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Od 13 lat uprawia wspinaczkę 
sportową, odnosi sukcesy, któ-
rych reprezentanci innych dys-

cyplin mogą jedynie pozazdrościć. Dwa 
razy, w  roku 2008 i  2009, zdobyła Pu-
char Świata, jest m.in. Mistrzynią Euro-
py, Wicemistrzynią Świata, wielokrot-
ną Mistrzynią Polski. Za te osiągnięcia 
otrzymała stypendium Prezydenta Mia-
sta Tarnowa.

Edyta Ropek jest rodowitą tarnowian-
ką, zawodniczką MKS Tarnovia, gdzie uprawia wspinaczkę sporto-
wą po okiem trenerów Arkadiusza Kamińskiego i, od 2007 roku, 
Sebastiana Dembickiego. Chociaż wspina się w różnych częściach 
świata, pozostała silnie związana ze swoim miastem i klubem. - Od 
kiedy pamiętam sport był moim hobby, a ze wspinaniem zetknęłam się 
po raz pierwszy w 1996 roku, rozpoczynając naukę wspinaczki w Tar-
novii pod okiem Marcina Bibro – mówi sama zawodniczka. Dziś, po 
kilkunastu latach treningów, zawody i przygotowanie do nich to nie 
tylko hobby, a  codzienna praca, do której podchodzi z pasją. Wy-
brała konkurencję wspinaczki na czas, w której o zwycięstwie de-
cydują ułamki sekund – jest w niej najlepsza. 

Dwukrotnie, w  roku 2008 i  2009 zdobyła Puchar Świata 
w tej konkurencji, jest Mistrzynią Europy z roku 2008, Wicemi-
strzynią Świata sprzed dwóch lat, wielokrotną Mistrzynią Pol-
ski. Mimo tylu sukcesów wciąż ma jeszcze swoje sportowe ma-
rzenia. - Chciałabym zdobyć mistrzostwo świata. Marzy mi się 
również zdobycie po raz trzeci Pucharu Świata. Byłoby to histo-
ryczne osiągnięcie. Sport nie wyczerpuje jej życiowych zain-
teresowań. Ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim studia 
z  zakresu ochrony środowiska ze specjalizacją hydrobiologia.  
Przyszłość wiąże jednak ze sportem, zamierza otworzyć wła-
sną ściankę w Tarnowie i szkolić młodych adeptów wspinaczki.  
W sierpniu od władz miasta otrzymała za tegoroczne sportowe 
osiągnięcia nagrodę rzeczową. 

Po trzech latach znowu stanął 
w tym roku na podium Indywidu-
alnych Mistrzostw Polski na żużlu. 

Na torze w Toruniu wywalczył brązowy 
medal, do drugiego miejsca zabrakło na-
prawdę niewiele. Od lat jest podstawo-
wym zawodnikiem tarnowskiej Unii, ki-
bice nie wątpią, że już w tym roku popro-
wadzi kolegów do awansu do Ekstraligi.

Sportowa kariera Janusza Kołodzie-
ja da się opisać jako pasmo sukcesów 
i kontuzji. Żużlowe treningi rozpoczął w wieku 12 lat, mając lat 16 
zdał egzamin na licencję żużlową. Przez całą swoją sportową ka-
rierę związany jest z jednym klubem - Unią Tarnów. W 2005 roku 
osiągnął życiowy sukces. Na torze w Tarnowie wywalczył tytuł 
Indywidualnego Mistrza Polski na żużlu, jest również dwukrot-
nym Mistrzem Polski w drużynie, Drużynowym Mistrzem Świa-
ta Juniorów, Mistrzem Polski Par Klubowych, Młodzieżowym In-
dywidualnym Mistrzem Polski, Młodzieżowym Mistrzem Polski 
Par Klubowych, zwycięzcą turniejów o Brązowy, Srebrny i Złoty 
Kask. Lista indywidualnych sukcesów byłaby zapewne dłuższa, 
gdyby nie kontuzje, które uniemożliwiły np. start w finale Mi-
strzostw Świata Juniorów. 

W tym roku ponownie stanął na podium Indywidualnych Mi-
strzostw Polski na żużlu. W lipcu na torze w Toruniu zajął trzecie 
miejsce – srebrny medal przegrywając w dodatkowym wyścigu 
z Krzysztofem Kasprzakiem.  

Po tym sukcesie prezydent Tarnowa nagrodził kapitana tar-
nowskich „Jaskółek” nagrodą rzeczową - mobilnym odtwarzaczem 
DVD. Do nagrody Ryszard Ścigała dołączył list gratulacyjny, w któ-
rym życzy Januszowi Kołodziejowi „następnych sportowych laurów, 
znakomitej formy i zachowania woli walki”.  

W tym roku czeka Janusza Kołodzieja jeszcze jedno wyzwa-
nie – powrócić wraz z kolegami w szeregi Ekstraligi. Kibice nie mają 
żadnych wątpliwości, że i to zadanie zostanie wykonane. 

Pod koniec lipca ukazały się dwie kolejne 
książki Łukasza Maciejewskiego, tarnowskiego 
dziennikarza, krytyka filmowego i teatralnego. 
„Przygoda myśli” to zbiór rozmów z ludźmi kina 
i teatru, „Zanussi – przemiany” to praca, której 
Łukasz Maciejewski jest współautorem.

Przed kilkoma tygodniami ukazały się dwie książ-
ki, których autorem lub współautorem jest Łukasz Ma-
ciejewski, dziennikarz, krytyk filmowy, teatralny, felie-
tonista i eseista, członek Rady Kultury przy Prezydencie 
Miasta Tarnowa, urodzony w Tarnowie przed 33 laty. 

„Przygoda myśli” to zbiór dwudziestu siedmiu rozmów z ludź-
mi polskiego kina i teatru, m.in.: Andrzejem Wajdą, Krzysztofem 
Zanussim, Janem Peszkiem, Januszem Morgensternem, Izabel-
lą Cywińską, Dorotą Kędzierzawską, Janem Jakubem Kolskim, 
Krzysztofem Majchrzakiem, Jerzym Radziwiłowiczem, Zyg-

muntem Koniecznym, Janem Fryczem, Andrzejem 
Barańskim, Stanisławem Lemem, Agnieszką Hol-
land, Krzysztofem Krauze czy Krystianem Lupą.
Promocja książki odbyła się już podczas festi-
walu „Dwa brzegi” w  Kazimierzu nad Wisłą, Let-
niej Akademii Filmowej w  Zwierzyńcu i  na festi-
walu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu. „Przy-
goda myśli” będzie również promowana na Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabularnych w  Gdy-
ni, a  jesienią na Targach Książki w  Warszawie  
i w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w  Krakowie.  

We Wrocławiu odbyła się natomiast premiera wydawnicza książ-
ki „Zanussi - przemiany”, której Łukasz Maciejewski jest jednym 
ze współautorów. Autorami zamieszczonych w tomie szkiców są: 
Stanisław Zawiśliński, Piotr Wojciechowski, Jerzy Sosnowski, 
ksiądz Andrzej Luter oraz Łukasz Maciejewski.

Edyta Ropek

Z Pucharem Świata
Janusz Kołodziej

Sezon powrotów

Łukasz Maciejewski

Dziennikarska „Przygoda myśli” 

Wydawca: Wydział Marki Miasta, Urząd Miasta Tarnowa, Rynek 7, tel. 014 688 90 93, 014 688 90 94, e-mail: web@umt.tarnow.pl, zdjęcia: Paweł Topolski.
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WYDARZENIA

Tarnów będzie gospodarzem II Fo-
rum Inwestycyjnego, stanowiące-
go integralną część Forum Ekono-

micznego w Krynicy Zdroju.  Program te-
gorocznej imprezy został tak ułożony, by 
uczestnicy Forum mieli okazję odnieść się 
do aktualnych problemów naszego kraju. 

W Tarnowie odbędzie się 8 i 9 wrze-
śnia II Forum Inwestycyjne.  Tarnowskie Fo-

rum to najważniejsza impreza gospodarcza 
ostatnich lat o charakterze wymiany myśli, 
poglądów oraz doświadczeń z zakresu te-
matyki ekonomicznej dotyczącej proble-
mów polskich, europejskich, ogólnoświa-
towych. Weźmie w  nim udział około 150 
gości, którzy po zakończeniu obrad w Tar-
nowie uczestniczyć będą w obradach Fo-
rum Ekonomicznego w Krynicy.  

Patronat nad tar-
nowskim spotkaniem 
objął  Aleksander 
Grad – minister Skar-
bu Państwa.

Program tego-
rocznego spotkania 
odnosi się do najbar-
dziej aktualnych pro-
blemów naszego kra-
ju. Uczestnicy Forum 
Inwestycyjnego de-
batować będą m.in. 
na temat: „Bezpie-

czeństwo energetyczne, a  ekonomiczna 
efektywność”, „Prywatyzacja w  czasach 
kryzysu”, czy „Środkowoeuropejski sektor 
finansowy po kryzysie”. - Wszystkie zapro-
ponowane do dyskusji tematy są mi szcze-
gólnie bliskie. Jestem przekonany, że rozmo-
wy dotyczące realizacji prywatyzacji w cza-
sach kryzysu, bezpieczeństwa energetyczne-
go, środkowoeuropejskiego sektora finanso-
wego po kryzysie, nowoczesnej infrastruk-
tury oraz przyszłości przemysłu chemiczne-
go, są, właśnie teraz, jak najbardziej uza-
sadnione. Mam głęboką nadzieję, że wspól-
nie z inwestorami z Polski i Europy Środko-
wo – Wschodniej, a także z przedstawiciela-
mi rządów i parlamentów, którzy są odpo-
wiedzialni za przebieg procesów prywatyza-
cyjnych w Europie Środkowej, wypracujemy 
mądre wnioski i, na co także liczę, polityce 
prywatyzacyjnej na czas trudności gospo-
darczych, pomożemy wskazać dobrą dro-
gę – napisał w  liście do uczestników Fo-
rum prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. 

II Forum Inwestycyjne

Encyklopedia Tarnowa – unikatowe wydawnictwo, opra-
cowywane z okazji 680. rocznicy lokacji miasta, jest już 
gotowe w wersji roboczej. Prezydent Ryszard Ścigała 

zaprasza mieszkańców do współredagowania trzydziestu 
haseł dotyczących znanych tarnowskich postaci, instytucji, 
zabytków i ciekawostek. Suplement do Encyklopedii uka-
że się na płycie CD, a w przyszłości także w wersji książko-
wego opracowania.  

Od 2007 roku trwają prace nad Encyklopedią Tarnowa. 
Prowadzi je Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne. To unikato-
we w skali kraju wydawnictwo ma być gotowe w drukowanej 
wersji w marcu przyszłego roku, na 680. rocznicę lokacji miasta. 

Wielu autorów napisało po jednym haśle, są też rekor-
dziści, do których należą dr Maria Żychowska – autorka po-
nad 140 haseł, dr Czesław Sterkowicz – ponad 100 haseł, dr 
Krzysztof Moskal – 102 hasła, Irena Faltyn - Pokrywka – 91 
haseł, dr Anna Pachowicz – 79 haseł, ksiądz Ryszard Banach 
– 69 haseł, Jadwiga Jarosz – 65 haseł.

Oprócz autorów tarnowskich w pracach nad encyklope-
dią uczestniczą m.in.: profesorowie: Franciszek Ziejka, Kazi-
mierz Karolczak, Wincenty Kołodziej i Alicja Falniowska-Gra-
dowska.

Aktualnie blisko dwa i pół tysiąca haseł odesłano do PWN 
do opracowania leksykalnego. Prezydent Tarnowa chce, by każ-
dy mieszkaniec za pośrednictwem Internetu mógł zgłosić swoje 
propozycje haseł do encyklopedii. Propozycje dotyczące osób, 
instytucji, zabytków i ciekawostek, zarówno historycznych, jak 
i współczesnych, będą przyjmowane za pośrednictwem strony 
internetowej: www.tarnow.pl.

Najciekawsze i najważniejsze propozycje zostaną  uwzględ-
nione przez autorów wydawnictwa w suplemencie, który ma 
zostać wydany najpierw w wersji elektronicznej, później rów-
nież drukowanej. 

W dniach 7-14 wrze-
śnia odbędzie się XVII 
Światowe Forum Me-
diów Polonijnych „Tar-
nów – Śląsk 2009”, or-
ganizowane przez Ma-
łopolskie Forum Współ-
pracy z  Polonią. W  tym 
roku debacie na temat 
roli mediów polonij-
nych w  utrzymywaniu 
więzi z krajem towarzy-
szyć będzie dyskusja na 
temat „Dwudziestolecie 
odrodzonego Senatu RP: bilans dokonań na rzecz budowy wię-
zi Polaków żyjących poza krajem z Macierzą”.  

Po raz 17, tradycyjnie w Tarnowie, rozpocznie się 7 wrze-
śnia Światowe Forum Mediów Polonijnych. To największa tego 
typu impreza na świecie. Do Tarnowa przyjeżdżają dziennika-
rze z kilkudziesięciu krajów, pracujący w polonijnej prasie, ra-
diu i telewizji. 

W tym roku organizatorzy – Stowarzyszenie Małopolskie Forum 
Współpracy z Polonią – spodziewają się wizyty około 150 dzienni-
karzy polonijnych z 30 krajów świata. 

Stałym tematem debaty podczas Forum, począwszy od 1993 
roku, jest rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowi-
skowych i utrzymywaniu więzi z krajem oraz promocja Polski w świe-
cie. W tym roku dodatkowym tematem wiodącym będzie „Dwudzie-
stolecie odrodzonego Senatu RP: bilans dokonań na rzecz budowy 
więzi Polaków żyjących poza krajem z Macierzą”. 

XVII Forum Mediów
Polonijnych 
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Wrzesień to tradycyjny czas in-
auguracji sezonu kulturalne-
go. Plany działania tarnow-

skich instytucji kultury są już przygo-
towane. Obejmują one zarówno znane 
mieszkańcom dotychczasowe imprezy 
cykliczne i edukacyjne, ale przygotowa-
no także propozycje nowe. Największe 
zmiany szykują się w  teatrze, który na 
czas remontu zmienił siedzibę i  zapra-
sza do sali w Pałacu Młodzieży.     

Wrzesień to nie tylko czas powrotu 
do szkoły, ale i, tradycyjnie, moment roz-
poczęcia nowego sezonu kulturalnego. 
Tradycyjnie, gdyż instytucje kultury coraz 

rzadziej mogą sobie pozwolić na klasycz-
ną wakacyjną przerwę. W  sierpniu we 
wszystkich miejskich instytucjach kul-
tury gotowe są plany imprez, premier, 
koncertów i zajęć do końca roku kalen-
darzowego. 

Tarnowski teatr

Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskie-
go od lat w październiku organizuje Ogól-
nopolski Festiwal Komedii TALIA. W  tym 
roku ze względu na remont budynku festi-
wal odbędzie się na małej scenie teatralnej 
Pałacu Młodzieży. Z trzydziestu dziewięciu 
spektakli zgłoszonych z całej Polski, dyrek-
cja podjęła decyzję o zaproszeniu sześciu 
grup teatralnych. Tarnowianie będą mie-
li okazję zobaczyć na deskach tarnowskiej 
sceny m.in. Bartłomieja Kasprzykowskie-
go, Annę Seniuk, Hannę Śleszyńską, Olgę 
Bończyk, a także Marcina Kwaśnego. Fe-
stiwal zainauguruje Noc Kabaretów, a Talię 
otworzy premierowy spektakl Jana Toma-
siewicza „Każdy kocha Opalę”. Dodatkową 
atrakcją będzie przedstawienie „Multime-
dialne coś” z  udziałem Bogusława Scha-
effera, który będzie obchodził osiemdzie-
siąte urodziny. 

W ramach gali finałowej, tuż po ogło-
szeniu wyników festiwalu wystąpi Krysty-
na Janda w niezwykłym monodramie „Shir-
ley Valentine”. 

Jeszce przed festiwalem - we wrześniu 
Tomasz Piasecki zaprosi na swoje przed-
stawienie „Glany na glanc” Dawida Gowa. 
Na październik zaplanowano trzy premie-
ry - m.in. „W windzie”  Jana Stępienia oraz 
Krzysztofa Prusa „Mady-baby.edu” . 

Końcem jesieni teatr zaprasza na „Pi-
jąc w Ameryce”  Krzysztofa Prusa, a także 
„Tajemniczy ogród”  Francesa Hodgsona 
w reżyserii Cezarego Domagały. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Jesienią Miejska Biblioteka Publicz-
na w  ramach obchodów Roku Juliu-
sza Słowackiego ma w  planie zorga-

nizować m.in. blok imprez po-
etycko - muzycznych „Słowacki 
muzyczny”. Zaplanowano kon-
kurs na plakat oraz ogólnopol-
ski konkurs na krótki tekst dra-
matyczny. Nie zabraknie także 
spotkań autorskich  m.in. z Do-

rotą Geller - poetką, autorką książek dla 
dzieci i programów telewizyjnych, a tak-
że autorką ponad stu tekstów piosenek 
dla najmłodszych np: Zuzia - lalka niedu-
ża. Dla młodych poetów Biblioteka oferu-
je warsztaty poetyckie, które będą odby-
wały się raz w  miesiącu. Dla osób, które 
lubią czytać i pragną porozmawiać na te-
mat książek propozycją jest udział w Dys-
kusyjnym Klubie Książek. W październiku 
odbędzie się Tydzień Kultury Chrześcijań-
skiej, podczas którego będzie można zo-
baczyć wystawy i wykłady o tematyce re-
ligijnej. Przygotowano również kilka  eks-
pozycji. We wrześniu tarnowianie będą 
mieli okazję podziwiać litografię pod ty-
tułem „Ilustracje Salvadora Dali do ksią-
żek Lewisa Carrolla „Alicja w  krainie cza-
rów”, a także prace Adama Faglio i Euge-
niusza Molskiego.

Galeria Miejska 

Sezon w  Galerii Miejskiej rozpocznie 
się już 4 września wernisażem wystawy ma-
larstwa  Bolesława Oleszki. Przełom wrze-
śnia i października przyniesie podsumowa-

nie projektu Sekcja Sztuki Nowoczesnej. 25 
września otwarta zostanie zbiorowa wysta-
wa prac uczestników projektu, a  23 paź-
dziernika, podczas zamknięcia wystawy 
odbędzie się promocja książki.  

Październik to również czas najwięk-
szej „tarnowskiej” wystawy, czyli Salonu Je-
siennego ZPAP, który w tym roku otwarty 
zostanie 29 października.

Pod koniec listopada odbędzie się na-
tomiast kolejna edycja festiwalu ArtFest. 
W programie m.in.: „Tarra” – wernisaż wysta-
wy fotografii Wojciecha Prażmowskiego, 

koncert VOOVOO i  HAJDAMAKI (Ukra-
ina) i warsztaty fotograficzne dla tarnow-
skiej młodzieży. 

4 i  5 grudnia Galeria zaprasza do 
kawiarni „Tatrzańska” na „Osobowości” – 
cykl imprez, którego gospodarzem bę-
dzie Janusz Głowacki . W  programie: 
„Antygona w  Nowym Jorku” – spek-

takl teatralny i  wernisaż wystawy rysun-
ków, Andrzej Dudziński – New York, New 
York – wystawa fotografii, koncert z orkie-
strą symfoniczną i koncert Oleny Leonien-
ko (Ukraina).

18 grudnia natomiast otwarta zostanie 
wystawa prac Leona Tarasewicza. 

Tarnowskie Centrum Kultury

Na 16 września zaplanowano wernisaż 
wystawy Tomasza Tomaszewskiego „rzut 
beretem”, z udziałem autora. 

9 października odbędzie się inaugura-
cja kolejnego sezonu jazzowego - koncert 
Grzegorza Piotrowskiego. Już następne-
go dnia siódma „Noc kabaretowa”, tym ra-
zem jako prolog do festiwalu „Talia,”a 30 
października 16 edycja koncertu „Zadusz-
ki dżemowe” Wojtka Klicha. 

Od września powrócą również do ka-
lendarza imprez TCK wszystkie dotychcza-
sowe imprezy cykliczne i zajęcia edukacyj-
ne - akademia filmowa, pracOFFnia, pra-
cownia plastyczna, koncerty i zajęcia szko-
ły muzyków rockowych, „Kultura be”  oraz 
„Czwarty ekstra film” .

Kultura u progu nowego sezonu 
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W blisko osiemdziesięciu obiek-
tach oświatowych na terenie 
Tarnowa, podczas wakacji, 

trwały prace remontowe. Niemal każda 
szkoła lub przedszkole jakoś się zmie-
niły. Ponadto kosztem ponad miliona 
złotych wyremontowano salę teatralną 
w Pałacu Młodzieży. Prace sfinansowane 
zostały z budżetu samorządu. 

Wakacyjne remonty i prace moderni-
zacyjne odbywały się zgodnie z harmono-
gramem. Koszt prac to około dwóch milio-

nów  złotych. Pieniądze te wydano z bu-
dżetu miasta. Nie do przecenienia jest 
wkład rodziców i sponsorów w te prace. 
Do tego dodać należy budowę dwóch bo-
isk przyszkolnych, przebudowę internatu 
przy ulicy Szarych Szeregów na potrzeby 
Bursy Międzyszkolnej i Pogotowia Opie-
kuńczego, przebudowę hali sportowej dla 
Zespołu Szkół przy ulicy Kwiatkowskie-
go oraz, wykonaną kosztem 1,2 miliona 
złotych przebudowę sali teatralnej Pała-
cu Młodzieży. 

    
Nowy rok szkolny rozpocznie w tarnowskich szko-

łach wszystkich szczebli i  typów ponad 22 tysiące 
uczniów. Najwięcej będzie uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych – 13 512. W szkołach podstawowych uczyć 
się będzie 6 302 dzieci, w tym 1040 rozpocznie naukę 
w klasach pierwszych. Gimnazjalistów będzie 2 457.  

Liczby te oznaczają, że w  tarnowskich szkołach 
uczyć się będzie o  ponad 1 500 uczniów mniej niż 
w ubiegłym roku szkolnym. Największy spadek, mimo 
bardzo dobrego naboru do klas pierwszych uczniów 
spoza Tarnowa (70% uczniów) – o 987 osób – odnoto-
wały szkoły ponadgimnazjalne. Liczba uczniów gimna-
zjów spadła o 383, a szkół podstawowych o 189, z cze-
go 126 to uczniowie klas pierwszych. 

Mniejsza będzie nie tylko liczba uczniów, ale i licz-
ba oddziałów. W szkołach ponadgimnazjalnych będzie 
ich mniej o 38, w gimnazjach o 18, a w szkołach pod-
stawowych o 13. 

Średnia liczebność klas wyniesie 23 uczniów 
w szkole podstawowej, 25 uczniów w gimnazjum oraz 
28 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Demografia przekłada się na spadek liczby etatów 
nauczycielskich. Zaplanowano 2583, 62 etatów, czyli o 
251,97 mniej niż w roku ubiegłym. Natomiast liczba eta-
tów pracowników administracji i obsługi  - 1051,15 (dane 
z pierwszych arkuszy  organizacyjnych szkół).

Lifting szkół i przedszkoli

Więcej dzieci niż w ubiegłym roku szkolnym przyjętych zostało do 
tarnowskich przedszkoli. Łącznie do tych placówek uczęszczać będzie 
3 470 dzieci, z czego 194 do przedszkoli niepublicznych. Zwiększy się 
przede wszystkim liczba dzieci trzy i pięcioletnich. 

3470 dzieci rozpocznie 1 września edukację przedszkolną. Licz-
ba przedszkolaków w mieście 
wzrosła w stosunku do roku 
poprzedniego. Najwięcej, o 36, 
zwiększyła się liczba dzieci pię-
cioletnich, w przedszkolach 
pojawi się również 33 więcej 
dzieci w wieku lat trzech. Licz-
ba oddziałów dla trzylatków 
zwiększona została o pięć. Do-
datkowe oddziały pojawią się  
w przedszkolach nr 18 i 33,  
w kilku innych wydłużony zosta-
nie czas pracy oddziałów z pię-
ciu do dziewięciu godzin. 

Wzrasta również liczba 
dzieci, które korzystać będą  
z wyżywienia w przedszkolach. 
W nowym roku szkolnym bę-
dzie ich 3 135, o 132 więcej niż  
w ubiegłym roku szkolnym.  

Więcej dzieci 
w przedszkolach
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Dwa dni, 25 i  26 września, trwa-
ły będą uroczystości 450 - lecia 
I  Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie. Dyrektor Małgorzata Wrze-
śniowska zapewnia, że będzie to czas 
zadumy, refleksji, sentymentalnej wę-
drówki w przeszłość, ale i radości, zaba-
wy oraz prezentacji współczesnego do-
robku szkoły. 

450 lat istnienia świętuje w tym roku 
I  Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie. 
Uroczystości jubileuszowe, koordynowane 
przez dyrektor Małgorzatę Wrześniowską 
potrwają dwa dni. W piątek, 25 września, 
rozpocznie je msza w  Bazylice Katedral-
nej, koncelebrowana przez biskupów Wik-
tora Skworca, Stanisława Budzika i Wie-
sława Lechowicza. Podczas nabożeństwa 
poświęcony zostanie nowy sztandar szko-
ły. Z katedry odbędzie się przemarsz do bu-
dynku szkoły, gdzie odsłonięta zostanie ta-
blica pamiątkowa. Główne oficjalne uroczy-
stości odbędą się w auli Seminarium Du-
chownego. Tam będzie miał miejsce akt 
przekazania nowego sztandaru szkole, a do 
wyprowadzenia starego skompletowano 
poczet sprzed trzydziestu lat, z tym samym 
chorążym. W auli zaplanowano także wy-

stąpienia gości, wręczenie odznaczeń pań-
stwowych oraz medali okolicznościowych 
dla emerytowanych nauczycieli i pracowni-
ków administracji I LO. Interesująco zapo-
wiada się  program artystyczny z udziałem 
absolwentów tej szkoły.  

Uroczystość z Seminarium transmito-
wana będzie na telebimie zainstalowanym 
w sali gimnastycznej. Godziny popołudnio-
we przeznaczone będą na spotkania ab-
solwentów na terenie szkoły. O 17.00 roz-
pocznie się Noc Naukowców. Teren parkin-
gu szkolnego lub auli, w zależności od po-
gody, obejmą we władanie chemicy i fizy-
cy, którzy przeprowadzą liczne doświad-
czenia i  prezentacje. Pierwszy dzień za-
kończy się apelem pod Grobem Niezna-
nego Żołnierza. 

Następnego dnia o  8.30 rozpocznie 
się sesja popularnonaukowa z  udziałem 
absolwentów szkoły. Swój udział potwier-
dzili m.in.: Zbigniew Święch, Jerzy Grę-
bosz, Antoni Sypek, profesor Marek Bia-
łota, Józef Wróbel. 

Uroczystości jubileuszu zakończy bal 
absolwentów, współorganizowany przez 
Fundację Semper Primus w Hotelu Tarno-
via. Szczegóły: www.i-lo.tarnow.pl.

Obecnie I Liceum Ogólnokształcą-
ce zmienia się w oczach. Wymieniono in-
stalację elektryczną, wymieniono instala-
cję elektryczną, wykonano piaskowanie 
i  konserwację ośmiu kolumn, wyremon-
towano drzwi wejściowe do budynku, za-
instalowano nowe oświetlenie, zamonto-
wano nowe gabloty na sztandary, pucha-
ry i informacje. Prace nadzorował konser-
wator zabytków.

Jubileusz 450-lecia I Liceum

Od września podwyższone zostaną 
pensje najniżej zarabiających pracowni-
ków administracji i obsługi. Przyznane 
zostaną również dodatki motywacyjne 
w nowych kwotach dla nauczycieli, dy-
rektorów szkół i placówek oświatowych.  

W kwietniu br. nastąpiła regulacja wy-
nagrodzeń pracowników administracji i ob-
sługi w jednostkach oświatowych. Dotyczy-
ła ona w Tarnowie 500 etatów. 

Od września, w wyniku negocjacji ze 
związkami zawodowymi ustalono, że naj-
niższe wynagrodzenie zasadnicze tej grupy 
pracowników nie może być niższe niż 1 280 
złotych. Wprowadzona regulacja związana 
jest z podwyżką wynagrodzeń dla około 
700 etatów najniżej zarabiających pracow-
ników administracji i obsługi. W sumie na 
regulacje płacowe dla tej grupy pracowni-
ków w br. przeznaczono kwotę 800 tys. zł.

Jeżeli rząd nie postanowi inaczej, to pod-
wyżki dla nauczycieli wyniosą kolejno średnio 
5% począwszy od września. Regulacja płaco-
wa od września dotyczyć będzie również do-
datków motywacyjnych dla nauczycieli, w tym 
dyrektorów szkół i placówek. Przyznane zo-
staną one na okres wrzesień – grudzień 2009. 

Na cztery dni – od 21 do 24 wrze-
śnia Tarnów stanie się stolicą młodzie-
żowej samorządności. Miasto gościć bę-
dzie uczestników I Ogólnopolskiego Fo-
rum Młodych Samorządowców. To ini-
cjatywa Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Tarnowie. Projekt  współfinansowa-
ny jest ze środków Programu „Młodzież 
w działaniu”. 

Od 1990 roku, od chwili odrodzenia sa-
morządu terytorialnego w Polsce, powsta-
ją młodzieżowe rady miast i gmin. Celem 

ich działania jest przede wszystkim współ-
uczestniczenie młodzieży w życiu społecz-
ności lokalnych. Gremia te skupiają mło-
dych ludzi cieszących się szczególnym za-
ufaniem rówieśników oraz wykazujących 
się aktywnością społeczną. Reprezentują 
oni interesy młodzieży wobec władz lokal-
nych i rządowych.

W dniach 21 – 24 września z  inicjaty-
wy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarno-
wie odbędzie się w naszym mieście I Ogól-
nopolskie Forum Młodych Samorządow-

ców – projekt współfinansowany 
ze środków Programu „Młodzież 
w działaniu”. Uczestnicy nie tyl-
ko nawiązywać będą nowe kon-
takty, ale i wspólnie wypracowy-
wać rozwiązania, podnosić po-
ziom wiedzy na temat integracji 
europejskiej, samorządności lo-
kalnej, czy działania organizacji 
NGO. Będzie też czas na pozna-
wanie Tarnowa, jego historii, do-
robku kulturalnego i najciekaw-
szych, wartych obejrzenia miejsc. 

Ogólnopolskie Forum
Młodych Samorządowców

Będą wyższe
zarobki
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„Radosna szkoła” to  projekt zło-
żony w  ramach rządowego programu 
wspierania w  latach 2009-2014 orga-
nów prowadzących placówki oświato-
we. Pieniądze uzyskane dzięki realiza-
cji programu pomóc mają w zapewnie-
niu bezpiecznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki w młodszych klasach 
szkół podstawowych i ogólnokształcą-
cych szkół muzycznych I stopnia. 

W ramach projektu „Radosna szkoła” 
przewidziane jest w Tarnowie utworzenie 
ogródków szkolnych przy trzech szkołach 
podstawowych - SP 1; SP 5 oraz SP 19 - oraz 
zakup pomocy dydaktycznych do miejsc 
zabaw w  szkole dla dziewięciu szkół (SP 
1, SP 2, SP 3, SP 5, SP 8, SP 11, SP 17, SP 19 
oraz ZSO nr 4). 

W ogródkach szkolnych prowadzone 
będą przede wszystkim zajęcia z  wycho-
wania fizycznego najmłodszych uczniów 
– z klas I - III, celem zakupu pomocy dydak-
tycznych do miejsc zabaw jest zabezpiecze-
nie organizacji zabaw ruchowych. 

Wnioskowana wartość zakupu mate-
riałów dydaktycznych wynosi 106 tysię-
cy złotych i  jest dofinansowana w  100%, 
koszt utworzenia ogródków szkolnych 
wynosi 453 tysiące zł i jest dofinansowany 
w połowie. Rodzaj wybranego sprzętu re-
kreacyjnego i pomocy dydaktycznych uza-
leżniony jest od indywidualnych potrzeb 
każdej szkoły.

Tarnowska szkoła - „Radosna szkoła” 

W następnych latach Gmina Miasta 
Tarnowa będzie ubiegała się o dofinan-
sowanie kolejnych obiektów szkolnych, 
ponieważ potrzeby w  tym zakresie są 
duże. Konieczne jest też zapewnienie 
udziału własnego w przypadku tworzenia 
ogródków szkolnych, co ogranicza obje-
cie wnioskiem o dofinansowanie wszyst-
kich placówek w jednym roku – podkre-
śla Grzegorz Gotfryd, dyrektor Wydzia-
łu Strategii. 

We wrześniu do szkół pójdą pierwsi sześciolatkowie. O wcześniejszej 
edukacji dzieci zadecyduje jednak na razie nie rząd, ale rodzice. Dopiero 
od 2012 roku nauka dla sześciolatków stanie się obowiązkiem, od które-
go nie będzie można się uchylić.

1 września naukę w szkołach rozpocznie pierwsza grupa sześciolatków. 
To efekt reformy systemu edukacji, która wprowadzana jest etapami. Decy-
zję o posłaniu dzieci w tym wieku do szkoły pozostawiono na razie rodzi-
com. Na nowy rok szkolny przygotowane są już podstawy programowe przy-

stosowane dla sze-
ściolatków, ale rodzi-
ce mogą jeszcze zre-
zygnować z  posła-
nia dziecka do szko-
ły. Tak ma być rów-
nież w przyszłym roku 
szkolnym. Obowiąz-
kowo sześciolatki tra-
fią w  szkolne mury 
dopiero od 1 września 
2012 roku. 

W rozpoczyna-
jącym się roku szkol-
nym liczba sześciolat-
ków w  tarnowskich 
szkołach nie będzie 
jeszcze duża. W szkol-
nych ławkach zasią-
dzie w sumie 16 dzie-
ci w wieku sześciu lat.    

W 13 placówkach oświatowych w Tarnowie 
w czerwcu i lipcu odbyły się konkursy na stanowiska 
dyrektorów. I  tak w  Szkole Podstawowej Nr 15 
dyrektorem została Teresa Kot. Gimnazjum Nr 
2pokieruje Mariusz Zając.

III Liceum Ogólnokształcącym zarządzać będzie 
od września Jan Ryba. Poprzednim, wieloletnim 
szefem tej placówki był Jerzy Skalski, który 
w związku z ukończeniem 65 lat przeszedł na 
zasłużoną emeryturę.  W V LO dyrektorem została 
Joanna Jasiak. Zespołem Szkół Muzycznych 
pokieruje natomiast Andrzej Komorowski. 

W ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzono 
w Tarnowie 62 konkursy na stanowisko dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych. Połowa z nich 
skutkowała zmianą na stanowisku dyrektora.

Sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje 
tarnowscy nauczyciele. W roku 2009 roku 60 
nauczycieli kontraktowych ubiegało się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
Aż 57 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 
natomiast 3 nie spełniały wymogów formalnych. 
Wszystkie egzaminy przeprowadzone zostały 
w l ipcu tego roku. Druga tura egzaminów 
przewidziana jest końcem roku. O awans ubiega 
się 30 nauczycieli.

Będą wyższe
zarobki
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28 września z inicjatywy żołnierzy Armii Krajowej skupionych w Tar-
nowskim Kole Światowego Związku Żołnierzy AK, grona pedagogiczne-
go, Rady Rodziców oraz uczniów  XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Ar-
mii Krajowej, odbędzie się uroczystość poświęcenia  i odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej dzień nadania szkole imienia i przekazania sztandaru.

28 września, w dniu święta Armii Krajowej w XVI Liceum Ogólnokształ-
cącym w Tarnowie im. Armii Krajowej odsłonięta zostanie tablica upamięt-
niająca dzień nadania szkole imienia i przekazania sztandaru. 

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.00 w holu budynku szkoły od-
słonięciem pamiątkowej tablicy. Następnie uczestnicy spotkania przejdą do 
auli Urzędu Wojewódzkiego przy Alei Solidarności, gdzie odbędzie się se-

sja naukowa poświę-
cona historii polskiego 
państwa podziemnego 
i Armii Krajowej. 

Uczniowie k las 
pierwszych zakończą 
część oficjalną obcho-
dów święta patrona 
szkoły ślubowaniem. 

W części drugiej 
uczniowie klas wojsko-
wych, policyjnych i stra-
żackiej zostaną paso-
wani na adeptów klas 
mundurowych przez 
dowódców tych służb. 

40 tarnowskich szkół wzięło udział 
w projekcie „Równym krokiem w przy-
szłość”. Pieniądze na realizację progra-
mu miasto otrzymało ze środków ze-
wnętrznych. W  ramach projektu szko-
ły doposażono w szereg pomocy dy-
daktycznych, w dodatkowych zajęciach 
uczestniczyło 2 874 uczniów. Mieli oni 
możliwość, w  zależności od potrzeb, 
albo uzupełniać braki z poszczególnych 
przedmiotów, albo rozwijać zdolności 
i zainteresowania.     

16 tarnowskich szkół podstawowych, 
10 gimnazjów i 14 szkół ponadgimnazjal-
nych uczestniczyło w  realizacji progra-
mu „Równym krokiem w przyszłość”. Każ-
da z placówek wzbogaciła swoją ofertę za-
jęć, przeszkolono 45 nauczycieli w zakre-
sie umiejętności prowadzenia zajęć mię-
dzyprzedmiotowych metodami problemo-
wymi. Zorganizowano 389 grup zajęć dla 
uczniów: dydaktyczno - wyrównawczych, 
międzyprzedmiotowych z  przedmiotów 
matematyczno - przyrodniczych, języków 
obcych, ICT, matematycznych – przygo-
towujących do matury, przedsiębiorczo-
ści oraz pedagogiczno - psychologicznych. 

Pieniądze w kwocie blisko 1,8 mln zł. 
na ten cel miasto otrzymało z  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia pro-
wadziło około 300 nauczycieli, wsparciem 
objęto 2 874 uczniów, z  wycieczek roz-
wijających zainteresowania skorzystało 
w czerwcu 1620 uczniów. W ramach pro-
jektu szkoły otrzymały szereg pomocy dy-
daktycznych np. tablice interaktywne, ze-

stawy fizyczne, mikroskopy z  kamerami, 
zestawy przyborów geometrycznych oraz 
encyklopedie, słownik, książki do nauki ję-
zyków obcych oraz pomoce do zajęć peda-
gogiczno - psychologicznych. 

„Równym krokiem w przyszłość” 
Dobre efekty projektu

Dobre imię najlepszym 
dziedzictwem

Blisko 750 uczniów klas młodszych szkół podsta-
wowych oraz pierwszej klasy gimnazjum może liczyć 
w tym roku szkolnym na dofinansowanie zakupu pod-
ręczników szkolnych. Na ten cel przeznaczono w bu-
dżecie miasta 150 tysięcy złotych. 

Uczniowie klas I  – III szkół podstawowych oraz 
pierwszej klasy gimnazjum mogą liczyć na dofinan-
sowanie zakupu podręczników z budżetu miasta. Po-
moc udzielana jest uczniom pochodzącym z  rodzin, 
w  których dochód na osobę nie przekracza 351 zło-
tych. W uzasadnionych przypadkach samorząd pomo-
że również uczniom z rodzin, w których dochód prze-
kracza tę kwotę.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodziców 
lub opiekunów ucznia, a także nauczyciela, lub pracowni-
ka socjalnego. Wnioski składać należy u dyrektora szkoły, 
do której uczeń będzie uczęszczał. Termin ich składania 
minie 3 września. Do wniosku dołączyć należy zaświad-
czenie o wysokości dochodów. 

Już teraz do dofinansowania zakupów podręcz-
ników zakwalifikowanych zostało 485 uczniów szkół 
podstawowych oraz 262 uczniów gimnazjów. Dota-
cja na dofinansowanie zakupu podręczników w roku 
szkolnym 2009/2010 wyniesie 149 450 złotych, z cze-
go 76 090 złotych przeznaczone zostanie na zakupy 
dla uczniów szkół podstawowych, a 73 360 złotych dla 
uczniów gimnazjów.  

Miejskie pieniądze
na podręczniki
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Dodatek ekologiczny współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Nie wszyscy wiedzą, że w  Urzę-
dzie Miasta Tarnowa prowadzo-
na jest „Biblioteka ekologicz-

na”, której organizatorem jest magi-
strat wspólnie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie. Mogą z niej ko-
rzystać wszyscy mieszkańcy poszuku-
jący specjalistycznej wiedzy z  dziedzi-
ny ekologii. Książki, czasopisma, płyty 
i kasety można przejrzeć oraz wypoży-
czyć w  Referacie Ochrony Środowiska 
przy ulicy Goldhammera 3.

662 pozycji książkowych oraz 273 mul-
timedialne liczy działająca w Urzędzie Mia-
sta Tarnowa „Biblioteka ekologiczna”. W jej 
zbiorach znajdują się również czasopisma 
związane z przyrodą i jej ochroną. Z biblio-
teki mogą korzystać zarówno uczniowie, 
studenci, nauczyciele jak i inni mieszkańcy 
poszukujący specjalistycznej wiedzy doty-
czącej ekologii. 

Wypożyczalnia cieszy się dużym za-
interesowaniem, szczególnie wśród mło-
dzieży szkolnej i  akademickiej. Oprócz 
książek w wypożyczalni znaleźć można fil-
my video, płyty CD oraz DVD o tematyce 
przyrodniczej i edukacyjnej. - Czytanie fa-
chowej literatury zwiększa świadomość eko-
logiczną mieszkańców, dlatego też ważne 
jest, by z  biblioteki korzystało jak najwię-
cej  osób oraz jak najliczniejszy księgozbiór 
był w jej posiadaniu – mówi Marek Kacza-
nowski, dyrektor Referatu Ochrony Śro-

dowiska Urzędu Mia-
sta Tarnowa. - Szcze-
gólnie zachęcam do 
obejrzenia filmu „Tar-
nów. Polski Biegun 
Ciepła”, poświęcone-
go tarnowskiej przy-
rodzie. Przedstawio-
ne w nim zostało poło-
żenie regionu tarnow-
skiego pod względem 
geologicznym, geo-
graficznym i  przyrod-
niczym. Wyekspono-
wano najciekawsze 
obiekty i twory przyro-
dy żywej i nieożywio-
nej ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
rezerwat przyrody Debrza, pomniki przyro-
dy, parki: Strzelecki, Sanguszków, Kwiatkow-
skiego, Zbylitowska Góra, a także tereny le-
śno - rekreacyjne Góry św. Marcina, Lasu So-
ślina, Stawów Krzyskich, Lasu Lipie oraz te-
renów wokół zbiornika Kantoria. Warto po-
świecić kilkanaście minut, by obejrzeć pereł-
ki tarnowskiej przyrody, o istnieniu których 
być może nie mieliśmy pojęcia.

Twórcy biblioteki nie zapomnieli rów-
nież o  najmłodszych. Poprzez kolorowe, 
edukacyjne książeczki, bajki oraz filmy 
przedstawiające w  humorystyczny i  pro-
sty sposób funkcjonowanie życia oraz świa-
ta, najmłodsi mogą odpowiedzieć sobie na 
nurtujące ich pytania oraz dowiedzieć się 

czegoś nowego. - W związku ze zbliżającym 
się rokiem szkolnym oraz akademickim za-
praszamy uczniów i studentów do korzysta-
nia ze zbiorów tej specjalistycznej bibliote-
ki – mówi Marek Kaczanowski. – Mamy na-
dzieję, że bogaty księgozbiór i wideoteka po-
zwolą wszystkim zainteresowanym uzyskać 
informacje, których poszukują.

Książki, czasopisma, płyty i kasety moż-
na przejrzeć oraz wypożyczyć w Referacie 
Ochrony Środowiska przy ulicy Goldham-
mera 3, na trzecim piętrze w  pokoju 313 
od poniedziałku do piątku w  godzinach 
7:30 - 15:30.  Z wykazem pozycji dostęp-
nych w „Bibliotece ekologicznej” można za-
poznać się na stronie internetowej www.
tarnow.pl w dziale Еkologia.

Biblioteka ekologiczna zaprasza

Urząd Miasta Tarnowa organizu-
je konkurs na szkolną gazetę 
o  tematyce ekologicznej. Prace 

mogą mieć formę gazetki ściennej lub 
zostać wydane w  formie drukowanej. 
Konkurs, który zostanie rozstrzygnięty 

jeszcze w  tym roku 
jest częścią kampa-
nii „Tarnowska przy-
roda”.  

Konkurs na ga-
zetę  ekologiczną 
„Ochrona przyrody 
w Tarnowie i  okoli-
cach” proponuje szko-
łom Urząd Miasta Tar-
nowa. Konkurs będzie 
elementem kampa-
nii „Tarnowska przy-
roda” prowadzonej 
w oparciu o nakręco-
ny w  ubiegłym roku 
f i lm prz yrodnicz y 
„Tarnów, polski bie-

gun ciepła”, który został przekazany do 
wszystkich tarnowskich placówek oświa-
towych. Zarówno film, jak i  gazeta szkol-
na mają przede wszystkim zwrócić uwagę 
młodych mieszkańców Tarnowa na działa-
nia prowadzone na terenie miasta i w jego 
okolicy, które mają na celu ochronę przy-
rody nie tylko przed zanieczyszczeniem, 
ale również ze względu na cenne przyrod-
niczo obiekty. 

Organizatorzy chcą, by uczestnicy kon-
kursu zastanowili się poprzez jakie lokal-
ne i  indywidualne działania można chro-
nić najbliższe środowisko. Konkurs zosta-
nie ogłoszony w tarnowskich szkołach i roz-
strzygnięty jesienią. 

Prace mogą mieć formę gazetki ścien-
nej umieszczonej w widocznym miejscu lub 
zostać wydane w  formie drukowanej, co 
pozwoli na dotarcie do szerokiego grona 
uczniów, nauczycieli i rodziców.

„Tarnowska przyroda” w szkołach
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We wrześniu odbędzie się w Tar-
nowie jubileuszowy, 10 Prze-
gląd Filmów Ekologicznych 

„EKOŚWIAT”. Wszystkie projekcje odby-
wać się będą w kinie „Marzenie”. Przeglą-
dowi będzie towarzyszyć wystawa przy-
rodnicza w holu kina. W bieżącym roku 
będzie to wystawa fotografii „Obszary 
chronione województwa małopolskie-
go”, autorstwa Pawła Kozioła. 

Od 10 lat odbywa się w Tarnowie 
Przegląd Filmów Ekologicznych „EKO-
ŚWIAT”. Jubileuszową, dziesiątą edycję 
zaplanowano w  dniach 29 września do 
2 października. Filmy, przeznaczone dla 
wszystkich grup wiekowych – od przed-
szkolaków do dorosłych tarnowian – pre-
zentowane będą w kinie „Marzenie”. Tego-
roczny „EKOŚWIAT” przygotowany został 
przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnow-
skie Centrum Kultury. - W ramach przeglą-
du zaplanowaliśmy projekcję filmów fabu-
larnych „Wall-E” dla dzieci przedszkolnych 
i uczniów szkół podstawowych oraz „Home 
– S.O.S. Ziemia” dla uczniów szkół gimna-
zjalnych i młodzieży szkół średnich, a tak-
że dorosłych mieszkańców miasta – mówi 
Marek Kaczanowski, dyrektor Referatu 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tar-
nowa. - Przegląd ma na celu rozszerzenie 
proponowanych przez nas form edukacji 
ekologicznej skierowanych do mieszkań-
ców miasta, zwłaszcza młodych, tym ra-
zem poprzez wyemitowanie filmów niosą-
cych przesłania ekologiczne oraz ekspozy-
cje wystawy przyrodniczej.

Przegląd jest 
i m p r e z ą  o t w a r -
tą, w  której mogą 
uczestniczyć wszy-
scy zainteresowani. 

Przed projek-
cją filmów emito-
wany będzie także 
film dokumentalny 
„Tarnów polski bie-
gun ciepła. Tarnow-
ska przyroda.” 

„Wall-E” opo-
w i a d a  o   p r z e -
uroczym robocie 
o  imieniu Wall-E, 
który pozostawiony 
na opuszczonej przez ludzi Ziemi, dzielnie 
spełnia powierzone mu zadanie – oczysz-
cza planetę. Wall-E podróżując po wielkim 
śmietnisku, wynajduje co chwilę gadżety 
i przyrządy codziennego użytku, które tak 
sprawnie służyły człowiekowi, zanim ten 
zagracił swój dom. Bohater jedne odrzuca, 
inne - patrząc na nie z pewną melancho-
lią i fascynacją – zbiera i segreguje w swo-
im domku. Pewnego dnia, sympatyczne-
go robota odwiedza Eva, dużo doskonal-
sza i  nowocześniejsza (choć równie sym-
patyczna) maszyna, poszukująca form życia 
na umarłej od śmieci planecie. Od tej chwili 
jego życie całkowicie się zmienia, a uczucie 
do Evy powoduje, że Wall-e odkrywa swo-
je prawdziwe przeznaczenie i wyrusza na 
wyprawę po niewyobrażalnie fantastycz-
nym wszechświecie.

„Home – S.O.S. Ziemia” to rodzaj ol-
brzymiego, audiowizualnego apelu nawo-
łującego do dbania o środowisko natural-
ne. To niesamowita podróż w głąb austra-
lijskiej rafy koralowej, wędrówka przez nie-
bezpieczne amazońskie lasy, bezkresną pu-
stynię Gobi i  industrialne dzielnice Szan-
ghaju. Podróż przez wszystkie kontynen-
ty, której celem jest zwrócenie uwagi świa-
ta na problemy i  zagrożenia środowiska 
naturalnego: globalne ocieplenie, umiera-
jące lasy, wymieranie gatunków zwierząt 
i roślin, na kończące się zasoby naturalne. 
Film „Home – S.O.S. Ziemia” to ostrzeżenie 
przed zagładą, to wołanie naszej Planety 
o ratunek. Główną zaletą i walorem produk-
cji są naprawdę niesamowite, piękne zdję-
cia Yanna Arthusa-Bertranda, w większo-
ści filmowane z lotu ptaka.

EKOŚWIAT 2009

Przegląd filmów ekologicznych 

Jeszcze przez cały wrzesień moż-
na przesyłać fotografie na kon-
kurs „Wakacyjna przyroda”, orga-

nizowany przez Urząd Miasta Tarno-
wa przy wykorzystaniu środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej w  Krako-
wie oraz Gminnego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Tarnowie. W konkursie wziąć mogą 
udział wszyscy amatorsko zajmujący 
się fotografią.  

Prace należy składać w  Referacie 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tar-

nowa osobiście lub listem poleconym, 
w  usztywnionej kopercie, w  formie od-
bitek o  formacie 20x30 cm, na papierze 
błyszczącym, nie podklejone lub w formie 
elektronicznej na informatycznych nośni-
kach danych.

Do konkursu będą przyjmowane fo-
tografie, wykonane na terenie Tarnowa  
i w  najbliższej okolicy, o  następującej te-
matyce: przyroda, zabytki oraz architektu-
ra Tarnowa i okolic. Każdy uczestnik może 
nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia z  jed-
nego tematu. W konkursie oceniane będą 
zdjęcia czarno – białe i kolorowe. 

„Wakacyjna przyroda”

Konkurs fotograficzny
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Urząd Miasta Tarnowa od lat or-
ganizuje na terenie miasta Tar-
nowa akcję ekologiczną „Zbiór-

ka leków nieużytecznych”. Akcja prowa-
dzona jest we współpracy z kilkunasto-
ma aptekami oraz Jednostką Ratownic-
twa Chemicznego w Tarnowie. 

Rok bieżący jest kolejnym, w  któ-
rym prowadzona jest w Tarnowie akcja 
ekologiczna „Zbiórka leków nieużytecz-
nych”. Urząd Miasta Tarnowa we współ-
pracy z  aptekami oraz Jednostką Ratow-
nictwa Chemicznego w Tarnowie zorga-
nizował bezpłatny odbiór i utylizację tych 
niebezpiecznych odpadów w  sposób nie 
zagrażający środowisku i  zdrowiu ludzi. 
Rok ubiegły był rekordowy pod względem 
zebranych medykamentów – blisko 650 ki-
logramów leków zamiast trafić na składo-
wisko odpadów zostało unieszkodliwio-
ne. W roku 2007 było to 500 kg, a w 2006 
- 230 kg. 

Największą  sk utecznością  w y-
kazała się apteka „ARONIA” przy ul. 
Panny Marii 2, gdzie mieszkańcy zło-
żyli 142 kg leków. W  ciągu dziewię-
ciu lat unieszkodliwiliśmy łącznie po-
nad 2 tony niepotrzebnych lekarstw. 
Akcja zbiórki leków przyczynia się do 

podniesienia świadomości ekologicznej 
mieszkańców oraz uczy właściwego po-
stępowania z odpadami niebezpiecznymi. 
W 2009 roku rozszerzono zbiórkę o kolej-

ne dwie apteki, tak że aktualnie leki moż-
na  oddawać do specjalnych pojemników 
ustawionych w 13 aptekach.

Prezydent Ryszard Ścigała wraz 
z firmą Gemini Jasna Park Sp. z o.o ogła-
szają konkurs na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu przestrzeni 
publicznej Parku Legionów. Przedmio-
tem konkursu jest opracowanie kon-
cepcji zagospodarowania Parku Legio-
nów w Tarnowie wraz z  ograniczającą 
go od północy skarpą. Celem konkursu 
jest uzyskanie koncepcji optymalnego 
rozwiązania funkcjonalno przestrzenne-
go parku, który powinien stać się atrak-
cyjnym miejscem spotkań mieszkań-
ców Tarnowa.

Do udziału w konkursie zapraszamy fir-
my i projektantów zajmujących się projek-
towaniem i  realizacją zagospodarowania 
terenów zieleni (ogrodów, parków, miejsc 
publicznych itp.) oraz mieszkańców mia-
sta, którzy mają chęć przedstawienia wła-
snej koncepcji mogącej zmienić i poprawić 
wizerunek miejskich przestrzeni.

Każdy uczestnik może złożyć tylko 
jedną pracę konkursową. Prace należy 

składać do 21 września 2009 r. do godzi-
ny 18.00, w UMT, przy ul. Nowej 4, na par-
terze, w sali nr 1 – Biuro Obsługi Miesz-
kańców. 

Nagrody pieniężne zostaną przyzna-
ne w  następujących wysokościach: I na-
groda – 10 tysięcy złotych, dwa wyróżnie-
nia po 2 tysięcy złotych.

Zbiórka niepotrzebnych leków

Apteki przyjmujące  
nieużyteczne leki

 
 1.  Apteka „ARONIA” ul. Panny Marii 2.

 2.  Apteka „LIBER” ul. Krakowska 34.

 3.  Apteka „SŁONECZNA” os. 25 Lecia.

 4.  Apteka ul. Lwowska 14.

 5.  Apteka ul. Krakowska 1.

 6.  Apteka „ESKULAP” ul. Czerwonych Klo-
nów 4.

 7. Apteka „POD OPATRZNOŚCIĄ” ul. Puła-
skiego 91.

 8. Apteka „POD KORONĄ” ul. Krakowska 15.

 9. Apteka „NA BŁONIACH” w hipermarke-
cie „Carrefour”.

 10. Apteka „PRZY PLANTACH” ul. Krakow-
ska 53.

 11. Apteka „POD RÓŻĄ” ul. Urszulańska 7.

 12. Apteka „POD EUKALIPTUSEM” ul. Za-
rzyckiego 23/1a.

 13. Apteka „TRZY KORONY” ul. Kwiatkow-
skiego 15.

WSPÓLNIE ZAGOSPODARUJMY PARK
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Wjeżdżających do Tarnowa ulicą 
Krakowską witają wielkie zielone wro-
ta, których prawe skrzydło stanowi las, 
a lewe park okalający zespół kościelno 
- klasztorny Zgromadzenia Najświętsze-
go Serca Jezusa (sióstr Sacré-Coeur). To 
kolejna zielona perła Tarnowa. 

Wjeżdżając do Tarnowa „traktem ce-
sarskim , czyli od strony Krakowa, po lewej 
stronie szosy widać „Zieloną perłę Tarno-
wa  - park okalający zespół kościelno - klasz-
torny Zgromadzenia Najświętszego Serca 
Jezusa (sióstr Sacré - Coeur). 

Zespół budynków wraz z parkiem po-
wstał na początku ubiegłego wieku na te-
renie zakupionym od hrabiego Stanisła-
wa Żaby, ostatniego właściciela wsi Zby-
litowska Góra. 

Powstałe w 1800 roku w Paryżu zgro-
madzenie sióstr Sacré - Coeur dotarło na 
ziemie polskie w roku 1843. Do powstania 
klasztoru w Zbylitowskiej Górze przyczyni-
ło się skasowanie klasztoru w Lyonie i za-
proszenie sióstr do Tarnowa przez ówcze-
snego biskupa tarnowskiego. Zaprojekto-
wany przez znanego tarnowskiego inżynie-
ra Janusza Rypuszyńskiego obiekt zbudo-
wany został w latach 1902 -1910. 

Przyklasztorny park o powierzchni 3,8 
hektara przylega do zabudowań z dwóch 
stron – wschodniej i południowej. Wschod-
nie skrzydło parku tworzy jednogatunko-
we i jednowiekowe zadrzewienie kaszta-
nowców, posadzonych w regularnej siatce 
kwadratów. Drzewostan południowej czę-
ści parku jest zdecydowanie bardziej uroz-

maicony gatunkowo i wiekowo. Najstar-
sze, ponad stuletnie drzewa porastają ze-
wnętrzne partie parku, a środek wypełnia-
ją znacznie młodsze nasadzenia. Na foto-
grafiach z początku XX wieku widać kępy 
zadrzewień otaczających trawiastą polanę, 
na której pasą się zwierzęta gospodarskie.  

Z pierwszych nasadzeń z pewnością pocho-
dzą przysadziste dęby od strony ulicy Kra-
kowskiej, lipowa alejka biegnąca w kierun-
ku Tarnowa oraz ukrywająca w swym wnę-
trzu sztuczną grotę kępa żywotników i in-
nych egzotycznych drzew. Grotę z kamie-
ni przywiezionych z Czech wykonali cze-
scy budowlańcy, biorący udział we wzno-
szeniu klasztoru. Warto przejść się po par-
ku z przewodnikiem do oznaczania drzew  
i spróbować rozpoznać gatunki sprowadzo-
nych tu z różnych stron świata okazów, jak 

np. pochodzącą z Ameryki Północnej trój-
iglicznię, wytwarzającą prawie półmetro-
we strąki z nasionami i niesamowicie wy-
glądające ciernie wprost na pniu. W 1987 
r. zarządzeniem Wojewody Tarnowskiego 
park został uznany za powierzchniowy po-
mnik przyrody. 

Tym samym aktem ustanowiono dru-
gi pomnik przyrody w tej dzielnicy: pięk-
ną aleję jaworową wzdłuż ulicy Pszennej. 
Posadzone równocześnie z parkiem drze-
wa osiągają dziś średnicę ponad jednego 
metra. Na długości 400 metrów rośnie 88 
drzew, w większości klonów jaworów. Spa-
cerując aleją można dojść do lasu Soślina, 
zwanego też Sośniną, choć w składzie ga-
tunkowym drzewostanu przeważają buki 
i dęby, a sosny występują sporadycznie. 
Las ten charakteryzuje się ciekawą mozai-
ką różnorodnych siedlisk. Znajdziemy tu 
dąbrowę, litą buczynę czy podmokłą ol-
szynę, która wraz z sąsiednimi łąkami czę-
sto jest podtapiana. W latach siedemdzie-
siątych XX wieku  wykonano alejki, ławki, 
oświetlenie i plac zabaw nadając Soślinie 

charakter parkowy, lecz trzeba wiedzieć, że 
jest to las, w którym prowadzi się planową 
gospodarkę leśną. 

Przy ulicy Armii Krajowej zlokalizowa-
ny jest natomiast mały cmentarzyk sióstr 
Sacré - Coeur. Powstał on równocześnie 
z klasztorem. Pierwotnie znajdował się  
z dala od zabudowań, jednak postępująca 
urbanizacja sprawiła, że został wchłonięty 
przez osiedle domków jednorodzinnych. 
Pomimo to otoczony gęstą zielenią cmen-
tarzyk stanowi nadal swoistą oazę spokoju. 

Zielone perły Tarnowa (III)
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Tarnowskie maluchy z  wadą słu-
chu mają swój lokal do rehabilita-
cji. Salę, w której odbywać się bę-

dzie terapia zaburzeń integracji senso-
rycznej, otwarto właśnie w siedzibie Pol-
skiego Związku Głuchych przy ulicy Bro-
dzińskiego. Prezydent Ryszard Ścigała, 
przecinając wstęgę, życzył małym pod-
opiecznym dużo zdrowia oraz podzięko-
wał darczyńcom. 

Pomieszczenie do terapii zaburzeń in-
tegracji sensorycznej otwarto 18 sierpnia 
w Tarnowie. To nowość w Polskim Związku 
Głuchych. Najważniejszą częścią jest sprzęt 
podwieszany. Służy on do stymulowania 
psychoruchowych funkcji dziecka. Sala jest 

ponadto wyposażona w przedmioty do sty-
mulowania systemu dotykowego, słucho-
wego i wzrokowego (np. huśtawki, mate-
race do ćwiczeń, wałki, schodki, trampoli-
na, hamak i zestaw piłek).

Prezydent Tarnowa przekazał na wy-
posażenie sali ponad 10 tysięcy złotych. 
To dochód z II Rautu Prezydenckiego, któ-
ry odbył się w listopadzie ubiegłego roku 
w Sali Lustrzanej. Przeszło 8 tysięcy prze-
kazali uczestnicy rautu, a ponad 2 tysiące 
uzyskano z licytacji obrazów zorganizowa-
nej podczas tej imprezy. 

Raut niepodległościowy stał się tar-
nowską tradycją obecnej kadencji samo-
rządu. Impreza odbywa się co roku 10 li-

stopada, w wigilię Święta Niepodległości. 
Raut ma charakter charytatywny i połączo-
ny jest ze zbiórką pieniędzy oraz aukcją na 
rzecz jednej z organizacji pozarządowych 
zajmujących się pomocą chorym.

Dzięki pieniądzom z Rautu Niepodległościowego

Cieszę się, że się przydałem
Rozmowa z Jackiem Janisem, pierwszym tarnowianinem – dawcą szpiku kostnego

Jest Pan pierwszym w Tarnowie daw-
cą szpiku kostnego. Zabieg miał 
miejsce w  połowie lipca, a  od jak 

dawna pańskie dane znajdowały się 
w banku dawców szpiku kostnego?

Od dwóch lat. Wówczas wziąłem udział 
w akacji stowarzyszenia „Kropla” i oddałem 
krew do badania. Była to akcja pod patro-
natem Agaty Mróz, odbywająca się w Urzę-
dzie Miasta Tarnowa, w budynku przy ulicy 
Goldhammera. Zainspirowała mnie prezes 
Katarzyna Duraj. Byłem jeszcze wówczas 
uczniem I liceum w Tarnowie. Już wcześniej 
wiedziałem jednak sporo o  idei dawstwa 
szpiku kostnego i nikt nie musiał mnie do 
tego namawiać. Czekałem jedynie na ukoń-
czenie 18 lat, by oddać krew i zostać jed-
nym z potencjalnych dawców. W ciągu tych 
dwóch lat sporo się w moim życiu zmieniło, 
obecnie studiuję w Krakowie, ale nie prze-
stałem czuć się tarnowianinem, gdzie spę-
dzam większość czasu.

Czy w ciągu tych dwóch lat nie myślał 
Pan ani razu, że niepotrzebnie oddał Pan 
wówczas krew. Czy nie zmienił się pański 
pogląd na udział w zabiegu przeszczepu?

Nie zmienił się. Od początku zdawałem 
sobie sprawę, i dotyczy to większości po-
tencjalnych dawców, że spora liczba osób, 
których dane są w banku dawców nigdy nie 
będzie miała możliwości oddać szpik. Tym 
bardziej cieszę się, że mój udział w tej akcji 
sprzed kilku lat na coś się przydał.   

Jak wyglądała procedura przygoto-
wania do zabiegu po stosunkowo długiej 
przerwie od czasu oddania krwi?   

Na początku czerwca zatelefonowano 
do mnie z informacją, że jest osoba, która 
potrzebuje mojego szpiku kostnego. Na 
miesiąc przed zabiegiem przeszedłem se-
rię badań oraz otrzymałem serię zastrzy-
ków, które sprawiły, że mój organizm „nad-
produkował” komórki krwiotwórcze, które 
zostały później przekazane biorcy.    

Jak długo trwał sam zabieg?
Około czterech godzin. Odbył się w lip-

cu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 
w Krakowie. Wszystkich chcę zapewnić, że 
nie jest to zabieg bolesny. Nie trzeba rów-
nież zmieniać żadnych życiowych planów. 
Badania odbywają się bardzo sprawnie, 
a sam zabieg to jeden dzień pobytu w szpi-
talu. Tak więc potencjalni dawcy nie muszą 
się obawiać, że wpłynie to na ich życie za-
wodowe, czy osobiste. Dlatego jeszcze raz 
namawiam swoich rówieśników i  młod-
szych kolegów, by zechcieli poddać się ba-
daniu krwi - znaleźć się na liście potencjal-
nych dawców. Może się okazać, że w ten 
sposób uda się uratować komuś życie.      

Zna Pan osobę, która otrzymała 
pański szpik kostny?

Wiem jedynie, że jest to dziecko, wa-
żące 13 kilogramów. Niczego więcej o nim 
nie wiem. Po dwóch latach istnieje możli-
wość poznania tej osoby, jeśli dawca i bior-
ca wyrażą zgodę. Ja póki co nie czuję takiej 
potrzeby. Te dwa lata „karencji” wynikają 
z faktu, że w tym okresie może pojawić się 
konieczność powtórzenia zabiegu na rzecz 
tego samego biorcy. Trudno się zresztą dzi-
wić, że wiele kwestii jest w tej materii obję-
tych tajemnicą. A my, jako honorowi daw-
cy również nie musimy o tym opowiadać.

Może się okazać, że konieczne bę-
dzie powtórzenie zabiegu na rzecz tej 
samej osoby. A gdyby pojawiła się po-
trzeba oddania szpiku ponownie, na 
rzecz innego chorego, również jest Pan 
gotów ponownie poddać się zabiegowi?

Tak. Szpik kostny można oddać trzy razy 
w życiu. Dlatego, jeśli pojawi się taka potrze-
ba – jestem do dyspozycji. Już raz, przed ro-
kiem byłem przygotowywany na oddanie 
szpiku. Przeszedłem nawet serię badań, za-
bieg miał się odbyć we Wrocławiu, z niezna-
nych mi powodów został jednak odwołany.  

Sala terapeutyczna dla dzieci

Jacek Janis – tarnowianin, student II roku energetyki na 
Akademii Górniczo – Hutniczej, absolwent I Liceum Ogólno-
kształcącego w Tarnowie. Od dwóch lat jego dane znajdowały 
się w banku dawców szpiku kostnego, w lipcu bieżącego roku 
został pierwszym tarnowianinem - dawcą szpiku. Zabieg od-
był się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.  
26 sierpnia Jacek Janis uhonorowany został przez prezyden-
ta Tarnowa Statuetką Anioła Ciepła.
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Jakie prawa ma nabywca towaru? 
Czy można go zwrócić w  każdym 
czasie, gdy okaże się, że nam nie 

odpowiada? Czy istnieje tajemnicze 3, 
5 lub 7 dni od daty zakupu kiedy może-
my zwrócić towar do sklepu i  odebrać 
zapłacone za niego pieniądze? 

Towar kupiony w sklepie

Konsument zakupił wczoraj buty 
w  sklepie, jednak po przyjściu do domu 
stwierdził, że mu się nie podobają. Czy 
może je zwrócić? Odpowiedź jest pro-
sta i  brzmi: nie. Przepisy prawa nie prze-
widuje możliwości zwrotu towaru zgod-
nego z  umową, dlatego sprzedawca nie 
ma obowiązku jego przyjęcia. Możliwość 
obowiązkowego przyjęcia zwrotu towaru, 
jako prawnie uregulowana, zniknęła z na-
szego prawa w  roku 1995 i  od tego cza-
su konsument musi zdawać sobie sprawę 
z tego, że sprzedawca nie ma obowiązku 
przyjęcia towaru i  zwrotu jego wartości. 
Jednak niektóre sklepy przewidują taką 
możliwość i  nawet wykorzystują ją jako 
element marketingowy. Ustalając termin, 
w  którym konsument może oddać towar 
do sklepu w stanie nieużywanym, zachę-
cają konsumentów do robienia u nich za-
kupów. Praktyka ta nie wynika z  przepi-
sów prawa i nie jest też wynikiem żadnej 
uprzejmości sprzedawców, ale efektem 
czystej kalkulacji i gry rynkowej. 

Istnieje też możliwość umówienia 
się konsumenta ze sprzedawcą na termin, 
w którym ewentualnie można zwrócić ku-
powany towar (tzw. wymówienie). Jednak 
celem uniknięcia wszelkich wątpliwości 
należy pamiętać, aby zostało to zaznaczo-
ne w jakiś sposób na paragonie, rachunku 
lub innym dowodzie sprzedaży.  

Towar kupiony z katalogu

Po otrzymaniu przesyłki z  zakupa-
mi zamówionymi z katalogu w firmie wy-
syłkowej, może się okazać, że np. bluzka 
w  rzeczywistości wygląda zupełnie ina-
czej niż na zdjęciu i  wcale się nie podo-
ba. Czy można zrezygnować z  zakupu? 
Odpowiedź brzmi: tak. Umowa zawar-
ta np. z  katalogu, czy przez Internet, jest 
umową sprzedaży na odległość. W takich 
umowach klient w ciągu 10 dni od otrzy-
mania towaru może się rozmyślić i odstą-
pić od umowy bez podania przyczyn, skła-
dając stosowne oświadczenie na piśmie. 
Sprzedawca powinien poinformować 
konsumenta na piśmie o  możliwości od-
stąpienia od umowy. Najlepiej wysłać ta-
kie oświadczenie listem poleconym za po-

twierdzeniem odbioru, aby mieć dowód, 
że dotarło. Oświadczenie może składać się 
z jednego zdania, np. „Odstępuję od umo-
wy sprzedaży…. zakupionej w dniu …, nr 
katalogowy …., nr zamówienia ….”. 

Zwrot pieniędzy przez sprzedawcę, 
a  zarazem zwrot rzeczy przez konsumen-
ta (w stanie niezmienionym - nie może być 
używana), powinien nastąpić w  terminie 
14 dni od momentu, w którym sprzedawca 

dowiedział się o odstąpieniu przez konsu-
menta od umowy, tj. otrzymał oświadcze-
nie. Jeżeli konsument dokonał jakichkol-
wiek przedpłat, należą się od nich odsetki 
ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Towar  kupiony na aukcji

W przypadku zakupu na popular-
nym portalu internetowym stroną umowy 
jest oczywiście jak w  poprzednich przy-
kładach przedsiębiorca. Czy można od-
stąpić od umowy korzystając z przepisów 
o  umowach zawieranych na odległość 
i odesłać towar? Odpowiedź brzmi: to za-
leży od rodzaju aukcji. Jeżeli w trakcie au-
kcji miało miejsce podbijanie ceny, to nie 
ma możliwości odstąpienia od umowy. 
Przepisów odnoszących się do umów za-
wieranych na odległość nie stosuje się bo-
wiem do sprzedaży z  licytacji. Jeżeli jed-
nak cena była z  góry ustalona i  kupiono 
towar poprzez opcje „kup teraz”, to istnie-
je możliwość odstąpienia od takiej umo-
wy, jako od umowy zawartej na odległość. 

Odstąpienia dokonuje się przez 
oświadczenie złożone na piśmie,  musi więc 
ono zawierać (tak jak oświadczenie, o któ-
rym mowa była wcześniej) własnoręczny 
podpis. Najlepiej wysłać takie oświadcze-

nie listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru, aby mieć dowód, że dotarło. 

Towar kupiony 
w czasie prezentacji

Każdy klient ma szansę na odzyska-
nie pieniędzy wydanych podczas prezen-
tacji połączonej ze sprzedażą. Można od-
stąpić od umowy bez podania przyczy-
ny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. 
Aby odstąpić od umowy należy wysłać 
do sprzedawcy własnoręcznie podpisane 
oświadczenie o odstąpieniu. Najlepiej wy-
słać takie oświadczenie listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru, aby mieć do-
wód, że dotarło. Może ono składać się 
z jednego zdania np. „Odstępuję od umo-
wy sprzedaży…. (tu można wpisać datę 
zawarcia umowy, ewentualnie numer za-
mówienia jeżeli konsument posiada takie 
informacje)”. 

Zwrot pieniędzy przez sprzedawcę 
a  zarazem zwrot produktu (w stanie nie-
zmienionym - nie może być używany) 
przez konsumenta powinien nastąpić naj-
później w  terminie 14 dni od momentu, 
w którym sprzedawca dowiedział się o od-
stąpieniu przez konsumenta od umowy, tj. 
otrzymał oświadczenie. Jeżeli konsument 
dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą 
się od nich odsetki ustawowe od daty do-
konania przedpłaty.

Brak informacji o możliwości 
zwrotu towaru kupionego  

na odległość lub poza lokalem

Czy można zrezygnować z  zakupu, 
np. odkurzacza zakupionego od akwizyto-
ra dwa tygodnie temu? Odpowiedź brzmi: 
nie, jeśli do umowy była dołączona infor-
macja o możliwości odstąpienia od umo-
wy zawartej poza lokalem przedsiębior-
stwa (od akwizytora) w terminie 10 dni. Je-
żeli natomiast konsument nie został poin-
formowany na piśmie o prawie do odstą-
pienia od umowy w  terminie 10 dni, ter-
min ten wydłuża się, a  konsument może 
odstąpić od takiej umowy w  terminie  
10 dni od uzyskania informacji o  prawie 
do odstąpienia, jednakże nie później niż  
3 miesiące od wykonania umowy. 

Wówczas należy jak najszybciej na-
pisać oświadczenie o  odstąpieniu z  wła-
snoręcznym podpisem i  wysłać je listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru. 
Te same zasady obowiązują w przypadku 
umów zawieranych na odległość.

Krzysztof Podgórski
Miejski Rzecznik Konsumentów

w Tarnowie

Zwroty towaru – czy to jeszcze możliwe?
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10 sierpnia oddano do użytku po 
niespełna dwóch latach budowy kolejny 
blok mieszkalny Tarnowskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego. 104 ro-
dziny zamieszkały w budynku przy uli-
cy Arcybiskupa Jerzego Ablewicza 13. 

Nowy blok to 104 lokale mieszkalne i 50 
miejsc postojowych w garażu podziemnym. 
Mieszkania składają się z jednego do trzech 
pokoi z kuchnią o powierzchni od 30 do 67 
metrów kwadratowych. 

Nowi lokatorzy nie kryją zadowole-
nia z szybkiej i sprawnej realizacji inwesty-
cji - budowa trwała od sierpnia 2007 roku 
do lipca roku bieżącego. 

Spółka od dziesięciu lat realizuje pro-
gram budowy mieszkań czynszowych w for-
mule budownictwa społecznego, w ramach 
którego wybudowano już 7 budynków 
mieszkalnych o łącznej liczbie 506 mieszkań, 
z 3 lokalami użytkowymi i 152 miejscami po-
stojowymi w garażach podziemnych. W naj-
bliższych latach TBS planuje wybudowanie 
kolejnych trzech budynków obejmujących 
172 lokale mieszkalne. Będzie to ostatni etap 
budowy osiedla przy ul. Abp. J. Ablewicza.

Sprawna realizacja inwestycji Tar-
nowskiego TBS sp. z  o.o. jest możliwa 
również dzięki dobrej współpracy z Ban-

kiem Gospodarstwa Krajowego i Samo-
rządem. Gmina Miasta Tarnowa wniosła  
w tym roku w formie wkładu pieniężnego 
4 mln 53 tys. zł, co stanowiło drugą poło-
wę kwoty dofinansowania dwóch inwe-
stycji obejmujących 145 mieszkań.

TBS to ogromna szansa dla ludzi, któ-
rzy nie mogą pozwolić sobie na własne 
mieszkanie. Największą grupę wiekową 
stanowią osoby w przedziale wieku po-

między 31 a  40 rokiem życia – 52,10%, 
łącznie osoby w wieku do 40 lat stanowią 
70,98% najemców lokali mieszkalnych. 
W  zdecydowanej większości to osoby 
świadczące pracę najemną – urzędnicy, 
pracownicy biurowi, pracownicy fizycz-
ni, sprzedawcy, handlowcy, osoby prowa-
dzące drobną działalność gospodarczą, 
pracownicy sektora służby zdrowia, hut-
nicy oraz strażnicy miejscy i policjanci. 

Od początku sierpnia w Tarnowie 
trwa budowa połączenia ulicy 
Starodąbrowskiej z   Gumniską 

wraz z przebudową skrzyżowania Staro-
dąbrowska – Kołłątaja. Równocześnie, 
w ramach Narodowego Programu Prze-

budowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, ru-
szyła przebudowa ulicy Heleny Marusarz.   

Budowa połączenia ulic Starodąbrow-
skiej i Gumniskiej wraz z przebudową skrzy-
żowania Starodabrowska – Kołłątaja rozpo-
częła się na początku sierpnia. Roboty pro-

wadzi firma STRABAG Spółka z o.o., koszt mo-
dernizacji to 24 miliony złotych. Zakres prac 
obejmuje budowę mostu na potoku Wątok, 
budowę odcinka drogi łączącej ulicę Starodą-
browską z Mostową oraz przebudowę ulicy 
Mostowej. Na tej ostatniej przebudowane zo-
staną chodniki, nawierzchnia jezdni, a także 
dobudowany pas segregacji ruchu do skrę-
tu w prawo z Mostowej w ulicę Gumniską. 
Przebudowane zostanie również skrzyżowa-
nie ulic Starodąbrowskiej i Kołłątaja, na któ-
rym powstaną nowe pasy ruchu i pojawi się 
sygnalizacja świetlna. 

Budowa powinna zakończyć się jesz-
cze w bieżącym roku. 

Równocześnie, w  ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008 – 2011, przebudowywana jest 
ulica Heleny Marusarz. Prace rozpoczęły 
się w sierpniu i potrwają do października. 
Koszt tej inwestycji wynosi 4 mln 800 tysię-
cy złotych. Zakres robót obejmuje budowę 
kanalizacji opadowej, chodnika oraz prze-
budowę nawierzchni jezdni. Wykonawcą 
jest firma POLDIM S.A.     

Kolejny blok TBS oddany do użytku 
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Zwyciężając zespół RKM ROW Rybnik żużlowcy Unii Tarnów wykonali kolejny krok w dro-
dze do Ekstraligi. Gratuluję zespołowi bardzo dobrej postawy zarówno w rundzie zasadniczej 
ligowych rozgrywek, jak i w meczach play – off. 

Życzę zawodnikom, by równie skutecznie i efektownie radzili sobie w kolejnych spotkaniach, 
a wszystkim kibicom czarnego 
sportu w Tarnowie, by nadal nie 
brakowało okazji do przeżywa-
nia sportowych emocji i  rado-
ści z sukcesów naszej drużyny. 

Jestem przekonany, już 
wkrótce biało-niebieskie bar-
wy tarnowskiego klubu będą 
w  Polsce kojarzyć się z  sukce-
sem.

Ryszard Ścigała

Przeszło tysiąc uczniów skorzy-
stało podczas tegorocznych 
wakacji z możliwości wypo-

czynku na półkoloniach organizowa-
nych w tarnowskich szkołach. Kil-
kudziesięciu dzieciom uczestnictwo 
w półkoloniach umożliwiło dofinanso-
wanie z budżetu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W Tarnowie zor-
ganizowano w tym roku 12 turnusów 
półkolonijnych. Ostatnie zakończyły 
się 14 sierpnia.  

W 12 turnusach półkolonijnych zor-
ganizowanych w  tarnowskich szkołach 
pomiędzy 22 czerwca a 14 sierpnia sko-
rzystało łącznie 1 267 dzieci. 70 z nich 
uczestnictwo w tej formie wakacyjnego 
wypoczynku dofinansował Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. 

Organizatorzy zapewnili uczestni-
kom opiekę do godziny 16.00, drugie 
śniadanie, obiad, podwieczorek oraz 

atrakcyjny  program. 
Złożyły się na niego 
m.in. zajęcia na krytej 
pływalni Tarnowskiego 
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, oraz pływal-
niach otwartych , zaję-
cia ze wspinaczki spor-
towej, tenisa ziemne-
go, czy strzelectwa. 
Koloniści mieli rów-
nież szansę wzięcia 
udziału w Wakacyjnej 
Olimpiadzie Sportowej, 
przejażdżkach konnych 
w Stadzie Ogierów w Klikowej, wyciecz-
kach krajoznawczych oraz zajęciach pla-
stycznych, komputerowych, a także za-
bawach i konkursach edukacyjnych.

Łącznie z budżetu miasta wydano 
na tegoroczną akcję „Lato w mieście” 
kwotę 370 tysięcy złotych. Pieniądze te 

trafiły przede wszystkim do klubów spor-
towych, ale także do miejskich instytu-
cji, organizacji pozarządowych i szkół. 
Dzięki temu młodzi tarnowianie spędza-
jący wakacje w mieście mieli możliwość 
uczestniczenia w zajęciach sportowych 
oraz półkoloniach.     

W lipcu Tarnów gościł uczestników 
XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży w Sportach Letnich Małopolska 2009, 
w pięcioboju nowoczesnym i piłce noż-
nej. Zawody rozgrywane były na obiek-

tach sportowych Unii Tarnów oraz na 
stadionach piłkarskich przy ulicy Piłsud-
skiego i Zbylitowskiej.  

W dniu 13 lipca o godz. 20:00 w hali 
„Jaskółka” odbyło się uroczyste otwarcie 
XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Sportach Letnich Małopolska 2009. Mło-
dzi sportowcy rywalizowali w dwuboju i trój-

boju. Zawody rozgrywane były na obiektach 
sportowych ZKS „Unia” Tarnów - krytej pły-
walni, hali „Jaskółka” i  stadionie lekkoatle-
tycznym. Najlepsi w olimpijskiej rywalizacji 
okazali się wieloboiści UKS Żoliborz Warsza-

wa, drugie miejsce zajęła drużyna MKS Sam-
bor Tczew, a trzecie UKS 8 Stargard Gdański. 
Gospodarze – zespół UKS „Sokół – Mościce” 
Tarnów sklasyfikowano zostali na 11 pozy-
cji. W klasyfikacji województw małopolskie 
znalazło się w tej dyscyplinie na 9 miejscu. 
Zakończenie zawodów w Tarnowie nastąpi-
ło 15 lipca o 14:30, również w hali „Jaskółka”. 

W Tarnowie rywalizowali również 
w ramach tej samej imprezy piłkarze noż-
ni. Uroczyste rozpoczęcie turnieju od-
było się na stadionie przy ulicy Piłsud-
skiego 32, w  dniu 18 lipca. Mecz fina-

łowy i  ceremonia zakończenia odbyły 
się 23 lipca na Stadionie Miejskim przy  
ulicy Zbylitowskiej.

W meczu o pierwsze miejsce zmierzy-
ły się w Mościcach reprezentacje Łódzkie-
go i Wielkopolskiego Związku Piłki Noż-
nej. Lepsi okazali się łodzianie, którzy zwy-
ciężyli 1:0. 
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Uczczenie pamięci ofiar wybuchu 
bomby na dworcu kolejowym  

w Tarnowie oraz upamiętnienia 
ofiar II wojny światowej

28 sierpnia, godz. 20.30–22.00

Happening na placu przy Dworcu 
PKP na tle palących się  
trzech Zniczy Pamięci 

W programie: 
 –  wystąpienie Prezydenta Miasta Tarnowa,
 –  akcja plastyczna w wykonaniu mło-

dzieży – według scenariusza Micha-
ła Poręby, 

 –  montaż słowny oparty na faktach 
dotyczących wydarzenia w 1939 r.  
w wykonaniu aktora Tarnowskiego Te-
atru – M. Szaforza,

 –  wystawa  Muzeum Okręgowego,
 –  projekcja audiowizualna przy użyciu 

projektorów multimedialnych w wy-
konaniu EleKTro mOOn Vision.

1 września, godz. 19.00

70. Rocznica upamiętnienia ofiar 
II wojny światowej

17.30 – „Rozmowy z katem”, spektakl Tar-
nowskiego Teatru im. L. Solskiego  
w reżyserii E. Żentary

Piwnica TCK, Rynek 5
19.00 – Msza św. w intencji ofiar II wojny 

światowej w Kościele XX Filipinów.
19.50 – Uroczystości przy Grobie Niezna-

nego Żołnierza.

3 września, godz. 19.00

„Rozmowy z katem”, spektakl  
Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego  

w reżyserii E. Żentary

Piwnica TCK, Rynek 5

4 września, godz. 18.30

Wernisaż wystawy 
prof. Bolesława Oleszki

Profesor jest absolwentem Wydziału Malar-
stwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie, projektantem ponad dwustu pła-
skorzeźb literniczych i autorem wielu pro-
jektów z zakresu grafiki użytkowej. 
Galeria BWA, Pasaż Tertila

5 września, godz. 19.30

Koncert „Klasycy Wiedeńscy” 
Dziewczęcego Chóru Katedralnego 
„Puellae Orantes” w towarzystwie 

Orkiestry Kameralnej 
Miasta Tychy AUKSO

Koncert promuje nagraną w czerwcu płytę CD, 
a poprowadzi go dyrektor artystyczny AUKSO, 
wybitny skrzypek i kameralista -  Marek Moś. 
Bazylika Katedralna w Tarnowie

5 i 6 września, godz. 19.00

„Wszystko o kobietach”, spektakl 
Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego 

w reżyserii K. Prus

Piwnica TCK, Rynek 5

6 września, godz. 12.30

XXII Tarnowska Parada Konna 
Klikowa 2009’

Stadnina Koni w Klikowej

8 września, godz. 18.00

Wernisaż wystawy litografii 
pt. „Alicja w krainie czarów –  

ilustracje: Salvador Dali”

Galeria Niebieska MBP, ul. Krakowska 4

10 września, godz. 18.00

CZWARTYekSTRA FILM -  
„Ma na imię Sabine” 

Kino Marzenie

11 września, godz. 19.30

Koncert jazzowy „Jazzpospolita” - 
Michał Przerwa-Tetmajer  z zespołem

Piwnice TCK

13 września, godz. 11.00

Teatr Młodego Widza  
„O!!! CZERWONY KAPTUREK”,  

Teatr Lalek RABCIO z Rabki-Zdroju

Duża Scena MCK

13 września, godz. 19.00

„Kaczo, byczo, indyczo”, spektakl  
Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego 

w reżyserii T. Piaseckiego

Piwnica TCK, Rynek 5

16 września, godz. 16.00

„Klub 13” (dla osób starszych) 
Spotkanie z tarnowską dziennikarką 

Martą Tutaj – z okazji  
Dnia Środków Masowego Przekazu

Filia Nr 13 MBP, ul. Starodąbrowska 4

16 września, godz. 19.00 

Koncert Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Krakowskiej 

upamiętniający 70. rocznicę  
napaści sowieckiej na Polskę

 Wydarzenie pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Małopolskiego.
Kościół Misjonarzy

16 września, godz. 18.00

RZUT BERETEM - Wernisaż wystawy 
fotograficznej Tomasza  

Tomaszewskiego z udziałem autora

Galeria TCK

18 września,  godz. 16.00

Dyskusyjny Klub Książki - dyskusja  
o książce: „Inne pieśni” Jacka Dukaja 

Galeria Niebieska MBP, ul. Krakowska 4

18 września, godz. 17.00

Otwarcie fotograficznej wystawy  
pokonkursowej pt. „Mój pupil – czyli 

domowe zwierzaki”

Filia nr 18 MBP, ul. Romanowicza 38
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18 września, godz. 19.30

 „Ja jestem Żyd  z Wesela”,  
Teatr Stary w Krakowie

Sztuka przedstawia historię bronowic-
kiego karczmarza i bohatera „Wese-
la” Stanisława Wyspiańskiego. W główną 
rolę Hirsza Singera wciela się Jerzy Nowak. 
Obok niego na scenie pojawia się Tadeusz 
Malak, jest też reżyserem przedstawienia.
Duża Scena MCK

20 września 

Międzynarodowy Turniej Rycerski  
o Złoty Warkocz Tarłówny

Międzynarodowy Turniej Rycerski o Złoty 
Warkocz Tarłówny jest jedną z największych 
imprez plenerowych w Małoposce. Corocz-
nie gromadzi kilkanaście tysięcy widzów, 
którzy mają możliwość obejrzenia poka-
zów średniowiecznych walk rycerskich, ar-
tylerii i konnicy. 
Zamek w Dębnie

21 września godz. 19.00

Monodram Jana Peszka  
„Scenariusz dla nieistniejącego,  

lecz możliwego aktora 
instrumentalnego”

Uroczyste otwarcie sali teatralnej PM (na 
potrzeby Tarnowskiego Teatru).
Sala teatralna Pałacu Młodzieży

25 września, godz. 16.00

Grupa Młodych Autorów –  
promocja kolejnego numeru  

Magazynu Literackiego Młodych 
„Aspiracje” i warsztaty literackie – 

prowadzi  
poeta Zbigniew Mirosławski

Oddział dla Dzieci i Młodzieży MBP, ul. Staszica 6

25 września 

„MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 
2009” - „Wszechświat to jedno 

wielkie laboratorium” 
w ramach jubileuszu 450-lecia  
I Liceum Ogólnokształcącego

18.00–21.00 „Muzyka przyszłości”. Prezen-
tacja DJ’ ów, prezentacja muzyki klu-
bowej połączona z pokazami multi-
medialnymi.

18.00–20.00 „Zabawy z nauką – Odlotowa 
fizyka”. Eksperymenty dla każdego.

19.30 Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” 
- Zespół Innowacji i Rozwoju SMWI.

20.00 „Noc pod gwiazdami”  - „Z astrono-
mią na TY” (m.in. pokaz nieba przez 
teleskop, prezentacje multimedial-
ne o ekspedycjach astronomicznych).

21.00 „Kosmos w naszym domu”. Połącze-
nie pokazów (prostych doświadczeń), 
prezentacji, filmów i demonstracji 
licznych rekwizytów.

 Mościckie Centrum Kultury  w  Tarnowie
8.00–20.00 „Dzień naukowca w radiu RDN 

Małopolska”. Całodzienny program 
poświęcony wywiadom z naukowca-
mi, wykładowcami, gośćmi Nocy Nau- 
kowców 2009.

Radio RDN Małopolska, ul. Bema 14   
 18.00–23.00  „Zabawa z dźwiękiem” - Pre-

zentacja nowoczesności (możliwość 
poznania programów edycyjnych, sa-
modzielnego zrealizowania krótkiego 
żartu dźwiękowego). 

RPM Sound &Voices, ul. Piłsudskiego 67
18.00–22.00 „Magiczny świat naukowców” 

– wizyty w laboratoriach, wykłady. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Mickie-
wicza 8
18.00–21.00 „Słyszałem i zapomniałem, 

widziałem i zapamiętałem, zrobiłem  
i zrozumiałem”. Wystawa interaktyw-
na w I LO w Tarnowie, doświadczenia 
i eksperymenty z fizyki i chemii.

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego, ul. 
Piłsudskiego 4
19.00 - 20.00 Pokaz nowoczesnych techno-

logii użytkowych oraz stosowanych 
ubrań ochronnych, specjalistyczne-
go sprzętu ratowniczego, laborato-
rium mobilnego.

Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tar-
nowie, ul. Kwiatkowskiego 8
18.30 „Sekcja Sztuki Nowoczesnej – Alfa-

bet polski” – wernisaż wystawy, per-
formance Magdaleny Starskiej, po 

zmierzchu: projekcja wideo Julity 
Wójcik Domestic Modernizm. 

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Miejska w Tar-
nowie, Pasaż Tertila, Rynek 4 

26 września, godz. 19.00

„W windzie”, prapremiera spektaklu 
Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego 

w reżyserii M. Szaforza

Pałac Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24

27 września , godz. 11.00

V SALON LITERACKI – „Studium  
rekwizytu – znaczenie przedmiotów 

w twórczości Olgi Tokarczuk”

Sala Lustrzana

27 września, godz. 14.00 

Koncert dla dzieci  
„Magiczny Q-ferek”

Koncert jest wydarzeniem promującym 
na polskiej scenie muzycznej album z 
piosenkami dla dzieci „Gdy noc zamie-
nia się z dniem” współtworzony przez 
wybitną polską kompozytorkę Katarzy-
nę Gärtner oraz twórców pochodzących 
z Tarnowa (Grzegorz Nawrocki – produ-
cent, wykonawca, Paweł Krużel – kompo-
zytor, aranżer).
Duża Scena MCK

27 września, godz. 19.00

„W windzie”, spektakl Tarnowskiego 
Teatru im. L. Solskiego w reżyserii 

M. Szaforza

Pałac Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24

30 września , godz. 18.30

„i o tym i o owym” - 66 spotkanie  
z cyklu  

„Na skrzydłach po drabinie” 

Restauracja „Bristol”, ul. Krakowska 9

29 września–2 października

X Przegląd Filmów Ekologicznych 
EKO-ŚWIAT




