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Agnieszka Sak została zwycięż-
czynią plebiscytu Gazety Kra-
kowskiej na „Sportowca Roku” 

w  kategorii juniorów. Pływaczka Unii 
Tarnów jest również stypendystką Pre-
zydenta Miasta Tarnowa i wielokrotną 
medalistką Mistrzostw Polski.  

Agnieszka Sak ma 17 lat, od ośmiu 
lat trenuje pływanie najpierw pod okiem 
Anny Jasiak, a od kilku lat Andrzeja Kieł-
busiewicza. Jest absolwentką Zespołu 
Szkół Sportowych, obecnie uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Tarnowie. Czytelnicy Gazety Krakowskiej wybrali ją najlepszą 
juniorką w plebiscycie na „Sportowca Roku”. 

Jest również dwukrotną stypendystką Prezydenta Miasta 
Tarnowa – w roku 2008 i 2009. 

Tarnowska pływaczka odnosi sukcesy na najważniejszych 
imprezach krajowych – dwukrotnie zdobywała medale w  Mi-
strzostwach Polski Seniorów, zdobyła w  sumie 11 medali Mi-
strzostw Polski w kategorii juniorów i seniorów. Jest również re-
prezentantką Polski juniorek i seniorek. W roku 2009 wywalczyła 
m.in. srebrny medal Mistrzostw Polski Seniorów na dystansie 200 
metrów stylem motylkowym i siódme miejsce w Mistrzostwach 
Europy Juniorów na tym samym dystansie. Zajęła ponadto pierw-
sze miejsce w  międzynarodowym trójmeczu Polska – Ukraina 
– Czechy, rozegranym w Pradze. 

– To wyjątkowo zdyscyplinowana zawodniczka, przez wiele 
lat kariery nie opuściła ani jednych zajęć – mówi trener Andrzej 
Kiełbusieweicz.  

Wydawca: Wydział Marki Miasta, Urząd Miasta Tarnowa, Rynek 7, tel. 14 688 90 93, 014 688 90 94, e-mail: web@umt.tarnow.pl, zdjęcia: Paweł Topolski.

Agnieszka Sak

Najlepsza
juniorka

Urodził się w Tarnowie przed 89 
laty. Miał 19 lat, gdy trafił do 
KL Auschwitz. Złapano go wraz 

z dwójką kolegów podczas próby prze-
kroczenia granicy. Po wojnie wiele lat 
spędził na emigracji, ale w końcu wrócił 
do Polski i rodzinnego miasta. Do dziś 
mieszka w Tarnowie. 

Jan Światłowski – urodził się 11 
marca 1921 roku w Tarnowie. Tu chodził 

do szkoły i zdał maturę. Przed wojną zdążył jeszcze odbyć służbę 
wojskową w Krakowie. W kampanii wrześniowej walczył w szere-
gach 16 pp, uczestniczył m.in. w tragicznej bitwie pod Pszczyną. 
Po klęsce wrócił do Tarnowa z nadzieją na szybkie przedostanie 
się za granicę. Podjęta z dwoma kolegami wyprawa zakończyła 
się aresztowaniem w  Sanoku i  przewiezieniem do więzienia 
w Nowym Wiśniczu. Stamtąd, przez więzienie na Montelupich 
w Krakowie, trafił w czerwcu 1940 roku do KL Auschwitz. W obozie 
nadano mu numer 1057. 

W obozach koncentracyjnych spędził kolejne pięć lat. Naj-
pierw z Auschwitz, później w Neuengamme pod Hamburgiem, 
wreszcie w Gusen, w Austrii.  

Po wojnie nie wrócił do Polski, przez II korpus we Włoszech 
i Anglię dotarł do Kanady. Po latach zdecydował się na powrót 
do Polski i do Tarnowa, gdzie do dzisiaj mieszka. 3 lutego był 
jednym z gości zorganizowanego w Tarnowie spotkania pod-
czas którego odbyła się promocja okolicznościowych monet, 
wydanych przez narodowy Bank Polski z  okazji 65 rocznicy 
wyzwolenia KL Auschwitz.  

Jan Światłowski

Żołnierz – więzień 
– tarnowianin

4 lutego „Dziennik Pol-
ski” obchodził jubileusz 
65-lecia istnienia. „Urodzi-
nowe” życzenia złożyli re-
dakcji „Dziennika” podczas 
okolicznościowego spotka-
nia w Mościcach również 
tarnowscy samorządowcy 
z prezydentem Ryszardem 
Ścigałą. 

„Dziennik Polski” ukazuje 
się od 1945 roku. Gazeta trafia 
do rąk czytelników sześć razy 
w tygodniu, a do każdego 
wydania, od poniedziałku do 
soboty, dołączany jest doda-
tek tematyczny.

Wydawcą „Dziennika Polskiego” jest 
Wydawnictwo Jagiellonia SA. Wydaw-

nictwo powstało w 1991 roku, a obecnie 
jest największym niezależnym polskim 

wydawnic twem pra-
sowym w Małopolsce. 
Gośćmi spotkania zor-
ganizowanego z oka-
zji 65 – lecia istnienia 
„Dziennika” byli m.in. 
parlamentarzyści, po-
litycy, samorządowcy 
w s z y s t k i c h  s z c z e b l i  
z powiatów tarnowskie-
go, brzeskiego, bocheń-
skiego i dąbrowskiego, 
a także przedsiębiorcy  
z Tarnowa i regionu. 

N a s z a  r e d a k c j a 
także dołącza się do 
jubileuszowych życzeń 

dla koleżanek i kolegów z „Dziennika 
Polskiego”.     

65 lat „Dziennika Polskiego”
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5 lutego w samo połu-
dnie ruszyło internetowe 
studio Urzędu Miasta Tar-
nowa. Z prezydentem Ry-
szardem Ścigałą, na istotne 
dla miasta i mieszkańców 
tematy, za pomocą czatu, 
rozmawiać mógł każdy, wy-
starczyło odwiedzić miej-
ską stronę internetową.

Dużym zainteresowa-
niem tarnowian cieszył się 
czat z prezydentem Ryszar-
dem Ścigałą. Dyskutowano 
przede wszystkim na temat 
miejskich inwestycji. Uczest-
nicy pytali  m.in. o wschod-
nią obwodnicę Tarnowa, 
budowę kolejnych ścieżek rowerowych, 
przebudowę układu komunikacyjnego 
oraz remont dworca kolejowego. Padały 

również pytania dotyczące nakładów 
z miejskiego budżetu na sport i promocję 
miasta, zakup nowych autobusów, a także 

szanse na powstanie w Tarnowie wyższej 
uczelni artystycznej. 

Wkrótce na oficjalnym portalu miej-
skim www.tarnow.pl powstanie specjalna 
zakładka z  opisem pierwszego czatu. 
Zamieszczone zostaną wszystkie pytania, 
które „nie weszły” do czatu, wraz z odpowie-
dziami. Będzie to zarazem anons kolejnego 
spotkania z  internautami, które odbędzie 
się w marcu.

Tarnowianie czatowali z prezydentem 

Po blisko półrocznych pracach bu-
dowlanych uruchomiona została winda 
w  budynku urzędu miasta i  starostwa 
przy ulicy Nowej 3. Z inwestycji korzystają 
przede wszystkim osoby niepełnospraw-
ne, które od 8 lutego mogą bez przeszkód 
poruszać się po całym biurowcu. 

Inwestycja finansowana była z pienię-
dzy obydwu samorządów, które po równo 
podzieliły się kosztami realizacji projektu. 

Całkowity koszt zainstalowania windy 
w budynku przy Nowej 3 zamknął się kwotą 
332,5 tysiąca złotych, z czego 166 250 zło-
tych przeznaczono z budżetu miasta. 

Inwestycja jest ważnym wkładem sa-

morządu w  usuwanie barier 
architektonicznych, które 
na co dzień zmuszone są 
pokonywać osoby niepełno-
sprawne. 

Ostatecznym rozwiąza-
niem problemu przystoso-
wania miejskich urzędów do 
potrzeb niepełnosprawnych 
będzie jednak dopiero odda-
nie do użytku nowoczesnego 
Centrum Administracyjnego. 

Ułatwienie dla mieszkańców 

Pałac Młodzieży w Tarnowie rozpoczął 
realizację projektu „Nauka Języków 
Obcych – Twoją Szansą na Sukces” w ra-

mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Beneficjentem projektu jest miasto Tarnów. 

Przez okres dwóch lat, do końca 2011 roku 
zostaną przeprowadzone cztery edycje kursów 
językowych z języka angielskiego i niemieckiego 
dla początkujących i zaawansowanych. Oferta 
adresowana jest do osób zatrudnionych na 
stanowiskach urzędniczych w  urzędach admi-
nistracji publicznej, zamieszkałych na terenie 
Województwa Małopolskiego. 

Udział w  kursie odbywa się za częściową 
odpłatnością, stanowiącą wkład własny uczest-
ników. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Każdy kurs składa się ze 120 godzin zajęć,  
a w ciągu dwóch lat projektem zostanie objętych 
480 osób. Dofinansowanie z funduszy euro-
pejskich wyniosło 786 886 zł, a całkowity koszt 
projektu to 843 766 zł.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią 
do egzaminu zewnętrznego w  celu uzyskania 
certyfikatu TELC.

Kursy
językowe dla 
urzędników

Winda w urzędzie

Czat w liczbach

 57 – internautów uczestniczyło w czacie
 140 – pytań zadano prezydentowi
 70 – na tyle pytań prezydent zdążył 

udzielić odpowiedzi.
 2,3 – pytania przypadło na jedną minutę 

czatu
 60 – minut trwała dyskusja z internau-

tami



marzec 2010 r.

TARNÓW. PL4 WYDARZENIA

Oficjalna inauguracja Roku Miasta Tarnowa

Uroczyste obchody rocznicy lokacji  
8 marca zainaugurowane zostaną 

oficjalnie obchody Roku Miasta Tarno-
wa. Wstępem  do tegorocznych obcho-
dów było uhonorowanie pierwszego 
urodzonego w roku 2010 tarnowianina 
oraz Dni Judaizmu w  Kościele Katolic-
kim. 

8 marca, w  związku z  680. rocznicą 
nadania praw miejskich Tarnowowi na 
mieszkańców i gości odwiedzających Tar-
nów czeka wiele atrakcji. 

Imprezy rocznicowe rozpoczną się  
o godzinie 10.00 spotkaniem dedykowa-
nym najmłodszym, urodzonym w tym roku 
tarnowianom i ich rodzicom. Tuż przed po-

łudniem pod pomnikiem króla Władysława 
Łokietka przedszkolaki spotkają się z „praw-
dziwym” królem i jego świtą, aby wspólnie 
przemaszerować na rynek, gdzie już po raz 
trzeci odbędą się „Słodkie Urodziny Miasta”. 
Atrakcją będzie ogromny tort przygotowany 
przez tarnowskich cukierników i Urząd Mia-
sta. Impreza będzie mieć charakter otwarty, 
a w razie niesprzyjającej pogody odbędzie 
się w innym terminie.

O 13.00 w Ratuszu rozpocznie się uro-
czysta Sesja Rady Miejskiej w Tarnowie. Po 
południu, o 16.00 odbędzie się uroczyste 
posiedzenie Komitetu Honorowego Ob-
chodów Roku Miasta Tarnowa, a godzinę 
później w  Ratuszu zaplanowano inau-
gurację obchodów 680. rocznicy lokacji 
Tarnowa. Podczas tego spotkania nastąpi 
wręczenie statuetki Ambasadora Tarnowa 
i statuetek Tarnowski Wen dla dziennikarzy. 
Wtedy także będzie mieć miejsce premiera 
Encyklopedii Tarnowa. W części artystycz-
nej wystąpi chór GOS.PL. 

Tego samego dnia o  godzinie 19.00 
w Tarnowskim Centrum Kultury otwarta 
zostanie wystawa „Na zawsze Tarnów”, 
poświęcona teraźniejszości i  przeszłości 
miasta.

Program inauguracji obchodów

10.00 – spotkanie rodziców dzieci urodzo-
nych od początku 2010 roku

11.30 – słodkie Urodziny Miasta – ulica 
Wałowa – Rynek

13.00 – uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Tarnowie w Ratuszu

16.00 – posiedzenie Komitetu Honorowe-
go Obchodów Roku Miasta Tarnowa

17.00 – uroczysta inauguracja obchodów 
680. rocznicy lokacji miasta w  Ra-
tuszu 

19.00 – otwarcie wystawy „Na zawsze 
Tarnów” w Tarnowskim Centrum 
Kultury

Na początku marca ukaże się 
przygotowywana od ponad 
d wó c h  l at  „ E n c y k l o p e d i a 

Tarnowa”. Encyklopedia zawierać 
będzie około dwóch tysięcy haseł. 
Promocję wydawnictwa zaplanowa-
no na 8 marca, kiedy to tarnowianie 
świętować będą 680 rocznicę lokacji 
miasta.

W pracach nad przygotowaniem 
encyklopedii wzięło udział około 200 
autorów. Ponad siedemdziesiąt osób 
spośród autorów, to naukowcy legity-
mujący się stopniem naukowym doktora 
lub profesora, oprócz nich hasła opraco-
wywali przedstawiciele różnych profesji  
i dyscyplin. Byli to m. in.: historycy, leka-
rze, teolodzy, etnografowie, archeolodzy, 
bibliotekoznawcy, prawnicy, nauczyciele, 
dziennikarze, filmoznawcy. 

 
W związku z  obchodami Roku 

Miasta Tarnowa Przedszkole Publiczne 
Nr 32 w Tarnowie zaprasza dzieci i na-
uczycieli tarnowskich przedszkoli do 
udziału w konkursie literackim „Tarnów 
w dziecięcych rymowankach–wierszo-
wankach”. Termin nadsyłania prac minie 
15 kwietnia, a  zwycięzcy konkursu 
wyłonieni zostaną w maju.  

Wzbogacenie i rozbudzanie dziecię-
cej wiedzy o Tarnowie – to cel konkursu 
literackiego dla przedszkolaków, które-
go organizatorem z  okazji Roku Miasta 
Tarnowa jest Przedszkole Publiczne nr 
32. Uczestnicy konkursu napisać mają 
rymowankę, licząca do 10 wersów. Prace 
oceni jury, w składzie którego znajdą się 
przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa, 
Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wszystkie prace konkursowe zo-
staną zebrane i  opublikowane w  formie 
książeczki. 

MIASTO
Od 1330

ISBN 978-83-87366-96-4

Konkurs dla 
przedszkolaków Promocja Encyklopedii 

Tarnowa 8 marca   

Unikatowe wydawnictwo
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Byli więźniowie KL Au-
schwitz – Sławomir Skrzy-
pek, prezes Narodowego 

Banku Polskiego, prezydenci Tar-
nowa - Ryszard Ścigała i Oświęci-
mia – Janusz Marszałek oraz licz-
na grupa mieszkańców Tarnowa 
uczestniczyli w  zorganizowanej 
w Tarnowie promocji wydanych 
przez Narodowy Bank Polski mo-
net upamiętniających 65 rocznicę 
oswobodzenia obozu koncentra-
cyjnego w Auschwitz. 

3 lutego w Tarnowie Narodowy Bank 
Polski zaprezentował po raz pierwszy 
publicznie trzy okolicznościowe mone-
ty wyemitowane z  okazji 65. rocznicy 
oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau.  
Złota moneta o  nominale 100 złotych 
przedstawia na rewersie postać chłopca 
w czapce i płaszczu z gwiazdą Dawida na 
piersi, bramę wjazdową do obozu i prowa-
dzące do niej tory kolejowe. Wielkość emisji 
tej monety to osiem tysięcy sztuk.

Na rewersie srebrnej monety o nomi-
nale 10 złotych znajduje się postać rotmi-
strza Witolda Pileckiego w obozowym pa-
siaku, na tle stylizowanego wizerunku ogro-
dzenia obozu i fragmentu wieży strażniczej. 

Wielkość emisji monety to 80 tysięcy sztuk  
Wreszcie moneta dwuzłotowa przedstawia 
stylizowane wizerunki trzech więźniów 
oraz wizerunek napisu nad obozową bra-
mą - „Arbeit macht frei”. Nakład tej monety 
wynosi milion sztuk. Projektantem rewer-
sów wszystkich trzech monet jest Robert 
Kotowicz. 

W tarnowskiej promocji udział wziął 
m.in. Sławomir Skrzypek – prezes Naro-
dowego Banku Polskiego, który wręczył 
komplety monet obecnym na sali byłym 
więźniom, a także przybyłym do Tarnowa 
synowi i córce rotmistrza Witolda Pileckie-
go. - Te monety to małe pomniki, które mają 
przypominać o tamtym, tragicznym czasie i 

o jego bohaterach – mówił w Sali Lu-
strzanej prezes Sławomir Skrzypek.  
Swoimi refleksjami i  wspomnie-
niami z  pobytu w  obozie podzie-
lił się z  uczestnikami spotkania 
August Kowalczyk ,  były wię -
zień (nr 6804), a  po wojnie zna-
komity aktor i  dyrektor teatrów.  
Współorganizatorem promocji mo-
net NBP był Urząd Miasta Tarnowa. 
Tarnów został wybrany na miejsce 
uroczystości w  związku z  faktem, 
że właśnie stąd wyruszył przed 70 

laty, w roku 1940, pierwszy transport więź-
niów do KL Auschwitz. - Wybór Tarnowa 
na to promocyjne spotkanie traktujemy 
jako wyróżnienie, ale też nie był to wybór 
przypadkowy. Tarnów na niego zasługuje 
– powiedział podczas spotkania prezy-
dent Ryszard Ścigała. - Mam nadzieję, 
że ten dzień pozostanie w  pamięci nas 
wszystkich. 

Uczestnicy promocyjnego spotka-
nia złożyli po jego zakończeniu kwia-
ty pod pomnikiem Pierwszego Trans-
portu przy dawnej łaźni żydowskiej.  
Monetę dwuzłotową można kupić, a raczej 
wymienić w Tarnowskim Centrum Informa-
cji w Rynku 7. 

Promocja okolicznościowych
monet w Tarnowie

Prezydent Ryszard Ścigała na prośby wielu tarnow-
skich środowisk zaproponował Komisji ds. Nazew-
nictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej 

w Tarnowie uhonorowanie postaci rotmistrza Witolda 
Pileckiego, więźnia obozu KL Auschwitz, żołnierza Armii 
Krajowej, skazanego po wojnie na karę śmierci za „dzia-
łalność szpiegowską na rzecz rządu emigracyjnego”. 

- Tradycją każdego miasta, również Tarnowa, jest czcze-
nie pamięci ważnych i zasłużonych postaci przez nadawanie 
ich imion nazwom ulic, placów czy obiektów architektonicz-
nych. W Tanowie w podobny sposób wspominamy pamięć 
władców, osobistości kultury, sztuki i  nauki. Niewątpliwie 
jednym z  takich ludzi jest również legendarny żołnierz 
Polski Podziemnej z okresu II wojny światowej – rotmistrz 
Witold Pilecki – napisał w piśmie do Komisji ds. Nazew-
nictwa Ulic Placów Rady Miejskiej w Tarnowie prezydent 
Ryszard Ścigała. - Mając na uwadze doniosłość sprawy, 
zwracam się z  prośbą o  rozważenie możliwości nadania 
jednej z tarnowskich ulic, jednemu z placów, czy obiektów 
architektonicznych imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. 
Proszę również o dokładne określenie - wytypowanie prze-
strzeni, która w  swej nazwie mogłaby Witolda Pileckiego 
upamiętniać.

Uhonorujmy Witolda Pileckiego
Rotmistrz Witold Pilecki służył w Wojsku Polskim od roku 

1918, brał udział w wojnie z Rosją sowiecką, walczył w obronie 
Grodna i w bitwie warszawskiej. We wrześniu 1939 znalazł 
się w  szeregach 19, a  następnie 41 Dywizji Piechoty. Jako 
dowódca plutonu rozwiązał swój oddział dopiero w połowie 
października, przechodząc do konspiracji. 

W roku 1940 pozwolił się aresztować, by dobrowolnie 
trafić do KL Auschwitz, gdzie zorganizował konspiracyjną 
organizację – Związek Organizacji Wojskowej. 

W kwietniu 1943 roku wraz z dwoma współwięźniami 
uciekł z  obozu, przez pewien czas ukrywał się w  Bochni 
i Nowym Wiśniczu. 

Walczył w powstaniu warszawskim, po jego upadku znalazł się w niewoli niemieckiej. Po 
uwolnieniu trafił do II Korpusu Polskiego we Włoszech, ale jeszcze w 1945 roku na rozkaz generała 
Władysława Andersa wrócił do Polski, by kontynuować działalność konspiracyjną.  

Aresztowany został w maju 1947 roku. Proces Witolda Pileckiego i grupy współwięźniów 
rozpoczął się 3 marca 1948 roku. 15 maja 1948 roku rotmistrz skazany został na karę śmierci. 
Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski, mimo, iż z prośba o zmianę wyroku zwrócili 
się współwięźniowie Witolda Pileckiego z KL Auschwitz. 

Wyrok wykonano w Warszawie, a miejsce pochówku rotmistrza Witolda Pileckiego do dziś 
pozostaje nieznane. 
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Tarnowski samorząd we 
współpracy z  Państwową Wyż-
szą Szkołą Zawodową rozpoczął 
trzecią edycję zajęć edukacyj-
nych dla szczególnie uzdolnio-
nych uczniów tarnowskich szkół. 
W zajęciach z matematyki, fizyki, 
chemii i informatyki bierze udział 
blisko 300 młodych tarnowian. 

Celem programu jest stworze-
nie możliwości rozwoju młodzieży 
uzdolnionej, zainteresowanej po-
głębianiem wiedzy i poznawaniem 
tematów wykraczających poza 
program szkolny. Zajęcia prowadzone są 
przez nauczycieli akademickich PWSZ, 
w  siedzibie uczelni. Realizacja progra-
mu potrwa do czerwca bieżącego roku.  
Koszt zajęć to ponad 44 tysiące złotych. - 
Najwięcej jest zajęć z chemii, aż 192 godziny, 
z  pozostałych przedmiotów zaplanowano 
po 80 godzin – mówi prof. Stanisław Ko-
mornicki, rektor PWSZ. - Program szkoły 

średniej jest ambitny, ale liczba godzin zajęć 
jest zbyt mała i na wszystko brakuje czasu. 
Dlatego inicjatywa nakierowana na potrzeby 
uczniów szczególnie zdolnych jest tak cenna. 
Zwykle dużo mówi się o pomaganiu uczniom 
najsłabszym, tymczasem warto wspierać 
również tych szczególnie aktywnych i  za-
interesowanych pogłębianiem wiedzy. 
Największa liczba uczestników zajęć to 
uczniowie III LO w Tarnowie. 

Pomoc uzdolnionym uczniomLista stypendystów: 
Stypendia naukowe:
 1. Marcin Beściak, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Tarnowie;
 2. Leszek Blicharz, uczeń Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
 3. Julia Bystrzycka, uczennica Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
 4. Mateusz Czekalski, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 2 w Tarnowie;
 5. Krzysztof Foszcz, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 2 w Tarnowie;
 6. Maciej Grabiec, uczeń Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
 7. Jacek Gwóźdź, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego  

w Tarnowie;
 8. Piotr Henczel, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 w Tarnowie;
 9. Justyna Jakubas, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 2 w Tarnowie;
 10. Maciej Januś, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Tarnowie;
 11. Patrycja Jaworska, uczennica Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących nr 4 w Tarnowie;
 12. Katarzyna Kasprzyk, uczennica Gimnazjum nr 11  

w Tarnowie;
13. Aleksandra Kossowska, uczennica Gimnazjum nr 2  

w Tarnowie;
14. Jakub Kozioł, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego  

w Tarnowie;
15. Borys Kuca, uczeń Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
16. Damian Kula, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 w Tarnowie;
17. Michał Lis, uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodni-

czych w Tarnowie;
18. Jakub Łabuz, uczeń Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
19. Michał Łuszczyk, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 1 w Tarnowie;
20. Żaklina Mayer, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 1 w Tarnowie;
21. Anna Mazurkiewicz, uczennica Gimnazjum nr 11  

w Tarnowie;
22. Dawid Motyka, uczeń Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
23. Michał Papuga, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 w Tarnowie;
24. Albert Pawula, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 w Tarnowie;
25. Krzysztof Pikul, uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Ogrodniczych w Tarnowie;
26. Bartosz Pisarski, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Tarnowie;
27. Katarzyna Pulit, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych 

w Tarnowie;
28. Filip Ropicki, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 w Tarnowie;
29. Andrzej Rygiel, uczeń Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
30. Wojciech Sas, uczeń Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
31. Bartłomiej Stachnik, uczeń Szkoły Podstawowej nr 15 

w Tarnowie;
32. Michał Świątek, uczeń Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
33. Patryk Urbański, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 2 w Tarnowie;
34. Patryk Walkowicz, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 2 w Tarnowie;
35. Karolina Wojnarowska, uczennica Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;

W Tarnowie do publicznych 
przedszkoli uczęszcza ponad 
3 tysiące dzieci, do niepu-

blicznych zaledwie 200. Nabór do 
tarnowskich przedszkoli rozpocznie 
się 1 marca i potrwa do 15 kwietnia. Po 
raz pierwszy dzieci już uczęszczające 
do poszczególnych placówek nie będą 
musiały uczestniczyć w  ponownej re-
krutacji. 

Ponad 950 miejsc w  przedszkolach 
publicznych czeka w  najbliższym roku 
szkolnym na „nowych” przedszkolaków. 
Z  przedszkoli, głównie publicznych, 
korzysta coraz więcej dzieci. 1 marca 
rozpocznie się kolejny nabór. Po raz pierwszy 
obowiązywać będą nowe uproszczone 
zasady przyjęć. Karty zgłoszenia dziecka 
do przedszkola wypełniać będą jedynie 
ci rodzice, którzy po raz pierwszy starają 
się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub 

chcą korzystać z usług innej niż do tej pory 
placówki. 

Jeśli okaże się, że chętnych jest 
więcej niż miejsc, w  pierwszej kolejno-
ści do przedszkoli przyjmowane będą 
dzieci sześcioletnie, później pięcioletnie, 
a także dzieci wychowywane  przez po-
jedynczych rodziców, lub rodziców nie-
pełnosprawnych, a także dzieci z rodzin 
zastępczych. 

Ci, którzy nie zostaną przyjęci do 
przedszkola. w  marcu i  kwietniu liczyć 
mogą jeszcze na uzyskanie miejsca jesienią, 
we wrześniu, a  nawet październiku, gdy 
poznamy ostateczne wyniki tegorocznej 
rekrutacji. 

Oprócz” przedszkoli publicznych, 
których istnieje obecnie w Tarnowie 28, 
działa jeszcze w  mieście pięć przedszkoli 
niepublicznych, do których uczęszcza 
znacznie mniej dzieci. 

Czas dla przedszkolaków 
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Tarnowski samorząd włączył się 
w realizację ogólnopolskiej kam-
panii  edukacyjno - profilaktycznej 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Najważ-
niejszym jej celem jest promowanie 
konstruktywnych postaw zdrowego 
stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci 
i młodzieży zachowań społecznych jako 
alternatywy zagrożeń.

W bieżącym roku przypada dziesiąta 
edycja tej największej w Polsce akcji profi-
laktycznej dla młodzieży i dorosłych. Po raz 
trzeci włącza się do niej również tarnowski 
samorząd. 

Za realizację akcji w  placówkach 
oświatowych na terenie miasta Tarnowa 
odpowiedzialni będą wyznaczeni szkolni 
koordynatorzy. 

W poprzednich edycjach udział wzięło 
sześć tarnowskich szkół: Szkoła Podstawo-
wa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła 
Podstawowa Nr 15, Gimnazjum Nr 6, Gim-
nazjum Nr 7  oraz Zespół Szkół Sportowych. 

W ramach akcji przeprowadzono kon-
kursy plastyczne, literackie, fotograficzne, 

rozgrywki sportowe, happeningi oraz bada-
nia ankietowe o zachowaniach ryzykownych 
młodych ludzi. Do sprzedawców alkoholu 
na terenie Tarnowa trafiły apele przypo-
minające o  zakazie sprzedaży alkoholu 
nieletnim, w sklepach powieszono plakaty 
informujące o kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”. Przeprowadzona także akcję wśród 
kierowców, którzy otrzymali ulotki na te-
mat skutków prowadzenia pojazdów pod 
wpływem alkoholu. Rodzice  uczestników 
kampanii dowiedzieli się, między innymi 
co to są dopalacze i dlaczego są groźne. Po-
nadto młodzież biorąca udział konkursach 
otrzymała nagrody rzeczowe w postaci gier 
komputerowych, zestawów do ping-ponga, 
koszulek i gadżetów z logo kampanii.

5 lutego w Sali Lustrzanej w Tar-
nowie prezydent Ryszard Ścigała 
wręczył okolicznościowe dyplomy 
u c z n i o m ,  k t ó r z y  o t r z y m a l i  s t y -
pendia za szczególne osiągnięcia 
naukowe, spor towe, ar tystyczne 
oraz aktywną działalność na rzecz 
środowiska lokalnego w roku szkol-
nym 2008/2009. 

Na liście tegorocznych stypendystów 
znalazło się 97 uczniów z 23 tarnowskich 
szkół.

Do końca września ubiegłego roku 
28 dyrektorów tarnowskich szkół wyty-
powało 156 kandydatów do stypendium. 
Wysokość stypendium wynosi dwa tysią-
ce złotych brutto. W ramce prezentujemy 
nazwiska laureatów. 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Prace modernizacyjne w placów-
kach i otoczeniu oraz działania edu-
kacyjno-informacyjne – tak tarnowski 
samorząd przygotowuje się do przyjęcia 
dzieci 6-letnich do szkół. Od 2012 roku 
będzie to już obowiązek. Dzisiaj decyzja 
należy do rodziców. 

Trwa kampania informacyjna dla rodzi-
ców, którzy mają podjąć decyzję o wysłaniu 
sześciolatków do szkół. W przedszkolach  
i podstawówkach odbywają się spotkania 
z udziałem rodziców, psychologów i peda-
gogów. Prowadzone są badania „dojrza-
łości szkolnej”, także dzieci pięcioletnich 
(obowiązkowo sześcioletnie), za zgodą ich 
rodziców. Wszelkim doradztwem i pomocą 
służą pracownicy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.

Szkoły zaplanowały ponadto zorgani-
zowanie „Dni Otwartych” oraz wspólnych 

zajęć przedszkolaków i uczniów klas  
pierwszych z udziałem psychologów i ro-
dziców, którzy zadecydują o ewentualnym 
wcześniejszym posłaniu dziecka do szkoły.

Na dostosowanie lokali do potrzeb sze-
ściolatków tarnowski samorząd przeznaczył 
pół miliona złotych. Szacowane potrzeby 
pochłoną około miliona.

Ponadto dziewięć tarnowskich szkół 
skorzysta w tym roku z programu „Rado-
sna szkoła”, w ramach którego uzyskają 
pieniądze na zorganizowanie na terenie 
szkół placów zabaw oraz doposażenie sal 
lekcyjnych. Wkład własny budżetu miasta 
na realizację tych przedsięwzięć wyniesie 
w tym roku 611 tysięcy złotych.

Z danych demograficznych wynika, 
że we wrześniu bieżącego roku po raz 
pierwszy przekroczy mury szkolne 890 
dzieci urodzonych w 2003 r.

Szkoły dla sześciolatków

36. Tomasz Wróblewski, uczeń Gimnazjum nr 11  
w Tarnowie;

37. Mateusz Wytrwał, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2  
w Tarnowie;

38. Mateusz Ziaja, uczeń Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
39. Zuzanna Zygadło, uczennica Gimnazjum nr 4  

w Tarnowie;

Stypendia sportowe:
 1. Joanna Adamska, uczennica I Liceum Ogólnokształcą-

cego w Tarnowie;
 2. Konrad Bochenek, uczeń Zespołu Szkół Techniczno-

Zawodowych w Tarnowie;
 3. Patrycja Boksa, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie;
 4. Małgorzata Boryczka, uczennica I Liceum Ogólnokształ-

cącego w Tarnowie;
 5. Patrycja Bryl, uczennica Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
 6. Weronika Buczek, uczennica I Liceum Ogólnokształcą-

cego w Tarnowie;
 7. Jacek Czaja, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego  

w Tarnowie;
 8. Dawid Dadej, uczeń Zespołu Szkół Licealnych i Zawodo-

wych nr 1 w Tarnowie;
 9. Agata Drwal, uczennica Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
 10. Bartłomiej Feret, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18  

w Tarnowie;
 11. Dariusz Fistek, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego  

w Tarnowie;
 12.  Patrycja Hebda, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych 

w Tarnowie;
 13. Mariusz Iwaniec, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 4 w Tarnowie;
 14. Przemysław Janus, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie;
 15. Bartłomiej Kałucki, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 3 w Tarnowie;
 16. Konstancja Kowalczyk, uczennica Zespołu Szkół Muzycz-

nych w Tarnowie;
 17. Anna Kozub, uczennica Zespołu Szkół Sportowych  

w Tarnowie;
 18. Katarzyna Krawczyk, uczennica I Liceum Ogólnokształ-

cącego w Tarnowie;
 19. Adam Krysa, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego  

w Tarnowie;
 20. Magdalena Kułaga, uczennica Szkoły Podstawowej nr 

14 w Tarnowie;
 21. Marcelina Lis, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie;
 22. Andrzej Łukasik, uczeń Zespołu Szkół Sportowych  

w Tarnowie;
 23. Jakub Małysiak, uczeń Zespołu Szkół Sportowych  

w Tarnowie;
 24. Kinga Mędala, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 4 w Tarnowie;
 25. Joanna Misiaszek, uczennica I Liceum Ogólnokształcą-

cego w Tarnowie;
 26. Paulina Nowak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8  

w Tarnowie;
 27. Piotr Orlik, uczeń Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie;
 28. Anna Papuga, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 1 w Tarnowie;
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 29. Ewelina Partyka, uczennica Gimnazjum nr 11  
w Tarnowie;

 30. Kamil Rozkuszka, uczeń Szkoły Podstawowej nr 9  
w Tarnowie;

 31. Stanisław Schab, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 4 w Tarnowie;

 32. Igor Stawarz, uczeń Zespołu Szkół Sportowych  
w Tarnowie;

 33. Olga Stec, uczennica Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
 34. Anna Szczepańska, uczennica I Liceum Ogólnokształ-

cącego w Tarnowie;
 35. Karolina Szefer, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie;
 36. Sylwia Tuszyńska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 

w Tarnowie;
 37. Joanna Więcek, uczennica Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
 38. Magdalena Zambrowska, uczennica Zespołu Szkół 

Technicznych w Tarnowie;

Stypendia artystyczne:
 1. Martyna Basta, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych 

w Tarnowie;
 2. Tomasz Boruch, uczeń Zespołu Szkół Muzycznych  

w Tarnowie;
 3. Michał Chrobak, uczeń Zespołu Szkół Muzycznych  

w Tarnowie;
 4. Jakub Dworak, uczeń Zespołu Szkół Muzycznych  

w Tarnowie;
 5. Marta Gierlach, uczennica I Liceum Ogólnokształcące-

go w Tarnowie;
 6. Julia Honkisz, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych w 

Tarnowie;
 7. Faustyna Kulasa, uczennica Zespołu Szkół Plastycznych 

w Tarnowie;
 8. Robert Maciejowski, uczeń Zespołu Szkół Muzycznych 

w Tarnowie;
 9. Marian Michalski, uczeń Zespołu Szkół Muzycznych w 

Tarnowie;
 10. Edyta Słomska, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych 

w Tarnowie;
 11. Danuta Słowik, uczennica Zespołu Szkół Plastycznych 

w Tarnowie;
 12. Dominika Szura, uczennica I Liceum Ogólnokształcą-

cego w Tarnowie;
 13. Julia Żarnowska, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych 

w Tarnowie;

Stypendia za osiągnięcia w pracy na rzecz środowi-
ska lokalnego:
 1. Mateusz Czosnyka, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 2 w Tarnowie;
 2. Dawid Drwal, uczeń Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
 3. Katarzyna Duda, uczennica Zespołu Szkół Technicznych 

w Tarnowie;
 4. Magdalena Górecka, uczennica Gimnazjum nr 6  

w Tarnowie;
 5. Damian Ruta, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego  

w Tarnowie;
 6. Dawid Solak, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego  

w Tarnowie;
 7. Jakub Zygucki, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w 

Tarnowie;

Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Tarnowa wraz z Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli podjął się stworzenia systemu 
wsparcia metodycznego oraz psycholo-
gicznego nauczycieli. 

„Tarnowska Inicjatywa Oświatowa 
e-ducaTIO  – taką nazwę nosić ma system 

wsparcia metodycznego i psychologiczne-
go nauczycieli. To odpowiedź na potrzeby 
środowiska, projekt ma również zapewnić 
przepływ informacji i doświadczeń, które 
usprawnią i ułatwią pracę nauczycieli. 

Wyselekcjonowano 17 liderów przed-
miotowych, którzy od 1 września tego 
roku prowadzić będą szkolenia i świad-

czyć konkretną pomoc. Liderzy 
są etatowymi nauczycielami, 
a w ramach projektu, za wyko-
nywaną ponadprogramowo 
pracę, uzyskiwać będą dodatek 
funkcyjny w wysokości do 40 
% wynagrodzenia w rozliczeniu 
zadaniowym. 

Liderzy służyć mają kom-
pleksową pomocą, nie wyklucza 
się jednak również zatrudnienia 
liderów – psychologów.

Tarnowskie szkolnictwo podlega 
koniecznym, oczekiwanym przeobraże-
niom, o czym świadczy prezentowana 
przez Urząd Miasta oferta edukacyjna 
na rok szkolny 2010/2011. W odpowie-
dzi na potrzeby mieszkańców w Tarno-
wie planowane jest poszerzenie ofert 
szkół niepublicznych oraz restruktury-
zacja części istniejących już placówek. 

Planowane są kolejne, niezbędne 
zmiany w tarnowskiej oświacie. Miasto na-
dal odczuwa skutki niżu demograficznego. 
Jesienią spodziewany jest spadek łącznej 
liczby uczniów o około 700 osób.

Na rok szkolny 2010/2011 zaplanowano 
połączenie SP nr 1 oraz Gimnazjum nr 1, 
które utworzą Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5. Planowane jest otwarcie klas 
dwujęzycznych w Gimnazjum nr 6 w Krzyżu. 
Przewidywane jest również otwarcie Liceum 
Uzupełniającego w Zespole Szkół Licealnych 
i Zawodowych nr 1, gdzie ukończenie szkoły 
wiązałoby się ze złożeniem matury dla absol-
wentów zasadniczych szkół zawodowych.  
W ofercie placówki będzie także kształcenie 
w zawodzie „grafik komputerowy”. 

W Zespole Szkół Ekonomiczno - 
Ogrodniczych wprowadzona zostanie 
nowa specjalność – „technik usług tury-
stycznych”, natomiast Zespół Szkół Liceal-
nych i Zawodowych nr 2 planuje poszerzyć 

swą ofertę o kształcenie w specjalności 
„technik spedytor”. 

Już od września tego roku powinno 
ruszyć niepubliczne niepłatne gimnazjum „U 
Konarskiego” przy obecnej Szkole Podstawo-
wej nr 2. Zmiany nie ominą również SP nr 10, 
gdzie społeczność szkolna zamierza utwo-
rzyć w roku szkolnym 2011/2012 gimnazjum.  

W planach szkół, zwłaszcza ponad-
gimnazjalnych, jest utworzenie nowych 
klas, o profilach, na które aktualnie jest 
zapotrzebowanie.  

Z racji niżu demograficznego rozbu-
dowanej sieci szkół oraz sporych wydatków 
budżetowych (około 50% ogółu wydatków 
to oświata) polityka samorządu zmierza w 
kierunku uspołeczniania szkół i wspierania 
przejmowania czy zakładania placówek oświa-
towych przez inne podmioty niż samorząd. 

Kolejne propozycje
edukacyjne

Tarnowska Inicjatywa 
Oświatowa
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Dokończenie na str. 10

Podsumowano podejmowane w mi-
nionym roku działania na rzecz popra-
wy stanu środowiska. Okazuje się, że 
mieszkańcy Tarnowa coraz chętniej 
i  częściej uczestniczą w  przedsięwzię-
ciach zmierzających do ograniczenia 
zanieczyszczeń w  mieście oraz biorą 
udział w akcjach ekologicznych.

 Na terenie Tarnowa w 14 aptekach ist-
nieją punkty zbiórki leków nieużytecznych. 
W 2009 roku zamiast trafić na składowisko, 
unieszkodliwionych zostało 597 kg leków. 
Akcja ta przyczynia się do podniesienia 
świadomości ekologicznej mieszkańców 
i uczy właściwego postępowania z odpa-
dami niebezpiecznymi a  także, poprzez 
zapewnienie ich utylizacji, zabezpiecza 
środowisko przed działaniem szkodliwych 
substancji.

Od kwietnia do listopada 2009 roku 
kontynuowano akcję usuwania odpadów 
zawierających azbest. Z akcji tej skorzysta-
ło 50 osób, a  unieszkodliwionych zostało 
114,76 ton odpadów azbestowych. Akcja 
ma na celu ochronę środowiska i zdrowia 

ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem 
włókien azbestowych, daje możliwość po-
zbycia się przez wszystkich mieszkańców 
miasta oraz jednostki miejskie posiadanych 
odpadów i elementów azbestowych. 

49 osób uzyskało w  ubiegłym roku 
dofinansowanie do usunięcia 73 pieców 
kaflowych oraz 15 pieców centralnego 
ogrzewania opalanych węglem. W  ten 
sposób samorząd przyczynia się do ogra-
niczania negatywnych skutków spalania 
paliwa stałego.

W roku szkolnym 2008/2009 do zbiórki 
opakowań plastikowych włączyło się 29 
placówek oświatowych z terenu Tarnowa, 
w tym 12 przedszkoli, 11 szkół podstawo-
wych oraz 6 szkół ponadpodstawowych. 
Łącznie zebrano 23 tony 36 kg butelek, 
czyli 806 260 sztuk. Był to rekordowy wy-
nik w  dotychczasowej historii konkursu, 
a także jeden z najlepszych w kraju. Zbiórkę 
baterii przeprowadzono w 69 placówkach 
oświatowych, w  tym: 26 przedszkolach, 
20  szkołach podstawowych, 19 szkołach 
ponadpodstawowych oraz Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Bursie 
Międzyszkolnej, Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej w Tarnowie, a także Zespole 
Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo-
słyszących. Zebrano 4 322 kg baterii, o 29 
kg więcej niż rok wcześniej

W  dniach 18-20 września przepro-
wadzona została ogólnopolska kampania 
„Sprzątanie Świata - Polska 2009”. Akcja 
jak co roku polegała na zbieraniu porzu-
conych odpadów i  przekazaniu ich na 
bezpieczne wysypisko lub do powtórnego 
wykorzystania. Hasło tegorocznej edycji 
kampanii brzmiało: „Pomagajmy Ziemi - 
codziennie”.

W Tarnowie w  akcji wzięło udział 
6 200  uczestników z 40 placówek, głównie 
uczniów tarnowskich szkół  i przedszkola-
ków. Zebrano blisko 10.000 kg odpadów 
oraz surowce wtórne - papier (730  kg), 
metal (17 kg) oraz plastik (180 kg).

Tarnów ekologią stoi

18 lutego Rada Miejska w Tarnowie 
jednogłośnie uchwaliła „Plan gospodarki 
odpadami w Tarnowie”, będący aktualizacją 
i rozszerzeniem planu obowiązującego od 
roku 2004. Głównym celem Planu jest okre-
ślenie optymalnego sposobu wykonywania 
przez miasto zadań związanych z gospodar-
ką odpadami oraz wskazanie instrumen-
tów ich realizacji. Dokument przedstawia 
sposób kontynuacji działań, które zostały 
podjęte dla utworzenia nowoczesnego 

i  skutecznego systemu gospodarowania 
odpadami. 

Plan gospodarki odpadami obejmu-
je wszystkie rodzaje odpadów powstają-
cych w Tarnowie oraz przywożonych do 
miasta. Na bazie analizy stanu aktualne-
go i  prognozowanych zmian określono 
bieżące problemy, wskazano mocne 
i  słabe strony systemu, sformułowano 
priorytety, cele i  zadania z  zakresu go-
spodarki odpadami. 

Najważniejszą konkluzją procesu 
planowania jest ustalenie, że wszyscy 
mieszkańcy Tarnowa mają możliwości 
zorganizowanego pozbywania się odpa-
dów. W mieście działa 13 firm, które mogą 
odbierać odpady komunalnych od właści-
cieli nieruchomości. Selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych jest organizowana 
i  prowadzona od 1993 roku przez Urząd 
Miasta  oraz przez podmioty odbierające 
odpady komunalne. 

Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami”
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Możemy je znaleźć na produk-
tach, które każdego dnia kupujemy, 
spożywamy i   użytkujemy. Są one 
ważne, gdyż zawierają informacje 
czy dany towar spełnia wymagania 
ekologiczne. Często nie wiemy, co 
dokładnie oznaczają dane symbole, 
dlatego też warto się im dokładniej 
przyjrzeć, gdyż już podczas zakupu 
możemy dokonać świadomego wy-
boru i nabyć artykuły, które sprzyjają 
zarówno zdrowiu człowieka jak i pozy-
tywnie wpływają na stan środowiska 
naturalnego. 

Dla każdej grupy towarów istnieją inne 
kryteria przyznawania ekoznaku. W Europie 
są nadawane przez wyznaczone organi-
zacje publiczne bądź prywatne. W Polsce 
kryteria przyznawania oznaczenia ekolo-
gicznego ustala Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji S.A.

Najczęściej spotykane ekoznaki, za-
równo na polskim, jak i europejskim rynku 
zostały przedstawione poniżej. 

EKO – polski znak ekologiczny
Polski „Eko-znak” 

mogą otrzymywać wy-
roby krajowe i  zagra-
niczne nie powodujące 
negatywnych skutków 
dla środowiska i  zdro-
wia w  trakcie całego 

życia wyrobu, czyli przed produkcją, w jej 
trakcie, podczas dystrybucji, użytkowania 
i recyclingu (utylizacji odpadów). Dotych-
czas polski „Eko-znak” przyznano kilku-
dziesięciu wyrobom, głównie nawozom 
sztucznym i organicznym oraz materiałom 
włókienniczym.

Ekoland 
„Ekoland” jest naj-

bardziej znanym i  roz-
poznawalnym na rynku 
krajowym znakiem, koja-
rzonym z żywnością eko-

logiczną. Oznacza, że produkcja odbywała 
się w sposób przyjazny dla środowiska, bez 
użycia nawozów mineralnych, z zachowa-
niem naturalnego obiegu substancji w przy-
rodzie. Gospodarstwa, które chcą się nim 
posługiwać nie mogą produkować żywności 
modyfikowanej genetycznie (GMO).

Certyfikowane rolnictwo
ekologiczne
Znak nadawany przez Polskie Centrum 

Badań i Certyfikacji S.A. 
Mogą otrzymać go pro-
ducenci, którzy respek-
tują europejskie normy 
ekologiczne, tj. m.in. nie 
stosują chemicznych 
środków ochrony roślin 

i nawozów syntetycznych.

Produkcja ekologiczna 
– Unia Europejska

Użycie tego zna-
ku gwarantuje, że pro-
dukt spełnia wymogi 
oficjalnego nadzoru, 
pochodzi bezpośred-
nio od producenta lub 
został przygotowany 
w  zamkniętym opa-

kowaniu oraz zapewnia, że przynajmniej 
95% składników produktu zostało wypro-
dukowane metodami ekologicznymi. Na 
produktach widoczne jest nazwisko lub 

nazwa handlowa producenta, przetwórcy 
i  sprzedawcy, a  dodatkowo nazwa i  kod 
jednostki certyfikującej.

Ecolabel - Unia Europejska
Ecolabel znany 

także jako Stokrotka lub 
Margerytka to oficjalny 
znak, nadawany pro-
duktom spełniającym 
wymagania uzgod-
nione przez państwa 

członkowskie Unii Europejskiej. Otrzymanie 
tego znaku jest równoznaczne ze spełnia-
niem najostrzejszych norm środowisko-
wych. W Polsce Ecolabel przyznawany jest 
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Błękitny Anioł
Niemiecki znak ekologiczny, przyzna-

wany produktom które 
mają zdecydowanie 
lepszą charakterysty-
kę środowiskową od 
innych artykułów z  tej 
samej grupy towarów, 
zaspokajające te same 

potrzeby. O  przyznaniu znaku decydują 
m.in. oszczędność w zużyciu energii, wpływ 
zastosowanych materiałów na środowisko 
i możliwości przetworzenia produktu.

Uczciwy Handel (Fair trade)
Znak „Uczciwego 

handlu” wykracza poza 
aspekty ekologiczne, 
gdyż ocenia także pod-
łoże społeczne i  etycz-
ne produkcji. Produkty 
oznaczone tym zna-

Poznajemy ekoznaki

Przedszkole Publiczne Nr 31 w Tar-
nowie zostało laureatem ogólnopol-
skiego konkursu ekologicznego „Henkel 
- Zielone granty”, organizowanego przez 
Fundację Nasza Ziemia i  firmę Henkel. 
Konkurs cieszył się dużym zaintereso-
waniem, z całej Polski nadesłano aż 262 
wnioski, z których wyłoniono listę dwu-
dziestu laureatów. Przedszkole Publiczne 
Nr 31 to jedyna placówka z Tarnowa 

wśród trzech nagrodzonych przedszkoli 
w kraju. 

„Nasz oszczędny dom” to tytuł zwycię-
skiego projektu. Udział oraz wygrana w kon-
kursie to konkretne korzyści dla przedszkola. 
Nagroda w wysokości pięciu tysięcy złotych 
zostanie przeznaczona na zmniejszenie 
zużycia energii w placówce poprzez zakup 
energooszczędnego sprzętu - energoosz-
czędnego oświetlenia, kserokopiarki, jak 

Tarnowskie przedszkole laureatem
ogólnopolskiego konkursu ekologicznego
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kiem muszą spełniać wiele kryteriów m.in. 
kryterium ekologicznych standardów pro-
dukcji, kryterium korzyści bezpośrednich 
producentów (plantatorów), kryterium 
poziomu płac, kryterium równych płac dla 
kobiet, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracy oraz inne.

Oznakowanie energetyczne
(Energy Star)

Produkty posiadają-
ce ten znak są przyjazne 
środowisku - zużywają 
tylko niezbędną ilość 
energii potrzebną do 
pracy. Produktami ozna-
czonymi tym znakiem są 

m.in.: pralki, zmywarki, lodówki, różnego 
rodzaju grzejniki, wentylatory, sprzęt RTV 
i AGD, sprzęt biurowy itp.

Zielone Płuca Polski 
Znak „Zielone Płuca 

Polski” informuje o  wy-
sokiej jakości usług i pro-
duktów oraz o ich przy-
jaznym dla środowiska 
charakterze. O przyzna-
nie znaku mogą ubiegać 

się przedsiębiorstwa, instytucje i  osoby 
prawne, które prowadzą działalność na 
terenie Zielonych Płuc Polski, czyli w pół-
nocno - wschodniej części Polski. Warun-
kami jego przyznania są bezpieczeństwo 
dla zdrowia i  środowiska, odpowiednia 
kontrola wytwarzania towarów.

FSC (Forest Stewardship Council)
Z n a k  p r z e z n a -

czony dla produktów 
gospodarki leśnej. In-
formuje on o  tym, że 
produkt zrobiony jest 
z drewna, które pocho-

dzi z  lasu zarządzanego ekologicznymi 
zasadami. Zarówno w lasach liściastych 
jak i iglastych, nie stosuje się chemicznych 
środków ochrony roślin, a martwe drzewa 
pozostawia się w lesie.

Opakowanie nadaje się
do recyklingu

Znak informuje, że 
opakowanie nadaje się do 
ponownego wykorzysta-
nia, czyli recyklingu.

Zielony Punkt
Z i e l o n y  p u n k t 

widnieje na kartonach, 
puszkach, butelkach 
i  innych produktach. 
Oznacza, że producent 
wniósł wkład finansowy 
w  budowę i  funkcjo-

nowanie systemu odzysku i  recyklingu 
odpadów opakowaniowych. 

Bezpieczny dla ozonu
Ten symbol infor-

muje konsumenta, że 
produkt nie zawiera 
freonów, które nisz-
czą warstwę ozonową, 
a tym samym przyczy-
niają się do globalnego 

ocieplenia klimatu. Najczęściej występu-
jące napisy na tych symbolach to: OZONE 
FRIENDLY, OZON FREUNDLICH, ohne 
FCKW, CFC free.

Nie testowane na zwierzętach
Znak informuje, że 

w fazie badań produkt nie 
był testowany na zwie-
rzętach. Najczęściej wy-
stępuje na kosmetykach.

Znak CE
Towar został wy-

produkowany zgodnie 
z  przepisami obowią-
zującymi w  Unii Euro-
pejskiej. Podstawowym 

kryterium jest tu bezpieczeństwo i zdrowie 
użytkownika. Obowiązkowy dla ponad 
dwudziestu grup produktów, w tym urzą-
dzeń elektrycznych, zabawek.

Dbaj o czystość
Znak ten przypo-

mina, że opakowanie 
po zużytym produkcie 
należy wyrzucić do ko-
sza nie zaśmiecając nim 
otoczenia.

Opakowanie do ponownego
wykorzystania

Symbol ten ozna-
cza, że po wykorzy-
staniu produktu jego 
opakowanie nie staje 
się odpadem, lecz przy-
datne jest do wielo-
krotnego użytku. Znak 

można znaleźć na kontenerach, beczkach, 
pudełkach, puszkach, kanistrach. 

Opakowania biodegradowalne

Znak jest przezna-
czony dla opakowań, 
które rozkładają się 
podczas komposto-
wania.

Produkty z  tym 
znakiem są w  pełni biodegradowalne  
i  mogą być kompostowane wraz z odpada-
mi organicznymi.  Podczas kompostowa-
nia nie uwalniają substancji szkodliwych 
dla środowiska.

również doposażenie przedszkola w  po-
moce przydatne w zabawach badawczych.

Projekt  „Nasz oszczędny dom”, które-
go celem  jest rozwijanie zainteresowania 
problematyką oszczędzania energii elek-
trycznej i  cieplnej w  środowisku lokal-
nym oraz podjęcie praktycznych działań 
zmniejszających jej zużycie w przedszkolu 
i  najbliższym otoczeniu, realizowany jest 
od 1 września ubiegłego roku. Do tej pory 
w ramach realizacji projektu między innymi 
zorganizowano wycieczkę mającą na celu 
poznawanie źródeł energii, zakupiono 
sprzęt energooszczędny, podjęto działania 
edukacyjne poszerzające wiedzę na temat 
pozyskiwania energii odnawialnej oraz 

współpracę z  Radą Osiedla Nr 12 „Jasna”.  
Na najbliższe miesiące zaplanowano cykl 
wycieczek edukacyjnych i  zajęć wycho-
wawczo dydaktycznych „Zielona energia”, 
zabawy badawcze i  eksperymenty, akcje 
promocyjne, konkursy z innymi placówkami, 
prezentacje multimedialne oraz włączenie 
się do akcji „Dnia oszczędzania energii” Kon-
kurs jest częścią ogólnopolskiej i całorocz-
nej Kampanii na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju, pod patronatem: Prezydenta RP, 
Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, 
Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych.
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Tarnowskie planty kolejowe, pier-
wotnie zwane książęcymi, założo-
ne zostały w  latach sześćdziesią-

tych XIX wieku, jako zieleń towarzysząca 
browarowi książąt Sanguszków w dziel-

nicy Strusina. Wybudowany 
w  latach 1813-26 książęcy 
browar czynny był do czasu 
II wojny światowej, potem 
jego miejsce zajęły Zakłady 
Przetwórstwa Owocowo-Wa-
rzywnego „Owintar”. 

Planty obok browaru ksią-
żąt Sanguszków i dworca kole-
jowego od początku stanowiły 
przestrzeń publiczną, służącą 
wypoczynkowi mieszkańców 
i  organizowaniu różnych im-
prez. W  1872 roku Towarzy-
stwo Rolnicze urządziło tu 
okręgową wystawę rolniczą. 
Jednak pozbawione pielęgnacji planty 
stały się w latach osiemdziesiątych XIX 
stulecia postrachem z powodu browar-
nej piwiarni i  jej niemiłych gości oraz 
gęstwy krzaków, stanowiącej kryjówkę 
„mętów społecznych”. Obrazu zanie-
dbania dopełniał zanieczyszczony staw 
browarny. W  1889 roku przejął planty 
Zarząd Miasta. Od tej właśnie pory na-
zywano je miejskimi, lub kolejowymi. 
Zatrudniono ogrodnika, wytyczono 
alejki spacerowe, a staw zasypano śmie-
ciami z miasta. Minęło jednak osiem lat, 
a planty były nadal w mizernym stanie. 
Wówczas na wniosek tygodnika „Pogoń” 
teren oddano w użytkowanie „Korpusu 
wakacyjnego”, dowodzonego przez 
wybitnego działacza sportowego Igna-
cego Przybyłkiewicza, wywodzącego 
się z  Polskiego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”. Pod jego energiczną 

opieką na terenie zasypanego stawu 
urządzono boisko sportowe (obecnie MKS 
Tarnovia), które było tak czysto i pięknie 
utrzymane, że stanowiło uderzający kon-
trast z zapuszczonymi plantami. Wtedy to 

planty, będące niegdyś postrachem prze-
chodniów, zaczęły być punktem zbornym 
publiczności przypatrującej się z zajęciem 
ćwiczeniom „korpusistów”. W okresie mię-
dzywojennym planty otoczono solidnym, 
żelaznym ogrodzeniem. W 1929 roku poja-
wiła się tam żywy pomnik w postaci dębu 
wraz z tablicą z piaskowca, na której napis 
głosi:  „Dąb zasadzony w dziesiątą rocznicę 
odrodzenia Polski”. Niestety drzewo to nie 

zachowało się do naszych cza-
sów, ale obok resztek jego pnia 
posadzony został w  2000 roku 
kolejny dąb. Idea sadzenia dębów 
wolności była dość popularna 
w  przedwojennej Polsce, czego 
dowodem może być również dąb 
na rynku w Żabnie. 

Obecna nazwa plant związa-
na jest z przebiegającą nieopodal 
linią kolejową, powstałą w latach 
pięćdziesiątych XIX wieku oraz 
dworcem kolejowym, wybudo-
wanym w latach 1906-10. 

Drzewostan plant tworzą 
w zdecydowanej większości drze-

wa liściaste. Na uwagę zasługują potężne 
kasztanowce w  południowej części. 
Natomiast w części zachodniej zobaczyć 
można ciekawie płożące się po ziemi 
sumaki octowce oraz sędziwą, ponad 
metrowej średnicy surmię która dolnymi 
konarami podpiera się o ziemię. 

Planty, noszące dzisiaj imię Józefa 
Jakubowskiego, uznane zostały za po-
wierzchniowy pomnik przyrody rozpo-
rządzeniem Wojewody Tarnowskiego 
z  dnia 23 lipca 1993 roku. Dziesięć lat 
później Rada Miejska w Tarnowie uznała 
planty kolejowe za park gminny. Park ten, 
o powierzchni prawie 2,3 ha, jest pod stałą 
opieką tarnowskiego magistratu. Odno-
wione alejki i ławki zachęcają do spacerów 
w cieniu starych drzew, zwłaszcza w upalne 
dni. Odpowiednio zadbane planty stano-
wią z pewnością pierwszą wizytówkę dla 
przybywających do Tarnowa koleją. 

Zielone Perły Tarnowa (IX)

Planty kolejowe
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W sobotę, 6 lutego, zostało 
otwarte dla ruchu drogowego 
nowo wybudowane połącze-

nie ulic Starodąbrowskiej i  Mostowej. 
To początek większych zmian, które 
usprawnić mają ruch drogowy w mieście.

6 lutego kierowcy mogli po raz pierw-
szy przejechać nowo zbudowanym po-
łączeniem ulic Starodąbrowskiej i  Mo-
stowej. Oddanie tego „przebicia” wiąże 
się z  wprowadzeniem zmian organizacji 
ruchu. Ulicą Mostową można przejechać od 

ulicy Lwowskiej w kierunku  
Kołłątaja, Warzywnej i  do 
przychodni zlokalizowa-
nych na dalszym odcinku 
ulicy Mostowej, zmieniono 
również kierunek ruchu na 
ulicy Kołłątaja

- Dużą zaletą nowego 
rozwiązania komunikacyj-
nego jest przede wszystkim 
połączenie północnych i po-
łudniowych obszarów mia-
sta – mówi Zdzisław Musiał, 
dyrektor Tarnowskiego 
Zarządu Dróg Miejskich. 

Realizacja inwestycji 
pochłonęła około 24 mln 
złotych, z czego 10,1 mln 
zł wydano na budowę 
mostu.

Jest duża szansa, że już niebawem 
ruszą prace przy przebudowie ulicy 
Lippóczego. Ważna dla mieszkańców 
inwestycja, polegająca przede wszyst-
kim na utwardzeniu i  wyasfaltowaniu 
nawierzchni drogi, może zostać zreali-
zowana dzięki dofinansowaniu z fundu-
szy wojewódzkich. 

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich 
przygotowuje wniosek o dofinansowanie 
remontu ulicy Lippóczego z  funduszy 
wojewódzkich. Tarnowscy radni jedno-
głośnie wyrazili zgodę na podjęcie starań 
o uzyskanie dofinansowania. Zakres prac 
na ulicy Lippóczego obejmował będzie 
przede wszystkim utwardzenie i wyasfal-
towanie nawierzchni. Modernizacja na 
odcinku od alei Piaskowej kosztować ma 
400 tysięcy złotych. Środki możliwe do 
pozyskania na ten cel w  ramach dotacji 
szacuje się na 150 tysięcy złotych. 

Kilkadziesiąt milionów złotych 
wydanych zostanie w tym roku z miej-
skiej kasy na poprawę układu komu-
nikacyjnego Tarnowa, poprawę stanu 
nawierzchni ulic,budowę parkingów 
i  ścieżek rowerowych. Największe za-
dania realizowane przez Tarnowski 
Zarząd Dróg Miejskich dotyczą budowy 
połączenia miasta z przyszłą autostradą.   

Przebudowa ulic Gumniskiej, Dąbrow-
skiego i Ziai oraz budowa połączenia alei 
Jana Pawła II z węzłem autostrady w Krzyżu 
to najważniejsze i pochłaniające najwięcej 
funduszy zadania, jakie zrealizuje w  tym 
roku Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich. 
Pierwsze kosztować będzie ponad 19 mi-
lionów złotych, na drugie przeznaczono 
przeszło 43 miliony, z  czego 20 wydane 
zostanie w  roku bieżącym, a  23 miliony 
w przyszłym. 

Kosztem 6 milionów złotych zbudo-
wane zostanie rondo na skrzyżowaniu alei 
Jana Pawła II i ulicy Błonie, kolejne 2 miliony 
przeznaczone zostanie na rozbudowę ulicy 
Błonie wraz ze skrzyżowaniem z ulicą No-
wodąbrowską. 

Ponad 5 milionów złotych wydane 
zostanie na integrację centrum komu-
nikacyjnego z  drogami wojewódzkimi. 

Przebudowa skrzyżowania ulic Szujskiego – 
Szkotnik kosztować ma 1,73 miliona, a roz-
budowa ulicy Dworcowej i Bandrowskiego 
3,5 miliona. Obydwa te zadania realizowane 
będą w drugiej połowie roku. 

Rozstrzygnięty został już przetarg na 
budowę przejścia dla pieszych w  rejonie 
ulic Goldhammera i  Brodzińskiego. Koszt 
tej inwestycji wyniesie 5,7 miliona złotych, 
a  zostanie ona zakończona w  sierpniu 
bieżącego roku.

Kolejne 3,6 miliona złotych wydane 
zostanie na przebudowę ulic Matki Bożej 
Fatimskiej i Starodąbrowskiej. 2,5 miliona 
złotych przeznaczonych zostanie na mo-
dernizację i  rozbudowę sieci parkingów 

na terenie miasta, 1,5 miliona kosztować 
ma budowa kolejnych ścieżek rowerowych 
oraz dostosowanie chodników do ruchu 
rowerowego.

500 tysięcy złotych wydane zostanie 
na budowę ekranów akustycznych przy 
południowej obwodnicy miasta, a kosztem 
550 tysięcy powstanie dodatkowy pas 
ruchu na ulicy Mościckiego.

Zdajemy sobie sprawę, że inwestycje 
drogowe powodują czasowe utrudnie-
nia w ruchu. Prosimy jednak kierowców  
o ostrożną jazdę i cierpliwość, gdyż w dłuż-
szej perspektywie ułatwią one życie nam 
wszystkim – mówi Dorota Kunc-Pławecka, 
rzecznik prezydenta Tarnowa.

Miliony złotych na tarnowskie ulice 

„Przebicie” otwarte Miasto 
aplikuje
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Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskie-
go opublikował ranking samorządów pozyskujących 
fundusze zewnętrzne. Tarnów znalazł się na pierwszym 
miejscu pod względem kwoty pozyskanych pieniędzy 
na jednego mieszkańca oraz na drugiej pozycji pod 
względem całej uzyskanej kwoty. W tej drugiej katego-
rii Tarnów wyprzedzony został jedynie przez Kraków. 

W informacji Marszałka Województwa Małopolskiego 
o aktualnym stanie wdrażania Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na dzień 28 stycznia 
bieżącego roku Gmina Miasta Tarnowa zajmuje pierwsze 
miejsce pod względem liczby pozyskanych środków ze-
wnętrznych na jednego mieszkańca oraz drugą lokatę, za 
Krakowem, pod względem całościowej kwoty uzyskanej 
z tego programu. 

W ubiegłym roku uzyskano dla Tarnowa prawie 
64 miliony złotych, a w latach 2007 – 2009 w su-
mie 130 mln złotych. W przeliczeniu zaś na jednego 
mieszkańca to 1 150 złotych. Drugie miejsce pod tym 
względem zajął Kraków, w którym to wskaźnik ten 
wynosi odpowiednio 1 100 złotych na mieszkańca. 
- To duży sukces, niemniej jednak kilka przygotowanych przez 
nas projektów nie uzyskało akceptacji. Zabiegamy nadal  
o pieniądze w kolejnych konkursach, obecnie trwają starania 
o pozyskanie dofinansowania m. in. projektów „Cyfrowy 
Urząd”  oraz dotyczących wymiany międzynarodowej – 
mówi prezydent Ryszard Ścigała. 

Wyjątkowy przebieg miała 
tegoroczna akcja zimowa.  
W związku z sytuacją pogodo-

wą prezydent Tarnowa podjął decyzję 
o rozszerzeniu działań mających na 
celu przejezdność ulic. Na tarnowskie 
ulice wyjechało dodatkowo 27 pługów  
i siedem samochodów do wywozu 
śniegu. Do pracy skierowano w sumie 
kilkaset osób. 

Przez kilka dni Tarnów walczył z zimą 
i opadami śniegu. O ile główne ulice  
i drogi były przejezdne, o tyle dużo gorzej 
wyglądała sytuacja na osiedlach mieszka-
niowych. 

W poniedziałkowy poranek 15 lu-
tego odbyło się w magistracie nadzwy-
czajne spotkanie przedstawicieli służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
na terenie miasta. Uczestniczyli w nim 
przede wszystkim drogowcy z Tarnow-
skiego Zarządu Dróg Miejskich, pracow-
nicy Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska oraz Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego. Decyzją pre-

zydenta do pracy skierowano osiem firm 
dysponujących łącznie kilkuset pracow-
nikami oraz specjalistycznym sprzętem,  
w tym 27 pługami oraz 7 samochodami do 
wywozu śniegu. Tarnowskie ulice odśnie-
żało również około 40 bezrobotnych oraz 
więźniowie. Śnieg wywożony był na teren 
wysypiska śmieci w Tarnowie – Krzyżu,  
w pierwszej kolejności z centrum miasta, 
parkingów, przystanków autobusowych 
oraz z rejonu przejść dla pieszych przy 
głównych ulicach miasta.  

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego przeprowadził kontrolę obiek-

tów sprawdzając stan bezpieczeństwa 
pod względem zalegającego na dachach 
śniegu, nawisów oraz sopli. 

Do akcji odśnieżania włączyły się 
tarnowskie szkoły, oczyszczając tereny 
należące do placówek oświatowych. 

Tarnowskie ulice bardzo ucierpiały 
wskutek ataku zimy. Jezdnie są dziurawe, 
a zamarzająca nocą woda rozsadza asfalt, 
przyczyniając się do powstawania kolej-
nych ubytków nawierzchni. Przewiduje 
się, iż również pod tym względem sytuacja 
w najbliższych dniach w Tarnowie może 
się pogorszyć. Uzupełnianie ubytków na-
wierzchni trwa na bieżąco, jednak zakrojo-
ne na szerszą skalę remonty dróg możliwe 
będą dopiero wiosną. Tarnowski Zarząd 
Dróg Miejskich uruchomił całodobowe 
numery telefonów, pod które zgłaszać 
można miejsca wymagające pilnej inter-
wencji. W dni robocze od godziny 7.00 do 
15.00 to numery stacjonarne: 6210425 oraz 
6219105 wew. 25 . W dni robocze od godzi-
ny 15.00 do 7.00 oraz w soboty, niedziele  
i święta telefon komórkowy – 504044047.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. zostały laureatem Krajowych 
Nagród „Biznes dla Środowiska” i uzyskały nominację do 
nagrody przyznawanej przez Komisję Europejską dla najbar-

dziej ekoinnowacyjnych firm. Tarnowska spółka uzyskała nagrodę  
w kategorii „Proces” za „Technologię głębokiej redukcji azotu i fos-
foru w oczyszczalniach ścieków”. 

1 lutego w siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Krajowych „Biznes 
dla Środowiska”. Jedną z nagrodzonych firm jest spółka Tarnowskie 
Wodociągi. Nagrodzone w konkursie krajowym firmy otrzymały rów-
nocześnie nominacje do nagrody europejskiej, przyznawanej przez  

Komisję Europejską. Nominacje 
wręczał Adam Ździebło, Wice-
minister Rozwoju Regionalnego. 
- Prezentowana technologia sta-
nowi, zdaniem autorów, krańcowe 
osiągnięcie w technologii oczysz-
czania ścieków komunalnych  
z biogenów zawartych w ściekach 
komunalnych – napisano m.in. w 
prezentacji projektu tarnowksiej 
spółki. - Wprowadzenie technologii 
spowodowało zmniejszenie emisji 
azotu ogólnego w ilości co najmniej 
300 Mg rocznie do rzeki Dunajec, co 
może skutkować brakiem przyrostu 
nawet kilku tysięcy ton biomasy w 
ciągu roku w rzece.

Tarnów na czele 
rankingu
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Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się badania zorganizo-
wane przez tarnowski szpital im. 

E. Szczeklika z  okazji przypadającego  
4 lutego dnia wali z  rakiem. Przypo-

mnijmy, w wybranych specjalistycznych 
pracowniach przebadać się mógł każdy 
pacjent bez skierowania. 

 Ponad 300 osób skorzystało z  moż-
liwości bezpłatnego badania zorganizo-
wanego w  Specjalistycznym Szpitalu im. 
E. Szczeklika w  związku z  dniem walki 
z rakiem. - Z jednej strony, to dobrze, że tak 
dużo osób zdecydowało się zrealizować 
badania - mówi Marcin Kuta, dyrektor 
szpitala. – Niestety, muszę przyznać, że skala 
wykrytych schorzeń była spora, a  odsetek 
prawdopodobnych diagnoz nowotworo-
wych duży.  

Dwadzieścia osób zostało skierowa-
nych do pilnego dalszego leczenia lub 
badania. Kilkadziesiąt innych wymagać 
będzie jeszcze dodatkowej weryfikacji, by 
wykluczyć lub potwierdzić wstępną dia-
gnozę. Wszystkie osoby, u których stwier-
dzono podejrzenie raka otrzymały od razu 
skierowania do pracowni specjalistycznych. 

Koszt badań wyniósł około dwunastu 
tysięcy złotych. 

Nowy sprzęt i wyposażenie pojawi 
się w  najbliższym czasie w  tar-
nowskich placówkach służby 

zdrowia – Specjalistycznym Szpitalu im. 
E. Szczeklika, Mościckim Centrum Me-
dycznym oraz Zespole Przychodni Spe-
cjalistycznych. Znaczna część środków 
na doposażenie placówek pochodzić 
będzie z budżetu miasta.

O nowy aparat rentgenowski wzbo-
gaci się wkrótce Specjalistyczny Szpital im.  
E. Szczeklika w Tarnowie. Zakup aparatu 
pozwoli zastąpić używany dotychczas, 
wysłużony, dwudziestoletni sprzęt. Koszt 
zakupu to około 500 tysięcy złotych, 
część tej kwoty wyasygnowana zosta-
nie z  budżetu miasta, część z  funduszy 
szpitala. Plan na rok bieżący przewiduje 
na modernizacje i  doposażenie „starego” 
szpitala kwotę blisko 2,5 miliona złotych. 
Pieniądze pochodzić będą z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Kolejny zakup współfinansowany przez 
tarnowski samorząd to mammograf dla 
Mościckiego Centrum Medycznego. Koszt 
aparatu to 300 tysięcy złotych, z czego 200 

tysięcy wyasygnowane zostanie z miejskie-
go budżetu. 

W połowie roku oddany zostanie do 
użytku nowy budynek przychodni przy uli-
cy Mostowej, którego budowa pochłonęła 
łącznie blisko milion złotych ze środków 
miasta. Dla przychodni zakupiona zostanie 
kriokomora oraz sprzęt rehabilitacyjny. 

Bezpłatne badania
w miejskim szpitalu 

Nowy sprzęt w placówkach 
służby zdrowia

Tarnowscy radni jednogłośnie pod-
jęli uchwałę o przyznaniu bezpłatnych 
przejazdów dla honorowych krwio-
dawców. Zapoczątkowana w 2009 roku 
inicjatywa będzie więc kontynuowana. 
Uchwała weszła w życie 1 marca. 

Wcześniej uprawnienie takie posiadali 
jedynie krwiodawcy uhonorowani Złotą 
Odznaką Honorowego Dawcy Krwi. 

Prezydent Ryszard Ścigała wystoso-
wał również apel do samorządów innych 
miast o udział w honorowaniu krwiodaw-
ców. - Tarnów w 2009 roku, jako pierwsze 
miasto w Polsce, wprowadził dla wszystkich 
krwiodawców przywilej bezpłatnych prze-
jazdów środkami komunikacji miejskiej 
przez okres miesiąca od dnia oddania 
krwi. Akcja zachęcania mieszkańców do 
oddawania krwi, odbiła się szerokim echem 
i przyniosła znakomite, wymierne efekty 
zwłaszcza wśród młodzieży i przedstawicieli 
tarnowskiego sportu. W drugiej połowie 
2009 roku liczba honorowych dawców krwi 
zwiększyła się o 708 osób, a liczba oddanej 
krwi o 316,7 litra, czyli aż o 15,6%. Dodatko-
wo pozyskana krew zabezpiecza całkowite 
potrzeby obu tarnowskich szpitali na okres 
dwóch miesięcy – napisał m.in. w swoim 
apelu prezydent Tarnowa. - Gorąco zachę-
camy do podjęcia podobnych działań przez 
inne miasta. Wymierne korzyści płynące  
z wprowadzenia uprawnień do bezpłat-
nych przejazdów dla krwiodawców oraz 
satysfakcja płynąca z możliwości osobi-
stego przyczynienia się do ratowania ludz-
kiego życia są wartościami bezcennymi. 
Sprawa jest słuszna i godna uwagi, dla-
tego tym mocniej apelujemy do Państwa 
o podjęcie kroków, by śladem Tarnowa 
promować i honorować krwiodawstwo w 
innych miastach.

Krwiodawcy 
jeżdżą
za darmo.
Tarnów
apeluje do
innych
samorządów.
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Po latach kup owania 
wszystkiego, co akurat 
„rzucili” do sklepu, na-

deszła epoka dokonywania 
wyborów. To jednak tylko teo-
ria. W rzeczywistości kupujemy 
przeróżne produkty i  zama-
wiamy rozmaite usługi, które 
albo odpowiadają naszym 
oczekiwaniom, albo okazują 
się najzwyklejszym w  świecie 
bublem lub, co gorsze nieprze-
myślanym zakupem. 

Myli się ten kto twierdzi, że 
po transformacji gospodarczej, 
która spowodowała m. in. to, że 
mamy w sklepach pełne półki, do-
konujemy racjonalnych wyborów. 
Natomiast jakże prawdziwą jest 
teza, że może i  mamy w  naszym 
kraju wolny rynek, ale nie jest on 
rynkiem do końca konkurencyjnym. Zatem 
może i czasy się zmieniły, ale niestety oso-
bowość ludzi, mentalność sprzedawców 
i  konsumentów pozostała ta sama. Jest 
to także kraj, w którym na konsumentów, 
a  w  szczególności na tych najmłodszych, 
czekają nie tylko pełne wszelakich towarów 
sklepy, ale przede wszystkim przeróżne 
niebezpieczeństwa i zasadzki. Do naszych 
wad konsumenckich należy zaliczyć także 
to, że zbyt często ulegamy przeróżnym 
sztuczkom i trikom, w szczególności chwy-
tom czarodziejów reklamy.

Do najczęstszych przykładów nie-
uczciwych praktyk rynkowych w  obrocie 
konsumenckim, zaliczyć można prezen-
towanie przez sprzedawcę produktu 
jako „gratis”, „darmowy”, „bezpłatny” lub 
w podobny sposób, jeżeli konsument musi 

uiścić jakąkolwiek należność (np. sytuacja 
kiedy zaobserwujemy na półce w sklepie 
dwie takie same kawy, z  tym, że jedna 
kawa jest z gratisem, a druga bez gratisu, 
i oczywiście ta bez gratisu jest tańsza). Także 
przedstawianie nierzetelnych informacji 
dotyczących rodzaju i  stopnia ryzyka, na 
jakie będzie narażone bezpieczeństwo 
osobiste konsumenta lub jego rodziny, 
w przypadku gdy nie nabędzie produktu, 
zaliczyć należy do takich nieuczciwych 
praktyk. Przykładem może być sytuacja jaka 
osobiście zdarzyła się autorowi. Pewnego 
sobotniego poranka zapukał do drzwi 
mieszkania akwizytor i próbował z przeko-
naniem wcisnąć detektor gazu, twierdząc, 
że spółdzielnia mieszkaniowa (autor nie 
mieszka w zasobach żadnej z tarnowskich 
spółdzielni) oraz Rada Miejska w Tarnowie 

podjęły uchwałę o  obowiązku 
montowania takich urządzeń.  Po 
wysłuchaniu tej informacji popro-
siłem, aby zaprzestał tego co robi, 
a jak nie, to zadzwonię po Policję.

Nieuczciwą praktyką rynkową 
jest również prowadzenie działal-
ności w  formie systemu konsor-
cyjnego, a  organizowanie takiej 
grupy, jak i zarządzanie mieniem 
gromadzonym w  ramach grupy 
z udziałem konsumentów w celu 
finansowania zakupu produktu 
w systemie konsorcyjnym, podle-
ga karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. A jeżeli wartość 
mienia zgromadzonego w  celu 
finansowania zakupów w systemie 
konsorcyjnym jest wielka, sprawca 
podlega karze pozbawienia wol-
ności od 6 miesięcy do lat 8.

Innym przykładem nieuczciwej prak-
tyki rynkowej jest przekazywanie nierze-
telnych informacji dotyczących warunków 
rynkowych lub dostępności produktu, 
z  zamiarem nakłonienia konsumenta do 
zakupu produktu na warunkach mniej 
korzystnych niż warunki rynkowe. Taką 
praktykę wydaje się obrazować przykład 
na zdjęciach. Pokazuje on jeden z płynów 
do prania oferowany w pewnym sklepie na 
terenie naszego miasta. Pytanie, jakie sobie 
zadałem kiedy go zobaczyłem, zabrzmiało: 
Ile złotych kosztują 3 litry tego produktu? 
Ale na to odpowiedzcie sobie Państwo 
już sami...

Krzysztof Podgórski
Miejski Rzecznik Konsumentów 

w Tarnowie

Gratis, nie gratis, ale kupić warto?

Podczas ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miej-
skiej, 3 lutego z młodymi rajcami spotkał się prezydent 
Tarnowa. Ryszard Ścigała opowiedział młodym radnym 
o budżecie miasta na 2010 rok oraz o planowanych w naj-
bliższym czasie inwestycjach.

Druga kadencja MRM w Tarnowie rozpoczęła się w paź-
dzierniku ubiegłego roku. Rada jest reprezentacją uczniów 
szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych Tarnowa, two-
rzy ją 25 radnych. – Największe wrażenie zrobiła rozmowa 
z prezydentem na temat inwestycji, które dla młodych ludzi są 
niezmiernie istotne – mówi Dawid Solak, rzecznik prasowy 
MRM Tarnów.

Dwa te same produkty w jednym sklepie. Ile złotych kosztuje 3 litry 
tego płynu?

Młodzieżowa rada o budżecie i inwestycjach



marzec 2010 r.

TARNÓW. PL 17TARNÓW

Przygotowana w Tarnowie replika 
„Panoramy Siedmiogrodzkiej” 
od 15 marca eksponowana bę-

dzie w  węgierskim mieście Varpalota, 
w województwie Veszprem. Ekspozycja 
zorganizowana została z  okazji Naro-
dowego Święta Republiki Węgierskiej, 
które przypada właśnie 15 marca. 

15 marca 1848 roku w Peszcie wybu-
chło powstanie węgierskie. Dlatego dzień 
ten obchodzony jest jako Narodowe Święto 
Republiki Węgierskiej. Replika „Panoramy 
Siedmiogrodzkiej” eksponowana będzie 
w  mieście Varpalota do 30 października. 
Varpalota to ośrodek turystyczny, znany 
z unikatowego muzeum przemysłowego.

W otwarciu ekspozycji uczestniczyć 
będzie delegacja przedstawicieli Urzędu 
Miasta Tarnowa i Tarnowskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Węgier.

„Panorama Siedmiogrodzka” powstała 
we Lwowie w roku 1897, z okazji 50. roczni-
cy Wiosny Ludów. Malowali ją, pod kierun-
kiem Jana Styki, malarze polscy i węgierscy. 
Obraz o wymiarach 120 x 15 metrów przed-
stawiał zdobycie Sybinu przez powstańców 
węgierskich pod dowództwem generała 
Józefa Bema 15 marca 1849 roku. Stąd 
występuje on czasem w  literaturze pod 
tytułami „Bitwa pod Sybinem”, czy „Bem 
w Siedmiogrodzie”. 

Z czasem „Panorama Siedmiogrodz-
ka” pocięta została na mniejsze kawałki, 
z których większość do dzisiaj nie została 
odnaleziona. Kilkanaście fragmentów znaj-
duje się w zbiorach Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie. 

Pięćdziesięciometrowa replika panora-
my wykonana została w Tarnowie w ubie-
głym roku, który obchodzony był jako Rok 
Generała Józefa Bema.  Eksponowana była na 
Placu Rybnym, a uroczyste otwarcie ekspo-
zycji odbyło się, w obecności Bronisława Ko-
morowskiego, Marszałka Sejmu RP, 21 marca 
2009, w dniu 215. urodzin Józefa Bema. 

Tarnowska oferta turystyczna 
– prezentowana na najważniej-
szych targach turystycznych w kraju  
i zagranicą. Mediolan, Berlin, Paryż, 
Wiedeń oraz Budapeszt – to za gra-
nicą, a w kraju Katowice, Wrocław, 
Warszawa, Gdańsk, Łódź i Kraków. 
To miasta, w których tej wiosny 
promowany będzie Tarnów i region 
tarnowski.

Tarnowskie Centrum Informacji 
prowadzi promocję miasta i regionu na 
najważniejszych targach turystycznych. 
Wiosną tarnowska oferta prezentowana 
będzie w Mediolanie, Berlinie, Paryżu, 
Wiedniu oraz Budapeszcie. W kraju TCI 
obecne będzie na targach w Katowi-
cach, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, 
Łodzi i Krakowie.

Nacisk stawiany jest w tym roku 
na okrągłą rocznicę 680 - lecia miasta. 
Oprócz materiałów promocyjno - in-
formacyjnych i gadżetów, zwiedzający 
mogą poczuć „tarnowski smak” poprzez 

degustacje produktów z tarniny, 
czy ekologicznych produktów z 
gospodarstw agroturystycznych z 
regionu tarnowskiego. Każdy może 
spróbować swoich sił w konkursach 
wiedzy o mieście. Na szczęśliwców 
czekają ciekawe nagrody, w tym 
weekendy w Tarnowie. 

W tym roku Tarnów promowany 
jest na wyjątkowej liczbie imprez 
targowych - sześciu zagranicznych 
i siedmiu krajowych. Możliwe jest 
to dzięki wsparciu finansowemu  
z zewnątrz. Zagraniczna promo-
cja targowa odbywa się wspólnie  
z Urzędem Miasta Krakowa oraz 
Małopolską Organizacją Turystycz-
ną, przy dofinansowaniu ze strony 
Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Krajowe prezentacje natomiast, to 
wspólna inicjatywa miasta i powiatu 
tarnowskiego przy dofinansowaniu 
z funduszy Województwa Małopol-
skiego.

Tarnów na targach turystycznych

„Panorama” jedzie na Węgry
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Dobiega końca dyskusja nad 
nadaniem Stadionowi Miej-
s k i e m u  n a z w y  „ J a s kó ł c z e 

Gniazdo”. W głosowaniu, które odbywa 
się za pośrednictwem oficjalnej strony 
Tarnowa www.tarnow.pl, ponad 80 % 
głosujących jest za nadaniem stadio-
nowi nazwy „Jaskółcze Gniazdo”. 

Historia nazwy „Jaskółcze gniazdo” na 
określenie stadionu w Tarnowie – Mości-
cach sięga roku 2002. Wymyślił ją jeden 
z  kibiców tarnowskiego klubu, który tak 
opowiada o  tej inicjatywie: - Pomysł na 
nazwę dla stadionu przy ulicy Zbylitowskiej 
przyszedł mi nagle zimą 2002/2003. Jak każ-
dy prawdziwy kibic podczas zimowej przerwy 
w rozgrywkach myślałem o swojej drużynie. 
Wracałem do pięknych chwil przeżytych na 
stadionie Unii - zbliżała się siódma rocznica 
meczu-legendy, gdy w marcu 1996 roku Ja-
skółki pokonały 1:0 Wisłę Kraków - i martwi-
łem się o najbliższą przyszłość. Tarnowianie 
walczyli o utrzymanie w III lidze, a rywalizo-
wali w niej wtedy m.in. z Cracovią, Motorem 
Lublin, Koroną Kielce czy Stalą Rzeszów.

Już wcześniej zauważyłem jak mało jest 
w Polsce zespołów, które na wzór angielski 

mają przydomki. Wisła Kraków to 
Biała Gwiazda, Polonia Warszawa 
to Czarne Koszule, Lech Poznań - Ko-
lejorz, Ruch Chorzów - Niebiescy, ale 
większość klubów nie ma swojego 
przydomku. Dotyczy to tak utytuło-
wanych klubów jak Górnik Zabrze, 
Widzew Łódź, ŁKS i  wielu innych. 
A Unia ma! - Jaskółki.

Analizując występy tarnowian 
z jesieni 2002 roku, zauważyłem, że 16 
z 20 punktów Unia zdobyła u siebie. 
Stadion przy Zbylitowskiej 3 nie po 
raz pierwszy okazywał się bastionem 
trudnym do zdobycia. Mecze u siebie 
czyli domowe miały zdecydować czy III liga 
będzie w Tarnowie. I może wtedy, a może przy 
innej okazji, skojarzyłem: stadion to dom tar-
nowskiej Unii, a skoro Unia to Jaskółki, więc 
ich stadion to... Jaskółcze Gniazdo!

Jaskółcze Gniazdo - matecznik wycho-
wujący setki tarnowskich sportowców, to 
z niego wylatują w szeroki świat. Jaskółcze 
Gniazdo - sportowa świątynia dla rzeszy 
kibiców biało-niebieskich.

Nazwa od razu mi się spodobała i po-
stanowiłem puścić ją w  obieg. Tylko jak? 

Najlepszym sposobem, jaki przyszedł mi 
do głowy, żeby zaprezentować swój pomysł 
szerokiemu gronu odbiorców, było napisanie 
nazwy sprayem nad głównym wejściem. 
Zrobiłem to w kwietniu 2003 roku. Od tam-
tego czasu, ja i moi koledzy tak mówimy na 
mościcki stadion.

Niebawem prezydent skieruje do Komi-
sji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych 
Rady Miejskiej odpowiedni wniosek w tej 
sprawie. Dodajmy, że wskutek interneto-
wych konsultacji społecznych pojawiły się 
też inne propozycje nazwania stadionu.

„Jaskółcze gniazdo” podoba się kibicom

Tarnowskie kluby sportowe coraz 
skuteczniej pozyskują pieniądze 
z programów realizowanych 

przez samorząd województwa mało-
polskiego. Takie sukcesy premiowane 
są również dodatkowymi punktami 
podczas oceny wniosków składanych 
do Urzędu Miasta Tarnowa w ramach 

programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

Miejski Klub Sportowy Tarnovia, Mię-
dzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży, 
Tarnowski Związek Brydża Sportowego 
oraz Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „START” znalazły się na 
liście klubów i związków sportowych, które 

otrzymają pieniądze na realizację zadań 
publicznych w dziedzinie kultury fizycznej 
z budżetu Województwa Małopolskiego.

MKS Tarnovia otrzymał dofinansowa-
nie na organizację IV Halowego Turnieju 
Piłki Nożnej im. Antoniego Barwińskiego, 
Turniej Piłki Siatkowej Kadetów i  Mło-
dzików im. Antoniego Skrzypka oraz na 
prowadzenie bieżących zajęć z uzdolnioną 
sportowo młodzieżą. 

 Do MKS PM Tarnów trafią pieniądze 
na organizację II Ogólnopolskiego Memo-
riału Zbigniewa Barnasia w  Piłce Ręcznej 
Dziewcząt i turnieju oldbojek, na szkolenie 
dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej 
dziewcząt i chłopców oraz piłki koszykowej 
dziewcząt i chłopców.   

Tarnowski Związek Brydża Sportowe-
go za pieniądze z budżetu województwa 
realizować ma nabór, selekcję i  szkolenie 
najmłodszych adeptów brydża. 

 Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „START” uzyskane pie-
niądze przeznaczy na realizację programu 
„Sport bez barier”. 

Dodatkowe pieniądze na tarnowski sport
Skuteczne starania klubów sportowych
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Michał Knapik, uczeń Zespołu Szkół Licealnych i Za-
wodowych nr 1, stypendysta Prezydenta Miasta 
Tarnowa, brązowy medalista Halowych Mistrzostw 

Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Spale spotkał się 
z prezydentem.

Michał Knapik, trenowany przez Jarosława Walaszka 
lekkoatleta ZKS Unia Tarnów  w Halowych Mistrzostwach Polski 
Juniorów i  Juniorów Młodszych w  Spale wywalczył brązowy 
medal w biegu na 600 metrów z wynikiem 1:25.96. 

W zawodach startowało 30 zawodników. Do finału tarno-
wianin awansował z drugim czasem eliminacji. W finale Michał 
Knapik musiał uznać wyższość dwóch zawodników ale o zwy-
cięstwie zadecydowały setne sekundy. 

Gratulujemy sukcesów i życzymy równie dobrych startów 
w kolejnych zawodach. 

Na stokach Góry Świętego Marcina 
rozegrano w lutym Mistrzostwa 
Tarnowa w biegach narciarskich 

w stylu klasycznym oraz Narciarski Bieg 
Tarnowian. Na Lubince rozegrano nato-
miast Mistrzostwa Tarnowa w slalomie 
gigancie.

Mistrzostwa Tarnowa w biegach nar-
ciarskich w  stylu klasycznym odbyły się 
7 lutego. Na starcie stanęło 52 amatorów 
biegania na nartach.

W rywalizacji kobiet zwyciężyła Ur-
szula Nowak z Wieliczki przed tarnowian-
kami Małgorzatą Wałegą–Rostek i Iwoną 
Klempką. W młodszej kategorii wiekowej 
– do lat 16 pierwsze miejsce wywalczy-
ła Monika Mytnik z  Koszyc Wielkich.

Panowie rywalizowali w czterech katego-
riach wiekowych. W biegu najmłodszych, 
najszybszy okazał się Michał Mytnik z Ko-
szyc Wielkich, który wyprzedził Michała 
Wilkosza i Macieja Mytnika. W wyścigu 
zawodników do lat 30 zwyciężył Dariusz 
Dudziński przed Arkadiuszem Banasiem 
(obydwaj z Tarnowa) i Norbertem Kucze-
rą z  Pleśnej. W  kategorii do lat 40 tytuł 
mistrzowski zdobył Bogusław Gracz ze 
Skawy, drugi był Mirosław Bieniasz z Tar-
nowa, a trzeci inny tarnowianin - Łukasz 
Burzawa. W biegu zawodników powyżej 
lat 40 zwyciężył Witold Trojak z Tarnowa 
przed Pawłem Moździerzem (Tarnów) 
i Sławomirem Wałęgą z Ciężkowic. 

Na starcie XVI Narciarskiego Bie-
gu Tarnowian na 
G ó r z ę  Ś w i ę t e g o 
Marcina stanęła 40 
osobowa grupa za-
wodników. 

Dziewięciokilo-
metrową trasę naj-
szybciej przebiegł 
Bogusław Gracz ze 
Skawy, za nim upla-
sowali się zawodni-
cy „Sokoła Tarnów” 
- Arkadiusz Banaś, 
Dariusz Dudziń-
ski, Witold Trojak, 
Krzysztof Winczura 
i Paweł Moździerz.

12 lutego na podtarnowskiej Lubince 
odbyły się Mistrzostwa Tarnowa w slalomie 
gigancie w  kategorii kobiet i  mężczyzn  
o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa.

Udział wzięło 54 panów i  8 pań.  
W rywalizacji kobiet najlepsza okazała się 
Martyna Młynarczyk, druga była Monika 
Steinhof, a trzecia Inga Zagata. W kate-
gorii panów zwyciężył Jacek Pyrek przed 
Wojciechem Nytko i Filipem Rompałą. 
Zawody były współfinansowane z budżetu 
miasta.

Od 7 marca uczniowie tarnowskich szkół będą mogli 
uczestniczyć w  bezpłatnych zajęciach nauki pływania 
w ramach programu „Powszechna Nauka Pływania”. Projekt 
współfinansowany jest z budżetu miasta, a jego realizato-
rem jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Bezpłatna nauka pływania dla dzieci i młodzieży, współ-
finansowana z budżetu miasta Gminy Miasta Tarnowa, roz-
pocznie się w marcu. Głównym celem programu jest nauka 
pływania i jej doskonalenie przez dzieci i młodzież. Program 
skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa. Zajęcia pływackie 
odbywać się będą od 7 marca do 28 listopada w godzinach 
dopołudniowych, w wyznaczone soboty i niedziele na pływal-
niach TOSIR w Tarnowie przy ulicy Piłsudskiego oraz Traugutta. 

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli posiadających 
uprawnienia trenerów i instruktorów pływania.

Najlepsi narciarze wyłonieni

Bezpłatna
nauka pływania



Promocja okolicznościowych 
monet NBP


