Tarnowa wspólnie ze szkołami, klu-
bami sportowymi, organizacjami po-
zarządowymi i  miejskimi instytucja-
mi. Na organizację wakacyjnych im-
prez i zajęć sportowych przeznaczono 
w miejskim budżecie ponad 360 tysię-
cy złotych. 

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza uczniów na pływalnię przy uli-
cy Piłsudskiego i pływalnię letnią przy Alei 
Tarnowskich. Legitymacja szkolna upraw-
nia do zakupu biletu za złotówkę. O ile de-
cyzję o uruchomieniu basenu podejmą wła-
dze ZKS Unii Tarnów, dzięki dotacji dla klu-
bu, zorganizowane grupy młodzieży ko-
rzystać będą mogły nieodpłatnie również 
z pływalni w Mościcach. W tym przypadku 
konieczna będzie jednak lista uczestników 

przygotowana przez organizatorów letnie-
go wypoczynku. 

W hali przy ulicy Krupniczej prowadzo-
ne będą zajęcia karate i wspinaczki sporto-
wej, a 16 i 17 lipca zaplanowano turniej siat-
kówki drużyn mieszanych w kilku katego-
riach wiekowych – od uczniów szkół pod-
stawowych, do młodzieży w wieku lat 18. 

W Pałacu Młodzieży zajęcia kultural-
no-sportowe odbywać się będą od 6 do 
10 lipca, na dwa turnieje szachowe zapra-
sza 11 i 25 lipca Parafialny Uczniowski Klub 
Sportowy „Karolina” przy parafii Błogosła-
wionej Karoliny. 

Młodzi amatorzy piłki nożnej rywali-
zować będą mogli w turniejach organizo-
wanych 6, 13 i 20 lipca przez Klub Sporto-
wy „Iskra” w  Krzyżu. Na piłkarskie boisko 
uczniów szkół podstawowych i gimnazja-
listów zaprasza również 6 lipca ZKS „Tamel”, 
a KS „Błękitni”, 17 lipca zorganizuje turniej pił-
ki nożnej dla uczniów szkół podstawowych.

Tarnowski Związek Brydża Sportowe-
go organizuje wakacyjną szkółkę brydżową 

i turnieje towarzyskie w amfiteatrze 
letnim przy ulicy Kopernika. W każ-
dy lipcowy poniedziałek o 17.30 od-
bywać się będą natomiast otwarte 
turnieje brydża sportowego. 

Strzelnica LOK przy ulicy Krzy-
skiej zaprasza na cykl zawodów strze-
leckich, a Tarnowski Klub Tenisowy na 
korty przy ulicy Romanowicza, gdzie 
odbywać się będą zajęcia z minitenisa 
i tenisa ziemnego. Zaplanowano rów-
nież dwa turnieje tenisowe (4 i 18 lip-
ca) dla dzieci i młodzieży. 

Miejski Klub Sportowy „Tarnovia” za-
prasza na swoje obiekty amatorów piłki 
siatkowej, nożnej, tenisa stołowego i wspi-
naczki sportowej, Międzyszkolny Klub Spor-
towy Pałac Młodzieży zorganizuje trzy (2, 9 
i 30 lipca) Wakacyjne Olimpiady Sportowe 
na terenie stadniny w  Klikowej. Jeśli wa-
runki atmosferyczne nie pozwolą na zawo-
dy w plenerze, olimpiady odbędą się w hali 
przy ulicy Krupniczej. 

Młodzi tarnowianie będą mogli wziąć 
również udział w zajęciach kartingowych. 
1,2 i 3 lipca na tor przy Kochanowskiego 30 
zaprasza Tarnowskie Towarzystwo Sporto-
wo - Kulturalne K-Team. 

„Wakacyjną Akademię”, na program 
której złożą się zajęcia sportowe z elemen-
tami nauki języków obcych, organizuje nato-
miast Katolickie Centrum Młodzieży „Kana”. 

Warto wspomnieć, że oprócz wszyst-
kich wymienionych zajęć i programów po-
nad 1 200 dzieci skorzysta z półkolonii or-
ganizowanych przez całe wakacje w  tar-
nowskich szkołach. 

Lipiec w mieście

Letnie obozy sportowców
15 tarnowskich klubów sportowych zorgani-

zuje latem obozy sportowe zarówno poza Tarno-
wem, jak i na obiektach sportowych w mieście. Sa-
morząd dofinansuje te zgrupowania kwotą prawie 
185 tysięcy złotych. Dofinansowanie poszczegól-
nych klubów wynosić będzie od kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych, a z obozów sportowych skorzysta 
łącznie ponad tysiąc zawodniczek i zawodników.     

Tarnowski samorząd przeznaczył kwotę blisko 185 
tysięcy złotych na organizację sportowych zgrupowań 
wakacyjnych. Przekazanie dotacji następuje w  trybie 
określonym w  ustawie o  działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie. Z pieniędzy tych skorzystają kluby, 
które przygotowują obozy sportowe, zarówno wyjazdo-
we, jak i na obiektach na terenie Tarnowa. 

178 503 złotych trafi do 14 klubów organizujących 
zgrupowania wyjazdowe. Znajdują się na tej liście: Unia 
Tarnów, MKS Pałac Młodzieży, Tarnovia, Błękitni, Tarnow-
ski Związek Brydża Sportowego, Zrzeszenie Start, Ludo-
wy Klub Jeździecki, a  także Uczniowskie Kluby Sporto-
we – Jedynka, Sokół Gumniska i Sokół Mościce, Kserkom 
Tenis Klub, Iskierka Krzyż, Międzyszkolny Ludowy Uczniow-
ski Klub Sportowy i PUKS Hesed. W obozach organizowa-
nych poza Tarnowem uczestniczyć będzie łącznie 948 za-
wodniczek i zawodników. Niewielka grupa judoków Błę-
kitnych wyjedzie na Słowację, pozostali wypoczywać i tre-
nować będą m.in. w Gdańsku, Kołobrzegu, Zawoi, Sopo-
cie, Gródku nad Dunajcem. Siatkarki i siatkarze organizu-
ją swoje obozy w Łebie i Jordanowie, tenisiści w Nowym 
Sączu, adepci brydża sportowego wyjadą do Sianorzętów 

i Staszówki, pływacy Unii ćwiczyć będą w Dębicy, a człon-
kowie sekcji wspinaczkowej Tarnovii w Kroczycach. Z kolei 
piłkarze nożni Tarnovii i Unii wyjadą w tym roku na obo-
zy do Międzyzdrojów, Makowa Podhalańskiego, Manio-
wów i Barcic, a lekkoatleci do Międzyzdrojów i Olsztyna.          

Kwota 6 480 złotych trafi do dwóch klubów orga-
nizujących zgrupowania sportowe na terenie Tarnowa. 
Są to UKS Jedynka i Tarnowskie Towarzystwo Sporto-
wo – Kulturalne K- Team. W zgrupowaniach organizo-
wanych w Tarnowie uczestniczyć będzie 86 sportowców.  

Organizacja wakacyjnych zgrupowań dla młodych 
sportowców ma na celu przede wszystkim poszukiwanie 
dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo, prowadzenie 
naboru i  selekcji kandydatów oraz wspieranie rozwoju 
sportowych talentów.     
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11 lipca odbędzie się w Tarnowie fi-
nał Indywidualnych Mistrzostw Euro-
py Juniorów na żużlu. To najważniej-
sza impreza żużlowa w bieżącym sezo-
nie w Małopolsce. Kibice zobaczą w ak-
cji najlepszych młodych zawodników do 
lat dziewiętnastu. 

11 lipca na torze w Tarnowie – Mości-
cach rozegrana zostanie najważniejsza te-
goroczna impreza żużlowa w Małopolsce. 
O 19.00 rozpocznie się finałowy turniej In-
dywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów 
na żużlu. Wystartują najlepsi w Europie za-
wodnicy do lat 19. Do faworytów zawodów 
należą biało – czerwoni, przede wszystkim 
Przemysław Pawlicki (Unia Leszno) i  Ma-
ciej Janowski (Atlas Wrocław). O mistrzow-
ski tytuł powalczy również zapewne dobrze 
znany w Tarnowie, Martin Vaculik. Wielką 

niewiadomą po-
zostają Szwedzi 
których wystartu-
je aż czterech - Li-
nus Sundstrom, 
Denis Andersson, 
Kim Milson i  An-
ton Rosen. Wy-
startują również 
Duńcz yk Rene 
Bach, Czech Mi-
chal Dudek oraz 
Łotysz Jewgienij 
Karavackis. 

P a t r o n a t 
nad finałem In-
dywidualnych Mi-
strzostw Europy Juniorów objął Ryszard Ści-
gała, Prezydent Miasta Tarnowa. 

Droga do tarnowskiego finału prowa-
dziła przez węgierski Debreczyn, szwedzki 
Hallstavik oraz słoweńską Lendavę.

Początek finałowego turnieju został 
zaplanowany na godzinę 19.00, ale organi-
zatorzy zachęcają do przyjścia na stadion 
dużo wcześniej. Na 13.00 zaplanowano ofi-
cjalny trening, na który wstęp dla kibiców 
będzie wolny. O 17.00 rozpoczną się zawo-

dy na mini - torze z udziałem dziewięciolat-
ków z Danii i Polski. Bilety w cenie 10 zło-
tych można będzie nabyć w kasach przed 
zawodami. Dla kibiców zostanie przygoto-
wany pamiątkowy program oraz specjalna 
seria gadżetów, które będzie można nabyć 
na stoiskach z pamiątkami. - Zachęcamy ki-
biców do przyjścia na stadion z biało - czer-
wonymi flagami. Dla nich przygotujemy nie-
spodzianki – mówi Paweł Pawłowski, wice-
prezes Sportowej Żużlowej Spółki Akcyjnej. 

Mistrzostwa Europy w Tarnowie 

Program finału: 
11 lipca 
13.00 - oficjalny trening – wstęp wolny 
16.30 - otwarcie bram stadionu 
17.00 - turniej na mini-torze 
19.00 - prezentacja zawodników 
19.15 - start do pierwszego wyścigu

11 lipca w Tarnowie i  na trasach 
wokół miasta rozegrana zostanie ko-
lejna edycja Bike Maratonu. Tarnow-
skie zawody połączone będą z Mistrzo-
stwami Polski Ciepłowników i Mistrzo-
stwami Gazowników. Organizatorem 
jest Tarnowski Ośrodek Sportu i  Re-

kreacji. Uczestnicy maratonu wystar-
tować mogą na jednej z trzech tras róż-
nej długości. Zaplanowano ponadto 
wyścig dla dzieci na trasie około jed-
nego kilometra. 

19 kwietnia we Wrocławiu wystar-
towała tegoroczna edycja Bike Marato-

nu. Jeden z  wy-
ścigów odbędzie 
się w Tarnowie, 
kolarze ścigać 
się będą na tra-
sach wokół Tar-
nowa, właśnie! 
11 l ipca.  Star t 
i   meta zlokali-
zowane będą na 
płycie lotniska 
Aeroklubu Ziemi 
Tarnowskiej, po 
starcie zawod-
nicy wyjeżdżają 
na Górę Święte-
go Marcina. Tra-
sa wiedzie za-

równo drogami asfaltowymi, jak i droga-
mi polnymi, szutrowymi i bitymi, a  tak-
że leśnymi oraz krętymi ścieżkami. Ostat-
ni odcinek trasy poza Tarnowem wiedzie 
przez las Kruk. 

Zapisy do udziału w maratonie przyj-
mowane będą 10 lipca oraz w dniu zawo-
dów do godziny 10.30. Start do wyścigu 
na trzech trasach – GIGA, MEGA i  MINI 
Maratonu zaplanowano na 11.00. 

Trasy różnią się długością – trasa 
giga maratonu liczyć będzie 91 kilome-
trów, mega maraton wymaga pokona-
nia 64 kilometrów, wreszcie mini mara-
ton odbędzie się na trasie długości 27 
kilometrów. 

Zgodnie z  tradycją Bike Maratonu 
odbędą się także zawody dla dzieci na 
trasie około jednego kilometra. 

Oprócz nagród dla najlepszych lo-
sowane będą również nagrody wśród 
wszystkich uczestników imprezy. 

Tarnowskie zawody połączone są z II 
Mistrzostwami Polski Ciepłowników i Mi-
strzostwami Gazowników. 

Bike Maraton 2009 w Tarnowie
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Ul. Waryńskiego
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Skwer: ul. Targowa, Św. Anny, Św. Ducha


