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31 maja w  wieku 88 
lat zmarł Antoni Bahr – 
harcmistrz, żołnierz Ar-
mii Krajowej, współzało-
życiel Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Tarnowie, 
wieloletni  pracownik 
Zakładów Azotowych, 
współtwórca „Solidarno-
ści” i Wojewódzkiego Ko-
mitetu Obywatelskiego 
w Tarnowie. 

Antoni Bahr urodził się 30 maja 1922 roku w  Alwerni koło 
Krakowa i tam spędził pierwsze osiem lat swojego życia. Następnie 
rodzina przeniosła się do Krakowa, gdzie jako uczeń szkoły pod-
stawowej zetknął się z harcerstwem, z którym nigdy się później 
nie rozstał. 

W latach okupacji był żołnierzem Armii Krajowej. W pierw-
szych latach powojennych pracował w Zakładach Przemysłu Nie-
organicznego w Alwerni, a w roku 1950, po ukończeniu studiów 
na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego związał się na 
wiele lat z Zakładami Azotowymi w Tarnowie. Jako specjalista od 
chloru i jego przetwórstwa, budował, modernizował i intensyfi-
kował elektrolizę rtęciową, a także produkcję krzemu i tarflenu. 
Posiadał w tej dziedzinie dużą wiedzę i doświadczenie. 

W 1957 roku ukończył kolejne studia - na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach i uzyskał tytuł inżyniera elektryka. 

Angażował się w organizowanie SITPChem i zakładowej „Soli-
darności” w Azotach. Działał również w związkowych strukturach 
Regionu „Małopolska”, był członkiem Komisji Rewizyjnej. W czasie 
stanu wojennego został internowany w więzieniu w Załężu. Po wyj-
ściu z internowania powrócił do pracy i do swojej pozazawodowej 
działalności. W 1987 roku przeszedł na emeryturę. 

Pogrzeb Antoniego Bahra odbył się 5 czerwca w Krakowie, 
na cmentarzu na Salwatorze. 

Antoni Bahr

Harcerz, żołnierz,
społecznik

Ryszard Lis jest od pięciu lat preze-
sem tarnowskiego oddziału Towa-
rzystwa Opieki nad Oświęcimiem 

i  od początku istnienia Towarzystwa 
jednym z kilkunastu członków zarządu 
głównego Towarzystwa. W  tym roku 
był współorganizatorem obchodów 70. 
rocznicy wywozu pierwszego transportu 
więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz. 

Absolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego i  Studium Dziennikarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego przez wiele 

lat pracował w tarnowskich mediach - „Ga-
zecie Krakowskiej” , „Dzienniku Polskim”, 
„Tarnowskich Azotach”, Polskiej Agencji 
Prasowej, czy tygodniku TEMI. Był także 
m.in. rzecznikiem wojewody tarnowskie-
go, dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego, pracował jako trener i nauczy-
ciel, jest instruktorem Związku Harcerstwa 
Polskiego, w  latach 1998-2002 był także 
członkiem Rady Miejskiej w Tarnowie. 

W  podziękowaniu za współpracę 
w  przygotowaniu programu obchodów 

70. rocznicy wy-
wozu pierwsze-
go transportu 
więźniów z Tar-
n o w a  d o  K L 
Auschwitz oraz 
prezentacji wy-
stawy „Nigdy 
więcej” prezy-
dent Ryszard 
Ścigała uhonorował Ryszarda Lisa „Duka-
tem Tarnowskim”.

19 czerwca zmarła Janina 
Kania, wieloletni dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
osoba powszechnie znana 
i  ceniona w  Tarnowie oraz 
w polskim środowisku biblio-
tekarskim. 

Janina Kania przez 18 lat 
kierowała Miejską Biblioteką 
Publiczną, po jej reaktywowa-
niu w 1992 roku. Tarnowianka, 
absolwentka filologii polskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Studia ukończyła w  roku 1974, a  rok później rozpoczęła 
pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie. Od 
1999 roku, po likwidacji województwa tarnowskiego, pełniła 
nadzór metodyczny nad bibliotekami gminnymi powiatu 
tarnowskiego. 

Kierując biblioteką miejską była inicjatorką nowatorskich 
form pracy tej instytucji. Stworzyła nowe działy specjalistyczne, 
m.in. Oddział Książki Obcojęzycznej i Centrum Wiedzy o Tarnowie 
i Regionie. Wprowadziła specjalizację filii bibliotecznych, kluby 
zainteresowań, przedszkola biblioteczne i galerie wystawiennicze. 

Już w latach dziewięćdziesiątych rozpoczął się pod jej kie-
rownictwem proces komputeryzacji biblioteki, rozpoczęto także 
digitalizację najcenniejszych zbiorów MBP. 

Janina Kania była współorganizatorką Tarnowskich Salonów 
Poezji, zainicjowała w Tarnowie Salon Literacki. Była członkiem 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Związku Biblio-
tek oraz wiceprezesem Fundacji im. Hetman Jana Tarnowskiego 
od początku jej istnienia. Za swoja pracę była wielokrotnie nagra-
dzana, m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem 
Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. 

Pogrzeb Janiny Kani odbył się 23 czerwca na cmentarzu 
w Tarnowie-Rzędzinie.

Ryszard Lis

Opiekun oświęcimiaków 

Janina Kania

Twórca miejskiej 
biblioteki 



lipiec 2010 r.

TARNÓW. PL 3TARNÓW

Of i c j a l n y  p o r t a l  m i e j s k i 
www.tarnow.pl zwyciężył w trze-
ciej edycji konkursu „Najlepsza 

Strona Internetowa w Małopolsce”.
Kapituła konkursu organizowanego 

przez Stowarzyszenie Gmin i  Powiatów 

Małopolski nagrodziła tarnowską 
stronę internetową za „niezwykle 
udaną modernizację por talu, 
wysokie walory informacyjne, 
funkcjonalne i  wizualne, co po-
woduje, że stale zwiększając swoją 
oglądalność ten oficjalny interne-
towy Serwis Miasta Tarnowa staje 
się po prostu dobrym źródłem 
informacji”. 

Wysoki standard miejskiego 
serwisu potwierdza zaufanie in-
ternautów. Portal www.tarnow.pl 
jest najpopularniejszym serwisem 
informacyjnym Tarnowa. Dzienna 

średnia liczba wizyt przekracza już 4,5 
tysiąca, a 4 czerwca sięgnęła 20 tysięcy.

Wręczenie tytułu „Najlepsza Strona 
Internetowa w  Małopolsce” odbyło się 
w gmachu Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Małopolski w Krakowie. 

Na przełomie czerwca i  lipca pla-
nowane jest rozpoczęcie robót związa-
nych z budową przejścia podziemnego 
i  wymagających zamknięcia przejazdu 
ulicą Mickiewicza. Na czas tych robót 
zamknięta dla ruchu będzie ulica Mic-
kiewicza na odcinku od ulicy Nowej do 
ulicy Brodzińskiego. Bez możliwości 
przejazdu pozostanie także ulica Gol-
dhammera, a  jej odcinki bezpośrednio 
przylegające do skrzyżowania z  ulicą 
Mickiewicza zostaną wyłączone z ruchu.

Na czas realizacji inwestycji przy uli-
cy Mickiewicza przygotowano objazdy. 

Objazd od strony zachodniej w  kierunku 
Alei Matki Bożej Fatimskiej poprowadzony 
będzie ulicami Brodzińskiego, Sitki i Aleją 
Matki Bożej Fatimskiej.

Objazd od strony wschodniej w  kie-
runku Alei Solidarności wyznaczony będzie 
ulicami: Aleja Matki Bożej Fatimskiej, Sitki 
i odcinkiem ulicy Piłsudskiego, na którym 
planowane jest w tym czasie odwrócenie 
kierunku.

Wprowadzone będą także zmiany 
w  pracy sygnalizacji świetlnej w  skrzyżo-
waniu ulic Sitki, Piłsudskiego i Słowackiego, 
zmiany kierunków na pasach ruchu oraz 

nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy 
Słowackiego w Piłsudskiego.

Na ulicach Brodzińskiego i Piłsudskie-
go wprowadzony zostanie całkowity zakaz 
zatrzymywania. 

Planowane zmiany na pewno spowo-
dują duże utrudnienia w przejeździe, dlatego 
drogowcy apelują o zwiększenie uwagi i sto-
sowanie się do wskazań znaków drogowych 
oraz przepraszają za utrudnienia w ruchu na 
przebudowywanych odcinkach ulic.

Efekty tych prac w przyszłości będą nie 
do przecenienia – mówi Dorota Kunc-Pła-
wecka, rzecznik Prezydenta Miasta Tarnowa.

Tarnow.pl najlepszą
stroną miejską w Małopolsce

Dwa na nowo zagospodarowane 
i uporządkowane miejsca w Tar-
nowie otrzymały swoje nazwy. Na 

mapie miasta pojawił się „Zakątek Króla 
Władysława Łokietka” i „Skwer Starej 
Synagogi”. 

Skwer przy ulicy Wałowej 7, na którym 
od lipca ubiegłego roku stoi pomnik Wła-
dysława Łokietka otrzymał nazwę „Zakątek 
Króla Władysława Łokietka”. 

Swoją nazwę – „Skwer Starej Synago-
gi” - otrzymał teren wokół Bimy obok Placu 
Rybnego. Nieruchomość ta położona jest 
na terenie obszaru objętego „Lokalnym 
Programem Rewitalizacji Miasta Tarnowa – 
Śródmieście na lata 2008-2013”. 

Nowa nazwa wynika z  historycznej 
tradycji. Przez kilkaset lat, do czasu II wojny 
światowej, stała tam żydowska synagoga, na-
zywana „starą”. „Nowa” synagoga znajdowała 
się na rogu dzisiejszych ulic Waryńskiego 
i Nowej. Została ona również zupełnie znisz-
czona przez Niemców na początku okupacji. 

Rusza budowa przejścia podziemnego
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W  dniach 4 i  5 czerwca przez 
Tarnów przetoczyła się fala 
powodziowa na rzece Białej. 

Żywioł nie przysporzył miastu więk-
szych szkód dzięki udanej akcji Sztabu 
Kryzysowego oraz podległych mu służb, 
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji 
a także firm i ochotników, którzy włączyli 
się w działania zabezpieczające miasto 
przed zalaniem. 

W nocy z 4 na 5 czerwca przepływająca 
przez Tarnów Biała osiągnęła poziom prze-
kraczający osiem metrów, przy stanie alar-
mowym określonym na 4,4 metra. Zagrażało 
to zalaniem około 1/6 obszaru miasta. Biała 
utrzymała się poniżej granicy tarnowskich 
wałów. Mimo to wystąpiły lokalne podto-
pienia posesji spowodowane przesiąkami 
wałów. Służby miejskie zanotowały dziewięć 
takich przesiąków na południe od mostu 
wzdłuż ulicy Krakowskiej. Informacje w tej 
sprawie zostały w trybie pilnym przekazane 
do Małopolskiego Urzędu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych, który administruje terenem. 
Wskutek interwencji magistratu do Zarządu 
Melioracji, Inspektorat Rejonowy tej ostat-
niej instytucji, zamierza w najbliższym czasie 
przeprowadzić w terenie wizję lokalną.

Woda naruszyła mosty przy ulicy 
Krakowskiej i  Kwiatkowskiego. Akcja 
zabezpieczająca trwała przez wiele go-
dzin, ale ostatecznie ich stan nie stwarza 
zagrożenia dla przejeżdżających pojaz-
dów. W  celu zabezpieczenia mostu na 
Białej wzdłuż ulicy Krakowskiej użyto 
200 ciężarówek gruzu, betonu i elemen-
tów betonowych. Podczas akcji zabez-
pieczania ośrodka zdrowia przy ulicy 
Mostowej wykorzystano tzw. „bigbagi”, 
czyli mocne worki o  pojemności około  
1 m3, do których wsypywany był gruz. Ich 

zadaniem było „odbijanie” nurtu wody od 
najbardziej newralgicznych fragmentów 
zabezpieczanego budynku.

Intensywne i długotrwałe opady spo-
wodowały ponadto okresowe trudności 
komunikacyjne na terenie Tarnowa. Część 
wiaduktów i ulic miejskich została czaso-
wo wyłączona z  ruchu. Niedogodności 
te udało się jednak w  ciągu kilku godzin 
wyeliminować. 

W  akcji przeciwpowodziowej w Tar-
nowie udział wzięło około 300 osób, które 
likwidowały przesiąki w  wałach. Wśród 
nich znalazło się między innymi 50 bezro-
botnych i 30 więźniów z obydwu zakładów 
karnych. Bezpośrednią pomoc zagrożonym 
mieszkańcom nieśli również pracownicy 
Urzędu Miasta Tarnowa. W  czasie pierw-
szej fali powodziowej wydano w Tarnowie 
22 tysiące worków, w  czasie drugiej - 30 
tysięcy. Od 16 maja w Tarnowie rozdyspo-
nowano 1,5 tysiąca ton piasku. Do grupy 
ponad ośmiuset osób, które zapisały się 

do serwisów SMS-owych, dostarczono 
22 tysiące wiadomości na temat bieżącej 
sytuacji powodziowej. 

Skuteczną akcję przeciwpowodziową 
w Tarnowie można było poprowadzić także 
dzięki pomocy miejscowych firm i przedsię-
biorstw oraz mieszkańców. 

W  związku z  zaistniałą sytuacją te-
goroczne Zderzenia, czyli Święto Miasta, 
zostały w  całości odwołane. Nie odbyły 
się nie tylko imprezy plenerowe, ale tak-
że wszystkie pozostałe. Koncert zespołu 
„Hey” odbędzie się jednak w Tarnowie 10 
lipca. Następnego dnia zaplanowano inny 
odwołany koncert programu Święta Miasta 
– „Magia obłoków”.

Podczas sesji w dniu 24 czerwca radni 
zwrócili również uwagę na konieczność 
przeprowadzenia w kraju niezbędnych 
zmian legislacyjnych. - Za szczególnie pilne 
uważamy: zwiększenie finansowania zadań 
z zakresu utrzymania cieków i urządzeń 
melioracji wodnych oraz zagwarantowanie 
stabilnego poziomu corocznego finanso-
wania tych zadań, uproszczenie procedur 
związanych z wywłaszczaniem i nabywa-
niem nieruchomości pod infrastrukturę 
hydrotechniczną i umożliwienie przeka-
zywania przez samorządy wojewódzkie 
uprawnień gminom do administrowania 
ciekami i urządzeniami o znaczeniu ko-
munalnym wraz z zagwarantowaniem 
stosownych środków z budżetu Państwa.  

Zdecydowano, że stanowisko Rady 
Miejskiej w Tarnowie przekazane zostanie 
Marszałkom Sejmu i Senatu, Prezesowi 
Rady Ministrów, parlamentarzystom 
okręgu tarnowskiego oraz Wojewodzie 
Małopolskiemu

Jako szef sztabu kryzyso-
wego Urzędu Miasta Tarnowa 
w imieniu wszystkich miesz-
kańców składam głębokie po-
dziękowania firmom i osobom, 
które włączyły się w walkę 
z powodzią. Dzięki Waszej 
pomocy oraz zaangażowaniu 
udało się obronić Tarnów przed 
wielką wodą. 

Szczególne podziękowania składam 
m.in. Tarnowskiemu Zarządowi Dróg 
Miejskich, Zakładowi Składowania Odpa-
dów, firmom: Planta, Wesbud, Strunbet 

Bogumiłowice, Anko, Efektar, 
JMT, Bruk-Bet, Poldim, Azoty 
Tarnów, ZWRI, Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Chojnika, 
tarnowskim zakładom karnym 
oraz które szybko i skutecz-
nie udostępniły ciężki sprzęt  
i ludzi, nieodzowne w prowa-
dzeniu akcji ratowniczej.

Dziękuję również firmom 
transportowym i prywatnym przewoź-
nikom.

Ryszard Ścigała
Prezydent Miasta Tarnowa 
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Urząd Miasta Tarnowa, jako jeden 
z pierwszych w kraju, wypowiedział 
wojnę wyjątkowo dokuczliwym i licz-
nym komarom. Akcja nie ma na razie 
wyznaczonego terminu końcowego. 
Będzie ona trwała póki będzie to 
potrzebne. 

Decyzją prezydenta Tarnowa, miasto 
rozpoczęło walkę z plagą komarów. Li-
kwidacja tych uciążliwych owadów, które 
w  wyniku powodzi zyskały doskonałe, 
wilgotne miejsca lęgowe, odbywa się za 
pomocą ręcznych rozpylaczy. Dotychczas 
uzbrojeni w sprzęt pracownicy rozpylili 
środki owadobójcze m.in. w Parku Strze-
leckim i w Parku Sanguszków, gdzie na 
podmokłych łąkach komary mają świetne 
warunki do rozmnażania. Kolejne akcje 
przeprowadzane są w  poszczególnych 
częściach Parku Strzeleckiego, przy ulicy 
Wędkarskiej i w Parku Eugeniusza Kwiat-
kowskiego w  Mościcach. Dodatkowo 
opryskami objęto m.in. Planty Kolejowe 
oraz Park Piaskówka. 

Służby komunalne dokonują opry-
sków w godzinach porannych. Używane 
podczas akcji środki nie są szkodliwe 
dla ludzi.

Prezydent Ryszard Ścigała zaape-
lował o pomoc dla mieszkańców Tucho-
wa, a Urząd Miasta Tarnowa zorganizo-
wał pomoc dla osób poszkodowanych.

Pomoc w  postaci łopat, środków hi-
gienicznych, rękawic gumowych, środków 
do walki z  insektami, środków czystości, 
ścierek, obuwia gumowego, a  także bu-
telkowanej wody pitnej trafiła z Tarnowa 
do najbardziej poszkodowanych miesz-
kańców Tuchowa. 

Trzy tony darów zebrali handlujący 
na tarnowskim Burku oraz pracownicy 
Targowisk Miejskich. Miejscy urzędnicy 

zebrali około pięć tysięcy złotych. Dzieci 
z Domu Dziecka nr 2 w Tarnowie przeka-
zały powodzianom pięćdziesiąt czekolad, 
jeden z  mieszkańców Tarnowa ofiarował 
natomiast swój nowy rower. 

Zbiórkę w tarnowskich hipermarke-
tach prowadzili uczniowie XVI Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie.

Pomoc trafiła do Tuchowa samo-
chodami Straży Miejskiej, samochodami 
służbowymi Urzędu Miasta Tarnowa, 
wynajętą bagażówką, oraz prywatnymi 
samochodami tarnowian.

Za przekazaną pomoc podziękowa-
nia na ręce prezydenta Ryszarda Ści-
gały złożył osobiście podczas sesji Rady 
Miejskiej 24 czerwca  burmistrz Tuchowa 
Mariusz Ryś.

Podczas tej sesji  radni zdecydowali, że 
dotacja w wysokości 50 tysięcy złotych trafi 
do Gimnazjum w  Rzepienniku Biskupim. 
Placówka ta została zniszczona w wyniku 
fali powodziowej, a za przekazaną kwotę 
gimnazjum sfinansuje zakup części wypo-
sażenia sal lekcyjnych.

Pięć tysięcy złotych 
od urzędników 
dla powodzian

Wśród wielu inicjatyw Urzędu 
Miasta Tarnowa pomocy poszkodo-
wanemu w powodzi Tuchowowi, była 
także zbiórka pieniędzy przeprowa-
dzona wśród samych pracowników 
magistratu. W wyniku tej akcji zebrano 
pięć tysięcy złotych. Oznacza to, że sta-
tystycznie, każdy urzędnik przekazał 
potrzebującym 11 złotych. 

W najbliższym czasie planowanych 
jest w mieście sporo prac inwestycyjnych 
mających zabezpieczyć Tarnów w przy-
padku zagrożenia. Do najważniejszych 
należą: przebudowa rowów: „Roma-
nowicza”, „k/Tuczarni”, „Od Strzelnicy”.  
Wykonana zostanie przepompownia 
w rejonie ulicy Spytki z Melsztyna oraz 
remont cieków wodnych: rowu Jaracza, 
rowu Świerczkowskiego i przepustu przy 
ulicy Czarna Droga. Przebudowany zo-
stanie i odtworzony rów w rejonie ulicy 
Wędkarskiej i Turystycznej. Odmulone 
zostaną i udrożnione rowy przy ul. Nie-
domickiej oraz ulicy Ścieżki w  rejonie 
stadniny koni. Planowany jest również 
zakup materiałów i urządzeń służących 
zabezpieczeniu przed powodzią – mo-
topomp szlamowych, sond do monito-
ringu Białej, pił do wycinania drzew oraz 
worków na piasek.

Nie damy
się owadom

Pomoc
mieszkańcom
Tuchowa
i Rzepiennika
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W Tarnowie 26 tysięcy uczniów 
i prawie 3,5 tysiąca nauczycieli 
rozpoczęło wakacje. Podsu-

mowanie kończącego się roku szkolnego 
odbyło się w kinie „Marzenie”. Wakacje 
wykorzystane zostaną w wielu szkołach  
i przedszkolach na remonty i moderni-
zację budynków. 

 Ponad 60 uczniów tarnowskich szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych uhonorowanych zostało 
przez prezydenta Ryszarda Ścigałę tytu-
łami „Prymusów” i  upominkami podczas 
oficjalnego zakończenia roku szkolnego 
w kinie „Marzenie”. 

1 060 uczniów ukończyło w tym roku 
szkołę podstawową, 1 330 gimnazjum,  a 3 
529 szkoły ponadgimnazjalne. - Znamy wy-
niki pierwszych egzaminów zewnętrznych. 
Uczniowie tarnowskich szkół osiągnęli w tym 
roku lepsze rezultaty, niż średnia krajowa 
i wojewódzka – mówi Dorota Skrzyniarz, 
zastępca prezydenta Tarnowa.      

Obecnie w Tarnowie funkcjonuje 78 
szkół i  placówek oświatowych prowa-
dzonych przez miejski samorząd oraz 64 
niepubliczne. W minionym roku szkolnym 

odbyło się dziewięć konkursów na stanowi-
ska dyrektorów szkół, dwa konkursu ogło-
szono w nowo powołanych szkołach - LO 
z oddziałami integracyjnymi oraz ZSO nr 5. 
Od początku obecnej kadencji samorządu 
odbyło się w Tarnowie 65 konkursów na 
dyrektorów szkół. Z  zajęć dodatkowych 
dla uczniów uzdolnionych, realizowanych 
wspólnie z  Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową  korzystało 303 uczniów, z bu-
dżetu miasta wydano na ten cel ponad 44 
tysiące złotych. 97 osób odebrało stypendia 
dla najzdolniejszych uczniów. Na te nagro-

dy przeznaczono 191 
tysięcy złotych. 

W  minionym roku 
szkolnym realizowano 
w  Tarnowie projekty 
pozwalające wykorzy-
stać fundusze unijne, 
m.in „Równym Krokiem 
w  Przyszłość”, „Klucz do 
sukcesu – nowe kwa-
lif ikacje zawodowe”, 
„Szkolny Ośrodek Karie-
ry” – Szansa na Sukces” , 
„Krok wyżej, krok dalej”. 
Łączna wartość ponad 
20 projektów to kwota blisko 3,5 mln 
złotych. Celem realizowanych w  mieście 
programów edukacyjnych jest podnie-
sienie atrakcyjności i  jakości szkolnictwa, 
a  także dostosowanie oferty edukacyjnej 
do potrzeb rynku pracy. Dzięki temu wielu 
uczniów mogło uczestniczyć w  dodatko-
wych zajęciach pozalekcyjnych, a ucznio-
wie techników i szkół zawodowych zdobyć 
dodatkowe kwalifikacje, np. grafika kompu-
terowego, serwisanta komputerowego, czy 
administratora sieci. 

Co warte podkreślenia, efekty realizacji 
projektów „Równym krokiem w przyszłość” 
oraz „Szkolny Ośrodek Kariery – Szansa na 
Sukces” zostały również dostrzeżone przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego i prezentowane jako przykład 
dobrych praktyk podczas ogólnopolskich 
konferencji.

Od nowego roku szkolnego rozpocz-
nie się realizacja projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w  Małopolsce” 
w  ramach Programu Operacyjnego Kapi-

tał Ludzki. Celem programu, na realizacje 
którego pozyskano ponad 7,3 mln złotych 
na lata 2010-2014, jest wzmocnienie 
kształcenia zawodowego, skuteczniejsze 
połączenie jego oferty z potrzebami rynku 
pracy oraz poprawę społecznego odbioru 
wizerunku tej sfery edukacji. W  ramach 
projektu wsparciem objęte zostaną tech-
nika, technika uzupełniające, zasadnicze 
szkoły zawodowe i  szkoły policealne dla 
młodzieży, mające status placówek pu-
blicznych.  Uczniowie tych placówek będą 
mogli uczestniczyć m.in. w  praktycznych 
zajęciach branżowych, konsultacjach z do-
radztwa edukacyjno-zawodowego oraz 
lekcjach nauki terminologii zawodowej 
w językach obcych. Projekt zakłada również 
doposażenie szkół w  sprzęt techniczny 
i  dydaktyczny, niezbędny do realizacji 
planowanych zajęć.

Kontynuowana była praca na rzecz 
poprawy infrastruktury tarnowskiej oświaty. 
Na zadania inwestycyjne w  tym zakresie 
przeznaczono 15,5 mln złotych w roku 2009 
i 27,4 mln złotych w roku bieżącym. Zakoń-
czona została m.in. budowa boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 5 w ramach progra-
mu „Orlik”, szkolno-osiedlowego centrum 
sportowego przy Gimnazjum nr 4, boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
nr 15. Na realizację tych zadań wydano po-
nad dwa miliony złotych. Zmodernizowany 
został i  dostosowany do potrzeb dzieci 
autystycznych i niedosłyszących budynek 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego, zmodernizowano kosztem 1,5 mln 
złotych halę sportową przy Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych nr 1 w Mościcach. 
Odnowiono elewację i wymieniono okna 
w części budynku Gimnazjum nr 2.  

Rozpoczynające się wakacje to czas 
również remontów i  modernizacji w  tar-
nowskich szkołach i przedszkolach. W 
miejskim budżecie przeznaczono na ten cel 
kwotę dwóch milionów złotych. 

Dobry rok tarnowskiej edukacji
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Uczennica Szkoły Podstawowej nr 
3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie 
Elżbieta Woyke zdobyła drugie miejsce 
w  Ogólnopolskim Konkursie Ortogra-
ficznym i siódme miejsce w Małopolskim 
Konkursie Humanistycznym. Inna grupa 
uczniów tej samej szkoły zdobyła na-
grodę w konkursie „Bajkowa przygoda 
– z klasy do Pacanowa . 

Elżbieta Woyke, uczennica VI kl Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnic-
kiej w Tarnowie, zdobyła drugie miejsce 
w  Ogólnopolskim Konkursie Ortogra-
ficznym, organizowanym przez Cen-
trum Edukacji Humanistycznej „LOGOS” 
w  Warszawie. Pierwszy etap konkursu 
odbywał się w  szkołach, na podstawie 
testu przesłanego przez organizatora. Do 
finału konkursu zostali zakwalifikowani 
uczniowie, którzy w  pierwszym etapie 
osiągnęli minimum 95% poprawnych 
odpowiedzi. Drugi etap konkursu odbywał 
się w Warszawie, w Polskiej Akademii Nauk. 
Elżbieta Woyke zdobyła również siódme 
miejsce w  Małopolskim Konkursie Hu-
manistycznym, organizowanym przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. Kon-
kurs składał się z  trzech etapów: szkol-
nego, rejonowego i  wojewódzkiego.  
Natomiast grupa dzieci ze świetlicy Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej 
zdobyła nagrodę drugiego stopnia w kon-
kursie „Bajkowa Przygoda - z klasy do Paca-
nowa”, zorganizowanym przez Europejskie 
Centrum Bajki w  Pacanowie i  PZU SA.  
Zadaniem konkursowym było wymyślenie 
bajki w  oparciu o  przesłane przez orga-
nizatora plansze i  ich prezentacja. Dzieci 
napisały bajkę „O  telefonie, który chciał 
zostać człowiekiem” i wykonały kukiełki. 

Na konkurs napłynęło 366 prac. Dzieci 
z  SP nr 3 w  nagrodę pojadą na spektakl 
w Teatrze Groteska w  Krakowie i  do kra-
kowskiego Parku Wodnego. 

Sukcesy
młodych
tarnowian

„Gepardem Biznesu” okazał się 
Tarnowski Klaster Przemysłowy biorący 
udział w konkursie „Efektywna Firma”. 
Sklasyfikowane zostały 1952 firmy.

Tarnowski Klaster Przemysłowy znalazł 
się w gronie małopolskich firm wyróżnio-
nych tytułem „Gepard Biznesu”.  Zajął  221 
miejsce wśród 1952 firm sklasyfikowanych 
w II Konkursie „Efektywna Firma 2009”. 
Listę otwiera krakowska firma Sobiesław 
Zasada S.A.

Podstawą przyznania tytułu „Ge-
pard Biznesu” i znalezienia się wśród 

wyróżnionych była wartość średniego 
stosunku zysku netto do przychodów 
operacyjnych – musiał on przekroczyć 
5 procent. W przypadku Tarnowskiego 
Klastera Przemysłowego wskaźnik ten 
sięgnął 15,6 procent. 

Informacja o Tarnowskim Klasterze 
Przemysłowym oraz innych firmach uho-
norowanych tytułem „Gepard Biznesu” 
znalazła się w czerwcowym wydaniu ma-
gazynu „Europejska Firma”, który trafi do 
ponad tysiąca firm, banków i samorządów 
Województwa Małopolskiego. 

Tarnowska Straż Miejska i policja 
skorzystały z dofinansowania z miej-
skiego budżetu na zakup samocho-
dów. Dzięki temu zakupiono trzy auta. 
Dofinansowanie samorządu wyniosło 
łącznie blisko 200 tysięcy złotych. 

Dwa samochody - Ford Fusion 1,4 oraz 
Ford Transit zakupiła tarnowska Straż Miej-
ska. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu 

z budżetu miejskiego samorządu w kwocie 
ponad 115 tysięcy złotych.

Z pomocy skorzystała też Komenda 
Miejska Policji. Dzięki temu tarnowscy 
policjanci mogli zakupić nowego Forda 
Mondeo, którego cena wyniosła blisko 
77 tysięcy złotych. Przekazanie wozów 
tarnowskim służbom zaplanowano na 
lipiec.

Tarnowskie Centrum In-
formacji wraz ze Starostwem 
Powiatowym w  Tarnowie 
i  Lokalną Grupą Działania 
Dunajec-Biała, zorganizowali 
dla grupy kilkunastu dzienni-
karzy kolejną wizytę z  cyklu 
„study press”. Hasło tego-
rocznej imprezy to „Mega by-
czenie w Tarnowie i regionie”.

W  imprezie udział wzięli 
m.in. przedstawiciele takich 
tytułów jak: „Życie na Gorąco”, 
„Życie Warszawy”, „Agroturysta”, „Twoje 
Imperium” czy „Dziennik Zachodni”. 

Hasło wizyty brzmiało „Mega bycze-
nie w Tarnowie i  regionie” i  odnosiło się 
zarówno do charakteru imprezy, jak rów-
nież, a może przede wszystkim, do oferty 
gospodarstw agroturystycznych.

Pierwsze efekty wizyty dziennikarzy 
są już widoczne. Teksty poświęcone Tar-
nowowi ukazały się już w „Dzienniku Za-
chodnim” i „Życiu na Gorąco”. Dzięki takim 
wizytom, w przeszłości, Tarnów gościł m.in. 
w „Podróżach”, „Voyage”, czy też dodatkach 
turystycznych dzienników „Gazeta Wybor-
cza”, „Polska The Times” i „Rzeczpospolita”.

Samochody
dla służb mudurowych
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W  70. rocznicę de -
portacji pierwszej 
g r u p y  w i ę ź n i ó w 

z Tarnowa do obozu koncen-
tracyjnego w Auschwitz nowy 
symbol pamięci o  ofiarach 
tego transportu stanął na 
pierwszym peronie dworca 
PKP. 

W  rocznicę transportu 
pierwszej grupy więźniów do 
KL Auschwitz w  1940 roku, 
w Tarnowie, mieście, z  które-
go wywieziono pierwszych 
więźniów do przyszłej „fabryki 
śmierci” tradycyjnie odbyły się uroczystości 
rocznicowe. Rozpoczęły się one 13 czerwca 
o  godzinie 10.30 mszą świętą w  Bazylice 
Katedralnej. Po nabożeństwie uczestnicy 
uroczystości przeszli pod pomnik przy 
dawnej łaźni żydowskiej, upamiętniający 
pierwszy transport do KL Auschwitz. 

W Sali Lustrzanej odbyło się sympo-
zjum „Nigdy więcej”. O  17.00 rozpoczęła 
się uroczystość na dworcu kolejowym. 
Zapłonęły przygotowane przez tarnow-
skich artystów w ramach projektu Tygiel 
Kultury „Znicze Pamięci”, o 21.00 odbył się 
przygotowany przez Łukasza Murzyna 
i  tarnowski oddział Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków performance z udziałem 
przybyłych na dworzec mieszkańców 
miasta. 

14 czerwca rano z  tarnowskiego 
dworca wyruszył „Pociąg Pamięci do 
Oświęcimia. Tego samego dnia na pierw-
szym peronie tarnowskiego dworca kole-
jowego odsłonięto obelisk - nowy symbol 
pamięci o ofiarach pierwszego transportu. 
Umieszczono na nim nazwiska wszystkich 

więźniów z  pierwszego trans-
portu oraz tablicę z  napisem 
14 czerwca 1940 roku z  rampy 
dworca PKP Niemcy deportowali 
do Koncentrationslager Auschwitz 
728 więźniów politycznych prze-
trzymywanych w  tarnowskim 
więzieniu. Stali się oni pierwszy-
mi ofiarami najtragiczniejszego 
w dziejach świata obozu zagłady, 
w którym hitlerowcy zamordowali 
półtora miliona ludzi różnych 
narodowości. W  latach 1940-
43 z  Tarnowa do KL Auschwitz 
wywieziono w  50 transportach 

7 tysięcy więźniów. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 
W związku z 70. rocznicą pierwszego trans-
portu więźniów do KL Auschwitz w  Sali 
Lustrzanej otwarto także wystawę „Nigdy 
więcej”, prezentującą realia największego 
obozu koncentracyjnego stworzonego na 
ziemiach polskich. Wystawę wypożyczono 
z  Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau w  Oświęcimiu, jej autorem jest 
dr Mirosław Obstarczyk. Na ponad dwu-
dziestu planszach ukazano historię obozu 
zagłady. Zwiedzający mogli zapoznać się 
również z  fotografiami i  opisami przed-
stawiającymi codzienne życie więźniów, 
warunki, w  jakich przyszło im żyć oraz 
panujące w  obozie, ciągłe zagrożenie 
śmiercią. Ekspozycji towarzyszyła promocja 
książki „Pierwsi w piekle”. 

Po raz kolejny odbyły się w Tar-
nowie „Galicjaner Sztetl” - Dni 
Pamięci Żydów Galicyjskich. Za-

inaugurowała je jak co roku uroczystość 
w lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze, 
jednym z  miejsc kaźni mieszkańców 
tarnowskiego getta.

Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Ga-
licjaner Sztetl” organizowane są przez 

tarnowskie Muzeum Okręgowe oraz 
Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury 
Żydowskiej w Tarnowie we współpracy 
z Urzędem Miasta Tarnowa. 

Celem przedsięwzięcia jest utrwa-
lanie pamięci o żydowskich mieszkań-
cach Tarnowa oraz licznych miasteczek 
galicyjskich, które do 1939 roku były 
wspólnym domem Polaków i  Żydów. 

„Galicjaner Sztetl” odbywają się 
pod patronatem Prezydenta 
Miasta Tarnowa. 

17 czerwca w  lesie Buczy-
na, gdzie wczesnym latem 1942 
roku Niemcy, zamordowali niemal 
dziesięć tysięcy tarnowskich Żydów, 
odbyła się wspólna modlitwa du-
chownych żydowskich i katolickich. 

Na program tegorocznych Dni 
Pamięci Żydów Galicyjskich złożyły 
się ponadto m.in. wernisaż wystawy 

fotografii Dariusza i Wojciecha Kobylań-
skich „Chasydzi. Powrót” oraz koncerty pod 
bimą, które co roku są najpopularniejszą 
częścią „Galicjaner Sztetl”. 

20 czerwca, w niedzielę, miał miejsce 
„Dzień Otwartej Bramy”, czyli zwiedzanie 
z przewodnikiem cmentarza żydowskiego 
w Tarnowie. 

Pamiętamy o ofiarach Auschwitz

„Galicjaner Sztetl” w Tarnowie 

Osoby uhonorowane „Dukatem Tar-
nowskim” w związku z 70. rocznicą pierw-
szego transportu do KL Auschwitz.

Stanisław Szpunar
Tadeusz Sobolewicz
Antonina Surmiak
Mieczysław Menżyński
Józef Sit
Zbigniew Kłopocki
Ryszard Lis
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Współpraca teatrów oraz muzeów 
z Tarnowa i Białej Cerkwi to przedmiot 
podpisanej w  maju umowy pomiędzy 
dwoma miastami partnerskimi. Plano-
wane są m.in. wspólne warsztaty te-
atralne oraz wystawa o Tarnowie, która 
zostanie pokazana w  Białej Cerkwi we 
wrześniu. 

Tarnowski samorząd poszerza współ-
pracę z  Białą Cerkwią, miastem part-
nerskim na Ukrainie. Podpisana w  maju 
umowa o  współpracy muzeów i  teatrów 
przewiduje m.in. udostępnienie Muzeum 
Okręgowemu w Tarnowie części zbioru 
eksponatów stanowiących kiedyś majątek 
rodziny Rzewuskich, która była właścicie-
lami Białej Cerkwi. 

We wrześniu tego roku w Białej Cerkwi 
zostanie z kolei zaprezentowana wystawa 
o Tarnowie, który w  świadomości wielu 
Ukraińców funkcjonuje jako siedziba 
Symona Petlury, w latach 1919-1920 uzna-
wanego na arenie międzynarodowej szefa 
ukraińskiego rządu. 

W przyszłym roku w Tarnowie pojawi 
się ekspozycja, która w 25 rocznicę awarii 
elektrowni atomowej w Czarnobylu, pre-
zentować będzie skutki tego wydarzenia 
w Białej Cerkwi.

Kolejnym elementem współpracy mię-
dzy miastami będzie wymiana doświad-
czeń i spektakli pomiędzy teatrami obydwu 
miast. Zaplanowano m.in. wspólne warsz-
taty aktorskie, wymianę reżyserów oraz 
gościnne występy w Polsce i na Ukrainie. 

Radni Rady Miejskiej zdecydowali 
o przyznaniu nagród Miasta Tar-
nowa w  dziedzinie kultury tar-

nowskim twórcom, firmom i instytucjom. 

Nagrodę „Mecenas Kultury Tarno-
wa” przyznano Zakładom Azotowym 
w Tarnowie-Mościcach S.A. Największa 
firma regionu od lat efektywnie wspiera 
zwłaszcza działalność Tarnowskiego 
Centrum Kultury, teatru czy Centrum 
Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna. 
Nagroda ta ma charakter wyróżnienia 
honorowego i  zostanie potwierdzona 
statuetką oraz wpisem do Księgi Nagród 
Miasta Tarnowa.

Nagrodę Miasta Tarnowa za osiągnię-
cia w dziedzinie upowszechniania kultury 
otrzymała Restauracja BombayMusic. 
Restauracja jest pomysłodawcą i  organi-
zatorem cyklicznych koncertów „Czwartek 
Jazzowy”, które przyciągają do Tarnowa 
wybitnych muzyków jazzowych. 

Nagrodę Honorową otrzymał ksiądz 
profesor Andrzej Zając, który od 28 lat 
kieruje Chłopięcym Chórem Katedralnym 
„Pueri Cantores Tarnovienses”. W tym czasie 
chór zaprezentował się podczas 483 kon-
certów, w tym 148 poza granicami Polski, 
w 18 krajach Europy.

1 czerwca, w Dniu Dziecka, w samo 
południe, w kinie „Marzenie” dla grupy 
około dwustu dzieci – m.in. wychowanków 
Domów Dziecka, Pogotowia Opiekuńcze-
go i podopiecznych Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego wyświetlony 
został film „Disco Robaczki”. Projekcja 
filmu była prezentem dla najmłodszych 
tarnowian. Z okazji Dnia Dziecka Ryszard 
Ścigała zaprosił grupę dzieci do kina. 

Kino „Marzenie” 
doczekało się 
sporych zmian. 

Za m o ntowa n o  t a m 
s p e c j a l ny,  c y f row y 
projektor, dzięki któ-
remu możliwe będzie 
organizowanie poka-
zów filmów 3D. 

Widzowie przy wej-
ściu otrzymują lekkie, 
pasywne okulary, które 
umożliwiają odbiór ob-
razu 3D.

Nowy projektor słu-
żyć może również do 
pokazów tradycyjnych, dwuwymiarowych 
filmów z  nośników cyfrowych. Projekcje 
cyfrowe odznaczać się będą przede 
wszystkim znacznie wyższą jakością ob-
razu, poprawie ulegnie również jakość 
dźwięku. 

Ceny biletów na projekcje w kinie „Ma-
rzenie” pozostaną bez zmian i wynosić będą 
20 i  16 złotych.  Zakup nowego sprzętu 
dla miejskiego kina kosztował ponad 500 
tysięcy złotych. Częściowo wydatek ten 
pokryty został z budżetu miasta. Samorząd 
przeznaczył na ten cel 300 tysięcy złotych.

Nowe pola 
współpracy 

Projektor 3D w „Marzeniu” 
Tarnów, Biała Cerkiew

Prezent od 
prezydenta na 
Dzień Dziecka 

Nagrody
w dziedzinie kultury

Uhonorowano twórców, organizatorów i mecenasów

Nowy sprzęt w miejskim kinie
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Tarnowski oddział Polskiego Towa-
rzystwa Walki z  Kalectwem otrzymał 
bonifikatę od ceny części jednej z ko-
munalnych nieruchomości. Budynek, 
o którym mowa, będzie przez tę orga-
nizację pożytku publicznego wykorzy-
stywany do celów statutowych.

Tarnowscy radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia Polskiemu 
Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział 
w Tarnowie bonifikaty od ceny części 
budynku przy ulicy Mościckiego 14. Za tę 
nieruchomość Polskie Towarzystwo Walki 
z Kalectwem będzie musiało zapłacić jedy-
nie 1% jej rzeczywistej wartości. W zamian 
za to, organizacja zobowiązuje się do tego, 
że co najmniej przez 10 lat objęty bonifika-
tą lokal będzie wykorzystywany do prowa-
dzenia działalności pożytku publicznego. 
Radni Miasta Tarnowa pozytywnie odnieśli 
się również do propozycji udzielenia Pol-
skiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem 
bonifikaty od opłat z  tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności. 

Ponad 200 tysięcy złotych kosz-
tował remont domu, w  którym 
zamieszka dziesięcioro dzieci 

z Domu Dziecka nr 1 w Tarnowie. Pierw-
sza w mieście Grupa Usamodzielniania 
będzie miała do dyspozycji 120 metrów 
kwadratowych z pokojami, łazienkami, 
garderobą i tym wszystkim, co powinno 
znajdować się w normalnym domu.

Głównym celem funkcjonowania Gru-
py Usamodzielniania jest przygotowanie 
wychowanków do samodzielnego, doro-
słego życia. Grupę mają więc opuszczać 
młodzi ludzie świadomi swojej wartości 
oraz biorący odpowiedzialność za własne 
życie. Prowadzenie prawdziwego domu, 
choć pod okiem opiekunów, będzie na 
pewno dobrą lekcją przed dorosłym i cał-

kiem już samodzielnym 
życiem. W  domu o  po-
wierzchni 120 metrów 
kwadratowych znajdują 
się trzy sypialnie, kuchnie 
z jadalnią, łazienki, garde-
roba, pokój opiekunów 
z  łazienką, a  w  również 
wyremontowanych piw-
nicach pralnia, suszarnia, 
pomieszczenie gospodar-
cze i  siłownia. Wszystkie 
pomieszczenia wyma-
gają jeszcze doposaże-
nia, a  aranżację wnętrz 
i przydomowego ogródka 
pozostawiono jego przy-
szłym mieszkańcom.

Zespół Przychodni Specjalistycz-
nych w Tarnowie obchodził jubile-
usz dziesięciolecia istnienia. Z tej 

okazji wszystkim mieszkańcom Tarnowa 
i regionu ZPS zrobił unikalny prezent – 
uruchomił komorę kriogeniczną wraz 
z  oddziałem dziennym rehabilitacji. 
Prezydent Tarnowa dokonał otwarcia 
nowego budynku przychodni przy ulicy 
Mostowej 6. 

Komora kriogeniczna – zwana po-
wszechnie kriokomorą – jest pierwszą 
tego typu w  regionie tarnowskim. Jej 
działanie polega na leczeniu zimnem. 
W  bardzo niskiej, sięgającej nawet -130 
stopni Celsjusza temperaturze, leczone 
są różne schorzenia, przede wszystkim 
narządów ruchu i  reumatologiczne. Pa-
cjent ubrany w  strój kąpielowy, maskę, 
rękawiczki i  opaskę na uszy wchodzi do 
kriokomory i  eksponuje się na zimno. 
Sesja trwa średnio trzy minuty. Potem 
pacjent ćwiczy na sali około pół godziny. 
Kto może korzystać z kriokomory? Chorzy 
ze skierowaniami od lekarza specjalisty: 
neurologa, ortopedy, rehabilitanta i  reu-

matologa. Ponadto, konieczna 
jest wstępna kwalifikacja lekarza 
ZPS.

Kriokomora powstała w no-
wym budynku na Mostowej 
dobudowanym do „starego” 
obiektu Zespołu Przychodni 
Specjalistycznych. Oba budynki 
połączone są przewiązką i stano-
wią jeden wielki kompleks. Sama 
nowa część ma powierzchnię 
717 metrów kwadratowych. 
Obok kriokomory znajdują się: 
duża sala do ćwiczeń, ponadto 
pokój do odpoczynku, szatnie, 
natryski i bufet.

Na piętrze ulokowano dzien-
ny oddział rehabilitacji otwarty 
przez pięć dni w tygodniu po osiem godzin 
dziennie. Kompleksowa rehabilitacja pro-
wadzona w tym oddziale pozwala na szybki 
powrót do zdrowia pacjentów. 

Powstanie kriokomory i  rehabilitacji 
było możliwe dzięki Gminie Miasta Tar-
nowa, która przekazała działkę Zespołowi 
Przychodni Specjalistycznych. Inwestycja 

finansowana była z  kilku źródeł: Gminy 
Miasta Tarnowa, Zarząd Województwa 
Małopolskiego Starostwa Powiatowego 
w Tarnowie, ze środków PFRON i środków 
własnych.

Budowa rozpoczęta w roku 2009 
trwała rok. Koszt inwestycji wyniósł 5,1 
mln złotych. 

10 lat Zespołu Przychodni Specjalistycznych 

Otwarto kriokomorę 

Mieć własny dom Bonifikata dla
Towarzystwa
Walki z Kalectwem



lipiec 2010 r.

11SPORTwww.sportowy.tarnow.pl

Początek wakacji to również mo-
ment rozpoczęcia akcji „Lato 
w  mieście – Bezpieczne wakacje 

2010”. Bogaty program imprez przygo-
tował Urząd Miasta Tarnowa we współ-
pracy ze szkołami, klubami sportowymi, 
miejskimi instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi. 

380 tysięcy złotych przeznaczono 
w tym roku z miejskiego budżetu na orga-
nizację zajęć dla uczniów spędzających wa-
kacje w Tarnowie. Dzięki tym pieniądzom 
przygotowany został bogaty program 
imprez i zawodów sportowych. 

Tarnowski Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji zaprasza uczniów na basen na Górze 
Świętego Marcina i krytą pływalnię w Mo-
ścicach. W  każdy poniedziałek, środę, 
czwartek, piątek na basen przy ulicy Trau-
gutta uczniowie tarnowskich szkół będą 
mogli za okazaniem legitymacji szkolnej 
kupić bilet za złotówkę. Tak samo będzie 
w  każdy wtorek na pływalni letniej przy 
alei Tarnowskich. 

W hali TOSiR przy ulicy Krupniczej od-
bywać się będą od poniedziałku do piątku 

zajęcia karate i wspinaczki spor-
towej. Przeznaczone są one dla 
grup zorganizowanych, których 
opiekunowie powinni wcześniej 
uzgodnić termin w Tarnowskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

W  pierwszych dniach lipca 
rozegrany zostanie na boisku 
przy ulicy Wojska Polskiego „Mini Mundial” 
- turniej dla drużyn podwórkowych w kate-
gorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Piłkarski „Mini Mundial” odbywał się 
będzie od 5 lipca także na boiskach ZKS 
Unia Tarnów. Zakończenie turnieju zapla-

nowano na 12 lipca. Kolejny 
turniej piłkarski dla uczniów 
szkół podstawowych zorga-
nizowany zostanie 16 lipca 
o 9.30 na boisku „Błękitnych”. 

Dwa turnieje dla młodych 
amatorów piłki nożnej przygo-
tował MKS „Tarnovia”. Pierwszy, 
dla chłopców urodzonych 
w roku 1993 i 1994 rozpocznie 
się 7 lipca o  9.30, drugi, dla 
piłkarzy z rocznika 1995 i 1996 
odbędzie się 21 lipca, również 
o 9.30. 17 lipca o 9.30 „Tarno-

via” zaprasza natomiast na turniej tenisa 
nożnego. Na obiektach sportowych przy 
ulicy Bandrowskiego odbywać się będą 
także w każdy poniedziałek, środę i piątek 
zajęcia piłki nożnej, tenisa stołowego i siat-
kówki, a od 20 lipca we wtorki i czwartki 
zajęcia wspinaczki sportowej. Na 14 lipca 
zaplanowano turniej tenisa stołowego dla 
dziewcząt i chłopców. 

Międzyszkolny Klub Sportowy Pa-
łac Młodzieży przygotował na pierwszy 
miesiąc wakacji dwie edycje Wakacyjnej 

Olimpiady Sportowej, które odbędą się 7 
i 14 lipca na terenie Stada Ogierów w Kliko-
wej, a w przypadku niesprzyjającej pogody 
w hali przy ulicy Krupniczej. 

Do Wakacyjnej Akademii Kaneńskiej 
2010 zaprasza od 28 czerwca do 2 lipca 
i  od 26 do 30 lipca Katolickie Centrum 
Edukacji Młodzieży „Kana”. Parafialny 
Uczniowski Klub Sportowy „Karolina” 
organizuje w sali Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich przy ulicy Marii Dąbrowskiej 41 
trzy turnieje szachowe w kolejne soboty 
– 3, 10 i 24 lipca. 

Na „wtorki z  Iskrą” zaprasza 13, 20 
i 27 lipca Klub Sportowy. Początek zajęć 
na stadionie przy ulicy Krzyskiej o  go-
dzinie 9.30. 

„Dni otwartej strzelnicy” organizuje 
na strzelnicy przy ulicy Krzyskiej przez cały 
lipiec we wtorki i czwartki od godziny 10.00 
Tarnowski Klub Strzelecki LOK.

Na kortach Tarnowskiego Klubu Teni-
sowego przy ulicy Romanowicza odbywać 
się będą zajęcia i turnieje tenisa ziemnego 
i mini-tenisa. 

Młodzi tarnowianie będą mogli wziąć 
również udział w zajęciach kartingowych. 
7, 8 i 9 lipca od godziny 12.00 na tor Speed 
Race na terenie Zakładów Mechanicznych 
zaprasza Tarnowskie Towarzystwo Sporto-
wo Kulturalne „K-Team”. Natomiast 11 lipca 
o  9.00 rozpoczną się Wakacyjne Zawody 
z cyklu Karting Summer Cup 2010.

Lipiec w Tarnowie
Bezpieczne wakacje 2010

14 działających na terenie Tar-
nowa klubów sportowych uzyskało 
dofinansowanie do organizowanych 
w  okresie wakacji obozów i  zgrupo-
wań sportowych. Samorząd prze -
znaczył na ten cel kwotę ponad 170 
tysięcy złotych.

Obóz sportowo-rekreacyjny zorgani-
zuje Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Nie-
pełnosprawnych „Start”. Letni obóz sporto-
wy w Nowym Sączu dla dzieci i młodzieży 
uprawiającej tenis ziemny przygotował UKS 
Kserkom Tenis Klub. Do Jordanowa wyjadą 

siatkarze Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Iskierka Krzyż” i „Soko-
ła” Tarnów. 

W  Mielnie, Zawoi, Władysławowie, 
Limanowej, Gdyni i Gródku n. Dunajcem 
trenować będą zawodniczki i zawodnicy 
sekcji sportowych Pałacu Młodzieży – 
piłki ręcznej, koszykówki, szermierki 
i judo. 

Obozy wakacyjne dla młodych koszy-
karzy, piłkarzy i  lekkoatletów organizuje 
również dzięki dofinansowaniu samorządu 
zakładowy Klub Sportowy Unia Tarnów. 

Brydżyści podnosić będą swoje umiejęt-
ności podczas obozu w Poroninie. 

Na terenie Tarnowa odbędzie się nato-
miast obóz sportowo -rekreacyjny siatkarek 
UKS „Jedynka” oraz zgrupowanie młodych 
jeźdźców z Ludowego Klubu Sportowego 
w Klikowej. 

Organizacja wakacyjnych zajęć i zgru-
powań dla młodych sportowców ma na 
celu poszukiwanie dzieci i  młodzieży 
uzdolnionej sportowo, prowadzenie na-
boru i selekcji kandydatów oraz wspieranie 
rozwoju sportowych talentów.

Letnie obozy sportowe
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Od 18 czerwca otwarta jest pływalnia letnia Tarnow-
skiego Ośrodka Sport i Rekreacji na Górze Św. Marcina. 
Równocześnie zamknięta została kryta pływalnia przy 
ulicy Piłsudskiego.

W czerwcu tradycyjnie otwarta została pływalnia letnia 
na Górze św. Marcina. Basen czynny jest codziennie w go-
dzinach 10.00 – 19.00 i  podobnie jak w  latach ubiegłych, 
ceny biletów zróżnicowane będą w  zależności od pory 
dnia, z  ulg korzystać będą mogły także dzieci i  młodzież 
Bilet normalny kosztuje 8 złotych, za bilet ulgowy dla 
uczniów szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej oraz studentów zapłacić trzeba 4 złote.  
Niższa jest opłata popołudniowa, obowiązująca od godziny 
16.00. Bilet normalny kosztuje 4.50 zł, a  ulgowy – 3 złote. 
Równocześnie z powodu modernizacji budynku zamknięty 
został basen przy ulicy Piłsudskiego. 

64 najlepszych juniorek i juniorów 
w kraju wzięło udział w Mistrzostwach 
Polski Juniorów we wspinaczce sporto-
wej w konkurencji na prowadzenie i na 
czas. Zawody odbywały się w  hali Tar-
nowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
ich organizatorami byli Polski Związek 
Alpinizmu oraz TOSiR. 

 W konkurencji na prowadzenie tarno-
wianie wywalczyli trzy medale – brązowy 
w  kategorii juniorek młodszych zdobyła 
Izabela Janis, reprezentująca MKS Pałac 
Młodzieży, a  złoty i  srebrny medal w  ka-
tegorii młodzieżowej podzieliły między 
siebie siostry Klaudia i  Sylwia Buczek 
z „Tarnovii”. Tytuły mistrzowskie w tej kon-
kurencji wywalczyli ponadto: Katarzyna 
Ekwińska (KW Toruń) w rywalizacji juniorek 
młodszych, Patrycja Gawlas (KW Jastrzę-
bie) wśród juniorek, Piotr Schab (Korona 
Kraków) w  grupie juniorów młodszych, 
Aleksander Raczyński z Łodzi w kategorii 
juniorów i  Kamil Mazur (KW Jastrzębie) 
w gronie młodzieżowców. 

Lepiej powiodło się re-
prezentantom gospodarzy 
w rywalizacji na czas, w której 
tarnowianki i  tarnowianie 
zdobyli łącznie siedem me-
dali, w  tym trzy złote. W ka-
tegorii juniorek młodszych 
tytuł mistrzowski wywalczyła 
Izabela Janis (MKS PM), a brą-
zowy medal jej koleżanka 
klubowa Anna Brożek. W ka-
tegorii młodzieżowej kolejny 
tytuł zdobyła Klaudia Buczek, 
a Sylwia Buczek zajęła drugie 
miejsce. Dwa medale wywal-
czyli także juniorzy młodsi, srebrny zawisł 
na szyi Michała Szeremety, a  brązowy 
przypadł Jackowi Kaczanowskiemu. 
Mistrzem Polski Juniorów został również 
Marcin Dzieński z MKS PM. 

Tuż za podium, na czwartych miej-
scach w  swoich kategoriach wiekowych 
uplasowali się w  tej konkurencji: Żaneta 
Kajmowicz (MKS „Tarnovia”), Mateusz Mu-

cha (MKS „Tarnovia”) i Olga Karaśkiewicz, 
również zawodniczka „Tarnovii”. 

Na najwyższym podium w poszcze-
gólnych kategoriach stanęli ponadto: 
Aleksandra Rudzińska („Skarpa” Lublin) 
w rywalizacji juniorek, Jakub Kozłowski 
(„Skarpa” Lublin) juniorów młodszych 
oraz Mateusz Puzoń w gronie młodzie-
żowców.

X Tarnowska Olimpiada Przedszkolaków odbyła się w hali 
„Jaskółka”. Pierwotnie zmagania najmłodszych tarnowian miały 
odbyć się 5 czerwca podczas Święta Miasta, ale ze względu na 
sytuację powodziową impreza została przeniesiona na inny 
termin. 

 O  godzinie 10.00 jubileuszową edycję Tarnowskiej Olimpiady 
Przedszkolaków otworzył prezydent Ryszard Ścigała. W zmaganiach 
wzięło udział 28 tarnowskich przedszkoli publicznych, w konkuren-
cjach sportowych oraz w  występach artystycznych uczestniczyło 
około 500 dzieci.

Po zakończeniu każdego występu artystycznego, dzieci biorące 
w nim udział wraz z opiekunem nagradzane były medalami i koloro-
wymi piłeczkami.

Każde przedszkole 
otrzymało także puchar 
oraz sprzęt sportowy.

Pomysłodawcą Olim-
piady Przedszkolaków 
była przed 10 laty Maria 
Burnagiel, organizato-
rem imprezy jest od sa-
mego początku Uczniow-
ski Klub Sportowy „Lider” 
przy Zespole Szkół Me-
chaniczno-Elektrycznych 
w Tarnowie. Impreza fi-
nansowana jest z budże-
tu miasta Tarnowa.

Najlepsi wspinacze ponownie w Tarnowie 

Rywalizowali
najmłodsi

Pora na basen
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Drużyna MPEC Tarnów wywalczyła 
tytuł Mistrza Polski Młodzików w  bry-
dżu sportowym. Turniej rozegrano 
w  Krakowie, a  tarnowianie zwyciężyli 
również w klasyfikacji par oraz szkół. 

Tarnowianie wygrali wszystkie kla-
syfikacje. Mistrzami Polski Młodzików 
w parach zostali Błażej Krawczyk (MPEC 
Tarnów) i Przemek Picheta (CKiS Skawina), 
a  na siódmym miejscu w  gronie 77 par 
uplasowała się para reprezentantów MPEC 
Krzysztof Cetera i Mateusz Gaudyn.

Drużyna w składzie: Błażej Krawczyk 
- Przemysław Picheta i  Michał Krysa 
- Jędrzej Hycnar zwyciężyła również 
w klasyfikacji teamów, pokonując 34 inne 
zespoły, a w klasyfikacji szkół na pierwszej 
pozycji znalazła się Szkoła Podstawowa nr 
18 z Tarnowa. 

15 czerwca w Tarnowie przy powsta-
jącej Galerii Gemini Jasna odbyło się 
Kryterium Kolarskie im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego poprzedzające Małopolski 
Wyścig Górski. Zwycięzcą kryterium został 
Czech Martin Zlamalik, który wyprzedził 
dwóch Polaków – Mateusza Komara i Bła-
żeja Janiczaka. Na starcie tarnowskiego 
kryterium stanęło 82 zawodników. 

Zawody ukończyło 57 kolarzy, naj-
lepszy okazał się Czech Martin Zlamalik 

z grupy Sunweb – Revor. Na drugim i trze-
cim miejscu kryterium ukończyli Polacy – 
Mateusz Komar i Błażej Janiczak z grupy 
Mróz Active Jet. 

Zwycięzca uz yskał  28 punktów 
na trasie kryterium, kolejny zawod-
nicy wywalczyli odpowiednio 17 i  12 
punktów. 

Organizatorami kryterium byli Ma-
łopolski Związek Kolarski i  Urząd Miasta 
Tarnowa.

Jubileusz pięćdziesięciolecia obcho-
dzi w tym roku sekcja piłki ręcznej 
Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Wiel-

ka jubileuszowa gala odbyła się w  sali 
teatralnej Pałacu Młodzieży.

To już pół wieku... Dokładnie od wrze-
śnia 1960 roku na mapie polskiej piłki ręcz-
nej zaczął istnieć ośrodek tarnowski. Z roku 
na rok coraz mocniejszy, mogący pochwalić 
się w  swojej historii wieloma sukcesami, 
odnoszonymi także na międzynarodowych 
parkietach. Ośrodek, który polskiemu 
szczypiorniakowi dał kilkuset za-
wodników klasy międzynarodowej, 
kilkudziesięciu trenerów i  instruk-
torów, którzy na różnych etapach 
swojej kariery pracowali z  najlep-
szymi w  tej dyscyplinie sportu.  
Warto pamiętać, że wszystko, co 
wiąże się z piłką ręczną w Tarnowie 
rozpoczęło się na boiskach ów-
czesnego Młodzieżowego Domu 
Kultury, dzisiaj Pałacu Młodzieży. 
Pierwszy punkt obchodów jubi-
leuszu – konferencja metodyczna 
„Teoria i  metodyka piłki ręcznej”- 

odbył się 21 maja. 31 maja zorganizowano 
turnieje dla dzieci z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Dziecka. Zawody odbyły się 
na boisku przy Szkole Podstawowej nr 15 
w Tarnowie i w hali Tarnowskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ulicy Krupniczej. 

Zamykająca jubileuszowe obchody 
Gala Pięćdziesięciolecia odbyła się nato-
miast 4 czerwca w  sali teatralnej Pałacu 
Młodzieży. Tego samego dnia o 17.00 roze-
grano w hali przy ulicy Krupniczej turnieje 
oldboyów. 

Z  okazji Roku Miasta Tarnowa, 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Tadeusza 
Kościuszki zorganizowała Międzyszkol-
ny Turniej Siatkówki. 

W imprezie wzięły udział reprezen-
tacje szkół podstawowych nr 1, 2, 5, 8, 
18 oraz Zespołu Szkół Niepublicznych 
Stowarzyszenia „Siódemka” . 

Celem zawodów była nie tylko spor-
towa rywalizacja, ale także uczczenie 
pamięci Agaty Mróz–Olszewskiej , 
tarnowianki, wielkiej polskiej siatkarki, 
dwukrotnej mistrzyni Europy. Najlepsze 
w turnieju dziewcząt okazały się drużyny 
Szkoły Podstawowej nr 18, Szkoły Podsta-
wowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 8. 
W turnieju chłopców na podium stanęli 
reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2, 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podsta-
wowej nr 18. 

Wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, a zwycięzcy puchary. 

Międzyszkolny
turniej
siatkówki

Tarnowianie
Mistrzami
Polski 

Jubileusz tarnowskiego 
szczypiorniaka

Czech najlepszy w Tarnowie 
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Jakie prawa ma konsument, który 
nabył towar przez Internet, z katalo-
gu albo ulegając namowom pięknej 

prezenterki z telewizora lub muskular-
nego siłacza? Czy można zwrócić tak 
zakupiony towar w każdym czasie, np. 
gdy okaże się, że nam nie odpowiada? 

Szczególne typy umów konsumenc-
kich jakim są umowy przy wykorzystaniu 
środków porozumiewania się na odległość 
(tzw. umowy zawierane na odległość) 
wymusiły sformułowanie szczególnych 
zasad gwarantujących ochronę interesów 
słabszej strony umowy jaką jest konsument.

W  przypadku, gdy kupujemy na od-
ległość za pośrednictwem np. Internetu, 

poczty elektronicznej, reklamy prasowej 
z wydrukowanym formularzem zamówie-
nia, katalogu, telefonu, radia czy telewizji, 
również musimy mieć się na baczności 
i  przed podpisaniem umowy dokładnie 
wszystko przeczytać. Zwłaszcza te wszyst-
kie informacje, które są napisane drobnym 
druczkiem i wszelkiego rodzaju odnośniki. 
Przy umowach na odległość odpada ele-
ment technik manipulacji stosowanych 
przez akwizytorów, jednakże zastępuje go 
niezwykle sugestywnie stworzona strona 
internetowa, lub katalog, albo też odpo-
wiednio działająca na psychikę prezentacja 
telewizyjna. Podczas zawierania umowy na 
odległość nikt z nami miło nie rozmawia 
i nie zagaduje, gdy czytamy umowę. Mamy 
więc ten komfort, że informacje na temat 
oferty oraz samą umowę kupna-sprzedaży 
możemy np. czytać w spokoju i tyle razy, ile 
tylko chcemy. Należy też koniecznie spraw-
dzić, czy wszystkie podpisywane przez nas 
egzemplarze umowy mają taką samą treść, 
tzn. czy rzeczywiście są jednobrzmiące. 
Często sprzedawcy oferują nam sprzedaż 
wiązaną proponując zakup oferowanego 
towaru na raty, w  ramach kredytu kon-
sumenckiego. Musimy jednak pamiętać, 

że taki kredyt przeważnie 
znacznie podnosi nam koszt 
samej usługi. Poza tym, 
z  umowy kredytu bardzo 
trudno jest zrezygnować po 
upływie 10 dni od jej podpi-
sania. W wielu przypadkach 
w umowie kredytu znajduje 
się również zastrzeżenie, że 
niewywiązanie się sprzeda-
jącego z umowy nie zwalnia 
nas z terminowego regulo-
wania należności wynika-
jących z  umowy kredytu.  
Podobnie jak w  przypad-
ku umów zawieranych poza lokalem 

przedsiębiorstwa, tak 
i  w  przypadku umów 
zawieranych na odle-
głość przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy 
w  terminie 10 dni od 
dnia wydania rzeczy, 
a  gdy umowa dotyczy 
świadczenia usługi ter-
min ten liczy się od dnia 
jej zawarcia. Oczywiście, 
musimy oddać towar 
w stanie niezmienionym, 
a jeśli wpłacaliśmy jakieś 

pieniądze, to należy nam się ich zwrot 
z odsetkami.

Jeżeli nie postanowiono inaczej, 
przedsiębiorca powinien wykonać umo-
wę zawartą na odległość najpóźniej 
w  terminie trzydziestu dni po złożeniu 
przez nas oświadczenia woli o  zawarciu 
umowy. Umowa nie może w żaden sposób 
nakładać na nas obowiązku zapłaty ceny 
lub wynagrodzenia przed otrzymaniem 
towaru. Umowa powinna natomiast okre-
ślać miejsce i sposób składania reklamacji, 
nie powodujące nadmiernych kosztów po 
stronie konsumenta.

Jest to o  tyle ważne, bowiem, jeżeli 
towar zakupiony przez Internet ma wady, 
które ujawnią się już po upływie dziesię-
ciodniowego terminu przysługującego 
konsumentowi na odstąpienie od umo-
wy, to aby nie stracić swoich pieniędzy, 
konsument ma prawo reklamować go na 
ogólnych zasadach, tak jak w razie nabycia 
go w sklepie (z tytułu niezgodności towaru 
z umową). 

W  wypadku odstąpienia od umowy 
przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć 
na piśmie zwrot świadczenia, a jeżeli towar 
miał być zakupiony z wykorzystaniem kre-
dytu lub pożyczki udzielonej przez przed-
siębiorcę albo gdy umowa przewidywała 
wykorzystanie kredytu udzielonego na 
podstawie porozumienia kredytodawcy 
z  przedsiębiorcą, odstąpienie od umowy 
zawartej na odległość jest skuteczne także 
wobec zawartej przez nas umowy kredytu 
lub pożyczki.

Spełnienie świadczenia niezamó-
wionego przez konsumenta następuje 
na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na 
konsumenta żadnych zobowiązań.

Krzysztof Podgórski
Miejski Rzecznik Konsumentów

w Tarnowie

Handel na odległość

Przepisów o umowach 
zawieranych na odległość 
nie stosuje się do umów:

 Ø z wykorzystaniem automatów sprzeda-
jących,

 Ø z wykorzystaniem innych automatów 
umieszczonych w miejscach prowadze-
nia handlu,

 Ø  dotyczących inwestycji kapitałowych,
 Ø ubezpieczenia, w tym o członkostwo w 

otwartych funduszach emerytalnych, 
oraz reasekuracji,

 Ø związanych z wykonywaniem czynności 
bankowych oraz takich samych czynno-
ści dokonywanych przez spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe,

 Ø  rent,
 Ø dotyczących terminowych operacji 

finansowych i opcji,
 Ø zawartych z operatorami telekomuni-

kacji przy wykorzystaniu publicznych 
automatów telefonicznych,

 Ø dotyczących nieruchomości, z wyjąt-
kiem najmu,

 Ø  sprzedaży z licytacji
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Wydział  G osp o dark i 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu 

Miasta Tarnowa przypomina 
właścicielom, zarządcom, admi-
nistratorom terenów o obowiąz-
ku dotyczącym prawidłowego 
utrzymania drzew i  krzewów 
rosnących na terenach nieru-
chomości, będących w  ich po-
siadaniu. 

Na wykonanie cięć pielęgna-
cyjnych nie jest wymagane ze-
zwolenie, jednak należy pamiętać, 
iż wszelkiego rodzaju zabiegi po-
winny być wykonywane w sposób 
profesjonalny, zgodnie z  zasadami sztuki 
ogrodniczej, bez uszkodzenia lub zniszcze-
nia drzewa, czy krzewu. Jeżeli właściciel nie 
posiada kwalifikacji, powinien zlecić prace 
osobie, która ma odpowiednie upraw-
nienia. Wyjątek stanowią tereny wpisane 
do rejestru zabytków, gdyż wszelkiego 
rodzaju zabiegi związane z  pielęgnacją 
zieleni wymagają uzyskania zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Do najczęściej stosowanych zalicza się 
cięcia pielęgnacyjne, sanitarne, w koronach 
drzew polegające na usuwaniu pędów, ga-
łęzi i konarów chorych, martwych lub poła-
manych. Cięcia pielęgnacyjne prześwietla-
jące to cięcia mające na celu zmniejszenie 
naporu oddziaływania wiatru, poprawę 
warunków świetlnych oraz asymilacyjnych, 
czyli poprawę warunków życia i  rozwoju 
drzewa. Bardzo istotne są cięcia bezpie-
czeństwa, polegające na wykonaniu prac 
koniecznych dla ograniczenia zagrożenia 

ludzi i mienia przez stare lub uszkodzone 
drzewa. Często drzewa poddane takim 
zabiegom są zniekształcone, osłabione 

i z  tego powodu wymagają ustawicznej 
kontroli. Cięcia techniczne natomiast mają 
na celu likwidację zagrożeń i kolizji drzew 
z urządzeniami technicznymi lub architek-
turą. Polegają głównie na skracaniu i usu-
waniu konarów wystających nad dachy, 
gałęzi zasłaniających światło i niszczących 
budynek, czy gałęzi kolidujących z liniami 
energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Cięcie drzew jest bardzo ważnym 
elementem ich pielęgnacji i  leczenia, 
dlatego zabiegi te muszą być dostoso-
wane to stanu zdrowotnego drzewa, 
jego fazy rozwojowej oraz konstrukcji. 
Poszczególne gatunki posiadają zróżni-
cowane możliwości regeneracyjne. Lepiej 
regenerują się: lipy, klony jesionolistne, 
dęby, topole, wierzby, jesiony i cisy, gorzej 
kasztanowce, robinie, wiązy, buki, brzo-
zy, klony (z wyjątkiem jesionolistnych).  
Słabo regenerują się drzewa iglaste, z wy-

jątkiem modrzewi, żywotników 
i  cisów. Drzewa iglaste przycinać 
można przez okres całego roku. 
Natomiast w  przypadku drzew 
liściastych, z  wyjątkiem: brzo-
zy, grabu, klonu, cięcia żywych 
części drzew  należy wykonać po 
rozpoczętej wegetacji - w okresie 
od czerwca do września. W przy-
padku orzecha, skrzydłorzecha 
i  orzesznika cięcia wykonuje 
się od  15 lipca do  15 sierpnia.  
Przy planowaniu tego rodzaju za-
biegów, jak również przy wycina-
niu drzew i krzewów na podstawie 
stosownego zezwolenia należy 

przestrzegać okresu ochronnego miejsc 
lęgowych ptaków chronionych. Na podsta-
wie ustawy o ochronie przyrody w terminie 
do 1 marca do 15 października zakazuje się 
usuwania gniazd ptasich m.in. z terenów 
zieleni, co należy wziąć pod uwagę pod-
czas wykonywania powyższych zabiegów.

Najczęściej popełnianym błędem przy 
pielęgnacji drzew jest zbyt intensywne 
cięcie, czyli usunięcie powyżej połowy 
korony masy asymilacyjnej. Młode drzewa 
są w stanie odrodzić się po takiej redukcji, 
jednak starsze zaczynają obumierać. Po-
nadto drzewa poddane cięciu powinno się 
obserwować, a nie pozostawiać bez dalszej 
kontroli. Cięcie zbyt grubych gałęzi może 
doprowadzić do uszkodzenia drzewa.

(według opracowania 
prof. dr. hab. inż. M.Siewniak 

oraz www.krakow.pl)

Pielęgnacja drzew i krzewów

Pomimo braku podstaw prawnych 
do  udzielania uzgodnień w  zakresie 
cięć   pielęgnacyjnych Prezydent Miasta 
na  podstawie art. 88 ustawy o  ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220  
z późn. zm.) ma obowiązek naliczenia 
administracyjnej kary pieniężnej z  tytułu 
zniszczenia drzew lub krzewów spowodo-
wanego niewłaściwą pielęgnacją. Kara ta 
jest naliczana właścicielowi (posiadaczowi 
nieruchomości), mimo, że wykonanie cięć 
zlecone zostało innemu podmiotowi lub 
osobie. Dlatego tak ważne jest, by zabiegi 
związane z pielęgnacją zieleni były wyko-
nywane przez fachowców.
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W  dniu 15 czerwca z  okazji 
obchodów Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska w Parku 

Strzeleckim w Tarnowie odbyło się uro-
czyste podsumowanie akcji zbiórki bate-
rii, organizowanej wspólnie przez Urząd 
Miasta Tarnowa oraz Spółdzielnię Pracy 
ARGO-FILM oraz zbiórki opakowań 
plastikowych, organizowanej wspólnie 
z Przedsiębiorstwem Obrotu Surowcami 
Wtórnymi KOMETAL. 

Tegoroczny rezultat zbiórki baterii 
– 5123 kg – jest najlepszym w  histo-
rii tej akcji, a  indywidualny rekordzista 
zebrał 32 330 sztuk. Zebrane ogniwa 
zostaną unieszkodliwione w  sposób nie 
zagrażający środowisku. Także dobry 
wynik osiągnięto w  zbieraniu butelek 
plastikowych – ponad 20 ton popular-
nych PET-ów przekazano do recyklingu. 

Zostaną przerobione – być może posłużą 
do wytworzenia popularnych polarów.  
Podsumowano też wiosenną akcję „Sprzą-
tanie Wątoku”. Jak co roku wzięło w  niej 

udział ponad 200 uczest-
ników, uczniów tarnow-
skich szkół: Szkoły Pod-
stawowej nr 15, Gim-
nazjum nr 1, IV Liceum 
Ogólnokształcącego, 
Zespołu Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych, 
Zespołu Szkół Technicz-
nych, Zespołu Szkół Bu-
dowlanych, Hufca Pracy 
OHP 6-23, wędkarzy oraz 
osadzonych w Zakładzie 
Karnym w  Tarnowie - 
Mościcach. Wynik ostat-
niej akcji – trzy tony zebranych odpadów 
– świadczy o mniejszym zanieczyszczeniu 
otoczenia potoku przepływającego przez 
centrum Tarnowa.

Podczas święta wręczona została po 
raz czwarty statuetka „Tar-
nowskiego Ekologa” osobie 
szczególnie wyróżniającej 
się w pracy na rzecz środo-
wiska i  ochrony przyrody. 
Wybór nie był łatwy, do 
tegorocznej nagrody nomi-
nowani byli m.in.: Monika 
Faron-Miśtak, RDN Ma-
łopolska, Bożena Krasoń, 
dyrektor Przedszkola Pu-
blicznego Nr 17, Małgorza-
ta Wróbel z Gimnazjum Nr 
6, Jerzy Zawartka – Zespół 
Parków Krajobrazowych 

Województwa Małopolskiego, Dariusz 
Skrzypek – ARGO-FILM, Aneta Kita – KO-
METAL, Wiesław Kuldanek – MPGK oraz 
firmy: MPEC, Planta, Wialan, Wes-bud.

Kapituła składająca się z  dotychcza-
sowych laureatów postanowiła przyznać 
ten zaszczytny tytuł za rok 2010 Monice 
Faron - Miśtak. 

Laureatka jest dziennikarką od lat 
związaną z regionalnymi mediami. W spo-
sób szczególny zaangażowała się w dzia-
łania związane z  edukacją młodego po-
kolenia oraz medialną promocją działań 
lokalnych. Bezinteresownie wspiera przed-
sięwzięcia podejmowane przez placówki 
oświatowe; bierze udział w  spotkaniach, 
prowadzi prelekcje, pogadanki, konkursy. 
W radiu RDN organizuje spotkania z dzieć-
mi i młodzieżą, promuje ważne społecznie 
inicjatywy. Prowadzi wywiady mające na 
celu podnoszenie świadomości, wiedzy 
i umiejętności przyrodniczej oraz proekolo-
gicznej. Jest pomysłodawcą i realizatorem 
audycji radiowych upowszechniających 
tematykę ekologiczną, promujących dzia-
łania podejmowane przez mieszkańców 
naszego miasta. Jest autorką magazynu 
radiowego „Eko-aktywni”. 

Z  powodu powodzi przesunięty 
został termin zgłoszeń do te-
gorocznej edycji konkursu na 

najpiękniejszy ogród i balkon „Zielony 
Tarnów 2010”. Wszyscy chętni mogą 
zgłaszać swój udział w konkursie nie do 
30 czerwca, jak pierwotnie zakładano, 
ale do 30 lipca. 

Konkurs na najpiękniejszy ogród 
i  balkon organizowany jest w Tarnowie 
po raz 11. Organizator – Urząd Miasta Tar-
nowa zaprasza wszystkich mieszkańców 
Tarnowa posiadających zadbane ogrody 
i ciekawie zagospodarowane roślinnością 
balkony do zgłoszenia ich do konkursu 
oraz szkoły, przedszkola i  inne instytucje 

„Zielony Tarnów” – 2010 - przesunięty termin zgłoszeń 

Konkurs na najpiękniejszy
ogród i balkon
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z terenu Tarnowa do prezentacji 
swoich osiągnięć w urządzaniu 
zieleńców. 

Zgłoszenia do konkursu 
można składać w Biurze Obsługi 
Mieszkańców UMT, przy ulicy 
Nowej 4, w Referacie Ochrony 
Środowiska UMT, przy ulicy Gol-
dhammera 3 lub przekazywać 
drogą elektroniczną na adres: 
w.srodowiska@umt.tarnow.pl. 
Formularze uczestnictwa w kon-
kursie są dostępne w Urzędzie 
Miasta oraz na stronie interne-
towej. Termin przyjmowania 
zgłoszeń mija dnia 30 lipca.

Konkurs wyłoni obiekty wyróż-
niające się estetyką i kompozycją 
roślin, w czterech odrębnych katego-
riach: balkon, ogród dla mieszkańców 
domów jednorodzinnych, ogród dla 
mieszkańców budynków wieloro-
dzinnych, ogród dla przedszkoli, szkół, 
zakładów pracy, instytucji itp.

Komisja konkursowa do końca 
sierpnia tego roku dokona przeglądu i 
oceny zgłoszonych obiektów. Uroczy-
ste zakończenie konkursu planujemy 
na październik. Zwycięzcy otrzymają 
atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez Urząd Miasta Tarnowa oraz 
sponsorów.

ZWYCIĘZCY AKCJI ZBIÓRKI BATERII:
Kategoria „PLACÓWKA OŚWIATOWA”:
Przedszkole Publiczne nr 27 – 5,313 kg/1 ucznia
Najlepsza Szkoła Podstawowa:
Szkoła Podstawowa nr 10 – 0,882 kg/1 ucznia
Najlepsza Szkoła Ponadpodstawowa:
Gimnazjum nr 11 – 1,423 kg/1 ucznia 

Kategoria „ZBIERACZ”
Najlepszy Zbieracz wyłoniony z przedszkola i szkoły podstawowej: 
1 miejsce: Bartłomiej Bysiek – 2 808 szt. (Szkoła Podstawowa nr 9 )
2 miejsce: Urszula Jakubiec – 2 372 szt. (Przedszkole Publiczne nr 27)
3 miejsce: Maria Kalemba – 2 157 szt. (Szkoła Podstawowa nr 15)
Wyróżnienie: Sandra Leśniak z Przedszkola Publicznego nr 34 
Najlepszy Zbieracz wyłoniony z gimnazjum i szkoły średniej:
1 miejsce: Michał Jakubowski – 32 330 szt. (Gimnazjum nr 11)

2 miejsce: Miłosz Wróbel – 23 230 szt. (Gimnazjum nr 11)
3 miejsce: Patrycja Dalach – 18 154 szt. (Gimnazjum nr 11) 
W zbieraniu opakowań plastikowych najlepsi okazali się: 

Kategoria „SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE”:
1 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9 - 2 920 kg
2 miejsce: Gimnazjum nr 11 – 2 620 kg
3 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 15 – 1 740 kg
Wyróżnienie: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 430 kg
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa nr 10 – 1 150 kg
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 140 kg

Kategoria „PRZEDSZKOLA”
1 miejsce: Przedszkole Publiczne nr 34 – 1 290 kg
2 miejsce: Przedszkole Publiczne nr 4 – 820 kg 
3 miejsce: Przedszkole Publiczne nr 8 – 680 kg. 
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Obecnie w Tarnowie znajduje się 
38 pomników przyrody ożywio-
nej, a wśród nich  dąb szypułko-

wy „Kościuszko” oraz grupa 14 drzew 

u zbiegu ulic Najświętszej Marii Panny 
i Narutowicza.

Dąb szypułkowy „Kościuszko” został 
ustanowiony pomnikiem przyrody w 1993 
roku, a jego obwód wynosi 415 cm. Drzewo 
znajduje się przy ulicy Piłsudskiego. Rośnie 
pomiędzy boiskami KS „Błękitni” a stawem 
„Kantoria”, powstałym po wyrobisku gliny 
dla nieistniejącej już cegielni. Dąb ten dzię-
ki wielkim rozmiarom i usytuowaniu blisko 
osi drogi, ukazuje się powoli oczom spa-
cerujących od strony Parku Strzeleckiego. 

Uwagę przyciąga również grupa 14 
drzew różnych gatunków (lipy, kasztanow-
ce, jesiony, klon, brzoza o obwodach 54-268 
cm), znajdujących się wokół drewnianego 
kościoła Matki Bożej Szkaplerznej u zbiegu 
ulic Najświętszej Marii Panny i Narutowicza. 
Warto zwrócić uwagę na pięć drzew o ob-
wodach około dwóch metrów, a zwłaszcza 
lipę w północnej części obiektu, która do 
późnej jesieni zachowuje zielone liście. 

Resztę zadrzewienia stanowią młode 
drzewa o obwodach poniżej półtora metra. 
Drzewostan został ustanowiony pomni-

kiem przyrody w  1987 roku, pierwotnie 
pomnik składał się z 19 drzew, jednak ze 
względu na bardzo zły stan najstarszych 
drzew i  zagrożenie dla zabytkowego ko-
ścioła, kilka z nich wycięto. 

Tarnowskie pomniki przyrody (II)

Dąb „Kościuszko”
Drzewa przy kościółku MB Szkaplerznej

Wakacyjna przyroda
w obiektywie
Wydział Gospodarki Komunal-

nej i  Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Tarnowa ogła-

sza Konkurs Fotograficzny „Wakacyjna 
Przyroda”. Konkurs ma charakter 
otwarty i przeznaczony jest dla wszyst-
kich osób amatorsko zajmujących się 
fotografią. Prace będą przyjmowane 
do 30 września. 

Na konkurs należy zgłaszać fotogra-
fie, wykonane na terenie Miasta Tarnowa 
i  w  najbliższej okolicy, o  następującej 
tematyce: przyroda (w tym również krajo-
braz) Miasta Tarnowa i okolic oraz zabytki 
i architektura Miasta Tarnowa. 

Prace będą przyjmowane w Referacie 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa 
przy ul. Goldhammera 3 /tel. 0-14 68-82-866. 

Konkurs jest organizowany dzięki 
dofinansowaniu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w  Krakowie oraz Gminy Miasta 
Tarnowa. Dla autorów najlepszych prac 
przewidziano atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie internetowej www.tarnow.pl w dzia-
le kultura, zakładce aktualności kulturalne.
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Dąb „Kościuszko”
Drzewa przy kościółku MB Szkaplerznej




