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Rozstrzygnięto konkurs „Dzielnico-
wy roku”, w którym mieszkańcy miasta 
Tarnowa i powiatu tarnowskiego wybra-
li ulubionych dzielnicowych. Funkcjona-
riuszami, którzy najlepiej sprawdzili się 
w tej roli okazali się służący w Tarnowie 
młodszy aspirant Dariusz Majcher oraz 
młodszy aspirant Robert Wojtanowski 
z komisariatu w Ciężkowicach.

Mieszkańcy miasta oraz powiatu 
tarnowskiego przez 
wrzesień i paździer-
nik ubiegłego roku 
o ce n i a l i  s wo i c h 
d z i e l n i c o w y c h . 
Głosy można było 
oddawać za pośred-
nictwem strony in-
ternetowej policji, 
wysyłając SMS lub 

wypełniając kupony 
drukowane w lokal-
nej prasie. W  Tar-
nowie największą 
l i c z b ę  g ł o s ó w 
uzyskał młodszy 
aspirant Dariusz 
Majcher. Pracują-
cy w  komisariacie 
Ta r n ó w - Z a c h ó d 
funkcjonariusz na 
co dzień opiekuje 
się mieszkańcami 
osiedla Strusina. Mimo młodego wieku od-
znacza się długim, bo aż czternastoletnim 
doświadczeniem. W 2001 roku Prezydent 
RP odznaczył go orderem za odwagę 
po tym, jak uratował życie mężczyźnie, 
który chciał skoczyć z dachu. Dwukrotnie 
otrzymał też z  rąk prezydenta Tarnowa 
nagrodę dla wyróżniającego się w służbie 
policjanta.

Najlepszym dzielnicowym w  po-
wiecie został młodszy aspirant Robert 
Wojtanowski, pracujący w ciężkowickim 
komisariacie policji. Poza Ciężkowicami 
jego rewir obejmuje pięć innych miej-
scowości. Aspirant Wojtanowski pracuje 
w policji już 21 lat, jest synem policjanta, 
a tradycje rodzinne kontynuuje jego córka 
uczęszczając do klasy o profilu policyjnym 
w  Zespole Szkół Zawodowych i  Ogólno-
kształcących w Gromniku.

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.

mł. asp. Dariusz Majcher

mł. asp. Robert Wojtanowski

Ksiądz Andrzej Augustyński uro-
dził się 4 maja 1963 roku w Tarno-
wie. Jest Dyrektorem Generalnym 

i przewodniczącym Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia „U  Siemachy”, a  także 
inicjatorem powołania do życia nowo-
czesnego ośrodka dla dzieci i młodzieży 
w  Tarnowie. 

Lista obo-
wiązków księ-
dza Andrzeja 
Augustyńskie-
go jest wyjątko-
wo długa. Ten 
tarnowianin, 
absolwent I  Li-
ceum Ogólno-
kształcącego, 
w ciągu minio-

nych kilkunastu lat pełni lub pełnił wiele 
różnych funkcji – przewodniczącego Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia  „U Siemachy”, pre-
zesa Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego 
DEMOS, pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Młodzieży oraz przewodniczące-

go Komisji ds. Wychowania Rady Duszpaster-
skiej Archidiecezji Krakowskiej. W 1993 roku 
uruchomił w Krakowie pierwszą placówkę 
Stowarzyszenia „U Siemachy”. W 1998 roku 
został członkiem zespołu działającego przy 
Sejmowej Komisji Administracji i  Spraw 
Wewnętrznych. W latach 2001 - 2005 prze-
wodniczył Komisji ds. Charytatywnych Rady 
Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. 
W latach 2003 - 2004 kierował europejskim 
projektem „Demos”, był też członkiem ze-
społu ekspertów UNESCO ds. przeciwdzia-
łania rasizmowi. W 2007 roku reprezentował 
Kraków na Forum założycielskim sieci miast 
„Cities for Children”. Był inicjatorem i organi-
zatorem Przeglądu Piosenki Religijnej „Vin-
centiana”, imprezy sportowo - rekreacyjnej 
„Juliada” oraz Małopolskiego Forum Liderów 
Młodzieżowych. 

W  Odporyszowie stworzył Młodzie-
żowy Ośrodek Rozwoju Społecznego, 
obecnie pracuje nad powołaniem do życia 
ośrodka Stowarzyszenia „U  Siemachy” 
Com-Com Zone Tarnów. Placówka ma 
zostać otwarta we wrześniu. 

Tarnowską Młodzieżową Radę 
Miejską tworzy 25 osób, dwójkę 
najaktywniejszych prezentujemy 

w  tym numerze miesięcznika tarnow.
pl. Obydwoje są uczniami tarnowskich 
liceów ogólnokształcących. 

Michał Sabat jest przewodniczącym 
tarnowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej, 
Karolina Mochylska przewodniczącą 
Komisji Pomocy. Mają po 18 lat. Michał 
jest uczniem IV Liceum Ogólnokształcą-
cego. Na pytanie dlaczego chciał zostać 
młodzieżowym radnym odpowiada, że 

chce skończyć z bezczynnością młodzieży. 
Rówieśnicy bardzo mu ufają. Ze wszystkich 
kandydatów do rady, to właśnie Michał 
Sabat otrzymał najwięcej głosów. Niedługo 
później miażdżącą przewagą głosów został 
wybrany jej przewodniczącym. 

Karolina Mochylska jest uczennicą 
I  Liceum Ogólnokształcącego. Cieszy się 
zasłużenie opinią świetnej organizatorki. 
Zarówno lekcja WOSu w  Sali Lustrzanej 
z  prezydentem Ryszardem Ścigałą, jak 
i Konkurs Wiedzy o Tarnowie to przedsię-
wzięcia zorganizowane właśnie przez nią.

Dariusz Majcher
Robert Wojtanowski

Dzielnicowi 
roku

Andrzej Augustyński

Powrót do Tarnowa

Karolina Mochylska i Michał Sabat 

Młodzi samorządowcy

Karolina Mochylska Michał Sabat
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Tarnów, jako jedno z  osiemnastu 
miast w  Europie otrzymał prestiżowe 
europejskie wyróżnienie  „Flagę Honoro-
wą”. Pierwszy stopień nagrody - „Dyplom 
Europejski , Tarnów otrzymał w  2008 
roku. Flaga będzie w Tarnowie prezen-
towana w czerwcu.

Przed dwoma laty - 25 czerwca 2008 
roku prezydent Ryszard Ścigała wraz 
z przedstawicielami samorządu odebrali 
w Strasburgu „Dyplom Europejski”. Obec-
nie Tarnów nagrodzony został kolejną 
europejską nagrodą „Flagą Honorową”. 
To kolejny szczebel na drodze do uzyska-
nia nagrody Europy. Nagroda ta została 
ustanowiona w  1955 roku przez Komi-
tet Ministrów Rady Europy. Obejmuje 
cztery odrębne trofea według rosnącej 

rangi - „Dyplom Europejski”, „Flaga 
Honorowa”, „Odznaka Honorowa” 
i „Nagroda Europy” . 

Nagroda Europy jest bardzo 
ważnym narzędziem umacnianiania 
więzi między wszystkimi obywatela-
mi Europy a także promowania idei 
europejskiej.

O  wyróżnienie mogą ubiegać 
się samorządy, które zawarły po-
rozumienia bliźniacze z  miastami 
z  innych krajów, i  które podejmują 
szerokie działania na rzecz rozwijania 
stosunków z ich europejskimi partnerami, 
w szczególności w zakresie propagowania 
idei europejskiej. Znaczący nacisk kładzio-
ny jest na wzajemne poznanie i zbliżenie 
kultur, narodów oraz społeczności w celu 
budowania wspólnej europejskiej rodziny. 
Nagrodę przyznaje Komisja Środowiska, 
Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i  Regio-

nalnych Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy na podstawie szczegółowo 
przygotowanej dokumentacji. Przygoto-
wana przez Miasto Tarnów aplikacja w ję-
zyku angielskim liczyła ponad 130 stron. 
Haftowana i zdobiona pozłacanymi frędz-
lami, „Flaga Honorowa” jest odznacze-
niem, którego uzyskanie jest warunkiem 
przyznania kolejnych trofeów: „Odznaki 
Honorowej” oraz „Nagrody Europy ”. 
Każdego roku przyznaje się około dwu-
dziestu „Flag Honorowych”. Nagrodzone 
miasto otrzymuje Flagę z  rąk jednego 
z  członków Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Rady Europy podczas specjalnej 
uroczystości. 

Flaga Europejska dla Tarnowa

Tarnów został laureatem konkursu 
„Teraz Polska”  dla gmin w  kate-
gorii miast. Trójkę laureatów wy-

łoniono z grupy ośmiu nominowanych. 
Wręczenie nagród odbyło się 24 maja 
w Warszawie.

Nagrody „Teraz Polska” przyznano po 
raz dwudziesty, a  w  kategorii gmin po 
raz czwarty.  Do tegorocznego konkursu 
zgłoszono 32 gminy, w  tym 11 gmin 
miejskich. 

Wszystkie wnioski przekazane zosta-
ły do oceny Branżowym Komisjom Eks-
pertów. W ten sposób wyłoniono gminy 
nominowane w tegorocznym konkursie. 
W gronie ośmiu gmin miejskich znalazły 
się: Częstochowa, Dębica, Dzierżoniów, 
Kołobrzeg, Rzeszów, Sochaczew, Tarnów 
i Wałcz. 

Laureatów konkursu poznaliśmy 24 
maja, kiedy to odbył się w Warszawie Kon-
cert Galowy „Teraz Polska”. 

Laureaci mają prawo 
do uż ywania Polsk iego 
Godła Promocyjnego „Te-
raz Polska” przez okres 12 
miesięcy, z  możliwością 
przedłużenia na kolejny 
rok, po ponownej wery-
f ik acj i  poziomu jakości 
nagrodzonej kategorii. 

Jestem pewien, że wize-
runek i prestiż są dla miasta 
bardzo ważne, gdyż podno-
szą jego atrakcyjność. O wy-
różnienie ubiega się wiele 

miast, które doskonale zdają sobie sprawę 
z  jego znaczenia. Jeżeli Tarnów staje się 
zwycięzcą, powinno to być powodem do 
dumy i  zadowolenia – mówi prezydent 
Ryszard Ścigała.

Godło „Teraz Polska” 

Flaga Honorowa jest przyznawana 
miastom (gminom), których praca na rzecz 
idei europejskiej zasługuje na uznanie. 
Ubiegać się o to wyróżnienie mogą w za-
sadzie te miasta (gminy), które uprzednio 
otrzymały już Dyplom Europejski.
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W Tarnowie trwa szacowanie 
powodziowych strat. Z wstęp-
nych danych wynika, że będą 

one znacznie mniejsze niż w roku ubie-
głym. Z  wyjątkiem kilku obiektów nie 
ma poważnego uszczerbku w  mieniu 
komunalnym. Nie doszło także do 
znacznego zalania domów czy mieszkań, 
skończyło się głównie na miejscowych 
podtopieniach piwnic.

Straty spowodowane tegoroczną powo-
dzią były znacznie mniejsze niż przed rokiem. 
To efekt zrealizowanych w Tarnowie w ciągu 
ostatnich miesięcy inwestycji, które przyczy-
niły się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkań-
ców w przypadku zagrożenia spowodowane-
go intensywnymi opadami – podsumowuje 

Komendant Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowie bryg. Tadeusz Sitko.

Na rowach i  potokach w Tarnowie 
i okolicach wykonano sporo prac konser-
watorskich. W sumie kosztowały one ponad 

pół miliona złotych i  objęły swoim zasię-
giem obszar 27 kilometrów. 150 tysięcy 
złotych przeznaczono natomiast na prace 
inwestycyjne. 

Przeprowadzono remonty pięciu 
rowów („k/Działek”, „Od Nowego Cmen-
tarza”, Świerczkowskiego, „k/Tuczarni”, 
Olszynowego) i dwóch potoków (Wątok, 
Stary Wątok) na łącznej długości około 
7,27 km, za kwotę ponad 340 tysięcy 
złotych. W ramach remontu na odcinku 
około 100 metrów przy ulicy Spytki 
z  Melsztyna umocniono po obu stro-
nach skarpy Wątoku. Wykonano również 
bieżącą konserwację Wątoku i  potoku 

Klikowskiego oraz jednego rowu na od-
cinku około 8,89 km za kwotę przeszło 64 
tysięcy złotych. Przebudowano rów „Od 
Strzelnicy” na odcinku o długości 105,5 
m za kwotę 98 209 złotych. 

Na Wątoku usunięto dwa zatory - w re-
jonie ulic Gęsiej i Matuszewskiego za kwotę 
ponad 19 tysięcy złotych. Przeprowadzono 
wycinkę drzew i  zakrzaczeń blokujących 
przepływ wody i  rosnących na prawym 
i  lewym brzegu Wątoku, na odcinku od 
granicy miasta ze Skrzyszowem do mostu 
na ulicy Okrężnej. W  sumie wycięto 211 
drzew za kwotę prawie 38 tysięcy złotych.

Udrożniono i  uporządkowano ko-
ryto Wątoku na całej jego długości 
i  Starego Wątoku w  rejonie ulicy Kra-
szewskiego za łączną kwotę 110.000,00 
złotych. Wykonano również odmulenie 
i  udrożnienie czterech rowów (przy 
ulicach Jaracza, Bagienko, Świerczkow-
skiego i Widok) na łącznej długości 1,29 

Poziom wody na rzece Białej  
na terenie  Tarnowa  

w dniach 16-19 maja
16 maja – godz. 6.25 – 5,95 m 
17 maja – godz. 17.35 – 7,20 m
18 maja – godz. 20.00 – 5,60 m
19 maja – godz. 11.00 – 4,70 m

Poziom wody na Wątoku
na terenie Tarnowa 

w dniach 16-19 maja 
16 maja – godz. 6.25 – 2,70 m 
17 maja – godz. 17.35 – 2,70 m
18 maja – godz. 20.00 – 3.00 m
19 maja – godz. 11.00 – 1.10 m

W  samym Tarnowie straty związane 
z  ulewami poniosły głównie Tarnowski 
Zarząd Dróg Miejskich i miejscowe szkoły. 

TZDM: 
 - uszkodzenia na kładkach dla pieszych 

na Wątoku przy ulicach Pracy, Kossaka, 
Tuchowska,

 - uszkodzenia nawierzchni bitumicznych 
na drogach krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych,

 - u szkodzenia nawierzchni żwirowych na 
drogach gminnych,

 - zamulenia krat ściekowych,
 - podmycia i zapadnięcia chodników.

Tarnowskie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 9:

 - zniszczenie chodnika prowadzącego do 
szkoły,

 - zapadnięcie płyt na placu rekreacyjnym,
 - zamulenie i niedrożność kanałów ście-

kowych.
Szkoła Podstawowa nr 10:

 - zalanie kotłowni – 2 piece grzewcze oraz 
cała aparatura kotłowni (urządzenia 
elektroniczne pieców zabezpieczono 
przed zalaniem), 

 - zalanie 13 pomieszczeń w piwnicach 

szkoły w tym m.in.: szatnie dla dzieci, 
kantorek wf, szatnia wf, magazyn kon-
serwatora, 

 - zalanie przewiązki między szkołą a salą 
gimnastyczną, 

 - podmycie i zapadnięcie się części 
posadzki w piwnicy szkoły oraz około 
metra chodnika wokół szkoły, 

 - zacieki na ścianach sali gimnastycznej, 
niedrożność kanału ściekowego spo-
wodowała zalanie piwnic nieczysto-
ściami. 

Szkoła Podstawowa nr 11
 - na ulicy Mościckiego przy przejściu 

zostały przerwane łańcuchy zabezpie-
czające,

 - na dziedzińcu szkoły i  przed szkołą 
zostały wymyte przez wodę większe 
fragmenty asfaltu. 

Szkoła Podstawowa nr 18:
 - nasiąknięcie gruntu spowodowało 

wyrwanie drzewa, które zniszczyło 
ogrodzenie szkolne, 

 - zapadnięcie się płyt chodnikowych na 
placu rekreacyjnym i na chodniku, 

 - powstanie zacieków na sztucznej murawie 
boiska szkolnego.

Gimnazjum nr 7
 - zalanie części boiska sportowego

I Liceum Ogólnokształcące:
 - zacieki na ścianach korytarza, 
 - uszkodzenie pokrywy dachowej,
 - zacieki na ścianie w  przejściu na halę 

sportową,
 - uszkodzenie parkietu na hali sportowej.

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1:
 - zagrożenie katastrofą budowlaną, 

spowodowane zapadnięciem się insta-
lacji kanalizacji burzowej od północnej 
strony budynku szkolnego, podmy-
waniem podłoża parkingu i  chodnika 
przyszkolnego oraz bardzo prawdopo-
dobnym podmywaniem ściany nośnej 
sali gimnastycznej i auli szkolnej.

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych:
 - szkoda na podwórzu szkolnym  przy 

studzienkach ściekowych - wyrwa o głę-
bokości ok 2m x 1,5m. Dziura zagraża 
bezpieczeństwu. Osłabiona nawierzch-
nia - możliwe zapadnięcie się terenu.

Bursa Międzyszkolna:
 - zapadlisko pod chodnikiem na terenie 

należącym do budynku placówki przy 
ul. Św. Anny 1.

Przedszkole nr 27:
 - zalany ogród, zapadnięcie chodnika 

w  dwóch miejscach, przecieki funda-
mentów.

Sprzątanie po wielkiej wodzie
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km, usunięto rumosz z  koryta Wątoku, 
odbudowano trzy zniszczone przepusty 
i zlikwidowano cztery osuwiska na skar-
pach cieków wodnych za łączną kwotę 
133 tysiące złotych. 

Zgodnie z zapowiedziami prezydenta 
miasta nakłady inwestycyjne w tegorocz-
nym budżecie Tarnowa mają być jeszcze 
większe i  wynieść 1,3 mln złotych. Prócz 

zaplanowanych na ten rok prac konserwa-
cyjnych planowane są działania, które w 
przyszłości mają wyeliminować zagrożenie. 
Mowa m.in. o budowie wału powodzio-
wego na rzece Białej, na odcinku od ulicy 
Św. Katarzyny do mostu kolejowego. Przy 
realizacji tej inwestycji miasto zamierza 
wspomóc Małopolski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych. 

Ponadto, wspólnie z samorządem Skrzy-
szowa, planowane jest zorganizowanie wizji 
lokalnej i omówienie szczegółów technicznych 
przyszłego zbiornika retencyjnego. Aktualnie 
przeszkodą są przede wszystkim kwestie 
własnościowe, grunty te bowiem należą do 
prywatnych właścicieli. Koszty tej ostatniej 
inwestycji są ogromne. Jest jednak szansa na 
sfinansowanie jej przez Unię Europejską. 

Władze Tarnowa rozpoczęły sza-
cowanie strat powstałych na zalanych 
terenach. Poszkodowanym udzielana 
jest pomoc w wywiezieniu przedmiotów 
zniszczonych przez wodę, a wysokość 
pomocy finansowej zależeć będzie od 
skali szkód w konkretnych domostwach. 

W mieście pracuje powołana przez pre-
zydenta Ryszarda Ścigałę komisja szacująca 
straty w gospodarstwach rodzin lub osób 
zamieszkałych w Tarnowie. Poszkodowani 
mogą liczyć na jednorazową pomoc finan-
sową udzielaną ze środków województwa 
małopolskiego. 

Z myślą o osobach dotkniętych powo-
dzią Urząd Miasta Tarnowa zorganizował 
również wywóz zniszczonych przedmiotów. 
Dodatkowe kontenery na śmieci ustawione 
były w miejscach wskazanych przez poszko-
dowanych. 

Miasto
pomogło
powodzianom
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Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich 
wkrótce rozpocznie budowę no-
wych miejsc parkingowych oraz 

przebudowę chodników. Na ten pierw-
szy cel zaplanowano wydanie 2,5 milio-
na złotych, realizacja drugiego koszto-
wać ma ponad 1,5 miliona złotych. 

Blisko 400 nowych miejsc parkin-
gowych pojawi się jeszcze w  tym roku 

w Tarnowie. Budowa lub modernizacja 
miejsc postojowych będzie miała miejsce 
na ulicach: Krzyskiej, Kwiatkowskiego, 
Mostowej, Pracy, Romanowicza, Skow-
ronków, alei Tarnowskich oraz Osiedlu 
XXV-lecia. 

Ponadto 120 tysięcy złotych wydane 
zostanie na przygotowanie projektów 
technicznych parkingów, które realizowane 

będą w przyszłości. 
Przy 18 tarnowskich 

ulicach planowana jest 
natomiast przebudowa 
i   remont chodników. 
W  kolejności  a l fabe -
tycznej będą to ulice: 
Batorego, Chopina, Dą-
browsk iego,  Gomoły, 
Kasprowicza, Kasztano-
wa, Mościckiego, Naru-
towicza, Parkowa, Pia-
stowska,  Podmiejska, 
Powstańców Warszawy, 
Sienkiewicza, Studniar-
skiego, Szpitalna, Wa-
r y ń s k i e g o,  Wi e n i a w -
skiego i Wodna. 

Do istniejących już 50 kilometrów 
ścieżek rowerowych na terenie Tarno-
wa, w tym roku dobudowane zostaną 
kolejne cztery kilometry. Część z nich 
będzie miała nawierzchnię betonową. 
Na budowę nowych dróg dla rowerzy-
stów przeznaczonych zostanie w  tym 
roku w sumie 2,2 mln złotych.  

Najdłuższy odcinek ścieżki rowerowej, 
długości 1,2 km, powstanie na ulicy Chemicz-
nej. Kosztem 600 tysięcy złotych zbudowana 
zostanie ścieżka rowerowa na odcinku od 
ulicy Witosa do Czerwonych Klonów. 

Kilometrowej długości odcinek zbu-
dowany zostanie na ulicy Okrężnej, jego 
uzupełnieniem będzie pięćsetmetrowy 
odcinek od Okrężnej do ulicy Braci Saków. 

Ścieżka rowerowa powstanie również 
na liczącym 800 metrów odcinku od ulicy 
Starodąbrowskiej do Marynarki Wojennej. 
Najkrótszy odcinek, liczący 200 metrów 
połączy ulicę Mościckiego z ulicą Hodow-
laną, nowa ścieżka rowerowa powstanie 
także na ulicy Lwowskiej, na odcinku od 
Jasnej do Ochronek. 

Tarnów inwestuje w drogi
Trwają prace nad poprawieniem 

jakości komunikacji drogowej 
w Tarnowie. Wkrótce rozpocznie 

się budowa podziemnego przejścia 
przez ulicę Mickiewicza, a  w  drugiej 
połowie roku drogowcy rozpoczną 
przebudowę skrzyżowania Jana Pawła 
II – Błonie. Ponadto na kilkudziesięciu 
ulicach w mniejszym lub większym za-
kresie remontowane będą nawierzchnie. 

Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza 
i Goldhammera powstanie pierwsze w Tar-
nowie podziemne przejście dla pieszych. 
Rozwiązanie to upłynni ruch samochodów 
i zwiększy bezpieczeństwo pieszych. 

Podziemne przejście zostanie zlokalizowa-
ne pomiędzy ulicami Goldhammera i Brodziń-
skiego. Będzie ono wyposażone w oświetlenie, 
dwie windy dla osób niepełnosprawnych, 
prawdopodobnie również monitoring. 

Realizacja inwestycji wymusi jednak 
na czas budowy całkowite zamknięcie 
ruchu na ulicy Mickiewicza od skrzyżowa-
nia z ulicą Nową po skrzyżowanie z ulicą 
Brodzińskiego. Wyłączony z ruchu zostanie 
też fragment ulicy Golhammera. Tarnowski 
Zarząd Dróg Miejskich przewiduje, że pod-

ziemne przejście będzie oddane do użytku 
przed 1 września. 

Prace drogowe trwają też na ulicach: 
Konarskiego, Gumniskiej i Dąbrowskiego. 
Tarnowska grupa Spółki STRABAG buduje 
tam połączenie autostrady A-4 z  drogą 
wojewódzką nr 977 prowadzącą do po-

łudniowej granicy kraju. Kierowcy, którzy 
chcą ominąć strefę prac, powinni korzystać 
z objazdów ulicami: Mostową, Nadbrzeżną 
Górną i Dąbrowskiego.

W  drugiej połowie roku ruszą też 
prace przy przebudowie skrzyżowania 
ulic Błonie i  Jana Pawła II. W  miejscu 
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Tarnów inwestuje w drogi

Harmonogram remontów  
cząstkowych nawierzchni bitumicznych

CZERWIEC
Okrężna, Braci Saków, Witosa, Brodzińskiego, Bema, 

Goldhammera, Bernardyńska, Narutowicza, Limanowskie-
go, os. Legionów, Akacjowa, Romanowicza, Kasprowicza, 
Piotrowskiego, Stanisza, Jarzębinowa, Głogowa, Topolowa, 
Białych Klonów, Orkana, M. Dąbrowskiej, Graniczna, Garbar-
ska, Pracy, Ćwiklińskiej, Woszczerowicza, Zelwerowicza, Du-
nikowskiego, Kassali, Skorupki, Prusa, Sportowa, Kolejowa, 
Sienkiewicza, Daleka, Pasterska, Mokra, Armii Krajowej. 

LIPIEC
Rogoyskiego, Legionów, PCK, Piłsudskiego, Lan-

giewicza, Bajdy, Buczka, Vetulani, Brauna, Kasprzyków, 
Beskidzka, Antalla, Jara, Dojazd, Lelewitów, Makuszyńskie-
go, Gojawiczyńskiej, Tuwima, Al.Tarnowskich, Nowy Świat, 
Główna, Równoległa, Staffa, Lelewela, Fredry, Chyszowska, 
Wiejska, Rolnicza, Czarnowiejska, Ablewicza, Środkowa, 
Dmowskiego, Jastruna.

tym powstanie rondo o dwóch pasach 
ruchu. Do ronda, które za kwotę oko-
ło 6 milionów złotych powstanie do 
końca roku, prowadzić będzie również 

zjazd z  autostrady. W  projekcie ronda 
uwzględniono ścieżki rowerowe, pro-
wadzące od dzielnicy Krzyż na osiedle 
Zielone i do lasu Lipie.

Kosztem 8 milionów złotych na 33 
ulicach Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich 
wykona modernizacje nawierzchni jezdni. 

Na kilkudziesięciu dalszych prowadzone 
będą remonty cząstkowe. Zaplanowano 
na nie w  tym roku kwotę 2 milionów 
złotych. 

Prace drogowe prowadzone w Tar-
nowie utrudniają ruch samochodowy, 
ale po ich zakończeniu komfort poru-
szania się po mieście z pewnością wzro-
śnie. Kierowców prosimy o cierpliwość 
i ostrożną jazdę – apelują tarnowscy 
drogowcy.

Wykaz remontowanych ulic

Św. Anny, Chopina, Czarna Droga, Dąbrowskiego, 
Esperantystów, Gomoły, Grabowskiego, Jaracza, Kaspro-
wicza, Św. Katarzyny, Kopernika, Lipoczyego, Matki Bożej 
Fatimskiej, Mościckiego, Nadbrzeżna Dolna, Na Łąkach, 
Narutowicza, Ochronek, Plac Kazimierza, Podzamcze, 
Powstańców Warszawy, Sienkiewicza, Skłodowskiej, 
Sucharskiego, Szpitalna, Wilsona, Wspólna, Zamenhofa, 
Zamkowa, Zuchów

Gł ó w n e  a r t e r i e 
komunikacyjne, 
parking na ponad 

1000 samochodów, bliska 
odległość do ścisłego cen-
trum miasta, nowe miej-
sca pracy, nowe atrakcyj-
ne marki dotąd nieobecne 
w Tarnowie – to podsta-
wowe atuty powstającej 
w Tarnowie galerii Gemini 
Park Tarnów. Jej otwarcie 
planowane jest na trzeci 
kwartał tego roku.

Galeria Gemini Park Tar-
nów to inwestycja rzędu po-
nad 400 milionów złotych. 
Galeria obejmować będzie 
ponad 41 tys. m² powierzchni, która wyna-
jęta jest już w 70%. W centrum handlowym 
znajdzie się ponad 100 sklepów oraz punk-
tów usługowych i gastronomicznych. Nowe 
marki, które pojawią się w Tarnowie to m.in. 
Castorama, Media Markt, Jysk, KFC. 

Poza nowymi markami oraz dużymi 
markami sieciowymi jak Tesco, w  Gemini 
znajdą się także marki lokalne. Obecnie 

prowadzone są w tej sprawie intensywne 
rozmowy i  negocjacje z  miejscowymi 
przedsiębiorcami.

Gemini Park Tarnów realizuje spo-
łeczną misję biznesu. Centrum Handlowe 
angażuje się w  liczne przedsięwzięcia. 
Wśród nich jest ścisła współpraca ze 
Stowarzyszeniem „U  Siemachy” przy re-
alizacji ośrodka opiekuńczego dla dzieci. 

W efekcie w sąsiedztwie Ge-
mini Park Tarnów powstanie 
trzykondygnacyjny obiekt 
pożytku publicznego, o  po-
wierzchni około 2 tys. m². 
Centrum Handlowe wspiera 
akcje charytatywne i  kultu-
ralne – wystawę Panoramy 
Siedmiogrodzkiej, koncert 
Kantaty Tarnowskiej na tar-
nowskim rynku, konkurs na 
koncepcję zagospodarowa-
nia Parku Legionów. Spon-
soruje imprezy sportowe, 
np. Kryterium Kolarskie im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 
czy tarnowski żużel. Konsul-
tuje swoje działania z  rada-

mi osiedli, księżmi i  dyrektorami szkół, 
uwzględnia ich sugestie. 

Inwestor współpracuje ze stowarzy-
szeniem „U Siemachy”, które we wrześniu 
otworzy w Tarnowie nowoczesny ośrodek 
dla dzieci Com-Com Zone Tarnów.

W  swojej strategii Centrum promuje 
również miasto, stąd zmiana nazwy na 
Gemini Park Tarnów.

Gemini na ostatniej prostej
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Firma Uni-Tarpin będzie kolejnym 
inwestorem w Tarnowskim Klasterze 
Przemysłowym. Tarnowska spółka 
zamierza wybudować na terenie ob-
jętym specjalną strefą ekonomiczną, 
kompleks produkcyjno-magazynowy 
artykułów chemicznych. 

Kolejny inwestor pojawił się na 
terenie objętym specjalną strefą eko-
nomiczną Tarnowskiego Klastera Prze-
mysłowego. Firma Uni-Tarpin wybuduje 
nowoczesną halę z zapleczem biurowym 
oraz część usługową, które łącznie zajmą 
ponad 6,5 tysiąca metrów kwadrato-
wych. Pozostałą część ponad dwuhekta-
rowej działki, którą wykorzysta Uni-Tar-
pin zajmą: infrastruktura, parkingi, place 
i zieleń. Szacunkowy koszt inwestycji to 
około 5 milionów złotych. Zakład będzie 
zatrudniał 95 osób. 

Dwie ważne umowy podpisano 
w  siedzibie Komendy Miejskiej 
Policji w  Tarnowie. Pierwsza 

dotyczy finansowania patroli funkcjona-
riuszy za dodatkowy czas służby, kolejna 
natomiast nagradzania policjantów 
w służbie prewencyjnej. Obydwa poro-
zumienia opiewają na kwotę ponad 52 
tysięcy złotych. Kwota ta jest wyższa niż 
w latach ubiegłych. 

Tarnowski samorząd rokrocznie wspo-
maga Policję sporymi darowiznami. W su-
mie, w ubiegłym roku ich wartość wyniosła 

blisko 83 tysiące złotych. W budżecie Tar-
nowa na rok bieżący zapisana została na 
rzecz Policji kwota blisko trzystu tysięcy 
złotych. Jej część – ponad 52 tysiące zło-
tych przeznaczona będzie na dofinanso-
wanie funkcjonariuszy za dodatkowy czas 
służby i nagradzanie policjantów w służ-
bie prewencyjnej. Porozumienie w  tej 
sprawie podpisali komendant Zbigniew 
Ostrowski i prezydent Ryszard Ścigała. 
Pozostała kwota zapewni zakup materia-
łów i  wyposażenia do remontowanych 
pomieszczeń budynków Policji oraz wspar-

cia realizowanych inwestycji. 
- W  czasach trudności finan-
sowych w policji, wsparcie ze 
strony władz lokalnych jest 
szczególnie cenne. Pieniądze 
i wyposażenie, jakie otrzymu-
jemy ze strony miasta, poma-
gają nam wypełniać nasze 
zadania i  przyczyniają się 
do tego, że Tarnów jest bez-
pieczny. Dziękuję władzom 
Tarnowa za każdą formę 
wsparcia – mówi komen-
dant Zbigniew Ostrowski. 

Kolejny
inwestor
w Klasterze

Miasto pomaga Policji 

W  tym roku obchodzi-
my siedemdziesiątą 
rocznicę pierwszego 

transportu więźniów do obozu 
koncentracyjnego w Auschwitz. 
W Tarnowie, skąd transport wy-
ruszył, uroczystości związane 
z tym tragicznym wydarzeniem 
będą trwały dwa dni i zakończą 
się przejazdem byłych więź-
niów obozu do Oświęcimia.

Na tarnowskie obchody tej 
tragicznej rocznicy zaproszeni zo-
stali również m.in. ambasadorzy 
Izraela, Rosji i Niemiec.

Uroczystości rozpoczną się 
13 czerwca mszą świętą odpra-
wioną w  katedrze o  godzinie 
10.00. Po zakończeniu nabo-
żeństwa uczestnicy obchodów 
przejdą na Plac Więźniów KL Au-
schwitz. Nastąpi tam odsłonięcie 
tablicy z nową nazwą placu, który 
jeszcze do niedawna nosił nazwę „Więź-
niów Oświęcimia”. Osoby, które wyruszyły 
z Tarnowa w  pierwszym transporcie do 
Auschwitz, posadzą dąb pamięci i  wy-

puszczą 728 gołębi, czyli tyle, ilu więźniów 
liczył pierwszy transport. Spotkanie na 
Placu Więźniów KL Auschwitz zakończy się 
przemówieniami byłych więźniów obozu 

Tego samego dnia w  Sali 
Lustrzanej odbędzie się odsło-
nięcie wystawy poświęconej KL 
Auschwitz oraz sesja naukowa, 
podczas której referaty wy-
głoszą m.in. Kazimierz Bań-
burski i  Sławomir Kacalski. 
Spotkanie w  Sali Lustrzanej 
będzie też okazją do promocji 
pracy „Pierwsi w piekle”. Książ-
ka, która jest pracą zbiorową 
wzbogacona została o  płytę 
CD z  nagraniami wspomnień 
uczestników pierwszego trans-
portu do obozu w Oświęcimiu. 
Następnego dnia, 14 czerwca, 
o  7.30 na pierwszym pero-
nie tarnowskiego dworca 
odsłonięty zostanie obelisk 
pamięci ,  na któr ym znaj-
dą się nazwiska wszystkich 
osób z pierwszego transportu 
więźniów do Auschwitz. Pięt-

naście minut później z Tarnowa wyruszy 
pociąg, który zawiezie byłych więźniów 
obozu i  uczniów tarnowskich szkół na 
uroczystości w Oświęcimiu.
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WYDARZENIA

Urząd Miasta Tarnowa w związ-
ku z  zaplanowanymi na 20 
czerwca wyborami Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej informuje 
o możliwości udzielenia przez wyborcę 
pełnomocnictwa do głosowania w wy-
borach. Głosować przez pełnomocni-
ków mogą osoby, które ukończyły 75 
lat lub posiadają orzeczenie o  znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności.

Pełnomocnikiem może być tylko oso-
ba wpisana do rejestru wyborców miasta 
Tarnowa lub posiadająca zaświadczenie 
o prawie do głosowania (pełnomocnikiem 
nie może być osoba wchodząca w  skład 
obwodowej komisji wyborczej, właściwej 
dla obwodu głosowania osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania, a  także 
mężowie zaufania).

W  celu sporządzenia aktu pełno-
mocnictwa uprawniony wyborca składa 
wniosek do Prezydenta Miasta Tarnowa 
najpóźniej do dnia 10 czerwca.

Urzędowe formularze wniosku 
o  udzielenie pełnomocnictwa oraz 
zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do 
głosowania są dostępne w Biurze Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Miasta Tarnowa ul. 
Nowa 4 pok. nr 1 i  ul. Mickiewicza 2 na 

parterze, w Wydziale Spraw Obywatel-
skich ul. Nowa 4 pok. nr 127, w  Biurze 
Jakości ul. Mickiewicza 2 pok.310 oraz 
w formie elektronicznej na stronie www.
tarnow.pl w  folderze WYBORY PREZY-
DENCKIE.

Ponadto wszelkich informacji w zakre-
sie pełnomocnictw udziela Bożena Kaczor 
– Kierownik Biura Jakości w Urzędzie Miasta 
Tarnowa tel.14 68-82-411, 604 471 151, 
która z  upoważnienia Prezydenta Miasta 
Tarnowa prowadzić będzie postępowanie 
w  sprawie sporządzenia aktu pełnomoc-
nictwa.

Do wniosku należy załączyć :
- kopię aktualnego orzeczenia właści-

wego organu orzekającego o usta-
leniu stopnia niepełnosprawności 
osoby udzielającej pełnomocnictwa 
do głosowania (udokumentowanie 
wieku przez osobę, która ukończyła 
75 lat nie jest wymagane),

- pisemną zgodę osoby mającej być 
pełnomocnikiem,

-  kopię zaświadczenia o  prawie do 
głosowania wydanego osobie ma-
jącej być pełnomocnikiem(w przy-
padku gdy osoba ta nie jest wpisana 
do rejestru wyborców miasta Tarno-
wa).

Wykaz miejsc przeznaczonych 
na bezpłatne umieszczanie urzędo-

wych obwieszczeń wyborczych i pla-
katów wszystkich 

komitetów wyborczych 

ul. Bernardyńska (słup - u wylotu z Małych 
Schodów),
ul. Szujskiego 40 (słup - obok supermar-
ketu PH „LIDL),
ul. Romanowicza (słup - na wprost „Carre-
four Express”),
ul. Kołłątaja (słup - róg ul. Dąbrowskiego),
ul. Słoneczna (słup - róg ul. Orkana koło 
przystanku autobusowego),
ul. Gumniska (słup - koło Hali Sportowej),
ul. Krakowska (tablica ogłoszeniowa - róg 
ul. Radosnej),
ul. Czerwona (słup - róg ul. Norwida),
ul. Mościckiego (słup - koło Szkoły Podsta-
wowej Nr 11), 
ul. Klikowska 140 (słup - koło pawilonu 
handlowego),
ul. Krzyska (tablica ogłoszeniowa - koło 
Szkoły Podstawowej Nr 14),
ul. Jasna (słup - koło Szkoły Podstawowej 
Nr 8),
ul. Westerplatte (słup - koło Przedszkola 
Publicznego Nr 11),
os. Legionów H. Dąbrowskiego (słup - koło 
pawilonu handlowego „FRAC),
ul. Sucharskiego (słup - obok placu zabaw), 
ul. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza (słup - 
obok placu zabaw).

Wszystkie słupy i tablice są oznaczone wi-
nietą z informacją o wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Miejska w Tarnowie na wnio-
sek prezydenta podjęła uchwałę o utwo-
rzeniu obwodów głosowania w  szpi-
talach, zakładach pomocy społecznej 
i  zakładach karnych. Utworzono sześć 
takich obwodów wyborczych – dwa 
w  szpitalach, jeden w  Domu Pomocy 
Społecznej, a trzy w zakładach karnych.  

Obwody głosowania w  szpitalach 
i  zakładach pomocy społecznej tworzy 

się, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich 
przebywać co najmniej 50 wyborców, a gdy 
liczba wyborców byłaby mniejsza, po zasię-
gnięciu opinii kierownika tych zakładów. 

W przypadku zakładów karnych utwo-
rzenie obwodów głosowania jest zasadą, 
natomiast odstępstwo od niej uzależnione 
jest od wniosku kierownika zakładu karne-
go. W Tarnowie wnioski takie nie zostały 
złożone. 

Wyborcze ABC... czyli co każdy wyborca wiedzieć powinien

20 czerwca wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Wybory w szpitalach
i zakładach karnych 

Obwody głosowania: 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna Nr 13,
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska Nr 178 a, 
Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga Nr 48, 
Zakład Karny w Tarnowie, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9,
Zakład Karny w Tarnowie, ul. Konarskiego Nr 2, 
Zakład Karny w Tarnowie – Oddział Zewnętrzny, ul. Wspólna Nr 15.  
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Wiosna to czas sprawdzenia 
umiejętności uczniów koń-
czących gimnazja i  szkoły 

ponadgimnazjalne. Ci pierwsi walczyli 
o miejsca w preferowanych przez siebie 
szkołach, drudzy o miejsca na wymarzo-
nych uczelniach.

Od 27 do 29 kwietnia w całej Polsce 
uczniowie kończący gimnazja zdawali 
egzaminy. W Tarnowie swoją wiedzę spraw-
dzało około 1400 uczniów gimnazjów pu-
blicznych i niepublicznych. W ciągu trzech 
dni gimnazjaliści pisali testy podzielone 
na część humanistyczną, matematyczno-
przyrodniczą oraz test z  języka obcego. 
Prace uczniów zostały zakodowane, a  ich 
sprawdzeniem zajmą się egzaminatorzy 
z okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni 
byli laureaci i finaliści olimpiad oraz konkur-
sów przedmiotowych o zasięgu wojewódz-
kim lub ponadwojewódzkim. Wyniki testu 
uczniowie poznają w połowie czerwca. 

4 maja rozpoczęły się też egzaminy 
maturalne. W części pisemnej absolwenci 
szkół średnich zdawali obowiązkowe egza-
miny z języka polskiego, matematyki i języ-
ka obcego. Licealiści mogli też zdecydować 
się na pisemne egzaminy z dodatkowych 
przedmiotów m.in. z biologii, chemii, filo-
zofii, fizyki i astronomii, geografii, historii 
i  informatyki. Przed rozpoczęciem matur 
najwięcej obaw wzbudzał pisemny eg-
zamin z  matematyki, który musiał zostać 
zaliczony przez każdego. 

W części ustnej tegoroczne egzaminy 
maturalne odbywały się od 4 
do 28 maja w terminach wyzna-
czonych przez poszczególne 
szkoły.

Na wyniki egzaminów 
gimnazjalnych i  matur trzeba 
będzie jeszcze poczekać. O  ile 
jednak w  przypadku gimna-
zjalistów miejsca w  szkołach 
średnich nie zabraknie dla 
nikogo, to w przypadku matu-
rzystów na studia dostaną się 
tylko najlepsi.

Uczniowie tarnowskich szkół odno-
szą sukcesy na arenie międzynarodowej. 
Drużyna reprezentująca Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie 
zwyciężyła w  rozegranym w  Brukseli 
finale konkursu bankowego. Dużym 
sukcesem może pochwalić się 
również uczeń Szkoły Muzyków 
Rockowych działającej przy Tar-
nowskim Centrum Kultury.

Mateusz Czekalski i  Paweł 
Pikul, reprezentujący Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Tar-
nowie, zwyciężyli w  międzynaro-
dowym konkursie „Europe Banks 
in Action Challenge 2010”. Ro-
zegrany w  Brukseli ostatni etap 
współzawodnictwa wymagał od 
tarnowskiej drużyny wcielenia się 
w rolę menadżerów zarządzających 
bankami. Tarnowscy uczniowie 

musieli rozwiązywać problemy biznesowe 
biorąc pod uwagę silną konkurencję ze 
strony innych banków. Trafność decyzji 
uczestników konkursu była oceniana przez 
program komputerowy, tworzący symula-
cję rzeczywistych warunków rynkowych. Fi-

nałowym zadaniem było zaproponowanie 
innowacyjnej usługi bankowej skierowanej 
do studentów.

Nie mniejszy sukces odniósł Kevin 
Mielewczyk. Młody perkusista ze Szkoły 
Muzyków Rockowych działającej w Tarnow-

skim Centrum Kultury, w połowie 
kwietnia wygrał międzynarodowy 
konkurs „Drummer Wettbewerb” 
w kategorii do 14 lat. W finale roze-
granym w szwajcarskim w Altisho-
fen Kevin Mielewczyk pokonał po-
nad pięćdziesięciu rywali, popisowo 
wykonując perkusyjną solówkę. 

Spektakularne sukcesy Ma-
teusza Czekalskiego, Pawła Pikula 
i Kevina Mielewczyka potwierdzają, 
że poziom nauczania w  tarnow-
skich szkołach nie odbiega od 
tego, który reprezentują placówki 
europejskie.

Maturzyści i gimnazjaliści zdawali egzaminy

Międzynarodowe sukcesy
młodych tarnowian

TERMINY NABORU DO SZKÓŁ  
PONADGIMNAZJALNYCH 

 
17 maja – 18 czerwca  do godz. 15.00 – skła-
danie dokumentów do wybranych szkół. 
23 czerwca do godz. 10.00 – dokonywanie 
ewentualnych zmian w decyzji o wyborze 
szkoły 
30 czerwca do godz. 9.00 - ogłoszenie 
przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwa-
lifikacyjne list kandydatów przyjętych do 
oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandy-
datów niezakwalifikowanych do przyjęcia 
do oddziałów klasy pierwszej.
1 lipca do godz. 14.00 - potwierdzanie woli 
podjęcia nauki w danej szkole poprzez do-
starczenie oryginału świadectwa ukończe-
nia gimnazjum i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 
karty informacyjnej.
2 lipca  do godz. 12.00 - ogłoszenie przez 
szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyj-
ne list przyjętych do szkoły.
 5 lipca do godz. 10.00 - składanie przez 
uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły 
oryginałów dokumentów do szkół, które 
dysponują wolnymi miejscami.
5 lipca do godz. 13.00 - ogłoszenie przez 
szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifikacyj-
ne list przyjętych do szkoły.
27 sierpnia – 30 sierpnia - dodatkowa 
rekrutacja.
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Zespół Szkół Ekonomicznych 
i   Ogrodniczych w  Tarnowie 
i  Urząd Miasta Tarnowa byli or-

ganizatorami XI Tarnowskie Dyktanda 
Ortograficznego „O złote pióro”. Najlepsi 
otrzymali nagrody  ufundowane przez 
Prezydenta Miasta Tarnowa.  Autorem 
tekstu i przewodniczącym jury był, jak 
w latach ubiegłych, językoznawca z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. 
Bogusław Dunaj. 

W dyktandzie uczestniczyło kilkadzie-
siąt osób,  znaleźli się w tym gronie zarówno 

uczniowie jak i  osoby dorosłe. Zwycięz-
cą tegorocznego dyktanda w  kategorii 
uczniów został Wojciech Sabaja z III Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie, który 
popełnił w  tekście osiem błędów. Wśród 
osób dorosłych najlepszy wynik osiągnął 
Stanisław Gajos, który na co dzień mieszka 
w województwie pomorskim.

W  rywalizacji drużynowej, w  której 
uczestniczyło 10 dwuosobowych ekip 
najlepsza okazała się reprezentacja Straży 
Miejskiej w  Tarnowie Dariusz Małysa 
i Piotr Zawiślak. 

O złote pióro

Vivat (wiwat) Tarnów! Niemałoznacz-
na to sposobność, by krzesać hołubce, 
wszakże sześćsetosiemdziesięcioletniej 
historii grodu Leliwitów niejeden nie-Polak 
choćby z  Kraju Kwitnącej Wiśni mógłby 
pozazdrościć. Cieszcież się tarnowianie 
z  tego ekstrajubileuszu, boć to wydarzenie 
cud. Nasamprzód nadbrzeża Wątoku, Białej 
Tarnowskiej i  Dunajca porastały chaszcze 
tarniny, burzanu, świerzbnicy, bażyny 
i świerzopu. Tu i ówdzie górowały nad nimi 
sosnowe gaiki. Trzebaż to było wszystko 
wyżąć i  wytrzebić, by zasadźca mógł gród 
założyć. Dziś wystarczyłoby, żeby jakiś 
zhardziały ekomaniak przykuł się do dziko 
rosnącej choi, a już trzebież boru trzeba by 
powstrzymać, ba, nawet rosochatych wierzb 
i brzóz nie można by z gałęzi obrzynać. Na-
ówczas jednak ekoterroryzm nie był nawet 
w zalążku i niepotrzebne było przyzwolenie 
Greenpeace’u, zresztą o  Greenpeasie nikt 
wtedy nie słyszał, by byle rososzkę przyciąć. 
Na karczowisku wyrósł gród, a i przyroda nie 
ucierpiała. Wciąż przecież na Górze Świętego 
Marcina pohukują puchacze, stroszą pióra 
jastrzębie, hycają żaby i  zające, a  jaź, kleń 
czy brzana nie należą w Białej do rzadkości. 

Nadto przez starodrzew buczyny karpackiej 
prowadzi „Szlak borsuka”. Lasy przez stule-
cia dostarczały po trosze brusów, dziegciu, 
rogoży, a i potaż się w nich wypalało. Nieje-
dyne to skarby Tarnowa. Wedle instruktarza 
obchodów jubileuszu sporządzonego przez 
urząd miasta włodarze nie omieszkają 
otworzyć podwoi miejskiego skarbca. Jest 
ci tam na co popatrzeć. W  tymżeż panop-
tikum są różne cuda-niewidy, w tym nawet 
ponoć przedmioty należące drzewiej do 
chędogiego chwata Spycimira, na które nie-
ludzcy grabieżcy i ciemięzcy okrutni w swoim 
ohydztwie i drapiestwie bezwstydnie czyhali. 
Wpośród nich z  półtrzecia worka dukatów 
wytrząśniętych z półkoszek wozu Lucyfera, 
żółtozłoty, mosiężny roztruchan z niby-ma-
lachitowym herbem Leliwa, nie najostrzejsza 
rohatyna ponaddwuipółmetrowej długości, 
rogóżkowe makatki upstrzone obrazkami 
szałwii, dyni, lilii i aronii, a także superostry, 
przyprószony kurzem koncerz i  chorągiew 
haftowana w  guasi-herbowe wzory, a  do 
tego fikuśne naczynko do herba mate 
w kolorze lilaróż, które pewien Południowo-
afrykańczyk sprezentował hrabi, jednemu 
z pociotków hetmana Tarnowskiego. 

Tarnowskie szkoły podstawowe 
dzięki programowi „Radosna szkoła 
otrzymają dofinansowanie na kwotę 
blisko pół miliona złotych na budowę 
placów zabaw oraz zakup pomocy 
dydaktycznych.  Umowę w tej sprawie 
podpisali Skarbnik, Prezydent  Miasta 
Tarnowa i Marszałek Województwa 
Małopolskiego.

Pięć tarnowskich szkół podstawo-
wych – nr 1, 5, 8, 11 i 19 otrzyma łącznie  
ponad 366 tysięcy złotych na budowę 
placów zabaw. Pieniądze trafią do Tarnowa 
w ramach programu „Radosna szkoła”. Naj-
więcej – ponad 115 tysięcy otrzyma Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffma-
nowej. Pozostałe cztery szkoły otrzymają 
na ten cel od 57 do 66 tysięcy złotych.  
Z tego samego programu trafi do Tarnowa 
również ponad 130 tysięcy złotych na 
zakup pomocy dydaktycznych. Dofinan-
sowanie otrzymało 12 szkół - nr 1, 3, 8, 9, 
10, 14, 15, 17, 18, 19, Zespół Szkół Muzycz-
nych oraz SOSW w Tarnowie. Kwoty dla 
poszczególnych szkół wynoszą od 6 do 12 
tysięcy złotych. 

Program „Radosna szkoła” realizowany 
jest od ubiegłego roku i potrwa do roku 
2014. Jego koszt w skali kraju to prawie 
2,5 mld. zł, z czego ponad 1,2 mld. złotych 
pochodzić będzie z  budżetu państwa, 
a ponad 1,1 mld. z budżetów gmin. Celem 
programu jest zapewnienie najmłodszym 
uczniom warunków do aktywności rucho-
wej w szkołach. 

Pieniądze
dla Tarnowa

„Radosna szkoła”

Tekst tegorocznego dyktanda
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Asertywność, czyli umiejętność 
wyrażania emocji i  własnego 
zdania oraz zdolność do obrony 

własnych praw w  sytuacjach społecz-
nych, była głównym tematem konkursu 
zorganizowanego w  II Liceum Ogólno-
kształcącym w Tarnowie. W trzech kate-
goriach rywalizowali uczniowie gimna-
zjów z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. 

Zorganizowany przez II Liceum Ogól-
nokształcące w Tarnowie konkurs „Asertyw-
ność - szanuję siebie, szanuję innych” został 
rozstrzygnięty. Do końca marca uczniowie 
gimnazjów z miasta i powiatu tarnowskie-
go mogli zgłaszać swoje prace w  trzech 
kategoriach: poetyckiej, plastycznej oraz 
multimedialnej. Zwycięzców wyłoniono 
spośród autorów 38 nadesłanych na kon-
kurs prac. 

Wśród nadesłanych utworów po-
etyckich wyróżniono wiersze Ewy Bieś 
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w  Żabnie, Karoliny Mondel, 
uczennica Publicznego Gimna-
zjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej 
oraz Natalii Król z Gimnazjum 
Specjalnego dla Niesłyszących 
i Słabo Słyszących w Tarnowie. 

Za najlepsze rysunki uzna-
no prace Ewy Fil, uczennicy 
Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żabnie, Joanny 
Szot z Publicznego Gimnazjum 
Nr 1 w Woli Rzędzińskiej i Anety 
Tadel z  Gimnazjum Specjalne-
go dla Niesłyszących i  Słabo Słyszących 
w Tarnowie.

Najwyżej ocenione prezentacje multi-
medialne stworzyli Paulina Wójcik z Gim-
nazjum Specjalnego dla Niesłyszących 
i  Słabo Słyszących w Tarnowie, Mateusz 
Galus, uczeń Gimnazjum Nr 4 w Tarno-
wie oraz Bartłomiej Wierzbicki, również 
z Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie.

Dzięki konkursowi, nad którym hono-
rowy patronat objęła Agata Szuta - Ma-
łopolska Kurator Oświaty, wielu uczniów 
po raz pierwszy zetknęło się z  pojęciem 
asertywności. Jak ocenia Paula Pilarska, 
psycholog w  ZSO Nr 2 w Tarnowie, wy-
kształcenie w sobie asertywności jest waż-
ne już od najmłodszych lat, a zachowania 
takie świadczą o  szacunku i  akceptacji 
wobec siebie i innych. 

Asertywność – rozstrzygnięto konkurs

Prezydent Ryszard Ścigała spotkał się 23 kwietnia z  uczniami 
tarnowskich szkół i w Sali Lustrzanej poprowadził dla nich nie-
typową lekcję Wiedzy o Społeczeństwie, zorganizowaną przez 

Młodzieżową Radę Miejską w Tarnowie.
W lekcji z prezydentem uczestniczyli przedstawiciele niepublicznych 

niepłatnych gimnazjów oraz tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych, 
w sumie około 130 osób. Na początku spotkania Ryszard Ścigała rozma-
wiał z uczestnikami na temat różnych aspektów zarządzania, następnie 
uczniowie zadawali pytania z rozmaitych dziedzin – począwszy od szkol-
nych wspomnień prezydenta, a  skończywszy na rozwoju infrastruktury 
czasu wolnego. 

Uczniowie mieli okazję również sprawdzić swoją wiedzą z zakresu Wie-
dzy o Społeczeństwie. Tym razem to prezydent zadawał pytania i nagradzał 
upominkami poprawne odpowiedzi. Co ciekawe, jedno z pytań powtórzyło 
się kilka dni później – podczas egzaminu gimnazjalnego. - Zainteresowa-
nie lekcjami WOSu z  Prezydentem Tarnowa w  charakterze nauczyciela jest 
ogromne – mówi Karolina Mochylska z Młodzieżowej Rady Miejskiej. – Jeśli 
zdążymy, to jeszcze w tym roku szkolnym odbędzie się kolejna lekcja.

Lekcja z prezydentem

Od września do tarnowskich przedszkoli uczęsz-
czać będzie ponad 3 500 dzieci. Edukacją objętych 
jest w Tarnowie 92% dzieci w wieku przedszkolnym. 
To jeden z wyższych wskaźników w skali kraju. 

W 28 miejskich i 10 niepublicznych przedszkolach 
w Tarnowie zakończył się proces rekrutacji. 3 507 dzieci 
objętych zostanie od września edukacją przedszkolną, 
ale wciąż jeszcze brakuje około setki miejsc dla przed-
szkolaków. - We wrześniu może się okazać, że spora grupa 
dzieci, które nie mają dzisiaj zagwarantowanego miejsca 
w przedszkolach jednak je uzyska. Pewna liczba rodziców z 
różnych względów co roku rezygnuje z posłania dziecka do 
przedszkola – mówi Dorota Skrzyniarz, zastępca prezy-
denta Tarnowa. Aby zaspokoić potrzeby w tym zakresie, 
miasto buduje nowy obiekt przy ulicy Olszynowej dla 200 
dzieci, w wielu przedszkolach wydłużono też czas pracy.

Obowiązek uczęszczania do przedszkoli obej-
muje dzieci sześcioletnie, pięciolatki mają prawo do 
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, 
ale do przedszkoli uczęszczają również dzieci w wieku 
czterech i trzech lat. Priorytetowo podczas rekrutacji 
traktowane są dzieci z upośledzeniem, osób samot-
nie wychowujących oraz rodziców, którzy pracują.  
Blisko pięć milionów złotych przeznaczono w tym 
roku w budżecie miasta na remonty i inwestycje w 
przedszkolach. Największa kwota przeznaczona jest 
na budowę przedszkola przy ulicy Olszynowej, które 
ma być gotowe w przyszłym roku, łączny koszt jego 
budowy to 5,5 mln złotych. Ponadto prace remontowe 
zaplanowano w 19 przedszkolach. 

Więcej
przedszkolaków
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Koncertem w Sali Lustrzanej rozpoczęła się 4 maja tegoroczna 
edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. 
Idea festiwalu polega na upublicznianiu zapomnianych utwo-

rów, które przez szereg lat zamknięte były w archiwach, muzeach, 
bibliotekach lub zbiorach prywatnych. 

W programie tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Odnalezionej znalazły się koncerty w Tarnowie, Dębicy, Nowym Sączu, 
Bochni i Wieliczce.

Organizatorem imprezy jest Inter-Art, a dofinansowanie z budżetu 
miasta wyniosło w tym roku 25 tysięcy złotych.

W ramach 2 Tarnowskiej 
Wiosny Jazzowej na 
przełomie kwietnia 

i maja odbyły się cztery koncer-
ty, podczas których zaprezento-
wały się zespoły z Polski, USA, 
Czech oraz Węgier. Gwiazdą fe-
stiwalu była grupa Walk Away, 
która od połowy lat osiemdzie-
siątych odnosi sukcesy w kraju 
i za granicą.

Koncertem w  tarnowskim 
kościele księży Filipinów 28 kwiet-
nia rozpoczęła się 2 Tarnowska 
Wiosna Jazzowa. Dla licznie zgro-
madzonej publiczności zaśpiewał tarnow-
ski chór GOS.PL oraz Caroline Mhlanga 
- utalentowana, czarnoskóra wokalistka 

obdarzona wyjątkowym głosem. W ciągu 
następnych dwóch dni festiwalu scena 
przeniosła się do Tarnowskiego Centrum 

Kultury. W  nastrojowych wnę-
trzach piwnic TCK odbyły się 
koncerty polskiej formacji P.M. 
Elektric Quartet oraz pochodzą-
cego z Węgier Tamasa Berki. 
Wystąpił także polsko-amery-
kański zespół Krzysztof Popek 
International Quintet oraz An-
drea Kolmanowa z Czech. 

Na zakończenie festiwalu 
odbyła się Gala Jazzu. W kinie 
„Marzenie” wystąpiła świętu-
jąca dwudziestopięciolecie 
istnienia supergrupa Walk 
Away oraz jej goście: United 

Europe Jazz Connection, Jazz Band Ball 
Orchestra, Caroline Mhlanga & Uli Hanke 
i znakomity gitarzysta Dean Brown. 

Jazzowa wiosna 

Międzynarodowy
Festiwal Muzyki
Odnalezionej 

Z  okazji 680. rocznicy lokacji Tarnowa ruszyła 
w  mieście kampania społeczno-edukacyjna 
„Miastu na urodziny”. Jej organizatorami są 

Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży „Pałac” oraz Pałac Młodzieży.

W pierwszym etapie kampanii społeczno-edukacyj-
nej na terenie miasta pojawiają się „nośniki informacyjne” 
przedstawiające symbole kampanii – dwie budzące 
sympatię postaci, stworzone specjalnie na cele projektu. 

Drugi etap rozpoczął się 30 kwietnia wraz z urucho-
mieniem strony internetowej www.tarnowod1330.pl, na 
której dostępne będą animowane e-kartki przedstawia-
jące Tarnów. 

Podsumowaniem i  zakończeniem kampanii pro-
mocyjnej będzie wystawa prac plastycznych autora 
projektów postaci kampanii (zwyciężył projekt Joanny 
Wenc, uczennicy ZSE-O, radnej MRM). Projekt jest dofi-
nansowany z budżetu miasta w ramach konkursu ofert na 
realizację zadań dla organizacji pozarządowych z zakresu 
promocji miasta. 
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Zderzenia – to może brzmieć nie-
bezpiecznie. Nie należy się jednak 
niczego obawiać. Kultura rządzi 

się innymi prawami niż ruch drogowy. 
W tej dziedzinie konfrontacja, czy zde-
rzenie przynieść może bardzo pozytyw-
ne skutki. A Tarnów, miasto o 680-letniej 
historii zasługuje na swoje święto, któ-
rego tradycje sięgają lat trzydziestych 
ubiegłego stulecia.  

Tarnów jest gospodarzem wielu znaczą-
cych i uznanych w kraju imprez kulturalnych. 
Mają swoją wierną publiczność: Tarnowska 
Nagroda Filmowa, Ogólnopolski Festiwal 
Komedii „Talia”, festiwale jazzowe, koncerty 
muzyki klasycznej. W tym zestawie Święto 
Miasta ma jednak miejsce szczególne. Po raz 
pierwszy tarnowianie zorganizowali je w li-
stopadzie roku 1938, w 20 lat po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Kolejne zorga-
nizowano 10 lat później, w stulecie Wiosny 
Ludów, dla upamiętnienia postaci generała 
Józefa Bema i naszych relacji z Węgrami. Po 
dłuższej przerwie „Dni Tarnowa” powróciły 
do kalendarza imprez w latach siedemdzie-
siątych. Odbywały się one co dwa lata i tak 
pozostało do dzisiaj. Kiedy przed kilku laty 
zaproponowano nową formułę imprezy 
zatytułowanej „Zderzenia” szybko okazało 
się, że wpisuje się ona również w ideę Święta 
Miasta. Od tamtej pory „Zderzenia” odbywa-
ją się w Tarnowie co roku, a raz na dwa lata 
włączone są w rytm miejskiego świętowania.    

W  tym roku, „Roku Miasta Tarnowa”, 
gdy obchodzony jest jubileusz 680 rocznicy 
lokacji, Święto Miasta ma rangę szczególną. 
Ta trzydniowa impreza jest zderzeniem na 
wielu płaszczyznach. Zderzenia są imprezą 

otwartą, adresowaną do wszystkich. Pro-
gram jest tak skonstruowany, by każdy mógł 
znaleźć propozycję interesującą dla siebie. 
Znajdą się w nim występy grup teatralnych, 
wernisaże, happeningi oraz koncerty. Zde-
rzone zostanie to co najlepsze w tarnowskiej 
kulturze, z tym co pojawi się z zewnątrz, aby 
zachwycić i porwać publiczność. W sumie w  
imprezie weźmie udział kilkanaście tysięcy 
osób.

W pierwszym dniu na głównej scenie 
tarnowskiego Rynku wystąpi m.in. Ray 
Wilson – wokalista, który zastąpił Phila 
Collinsa w słynnej grupie Genesis. Gwiazdą 
drugiego dnia festiwalu będzie jeden z naj-
ważniejszych polskich zespołów rockowych 
– grupa Hey. Zderzenia zakończy w niedzielę 
koncert „Magia Obłoków”. Jego program 
składać się będzie ze znanych i  bliskich 
wszystkim utworów z repertuaru jednego 
z najwybitniejszych polskich artystów XX 
wieku – Marka Grechuty. Przypomniane 
zostaną najważniejsze etapy artystyczne-
go rozwoju Marka Grechuty, jako twórcy 
i odtwórcy wybitnych pieśni, które stały się 
swoistym hymnem wielu pokoleń Polaków. 
Piosenki wykonane zostaną przez najwybit-
niejszych artystów polskiej estrady i teatru 

oraz młodych wykonawców będących 
nadzieją współczesnej piosenki literackiej. 
Solistom towarzyszyć będzie zespół ANAWA 
w składzie, jaki koncertował z artystą przez 
ostatnie 10 lat jego pracy na scenie. Koncert 
poprowadzi Piotr Baron z radiowej „Trójki”.

A w międzyczasie na całej ulicy Wałowej 
przez wszystkie trzy dni „Zderzeń” podczas 
„Jarmarku Galicyjskiego” twórcy ludowi i rę-
kodzielnicy będą prezentować swoje wyroby. 

W  ramach „Zderzeń” odbędzie się 
Pierwszy Ogólnopolski Zlot Pojazdów „Moto 
Legendy PRL”, kilka wystaw tematycznych 
„680 lat Miasta Tarnowa”, zawody samocho-
dowe o Puchar Prezydenta Miasta „Super 
Oes” oraz wiele innych atrakcji.  Święto mia-
sta będzie również okazją do uhonorowania 
kolejnej grupy najmłodszych, urodzonych 
w roku jubileuszowym, tarnowian oraz ich 
rodziców. Urząd Miasta Tarnowa ufundo-
wał dla dzieci okolicznościowe upominki i 
pamiątkowe certyfikaty.

Święto miasta to również okazja by wy-
razić uznanie i nagrodzić ludzi tworzących 
tarnowską kulturę, a także jej mecenasów. 
To również tarnowska tradycja, trwająca już 
od kilkunastu lat.

Zamiarem organizatorów jest, aby 
przez kilka dni na Polskim Biegunie Ciepła 
zagościła dobra zabawa, a  na twarzach 
mieszkańców i  odwiedzających miasto 
widać było ciepły uśmiech. 

Zderzenia będą miały także charakter 
charytatywny. Organizatorzy zrezygnowali 
z budowy jednej ze scen, nie będzie także 
delegacji z miast partnerskich. Zaoszczę-
dzone środki trafią do osób poszkodowa-
nych w powodzi.

Zderzenia – to warto przeżyć

Poznaliśmy laureatów 24 Tarnow-
skiej Nagrody Filmowej. Grand 
Prix 24 TNF i statuetkę Maszkaron 

otrzymał Wojciech Smarzowski za film 
„Dom zły”. Jury Młodzieżowe 24 TNF 
statuetką Kamerzysta uhonorowało 
Pawła Borowskiego za film „Zero”, który 
odebrał statuetkę osobiście.

Publiczność w  plebiscycie najlepiej 
oceniła film „Rewers” w  reżyserii Borysa 
Lankosza, przekazując mu statuetkę 
Publika. 

Jury Dziecięce 24 TNF statuetką Kogut 
postanowiło nagrodzić film „Czarne Licho” 
z  serii Bajki i  Baśnie polskie, w  reżyserii 
Roberta Turły, wyprodukowany przez TV 
Studio Filmów Animowanych w Poznaniu. 

Jury profesjonalne 24 TNF przyznało także 
dwie nagrody specjalne - za najlepszy de-

biut, nagrodzony został Paweł Borowski 
za film „Zero”, a nagroda ufundowana jest 
przez Kino Polska-Dystrybucja oraz drugą 
nagrodę specjalną przyznało Borysowi 
Lankoszowi za film „Rewers”, a tę nagrodę 
ufundowała Telewizja Kino Polska.

Nagrodę za całokształt i wkład w pol-
ską kinematografię otrzymał kompozytor 
Wojciech Kilar, który statuetkę odebrał 
osobiście.

Nagrody zostały wręczone twórcom 
podczas Gali Wręczenie Nagród 24 TNF, 
która odbyła się na tarnowskim Rynku. 
Galę poprowadzili Marzena Rogalska 
i Marcin Dorociński, a muzycznie uświet-
niła ją Filharmonia Dowcipu Waldemara 
Malickiego.

Nagroda za „Dom zły”
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Już po raz jedenasty tarnowianie 
będą mieli okazję wziąć udział 
w  konkursie na najpiękniejszy 

ogród i najpiękniejszy balkon „Zielony 
Tarnów”. Organizator – Urząd Miasta 
Tarnowa zaprasza wszystkich mieszkań-
ców Tarnowa posiadających zadbane 
ogrody i  ciekawie zagospodarowane 
roślinnością balkony do zgłoszenia ich 
do konkursu. 

Dla pierwszych 30 uczestników przy-
gotowano niespodziankę – książkę „Ogród 
marzeń. Poradnik praktyczny”. Jest to 
efektowne, barwne wydawnictwo, pełne 
porad zarówno dla początkujących jak 
i zaawansowanych „ogrodników”. Organi-
zatorzy zachęcają także szkoły, przedszko-
la i  inne instytucje z  terenu Tarnowa do 

prezentacji swoich osiągnięć w urządzaniu 
zieleńców. 

Założeniem konkursu jest pobudze-
nie aktywności i inicjatyw mieszkańców, 
zwiększenie dbałości o  środowisko 
naturalne i   wykształcenie poczucia 
współodpowiedzialności za swoje naj-
bliższe otoczenie. Konkurs wyłoni obiekty 
wyróżniające się estetyką i  kompozycją 
roślin, w czterech odrębnych kategoriach: 
balkon, ogród dla mieszkańców domów 
jednorodzinnych, ogród dla mieszkań-
ców budynków wielorodzinnych, ogród 
dla przedszkoli, szkół, zakładów pracy, 
instytucji itp.

Zgłoszenia do konkursu można skła-
dać w Biurze Obsługi Mieszkańców UMT, 
ulica Nowa 4, w Referacie Ochrony Śro-

dowiska UMT, przy ulicy Goldhammera 
3 lub przekazywać drogą elektroniczną 
na adres: w.srodowiska@umt.tarnow.pl. 
Formularze uczestnictwa w  konkursie 
są dostępne w  Urzędzie Miasta oraz na 
stronie internetowej. Termin przyjmowa-
nia zgłoszeń mija dnia 30 czerwca 2010 r.

Komisja konkursowa do końca sierpnia 
tego roku dokona przeglądu i oceny zgło-
szonych obiektów. Uroczyste zakończenie 
konkursu planowane jest na październik. 
Wszystkim uczestnikom konkursu wrę-
czone zostaną pamiątkowe dyplomy, 
a zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa 
oraz sponsorów.

„Zielony Tarnów” - 2010 

Konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon
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Nasze miasto, tak jak wiele gmin 
w Polsce, nieustannie boryka 
się z  problemem powstających 

tzw. „dzikich wysypisk odpadów”. Jak 
co roku, z początkiem wiosny na światło 
dzienne „wychodzą” śmieci, które odsła-
nia topniejący śnieg. Wszechobecne są 
też wirujące na wietrze plastikowe wo-
reczki. Najczęstsze miejsca nielegalnej 
wywózki śmieci to okolice rzeki Białej, 
podtarnowskie lasy a także sąsiedztwo 
osiedli domków jednorodzinnych i du-
żych blokowisk. Zdarza się również, że 
śmieci są zostawiane wzdłuż biegnącej 
do Zakładu Składowania Odpadów ulicy 
Cmentarnej, jednak nie trafiają na wysy-
pisko, lecz zalegają przy dojeździe do 
niego. Składowanie odpadów kosztuje, 
dlatego niektórzy mieszkańcy, a  także 
niesolidne firmy wywożą śmieci na 
„dzikie” wysypiska. Zawsze bowiem wy-

godniej wyrzucić odpady gdziekolwiek, 
byle za darmo.

LEKCJA 3
Temat: „Dzikie” wysypiska, czyli 

ekologiczne barbarzyństwo!

Obowiązujące w  Polsce przepisy 
ochrony środowiska w tym ustawy o utrzy-
maniu czystości i  porządku w  gminach 
oraz o odpadach, a także prawo lokalne - 
uchwalony przez Radę Miejską „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Tarnowa” określają sposób postępowania 
z  odpadami. Zaśmiecanie świata jest za-
bronione prawem i karalne. 

Postępowanie takie jest też niezgodne 
z ekologicznym przesłaniem instytucji i or-
ganów samorządowych. Na ten problem 
zwracają także uwagę przedstawiciele 
Kościoła, wzorując się na przesłaniu Ojca 

Świętego Jana Pawła II. 
Niestety każdego roku po-

wstają kolejne, nowe miejsca 
nielegalnego składowania róż-
nego rodzaju odpadów – na 
obrzeżach miast, w pobliżu mało 
uczęszczanych dróg, na skraju la-
sów, na brzegach rzek i potoków, 
w  zadrzewieniach i  zakrzewie-
niach śródpolnych. Wyrzuca się 
tam praktycznie wszystko co nie 
jest już potrzebne, nie zwracając 
uwagi na szkodliwy wpływ od-
padów na środowisko, a także na 
nas samych.

Jakie są zagrożenia?

Jak łatwo się domyśleć rosnąca ilość 
„dzikich” wysypisk nie pozostaje bez nega-
tywnego wpływu na środowisko naturalne. 
Nielegalne wysypiska śmieci stwarzają 
zagrożenie dla gleby, wody, powietrza, dla 
ludzi i zwierząt oraz roślin.

Każde nowo powstające czy istniejące 
już od lat nielegalne wysypisko śmieci jest 
potencjalnym źródłem wielu rozmaitych 
zanieczyszczeń. Największe zagrożenie 
powodują zazwyczaj miejsca przypadko-
wo wybrane, gdzie śmieci nie są w żaden 
sposób zabezpieczone. Deszcz padający 
na takie wysypiska śmieci wymywa z od-
padów różnego rodzaju trucizny i toksyny, 
przenosi je do gleby, do wód gruntowych 
i  powierzchniowych. Miejsca te stają się 
wylęgarnią chorobotwórczych bakterii 

Poradnik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

EkoLekcje 2010

Przedszkolaki
poznają
źródła
energii
odnawialnej
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czy groźnych grzybów, a tym samym sie-
dliskiem wielu chorób. Miejsca zalegania 
różnego rodzaju odpadów to ponadto ide-
alne warunki dla rozwoju much, komarów 
i szczurów roznoszących choroby.

Odpady rozkładające się na „dzikich” 
wysypiskach są źródłem nieprzyjemnych 

zapachów. Niestety trafiają 
tam też często odpady niebez-
pieczne, w tym m.in. resztki farb, 
lakierów, elektrolitów, zużyte 
baterie i  akumulatory, środki 
ochrony roślin lub opakowania 
po nich, czy przeterminowane 
leki. Stanowią one wielkie za-
grożenie – m.in. zanieczyszczają 
glebę metalami ciężkimi. W ob-
rębie dzikich wysypisk notuje 
się podwyższone koncentracje 
miedzi, niklu, cynku, chromu 
czy też rtęci. 

Sposoby przeciwdziałania - jak 
możemy pomóc?

Za likwidację „dzikich” wysypisk odpo-
wiadają samorządy. Do ich zadań należy 
utrzymanie czystości i porządku w gminach 
oraz egzekwowanie porządku od innych 
właścicieli nieruchomości. 

Walka z „dzikimi” wysypiskami, a wła-
ściwie z osobami, które przywożą tam śmie-

ci, nie jest łatwa. Złapanie sprawcy na 
gorącym uczynku należy do rzadkości. 

My, jako mieszkańcy miast i wsi 
również możemy, a nawet powinni-
śmy walczyć z nielegalnymi wysypi-
skami poprzez informowanie o  ist-
nieniu takich miejsc pracowników 
straży miejskiej, którzy mają prawo 
nałożenia mandatu w wysokości do 
500 złotych na osoby pozbywające 
się w  ten sposób śmieci ze swoich 
posesji. Postarajmy się zlikwidować 
choć jedno takie miejsce w  naszej 
okolicy, działajmy na rzecz środo-
wiska, poprawiając nie tylko nasze 
samopoczucie ale i estetykę otacza-

jącej nas przestrzeni. Musimy sami zadbać 
o  swoją wieś, swoją gminę czy miasto. 
Wszystkie śmieci muszą nareszcie trafiać 
do pojemników na surowce wtórne, koszy 
czy kontenerów na odpady, a  w  efekcie 

końcowym do recyklingu lub na spe-
cjalnie zorganizowane, odpowiednio 
zabezpieczone i właściwie utrzymywane 
składowisko odpadów.

„Dzikie” wysypiska śmieci są źródłem:

 - poważnego zanieczyszczenia gleby, 
także na sąsiednich polach, pastwiskach 
i łąkach

 - skażenia wód podziemnych i powierzch-
niowych, w tym często wody pitnej

 - wybuchów epidemii groźnych chorób
 - licznych chorób, a często nawet śmierci 

zwierząt 
 - osłabienia kondycji drzew rosnących 

w pobliżu
 - zagrożenia pożarowego, samozapłonów 

biogazu
 - zaburzeń funkcjonowania ekosystemów 
 - emisji CO2, NH4, H2S
 - zniekształcenia terenu 

Rozkład odpadów – czyli jak to działa?

 - rzucona w lesie butelka plastikowa rozło-
ży się w ziemi po około 500 latach 

 - niedopałki papierosów rozkładane są po 
2 latach

 - aluminiowa puszka będzie istniała jeszcze 
po kilku tysiącach lat

 - pieluszki jednorazowe rozkładają się 
ponad 500 lat

 - guma do żucia potrzebuje, aby się rozło-
żyć aż 5 lat

 - litr zużytego oleju silnikowego wylany do 
rzeki lub kanalizacji może skazić nawet 
milion litrów wody

W  ramach realizacji projektu eko-
logicznego pod patronatem fundacji 
Nasza Ziemia i  firmy Henkel „Nasz 
oszczędny dom” dzieci z  Przedszkola 
Nr 31 w Tarnowie poprzez zabawy ba-
dawcze poznają różne źródła energii 
odnawialnej. 

Dzieci dowiedziały się, że energia 
wiatru wykorzystywana jest od wieków do 
pożytecznych rzeczy. Budowały pojazdy 
przyszłości napędzane siłą wiatru. Kiedy 
pojazdy były gotowe, odpaliły ich „silniki” 
- napędzane przy pomocy wydychanego 
powietrza. Podsumowaniem „zabawy” z wia-
trem było wykonanie wiatraczków. Podczas 
kolejnego eksperymentu dzieci mogły 
poznać zasadę działania elektrowni wod-
nej. Dyrekcja przedszkola zakupiła pomoce 
badawcze do zabaw eksperymentalnych, 
dzięki którym dzieci mogą dowiedzieć się 
jaka jest zasada przepływu prądu. 

Przedszkolaki starają się zainteresować 
problemem oszczędzania wody środowisko 
lokalne. Wykonane przez siebie plakietki 
przypominające o  oszczędzaniu energii 
elektrycznej i wodnej zabrały do domu, aby 
umieścić je w miejscach obok kontaktów, 
kranów. Podczas wizyty w Szkole Podstawo-
wej Nr 9 w Tarnowie przedszkolaki przeka-
zały uczniom ulotki dotyczące oszczędzania 

energii cieplnej. Wykonały również plakaty 
o  różnych źródłach energii odnawialnej, 
które umieszczono na tablicy informacyjnej 
dla rodziców. 

Przedszkole Nr 31 jest też organiza-
torem konkursu plastycznego „Jak oszczę-
dzamy energię”, do którego zaproszone 
zostały dzieci z  innych przedszkoli w Tar-
nowie.  W tym przedszkolu we współpracy 
z Urzędem Miasta Tarnowa i Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie, realizowany jest 
program edukacji ekologicznej „Przed-
szkolak dba o przyszłość Ziemi”. W ramach 
programu w  przedszkolu odbędzie się 
konkurs oraz przedstawienie o  tematyce 
ekologicznej, wzbogacony zostanie kącik 
przyrodniczy, przedszkolaki będą brały 
udział w  zabawach badawczych i  do-
świadczeniach prowadzonych w ogrodzie 
przedszkolnym.



TARNÓW. PL18 EKOLOGIA

czerwiec 2010 r.

W Tarnowie co roku zwiększa 
się ilość zieleni. Przyczyniają 
się do tego systematyczne 

zadrzewiania i  zalesiania, rozpoczęte 
przed kilku laty. Jesienią ubiegłego roku 
do Tarnowa trafiło z Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad kilkanaście 
tysięcy sadzonek drzew i krzewów, które 
zostaną posadzone na terenie miasta. 

Drzewa (brzozy, głogi, jarząby, jesiony, 
klony, lipy, migdałek, wiśnie, świerki) oraz 
krzewy (tawuła japońska i szara, berberys, 
ognik szkarłatny, żylistek wysmukły, pigwo-
wiec pośredni) pochodzą ze szkółki ogrod-
niczej znajdującej się w  miejscu, gdzie 
właśnie rozpoczęto budowę autostrady 
z Krakowa do Tarnowa. Drzewka i krzewy 
musiały zostać usunięte, a Tarnów uzyskał 

zgodę Ministra Infrastruktu-
ry na przekazanie sadzonek 
dla samorządu miasta. 

N a s a d z e n i a  d r z e w 
i krzewów rozpoczęto wio-
sną bieżącego roku. Pierw-
sza partia blisko 3 tysięcy 
sadzonek została przeka-
zana do tarnowskich szkół 
i  przedszkoli.  Pozostała 
część będzie sukcesywnie 
wysadzana na terenie Tar-
nowa, wzbogacając szatę 
roślinną miasta, tereny zie-
lone, miejskie skwery i pasy 
przydrożne. 

Oprócz magistrackich urzędników 
w  akcji sadzenia drzew i  krzewów biorą 
udział pracownicy Zakładu Składowania 
Odpadów Komunalnych w  Tarnowie. 
Podziękowania należą się licznym przed-
szkolom i szkołom, które będą opiekować 
się sadzonkami przyczyniając się do upięk-
szania naszego miasta. 

Wśród 40 pomników przyrody 
w Tarnowie znajdują się dwie 
formy przyrody nieożywionej. 

Są to głazy narzutowe „Trojaczki” oraz 
polodowcowy głaz narzutowy przy alei 
Tarnowskich.

Głazy narzutowe „Trojaczki” tarnow-
ska Rada Miejska ustanowiła pomnikiem 
przyrody w  2002 roku. Głazy te znajdują 
się na skwerze obok basenu przy ulicy 
Piłsudskiego. Zostały one znalezione rok 
wcześniej w pobliżu lasku Lipie, na działce 
Tadeusza Więckowskiego i przeniesione na 

obecne miejsce. Przywleczone zostały ze 
Skandynawii przez lądolód 500 tysięcy lat 
temu, w czasie zlodowacenia południo-
wopolskiego. Skała, z której są zbudowa-
ne głazy, to jasnoszary i różowy granitoid 
Arno o wieku około 1,8-1,9 miliarda lat. 
Występuje on w  środkowej Szwecji, 40 
kilometrów na zachód od Sztokholmu, 
a więc głazy wtopione w lądolód przebyły 
na teren współczesnego Tarnowa drogę 
liczącą ponad 1 000 kilometrów.

Największy z „Trojaczków” ma prze-
szło 10 metrów obwodu, 2 metry wy-

sokości i waży 28 ton. Tym 
samym należy do najokazal-
szych eratyków na południu 
Polski. Tablica informacyjna 
przy „Trojaczkach” przybliża 
zwiedzającym historię geolo-
giczną okolic Tarnowa.

Polodowcowy głaz na-
rzutowy znajdujący się przy 
alei Tarnowskich został usta-
nowiony pomnikiem przyro-
dy w 1987 roku. Jest to granit 
rapakiwi o obwodzie 1,75 m, 

wysokości 1,5 m oraz masie około 1 tony. 
Głaz ten ustawiony został już w 1983 roku 
w  miejscu symbolizującym przecięcie się 
południka 21oE oraz równoleżnika 50oN. 
Granit rapakiwi występuje w  olbrzymim 
batolicie (o średnicy 150 km) w południo-
wej Finlandii, a także częściowo w Szwecji 
i Rosji. Jego wiek ocenia się na 1,6 mld lat. 
Charakteryzuje się dużymi różowymi lub 
czerwonymi kryształkami skaleni obok sza-
rych wrostków kwarcu i czarnego biotytu.

Tarnowskie pomniki przyrody (I)

Przybywa drzew
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W  D worze Modrzewiow ym 
Hotelu Cristal Park odbyła 
się Gala Tarnowskiego Sportu 

- uroczystość wręczenia nagród i wyróż-
nień dla zawodników, trenerów i dzia-
łaczy sportowych. Wręczono również 
stypendia sportowe przyznane przez 
Prezydenta Miasta Tarnowa. Ponadto 
prezydent podziękował osobom i orga-
nizacjom, które współpracują z Gminą 
Miasta Tarnowa w  realizacji zadań na 
rzecz lokalnej społeczności. 

Nagrody, wyróżnień, stypendia i  li-
sty gratulacyjne trafiły do tarnowskich 
sportowców, trenerów i  działaczy pod-

czas Gali Tarnowskiego Sportu. 
Wyróżnienia i nagrody wręczył 
prezydent Ryszard Ścigała. 
W uznaniu wybitnych osiągnięć 
sportowych i podziękowaniu za 
długoletnie upowszechnianie 
sportu „Dukata Tarnowskiego” 
oraz list gratulacyjny otrzymała 
od prezydenta Tarnowa Barba-
ra Prymakowska.

Po raz pierwszy w  historii 
sportowej gali organizacje po-

zarządowe realizujące zadania z  zakresu 
sportu i  kultury fizycznej otrzymały 
certyfikaty potwierdzające wysokość do-
tacji otrzymanych w tym roku z budżetu 
miasta. 

Na nagrody dla ludzi sportu z budże-
tu miasta przeznaczono w  tym roku 40 
tysięcy złotych, na stypendia zaś - 100 ty-
sięcy. W ostatnich latach nastąpiło znaczne 
zwiększenie nakładów samorządu na sport. 
W tym roku w budżecie miasta przeznaczo-
no ponad 18,5 mln złotych.

Tarnów jest oficjalnym partnerem 
Europejskich Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych 2010 w ra-

mach Programu Miast Goszczących. 
Kilka dni po pobycie w Tarnowie spor-
towcy rozpoczną w Warszawie rywali-
zację w igrzyskach. 

Od 15 do 17 września Tarnów w ra-
mach Europejskich Letnich Igrzysk Olim-
piad Specjalnych gościł będzie reprezentację programu narodowego 
z Węgier. Zgodnie z tradycją Olimpiad Specjalnych wszystkie repre-
zentacje krajów z zagranicy odwiedzają miasta goszczące gospodarza 
Igrzysk przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów. W Programie Miast 
Goszczących ELIOS2010 weźmie udział 57 polskich miast. 

W  czasie dwóch dni pobytu w Tarnowie sportowcy będą 
trenować, zwiedzą też miasto i  okolice. Będzie to również okazja 
do zapoznania się z polską kulturą, lokalnymi zwyczajami i miesz-
kańcami. Po pobycie w Tarnowie zawodnicy Olimpiad Specjal-
nych pojadą do Warszawy aby przystąpić do rywalizacji, w  której 
w  sumie weźmie udział około 1600 sportowców z  57 państw. 
Olimpiady Specjalne Polska to organizacja pożytku publicznego dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Misją Olimpiad Specjal-
nych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów dla 
sportowców z tego typu niepełnosprawnością. 

Gala Tarnowskiego Sportu 

Tarnów partnerem 
ELIOS

Mecz gwiazd
piłki ręcznej

Gwiazdy Ligi wygrały z reprezentacją Polski 31:26 (9:13) 
w pokazowym meczu piłki ręcznej kobiet, który został roze-
grany w hali Jaskółka. Spotkanie było punktem programu 
obchodów pięćdziesięciolecia piłki ręcznej w mieście. 

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet przebywała na 
kilkudniowym zgrupowaniu w Tarnowie. Na zakończenie pobytu 
rozegrano mecz z drużyną Gwiazd Ligi Polskiej. Spotkanie za-
kończyło się porażką reprezentacji 26:31, mimo, że podopieczne 
Krzysztofa Przybylskiego prowadziły do przerwy 13:9. Za 
najlepsze zawodniczki meczu uznano Monikę Marzec (Gwiazdy 
Ligi) i Justynę Jurkowską (Polska).

Na trybunach hali „Jaskółka”  zasiadło ponad tysiąc widzów, 
w tym sporo młodzieży. 

Najważniejsze inwestycje sportowe zrealizowane w latach 2006 - 2010

 Ø oddanie do użytku dwóch kompleksów 
Orlik 2012 (IV LO i SP Nr 5), i rozpoczęcie 
starań w zakresie budowy trzeciego (os. 
Zielone),

 Ø rozpoczęcie budowy Parku Wodnego 
oraz przygotowanie do budowy Amfi-
teatru i Hali Sportowej,

 Ø budowa boiska przy ZSS - Program 
„Blisko boisko”

 Ø budowa boisk wielofunkcyjnych przy 
SP Nr 14 i SP Nr 15,

 Ø remont wnętrza hali sportowej przy 
ZSLiZ Nr 1,

 Ø remont i uruchomienie krytej pływalni 
w Mościcach,

 Ø rozpoczęcie modernizacji Stadionu 
Miejskiego,

 Ø modernizacja pływalni letniej na Górze 
Św. Marcina,

 Ø zakup i montaż tablicy świetlnej na 
Stadionie Miejskim,

 Ø przejęcie i modernizacja nieruchomości 
sportowych przy ulicy Piłsudskiego 32.

 Ø Tarnów został też wstępnie wytypowa-
ny przez Polski Związek Lekkiej Atletyki 
do Programu „Orlik lekkoatletyczny”. 




