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Adam Bartosz, dyrektor Muzeum Okręgowego urodził się 22 
stycznia 1947 roku w Zielonej Górze. Jako młodzieniec prze-

niósł się do Tarnowa, gdzie w  1966 roku ukończył szkołę śred-
nią – Technikum Chemiczne o specjalności aparatura pomiarowa. 
Przez 10 miesięcy pracował na Zakładach Azotowych. W 1967 roku 
został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na etno-
grafię. Podczas studiów zainteresował się życiem Cyganów na Spi-
szu, Orawie i Podhalu, poznając je w czasie praktyk studenckich. 

Pracę magisterską obronił w 1972 roku. Tematem opracowa-
nia było tradycyjne życie Cyganów na Spiszu. W tym samym roku, 
w  październiku, rozpoczął pracę zawodową w  tarnowskim Mu-
zeum jako młodszy asystent w Dziale Etnograficznym. W 1973 ro-
ku awansował na kierownika tego działu. 

Po ukończeniu Podyplomowego Studium Muzeologicznego 
w Krakowie w 1979 roku otrzymał dyplom muzeologa. W tym sa-
mym roku zorganizował wystawę „Cyganie w kulturze polskiej”. 
Była to pierwsza ekspozycja na ten temat w Polsce. 

W listopadzie 1980 roku otrzymał propozycję objęcia stano-
wiska dyrektora Muzeum, był pełniącym obowiązki, a 1 kwietnia 
1981 roku został dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 

Wiele czasu poświęca swoim pasjom: kulturze Romów i hi-
storii Żydów. W 1982 roku zrealizował pierwszą po wojnie wysta-
wę poświęconą Żydom (poza Żydowskim Instytutem Historycz-

nym), pt. „Żydzi w Tarnowie”. Był jed-
nym z inicjatorów powołanego w 1988 
roku Komitetu Opieki nad Zabytkami 
Kultury Żydowskiej, któremu prezesuje 
od 1990 roku. Począwszy od 1996 roku 
Komitet wraz z Muzeum organizuje co-
roczne Dni Pamięci Żydów Tarnowskich 
w rocznicę I akcji likwidacyjnej. W 1995 
roku wyjechał do Oxfordu na kilkumiesięczne studia w  ramach 
projektu Tempus. Od lat 90. wykłada na letnich seminariach or-
ganizowanych przez Oxford Centre, a także dla studentów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. 

Jest twórcą pierwszej i do niedawna jedynej, stałej wystawy 
muzealnej pt. „Roma, Cyganie - historia, kultura”, która od 1990 
roku prezentowana jest w tarnowskim Muzeum Etnograficznym. 
W 1996 roku otrzymał za nią indywidualną nagrodę Ministra Kul-
tury i Sztuki. Za swoją pracę często nagradzany. W 2000 roku otrzy-
mał nagrodę fundacji australijskiej Polcul za działalność na rzecz 
mniejszości narodowych. Ukoronowaniem wieloletniej, twórczej 
obecności w dziedzinie muzealnictwa było wręczenie mu srebr-
nego medalu GLORIA ARTIS przez Ministra Kultury i Sztuki. Obcho-
dzi on w tym roku 40-lecie pracy zawodowej oraz 30-lecie szefo-
wania Muzeum Okręgowemu w Tarnowie.

Adam Bartosz

Etnograf, pasjonat

Łukasz Maciejewski – zwią-
zany z Tarnowem krytyk fil-

mowy i  teatralny, laureat tego-
rocznej nagrody „Uskrzydlony”, 
w uznaniu zasług za prace filmo-
znawcze i krytycznofilmowe, zo-
stał zaproszony do Międzynaro-
dowej Federacji Krytyków Fil-
mowych - FIPRESCI.

To najbardziej prestiżowa 
organizacja zrzeszającą kryty-
ków filmowych na świecie.

FédérationInternationa-
le de la PresseCinématographi-
que (Międzynarodowa Federa-
cja Krytyków Filmowych, FIPRE-
SCI) stawia sobie za cel promo-
cję kina i sztuki filmowej. „Fipre-
sci” została stworzona w roku 1930 w Paryżu. Jej członkami są naj-
bardziej opiniotwórczy krytycy na świecie. 

W Polsce przedstawicielami „Fipresci” są m.in. Jerzy Płażewski, 
Andrzej Werner, Maria Kornatowska i Barbara Hollender. 

Do obowiązków krytyka „Fipresci” należy m.in. reprezentowa-
nie kraju w obradach jury przyznających nagrody krytyki między-
narodowej na kilkudziesięciu festiwalach filmowych na świecie. 

W  ciągu najbliższych miesięcy Maciejewski weźmie udział 
w obradach jury największego festiwalu kina bałkańskiego w Dur-
res (Albania), natomiast w lipcu będzie reprezentował polską ki-
nematografię na festiwalu w Rzymie.

Michał Kazimierz Heller uro-
dzony w Tarnowie prezbiter 

katolicki, profesor nauk filozoficz-
nych, teolog, fizyk, kosmolog. To 
właśnie jemu została zadedykowana  
wyróżniona w konkursie DesigNO-
WE Miasto „kosmiczna fontanna”, 
która powstała w centrum Tarnowa.

Po wybuchu II wojny świato-
wej został w 1940 r. wysiedlony przez ZSRR na Syberię. Powrócił 
do Polski w 1946 r, a w 1953 r. zdał maturę w IV Liceum Ogólno-
kształcącym w Tarnowie.

Absolwent tarnowskiego seminarium duchownego i  jego 
późniejszy wykładowca. Pierwszy dziekan Wydziału Teologiczne-
go w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1959 roku. W 1966 
r. obronił doktorat z kosmologii relatywistycznej na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Habilitację uzyskał w 1969 r.

Jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana 
Pawła II w Krakowie, pracownikiem Watykańskiego Obserwato-
rium Astronomicznego, fundatorem i  dyrektorem Centrum Ko-
pernika Badań Interdyscyplinarnych (UPJP2-UJ) oraz dyrektorem 
Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych (UPJP2), a od 1990 r. - człon-
kiem Papieskiej Akademii Nauk.

W 2008 r. jako pierwszy Polak został laureatem Nagrody Tem-
pletona, przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a re-
ligią. 28 czerwca 2008 r. otrzymał tytuł honorowego obywatela 
miasta Tarnowa.

Ambasador Tarnowa, W filmowej elicie
patron „kosmicznej fontanny”
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Zarząd Komunikacji Miejskiej prze-
prowadził badania mające na celu 
dokładne określenie liczby korzy-

stających z miejskich autobusów. Zebra-
ne dane pomogą w opracowaniu opty-
malnego sposobu funkcjonowania ko-
munikacji publicznej.

Tego rodzaju badania odbywają się  
są co roku i wykonywane w większości 
przez tarnowskich miłośników komunika-
cji miejskiej. W tym roku dodatkowo wyna-
jęto prywatną firmę, która zadaniem bę-
dzie opracowanie profesjonalnego i naj-
bardziej ekonomicznego modelu funk-

cjonowania przewozów organizowanych 
przez ZKM.

ZKM zaplanowało także przeprowa-
dzenie badania ankietowego wśród pasa-
żerów, które pomoże określić oczekiwana 
osób korzystających z miejskiej komunika-
cji oraz umożliwi wprowadzenie pożąda-
nych zmian w funkcjonowaniu miejskich 
przewozów. Ostatnie takie badanie wyko-
nano pięć lat temu.

Jednoślady, które miasto otrzy-
mało od Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji trafiły 

do wychowanków dwóch tarnowskich 
Domów Dziecka oraz Pogotowia Opie-
kuńczo – Wychowawczego.

Prezenty z  okazji Międzynarodo-
wego Dnia Dziecka przekazała zastęp-
ca prezydenta Dorota Skrzyniarz. Ob-
darowani zadeklarowali, że sprzęt bę-

dzie w  ciągłym użyciu, nie kryli zado-
wolenia z faktu, że ich sportowa kolek-
cja stale się powiększa.

Miasto zostało laureatem ogłoszo-
nego przez MSWiA konkursu „Budujemy 
miasteczka ruchu drogowego”. W  jego 
ramach udało się pozyskać pięć rowe-
rów, które będą służyć podopiecznym 
tarnowskich placówek opiekuńczo–wy-
chowawczych.

Około pięćdziesięciu krzewów 
posadzono w otoczeniu nowo-
powstałej stacji paliw przy uli-

cy Lwowskiej. To jedno z uzgodnień spo-
tkania szefa tarnowskiego samorządu 
z  mieszkańcami pobli-
skich bloków, które od-
było się kilka miesięcy 
temu w magistracie.

Urząd Miasta Tarnowa 
przekazał na ten cel pozy-
skane bezpłatnie od Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i  Autostrad krze-
wy – tuje. Rośliny pozo-
staną zielone przez cały 
rok i  z  czasem w  miejscu 
ich posadowienia ufor-
mują duży żywopłot, który 
zmniejszy uciążliwość po-
bliskiej stacji paliw.

Podczas spotkania z mieszkańcami oko-
licznych bloków zadeklarowałem bezpośred-

nie wsparcie miasta w zakresie posadzenia 
zieleni, obiecałem też, że sam tę zieleń posa-
dzę. To była znakomita, wspólna akcja – mó-
wił prezydent Ryszard Ścigała. Podzięko-
wał również mieszkańcom za współpracę 

oraz aktywne zgłaszanie swoich oczekiwań 
i postulatów z życia miasta. 

Samorząd Tarnowa zakupił siedem-
naście zabytkowych powozów z epoki, 
których poprzednim właścicielem było 
Stado Ogierów „Białka”. Wśród kolek-
cji znajdują się bardzo rzadkie egzem-
plarze powozów i sań, mające podob-
ną wartość rynkową i kolekcjonerską do 
pojazdów zgromadzonych w Łańcucie. 

Do najważniejszych zabytków należą: 
kareta coupe, bryczka milord, bryczka ka-
walerska, wolant paryski, koleba, sanie vis 
a vis i sanie muszelkowe. Pojazdy były gro-
madzone w Stadzie Ogierów w Klikowej po 
II wojnie światowej przez dyrektora i pra-
cowników stadniny. 

Pojazdy kosztowały ponad 150 tysięcy 
złotych, to pięćdziesięcioprocentowa boni-
fikata w stosunku do ceny rynkowej. Dzięki 
zainicjowaniu przez prezydenta miasta ak-
cji ratowania tej kolekcji możliwe jest utwo-
rzenie w przyszłości unikatowego w skali 
kraju zespołu muzealno-etnograficznego.

Pasażerowie ZKM policzeni

W  dni robocze z  miejskiej komu-
nikacji korzysta średnio 58 tys. pasaże-
rów dziennie. W soboty liczba to wyno-
si ponad 26, a w niedziele i święta po-
nad 21 tys. osób. Autobusy obsługują-
ce miejskie linie w ciągu roku przewo-
żą ponad 15 mln pasażerów. ZKM to 31 
linii, w tym 19 obsługuje trasy zamyka-

jące się w granicach administracyjnych 
Tarnowa.  Ilość kilometrów wykony-
wanych dziennie na terenie miasta to 
13 537 w dni robocze, 8884 w soboty 
oraz 8377 w dni świąteczne. Łączna dłu-
gość wszystkich linii komunikacji miej-
skiej wynosi 370 km. Na terenie Tarno-
wa znajdują się 342 przystanki.

Zrealizowana obietnica Miasto
ratuje kolekcję 

Rowery dla dzieci
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Jeszcze w tym roku zrealizowana zo-
stanie budowa nowego rozwiązania 
komunikacyjnego u zbiegu ulic Bło-

nie – aleja Jana Pawła II. Dzięki realiza-
cji projektu możliwe będzie bezkolizyj-
ne przejęcie ruchu z budowanej auto-
strady A4 łączącej zachodnią i wschod-
nią granicę państwa.

Zakres projektu obejmuje budowę 
ronda o średnicy 55 m, w tym średnica wy-
spy 37 m, budowę i oznakowanie przejść 
dla pieszych, odwodnienie oraz oświe-
tlenie. To największe rondo w Tarnowie. 
Wszystkie prace wykonane zostaną w ra-
mach jednego etapu. 

Jednocześnie z przebudową skrzyżo-
wania zostanie wykonane poszerzenie uli-
cy Błonie do parametrów 2x2 na odcinku 
od ronda do pierwszego wjazdu na teren 

parkingu centrum handlowego, a pozo-
stała jej część zostanie wyremontowana.

Inwestycja możliwa jest dzięki ponad 
5,4 milionom złotych pozyskanym z Pro-
gramu Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. Wartość całego zadania to pra-
wie siedem mln złotych.

Przy Szkole Podstawowej Integra-
cyjnej Nr 11 powstał nowoczesny kom-
pleks boisk. To kolejna inwestycja ma-
jąca na celu poprawę warunków na-
uki w  tarnowskich placówkach oświa-
towych.

Zakres prac był ogromny. Powsta-
ło boisko wielofunkcyjne o  nawierzch-
ni poliuretanowej z  dwoma placami do 
gry w siatkówkę, dwoma placami do gry 
w koszykówkę oraz z placem do gry w pił-
kę ręczną. Dla zapewnienia komfortu oraz 
bezpieczeństwa zamontowano ogrodze-
nie, oświetlenieoraz chodnik umożliwiają-
cy dojście do boiska. Obiekt uruchomiono 
w Dzień Dziecka, to prezent władz miasta 
dla adresatów międzynarodowego święta.

Całość przedsięwzięcia kosztowała 
ponad 500 tysięcy złotych i została sfinan-
sowana z budżetu miasta.

W  tym roku miasto realizuje trzy 
duże projekty mające na celu zwiększe-
nie efektywności cieplnej i energetycz-
nej oraz termomodernizację budynków 
miejskich placówek edukacyjnych.

W ramach dwóch zadań dofinansowa-
nych z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Działanie 7.2 Popra-
wa jakości powietrza i zwiększenie wyko-
rzystanie odnawialnych źródeł energii, zo-
stanie przeprowadzona modernizacja je-
denastu tarnowskich przedszkoli publicz-
nych, pięciu żłobków oraz Domu Dziec-
ka nr 2. Dodatkowo, remontów doczeka-
ją się miejskie Domy Pomocy Społecznej. 
Wartość tego zadania to ponad 10 mln zł, 
z czego dofinansowanie z MRPO to 5 mln zł.

Koszt całkowity zaplanowanych prac 
to około 30 mln zł, miasto ubiega się o do-
finansowanie z  Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 

Trzeci projekt zakłada termomoder-
nizację 23 szkół publicznych funkcjonują-
cych na terenie miasta. W ramach remon-
tów zostanie wykonane docieplenie ścian i 
dachów, wykonanie elewacji, wymiana sto-
larki okiennej i drzwiowej oraz moderniza-
cja instalacji ciepłowniczych. 

Koszt całkowity zaplanowanych prac 
to około 30 mln zł, miasto ubiega się o do-
finansowanie z NFOŚ.

Tabor Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacji do jesieni tego 
roku powiększy się o 10 nowo-

czesnych autobusów. Już teraz tarno-
wianie korzystają z czterech nowych, 
niskopodłogowych i klimatyzowanych 
pojazdów. Ich zakup był możliwy dzię-
ki unijnej dotacji.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne Spółka z o. o. w Tarnowie zrealizowa-
ło projekt „Poprawa jakości transportu pu-
blicznego w Tarnowie poprzez zakup eko-
logicznych autobusów oraz systemów mo-
nitoringu i liczenia pasażerów”. W efekcie 
MPK zakupiło osiem niskopodłogowych, 
zasilanych olejem napędowym, wyposażo-
nych w klimatyzację, 12 metrowych auto-
busów OTOKAR KENT 290 LF. Cztery są już 
w Tarnowie, pozostałe dostarczone zosta-
ną w sierpniu bieżącego roku. 

Dwa inne autobusy kupione w ramach 
tej unijnej dotacji jeżdżą w Tarnowie od po-
nad roku. Są to autobusy marki Solbus SM 
12. Wszystkie 10 autobusów spełnia normę 
czystości spalin EURO 5 EEV. 

W ramach projektu do 30 autobusów 
zakupiony został także system monitoringu 
wizyjnego oraz systemu pomiaru strumieni 
pasażerów. Umożliwi on rejestrację pozio-
mu zapełnienia autobusów oraz liczby pa-
sażerów wsiadających i wysiadających na 
poszczególnych przystankach. 

Nowe
autobusy
w MPK

Całkowita wartość projektu wy-
nosi 9,8 mln złotych, dofinansowanie 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Małopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyj-
nego to ponad pięć milionów złotych.

Budowa ronda jest komplementarna ze 
współfinansowanym ze środków Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego projek-
tem „Budowa Połączenia Autostrady A4 z Dro-
gą Wojewódzką nr 977”. Jego głównym celem 
jest zapewnienie dogodnego dojazdu do przej-
ścia granicznego w Koniecznej oraz umożliwie-
nie płynnej komunikacji w mieście na osi pół-
noc-południe.

Nowocześnie  
w szkołach

Kolejne boisko 
wielofunkcyjne
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Rozwijamy żłobki

Tarnów bierze udział w rządowym pro-
gramie „Maluch”, którego celem jest 
rozwój instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat trzech.  Pozwoli tona utwo-
rzenie dodatkowych 30 miejsc dla najmłod-
szych w żłobku przy ulicy do Prochowni.

Złożony przez Urząd Miasta wniosek 
obejmuje remont i adaptację części po-
mieszczeń placówki oraz utworzenie i wy-
posażenie nowego oddziału. Zaplanowa-
no również remont ogrodzenia oraz alejek 
na terenie ogrodu, co w znacznym stopniu 

poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszcza-
jących do żłobka.

Planowany koszt zadania wynosi po-
nad 300 tys. złotych. Wysokość dotacji to 
143 000 zł. Oddanie nowych pomieszczeń 
zaplanowano na  1 września 2011r.

Osiągnięcia uczniów tarnowskich 
liceów to dowód wysokiej ja-
kościnauczania w  tarnowskich 

szkołach. W tym roku dwóch przedsta-
wicieli miejskich szkół weźmie udział 
w finałach olimpiad poza granicami na-
szego kraju.

Przemysław Pękala, który zakończył 
właśnie edukację w I LO, będzie uczestni-
czył w Międzynarodowej Olimpiadzie Bio-
logicznej na Tajwanie. Natomiast Wojciech 
Bochenek, uczeń III Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Adama Mickiewicza zwyciężył 
w kwietniu br. w Ogólnopolskim Konkursie 
Neurobiologicznym dla szkół ponadgim-
nazjalnych i będzie reprezentował Polskę 
podczas konkursu we Włoszech.

W  tym roku po wygraniu eliminacji 
wojewódzkich, które odbyły się 29 stycz-
nia w Krakowie, Przemysław Pękala repre-
zentował swoją szkołę, miasto i wojewódz-
two na zawodach centralnych w Warsza-
wie – również z  tej podróży wrócił z  tar-
czą. Tym razem jako Laureat I Stopnia Jubi-
leuszowej XL Olimpiady Biologicznej. Zdo-
bywając trzecie miejsce, uzyskał przywilej 
reprezentowania Polski na Międzynaro-
dowej Olimpiadzie Biologicznej na Tajwa-
nie, która odbędzie się w lipcu tego roku.

Polska edycja konkursu Neurobio-
logicznego odbyła się w  Polsce po raz 
pierwszy. I po raz pierwszy reprezentant 
Polski weźmie udział w  międzynarodo-
wym finale, który odbędzie się 16 lipca 
2011 r. we Florencji we Włoszech Na trzy-
dniowym konkursie we Włoszech, Polskę, 
jako jedyny reprezentował będzie Woj-
ciech Bochenek.

Coraz bliżej powołania przy tar-
nowskiej PWSZ kierunków arty-
stycznych. List intencyjny w tej 

sprawie podpisali uroczyście prezydent 
Tarnowa Ryszard Ścigała oraz rektor 
uczelni Stanisław Komornicki.

Wydziały kształcenia artystycznego 
na poziomie akademickim korzystałyby z 
istniejącej i ciągle rozbudowywanej bazy 
tarnowskich artystycznych szkół średnich. 
Planowane inwestycje w Zespole Szkół 
Muzycznych to m.in.: budowa domu per-
kusisty,  a w dalszej perspektywie rów-
nież sali koncertowej, budynku admini-
stracyjno-dydaktycznego i hali sporto-
wej. Kompleksowa, wieloetapowa mo-
dernizacja kompleksu Zespołu Szkół Pla-
stycznych obejmowała m. in. dobudowa-
nie trzech nowych budynków oświato-
wych (m.in. sali gimnastycznej oraz warsz-
tatów) co umożliwiło ujęcie szkoły w jed-

nym kompleksie budynków. Na mających 
powstać wydziałach akademickich, doce-
lowo planowane są cztery kierunki kształ-
cenia - plastyczny (m.in. design, szkło ar-
tystyczne, kamieniarstwo), muzyczny (kla-
syczny i rozrywkowy), realizacja dźwięku i 
edukacja artystyczna.

Artyści na PWSZ
Jest list intencyjny w sprawie kształcenia artystycznego Sukcesy

licealistów

Na prośbę rodziców oraz w związku  
z dużym zainteresowaniem tematem te-
gorocznych przyjęć do miejskich placówek 
edukacyjnych, publikujemy terminy kolej-
nych wydarzeń związanych z naborem.

Gimnazja:
- 29 czerwca, godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwa-

lifikowanych do oddziałów klasy pierw-
szej oraz listy kandydatów niezakwali-
fikowanych do przyjęcia do oddziałów 
klasy pierwszej

- do 30 czerwca, do godz. 14.00
Potwierdzenie woli podjęcia na-

uki w konkretnym gimnazjum przez 

kandydatów umieszczonych na liście 
zakwalifikowanych do przyjęcia, po-
przez dostarczenie oryginału świadec-
twa ukończenia szkoły podstawowej 
i oryginału zaświadczenia o szczegó-
łowych wynikach sprawdzianu w kla-
sie szóstej

- 1 lipca, godz. 12.00
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych 

do gimnazjów
- do 15 lipca 
Przyjmowanie świadectw i zaświad-

czeń od rodziców absolwentów, którzy 
przystąpili do sprawdzianu w dodatko-
wym terminie

Trwa nabór do podstawówek i gimnazjów

Program „Maluch” prowadzony jest 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Jego celem jest:
-  stworzenie warunków dla rozwoju zróż-

nicowanych instytucji opiekuńczo,
-  edukacyjnych dla małych dzieci,

-  poprawa standardów funkcjonowa-
nia instytucji opieki nad dziećmi do 
3 lat (w wyjątkowych przypadkach 
do 4 lat),

-  umożliwienie rodzicom i opiekunom 
dzieci podjęcia aktywności zawodowej,

-  wspomożenie jednostek samo-
rządu terytorialnego w tworzeniu 
instytucji opiekuńczo - edukacyj-
nych dla małych dzieci zgodnie  
z potrzebami lokalnej społecz-
ności.
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Największy koncert w  historii 
Tarnowa, czyli występ zespołu 
„Scorpions” odbędzie się 1 lipca 

na Stadionie Miejskim w Mościcach. Bę-
dzie to jednocześnie pożegnanie grupy 
z polską publicznością.

Tarnowski koncert to element trasy 
pożegnalnej muzyków, który w  styczniu 
2010 ogłosili zakończenie muzycznej karie-
ry. Cieszę się niezmiernie, że Scorpions wystą-
pią z pożegnalnym koncertem w Polsce a Tar-
nów będzie jedynym miastem goszczącym tę 
legendarną grupę. Nie mam wątpliwości, że 
będzie to najważniejsze wydarzenie muzycz-
ne w dotychczasowej historii miasta – mówi 
o Tarnowie prezydent Ryszard Ścigała. 

Koncert to nie tylko duże wydarzenie 
muzyczne, ale również ogromne przedsię-
wzięcie logistyczne. Jak zaznacza Marcin 
Sobczyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu 
Miasta Tarnowa, zainteresowanie jest ogrom-
ne i już teraz trwają prace przygotowawcze do 
przyjęcia kilkunastotysięcznej grupy fanów. 
W ramach przygotowań do koncertu wy-

znaczone zostały dodatkowe miejsca par-
kingowe  i  drogi dojazdu na Stadion Miej-
ski w Mościcach. Z uwagi na częściowe za-
mknięcie ulic wokół Stadionu Miejskiego 
i mogące w związku z  tym wyniknąć pro-
blemy z dostaniem  się na koncert prywat-
nymi samochodami, uruchomiona zostanie 

specjalna linia autobusowa, 
z której skorzystać będą mo-
gli mieszkańcy Tarnowa oraz 
goście z innych miast. Realizo-
wane jest dwunastometrowe 
przebicie w trybunie stadio-
nu, które ma umożliwić wjazd 
kilkunastu samochodów ze 
sprzętem oraz pełnić będzie 
funkcję wyjścia ewakuacyjne-
go. Wymienione zostało ogro-
dzenie wokół stadionu. W ra-
zie jakichkolwiek problemów 
uczestnikom koncertów po-
mocą będą służyć przeszkolo-
ne służby informacyjne, a nad 
bezpieczeństwem będą czu-

wać służby mundurowe.
Koncert oprócz wartości artystycznej 

ma ogromne przełożenie promocyjne dla 
miasta. Patronat nad koncertem objęli m.in. 
Radio RMF FM, INTERIA.pl, telewizja PULS.  
Jego wartość promocyjna dla miasta sza-
cowana jest na ponad 2,5 miliona złotych. 

Statuetkę dla zwycięzcy w  kategorii „Krajowe Wydarze-
nie Filmowe”przyznano Tarnowskiej Nagrodyie Filmowej 
podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Nagrodę z rąk Doroty Kędzierzawskiej odebrali organizatorzy 
Festiwalu: Anna Grygiel (Dyrektor TNF), Tomasz Kapturkiewicz 
(Dyrektor TCK) oraz Jerzy Armata (Dyrektor Artystyczny TNF).

Doroczne Nagrody Polskie-
go Instytutu Sztuki Filmowej 
przyznawane są od czterech 
lat. To szczególne wyróżnienie 
w branży filmowej. PISF nagrodził 
tych, którzy w 2010 roku w szcze-
gólny sposób wyróżnili się w pro-
mocji polskiego kina. Nagrody In-
stytutu to jedyne polskie nagrody 
wręczane za osiągnięcia w upo-
wszechnianiu i promocji polskiej 
sztuki filmowej.

Tarnowska Nagroda Filmowa do Nagród PISF nominowana 
była dotychczas trzy razy: za lata 2006 i 2007 (jako pierwsza), 2008 
oraz 2010.

Scorpions w Tarnowie
Pożegnanie z legendą

Podczas ostatniej sesji Rada Miejska zdecydowa-
ła o udzieleniu pomocy finansowej Centrum Pade-
rewskiego Tarnów – Kąśna Dolna. Pieniądze zosta-

ną przeznaczone na pokrycie kosztów festiwali muzyki 
poważnej. 

Kontynuując wieloletnią tradycję koncertową Centrum Pa-
derewskiego zdobyło melomanów z terenu Tarnowa oraz wie-
lu innych miast regionu. Tym samym wzbogaca ofertę kultural-
ną miasta i promuje je. 

Dzięki dodatkowej ofercie transportowej (podstawianie au-
tokaru wiozącego melomanów do Kąśnej Dolnej) tarnowianie 
mogą bez ograniczeń uczestniczyć w koncertach muzyki po-
ważnej organizowanych na najwyższym poziomie.

Nagroda dla 24. TNF

Tarnowska Nagroda Filmowa jest wydarzeniem populary-
zującym, promującym, upowszechniającym dorobek polskiej 
kinematografii i najstarszą po Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni imprezą związaną z polskim filmem. Od 1994 
roku jej dyrektorem jest Anna Grygiel.
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„Nie chcę dłużej czekać... Chcę być 
w  rodzinie” - pod takim hasłem w Tar-
nowie organizowana jest kolejna edy-
cja kampanii promującej ideę rodziciel-
stwa zastępczego. Głównym celem ini-
cjatywy jest rozpropagowanie idei ro-
dziny zastępczej oraz utworzenie ban-
ku rodzin zastępczych.

Kampania przebiegać będzie w dwóch 
etapach. Pierwszy to promocja celów i za-
łożeń, m.in. za pomocą plakatów, ulotek, 
poradników i informacji w lokalnej prasie, 
rozgłośniach radiowych i telewizji. Pracow-
nicy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 
będą przekazywać ideę rodzicielstwa za-
stępczego.

Drugi etap to bezpośrednie kontak-
ty z  kandydatami na rodziców zastęp-
czych. W ramach tych działań zaintereso-
wane osoby będą mogły zgłaszać się do 
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Tar-
nowie gdzie uzyskają niezbędne informa-
cje i szkolenia.

Tegoroczna edycja podobnie jak po-
przednie, prowadzona jest w ramach Pro-
gramu Działań na Rzecz Pomocy Dziec-
ku i Rodzinie dla Miasta Tarnowa na lata 
2008 - 2013. Polega m.in. na organizo-
waniu bezpłatnych szkoleń z zakresu ro-
dzicielstwa zastępczego dla kandydatów 
z miasta Tarnowa. Po ich odbyciu kandy-
daci otrzymają świadectwa kwalifikacyj-
ne, uprawniające do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej, bądź pogotowia rodzin-

nego. Kandydaci na rodziców zastępczych 
zapoznają się m.in. z prawami i obowiąz-
kami takich rodzin, zasadami finansowa-
nia rodzin zastępczych oraz z organizacją 
opieki zastępczej w mieście, a także z za-
sadami uzyskiwania wsparcia i współpra-
cy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecz-

nej i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym 
w Tarnowie.

Rodziny zastępcze tworzone są w celu 
zapewnienia opieki i wychowania dzieciom 
pozbawionym opieki rodzicielskiej z  po-
wodu wystąpienia w ich biologicznych ro-
dzinach różnego rodzaju sytuacji kryzyso-
wych: sieroctwa, ubóstwa, złych warun-
ków mieszkaniowych, bezrobocia rodzi-
ców, a także alkoholizmu i innych uzależ-

nień, ciężkich chorób somatycznych i psy-
chicznych, niezaradności w sprawach opie-
kuńczo wychowawczych, skutków przed-
wczesnego macierzyństwa.

W Tarnowie funkcjonuje 85 rodzin za-
stępczych, w których wychowuje się 120 
dzieci. 

Według dyrektor Urszuli Kalafarskiej, 
psycholog Joanny Błaszkiewicz, peda-
gog Bożeny Pikul oraz Magdalena Komę-
zy-Wolszy – pracownika socjalnego OAO 
w Tarnowie,  najważniejsze  zalety  rodzin 
zastępczych  w systemie opieki nad dziec-
kiem opuszczonym to:

Zapewnienie optymalnych 
warunków rozwoju  

psychofizycznego dziecka

To najważniejsza zaleta, decydują-
ca z punktu widzenia dobra dziecka o jej 
pierwszeństwie  i przewadze nad różny-
mi formami wychowania instytucjonal-
nego. Tylko w  rodzinie dziecko realizu-
je swoje podstawowe potrzeby życiowe, 
w tym przede wszystkim potrzeby „wyż-
szego rzędu” niezbędne dla prawidłowe-
go rozwoju.

Ochrona dziecka przed krzywdą

System rodzin zastępczych winien 
chronić dziecko przed nadużyciami, za-
niedbaniami, czy porzuceniami przez 
biologicznych rodziców. Rodzina zastęp-
cza chroni również w jakimś sensie przed 
wypaczeniami części środowisk rówieśni-
czych zintegrowanych w  pogotowiach 
opiekuńczych i  innych placówkach wy-
chowawczych czy też na ulicach i  osie-
dlach.

Szansa dla rodziny naturalnej

Rodzina zastępcza współpracując 
z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym lub 
z ośrodkiem pomocy społecznej  powinna 
zapewniać oparcie i wiedzę potrzebną do 
pokonania przez rodzinę biologiczną pro-
blemów, które przyczyniły się do umiesz-
czenia dziecka na okres przejściowy w ro-
dzinie zastępczej. Rodzice biologiczni, któ-
rych dziecko znalazło się w  rodzinie za-
stępczej winni otrzymać wsparcie i  ofer-
tę wielozakresowej pomocy w celu wyeli-
minowania czynników, które były źródłem 
krzywd dziecka.

Ciągłość rodziny

Rodzina zastępcza umożliwia kontak-
ty i wzajemną pomoc pomiędzy rodzicami 
zastępczymi i biologicznymi co zapewnia 
ciągłość rodziny i umacnia u dziecka po-
czucie przynależności do niej.

Pozytywne wzorce rodzinne  
i społeczne

Dziecko w  rodzinie zastępczej ma 
możliwość poznać prawidłowe wzorce i re-
lacje w rodzinie, role rodziców i poszczegól-
nych członków rodziny oraz doświadczenia 
związane z życiem rodzinnym. Jest to nie-
zwykle cenne doświadczenie, które może 
procentować w przypadku powrotu dziec-
ka do rodziny biologicznej lub jego samo-
dzielnym, dorosłym życiu.  

Zostań rodziną zastępczą

Osoby zainteresowane pełnieniem 
funkcji rodziny zastępczej proszone są 
o zgłaszanie się do: 

•  Ośrodka Adopcyjno-Opiekuń-
czego w Tarnowie, ul. Najświęt-
szej Panny Marii 3, tel. 14 622 02 
67 (w  dni robocze, w  godz. od 
8.00 do 15.00, a  w  poniedziałki 
i czwartki do godz. 18.00).

•  Działu Pomocy Rodzinie Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tarnowie, al. Matki Bożej Fa-
timskiej 9, pokój nr 22, tel. 14 688 
20 15 (od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 8.00 do 15.00).

Więcej informacji można uzyskać 
pod adresem: www.oaotarnow.repu-
blika.pl (zakładka - Rodzina zastępcza). 

Organizatorami kampanii „Nie 
chcę dłużej czekać... CHCĘ BYĆ W RO-
DZINIE” są:

•  Urząd Miasta Tarnowa
•  Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 

w Tarnowie
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Tarnowie
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XI Forum
Gospodarcze
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw
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Czerwiec

Piłka siatkowa 

27,29 czerwca 
godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy 
„Tarnovia”
ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów 
tel. 664 064 559

Tenis stołowy 

27, 29 czerwca 
godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy 
„Tarnovia”
ul. Bandrowskiego 9, 
33-100 Tarnów 
tel. 660 368 841

Wspinaczka sportowa 

28, 30 czerwca 
godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy 
„Tarnovia”
ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów 
tel. 664 064 559

Turniej szachowy 
dla dzieci i młodzieży

25 czerwca 
godz. 10:00 – 15:00
zapisy od godz. 8:30
Miejsce: Sala Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich przy Parafii Bł. Karoliny w Tarnowie
Organizator: Parafialny Uczniowski Klub 
Sportowy„Karolina”
przy Parafii Bł. Karoliny w Tarnowie
ul. M. Dąbrowskiej 41, 33-100 Tarnów 
tel. 14 624 22 11

Strzelectwo sportowe

28, 30 czerwca 
godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Strzelnica LOK w Tarnowie
ul. Krzyska 17A
Organizator: Tarnowski Klub 
Strzelecki LOK
ul. Krzyska 17A, 33-100 Tarnów 
tel. 14 621 87 21

Otwarte zajęcia i turnieje mini 
tenisa i tenisa ziemnego 

dla dzieci i młodzieży

27 czerwca do 30 czerwca 
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 9:00 – 12:00
Miejsce: Korty Tarnowskiego Klubu 
Tenisowego
ul. Romanowicza 1A, 33-100 Tarnów
Organizator: Tarnowski Klub Tenisowy
ul. Elektryczna 2, 33-100 Tarnów 
tel. 14 626 62 49

Pływalnia letnia za złotówkę –  
uczniowie tarnowskich szkół za  

okazaniem ważnej 
legitymacji szkolnej

28 czerwca 
godz. od 10:00 do 19:00
Miejsce: Pływalnia letnia Góra Św. Marci-
na oraz Pływalnia letnia w Tarnowie - 
Mościcach
Organizator: TOSiR ul. Gumniska 25, 
33-100 Tarnów tel. 14 622 07 10

Pływalnia kryta za złotówkę –  
uczniowie tarnowskich szkół 

za okazaniem ważnej 
legitymacji szkolnej

30 czerwca 
godz. od 13:00 do 18:00
Miejsce: Pływalnia kryta ul. Piłsudskiego 
30, 33-100 Tarnów
Organizator: TOSiR ul. Gumniska 25, 
33-100 Tarnów, tel. 14 622 07 10

Zajęcia karate i samoobrony

27 czerwca do 30 czerwca
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 10:00 – 11:30 – I trening
godz. 11:30 – 13:00 – II trening
Miejsce: Hala Sportowa TOSiR 
ul. Krupnicza 8a
Organizator: Tarnowski Klub Sportowy 
„Kyokushin Karate” ul. Bitwy pod Monte 
Cassino 5/4, 33-100 Tarnów 
tel. 14 622 07 03

Wspinaczka sportowa dla dzieci 
i młodzieży

27 czerwca do 1 lipca 
godz. 9:00 – 13:00

Miejsce: Ściana wspinaczkowa TOSiR
ul. Krupnicza 8a
Organizator: PPUH „MONTECH” 
Skrzyszów 261C tel. 608 813 455

V Wakacyjna Akademia 
Kaneńska 2011

27 czerwca do 1 lipca 
godz. 9:00-14:00
Miejsce: KCEM Kana, obiekty sportowo-
rekreacyjne miasta Tarnowa
Organizator: KCEM „KANA” 
ul. Mościckiego 12, 33-100 Tarnów 
tel. 14 688 81 11

Szkoleniowe środy – brydż sportowy

22, 29 czerwca 
godz. 16:00-20:30
Miejsce: Tarnowski Związek Brydża
Sportowego
ul. Ks. Kmiecika 18A, 33-100 Tarnów
Organizator: Tarnowski Związek Brydża 
Sportowego
ul. Ks. Kmiecika 18A, 33-100 Tarnów
tel. 667 675 292

Towarzyskie piątki – brydż sportowy

24 czerwca 
godz. 16:00-21:00
Miejsce: Tarnowski Związek Brydża Spor-
towego
ul. Ks. Kmiecika 18A, 33-100 Tarnów
Organizator: Tarnowski Związek Brydża 
Sportowego
ul. Ks. Kmiecika 18A, 33-100 Tarnów
tel. 667 675 292

Lato w mieście
Propozycja spędzenia czasu wolnego
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Lipiec

GOL – Tarnowska Wakacyjna 
Szkoła Techniki Piłkarskiej

20 lipca do 30 lipca 
godz. 9:00-14:00
Miejsce: KCEM Kana, Pałac Młodzieży – 
hala sportowa lub boisko rekreacyjne, 
tarnowskie orliki lub inne obiekty 
piłkarskie miasta
Organizator: KCEM „KANA”
ul. Mościckiego 12, 33-100 Tarnów 
tel. 14 688 81 11

Piłka siatkowa

1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22 lipca 
godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy „Tar-
novia”
ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów tel. 
664 064 559

Piłka siatkowa – turniej dziewcząt 
i chłopców

13 lipca 
godz. 09:30
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy
„Tarnovia”
ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów
tel. 664 064 559

Wspinaczka sportowa

05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 lipca
godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy 
„Tarnovia”
ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów 
tel. 664 064 559

Wspinaczka sportowa

06, 07, 08 lipca 
godz. 12:00 – 15:00
Miejsce: Ścianka wspinaczkowa La Roca
ul. Kochanowskiego 30
Organizator: Miejski Klub Sportowy
„Tarnovia”
ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów
tel. 664 064 559

Wspinaczka sportowa – zawody  
w kat. wiekowej do 12 i 15 lat 

oraz powyżej 15 lat dla dziewcząt  
i chłopców

28 lipca 
godz. 09:30
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy 
„Tarnovia”
ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów
tel. 664 064 559

Tenis stołowy

1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22,
25, 27, 29 lipca 2011 r.

godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy 
„Tarnovia”
ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów, 
tel. 660 368 841

Tenis stołowy – Turniej OPEN dla 
dziewcząt i chłopców

8 lipca 
godz. 09:45
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy
„Tarnovia”
ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów, 
tel. 660-368-841

Piłka nożna

5, 7, 12, 14, 19, 21, lipca 
godz. 10:00 – 11:30 – dzieci do lat 11
godz. 11:30 – 13:00 – dzieci i młodzież  
powyżej 11 lat
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy 
„Tarnovia”
ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów,
tel. 660 368 841

Piłka nożna – turniej

7 lipca 
godz. 09:30 – dzieci do lat 11

21 lipca 
godz. 09:30– dzieci i młodzież powyżej 
11 lat
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy
„Tarnovia”
ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów, 
tel. 660 368 841

Wakacyjne turnieje piłki nożnej –  
turniej piłkarski dla uczniów szkół 

podstawowych

8 lipca 
godz. 8:30
Miejsce: Obiekt sportowy KS „Błękitni”
przy ul. Piłsudskiego 32
Organizator: Klub Sportowy „Błękitni” 
ul. Piłsudskiego 32, 33-100 Tarnów,
tel. 14 630 04 54

„Wtorki z Iskrą” - piłka nożna dla 
dzieci i młodzieży z tarnowskich 

szkół – turnieje

5, 12, 19, 26 lipca 
godz. 09:00 – 14:00
Miejsce: Obiekty sportowe KS „ISKRA” 
przy ul. Krzyskiej 116
Organizator: Klub Sportowy „Iskra”
ul. Krzyska 116, 33-100 Tarnów, 
tel. 608 577 786

Wakacyjna Olimpiada Sportowa dla 
dzieci z półkolonii oraz grup 

zorganizowanych

06, 13 lipca 
godz. 10:00 - 13:00
Miejsce: Stadnina Klikowa, ul. Klikowska
304 ( w przypadku niesprzyjającej pogo-
dy hala TOSiR, ul. Krupnicza 8a)
Organizator: Międzyszkolny Klub
Sportowy „Pałac Młodzieży”
ul. J. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów,
tel. 14 621 15 41

Turniej szachowy dla dzieci 
i młodzieży

2, 9,23 lipca 
godz. 10:00 – 15:00,
zapisy od godz. 8:30
Miejsce: Sala Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich przy Parafii Bł. Karoliny w Tarnowie
Organizator: Parafialny Uczniowski Klub 
Sportowy „Karolina” przy Parafii
Bł. Karoliny, ul. M. Dąbrowskiej 41, 
33-100 Tarnów, tel. 14 624 22 11
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Strzelectwo sportowe - zajęcia

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 lipca
godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Strzelnica LOK w Tarnowie 
ul. Krzyska 17A
Organizator: Tarnowski Klub
Strzelecki LOK
ul. Krzyska 17A, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 621 87 21

Wakacyjne zajęcia kartingowe

6, 7, 08 lipca 
Miejsce: Tor Kartingowy Speer Race 
ul. Kochanowskiego 30 hala 6 - teren
Zakładów Mechanicznych
Organizator: Tarnowskie Towarzystwo 
Sportowo-Kulturalne „K-Team”
ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, 
tel. 601 791 990

Wakacyjne zawody kartingowe 
z cyklu Karting SummerCup 2011

10 lipca 
Miejsce: Tor Kartingowy Speer Race 
ul. Kochanowskiego 30 hala 6 - teren
Zakładów Mechanicznych
Organizator: Tarnowskie Towarzystwo 
Sportowo-Kulturalne „K-Team”
ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, 
tel. 601 791 990

Turnieje piłki nożnej dla dzieci 
i młodzieży

4 lipca do 7 lipca 
godz. 10:00 – 15:00
Miejsce: Boiska treningowe ZKS „UNIA” 
Tarnów
Organizator: Zakładowy Klub Sportowy 
„UNIA” Tarnów
ul. Traugutta 5a, 33-101 Tarnów, 
tel. 14 633 19 63

Otwarte zajęcia z tenisa i tenisa 
ziemnego dla dzieci i młodzieży

1 lipca do 29 lipca 
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 9:00 – 12:00
Miejsce: Korty Tarnowskiego Klubu
Tenisowego
ul. Romanowicza 1A, 33-100 Tarnów
Organizator: Tarnowski Klub Tenisowy
ul. Elektryczna 2, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 626 62 49

Turnieje mini tenisa  
i tenisa ziemnego dla dzieci 

i młodzieży

2, 16, 30 lipca.
godz. 9:00 – 19:00
Miejsce: Korty Tarnowskiego Klubu
Tenisowego
ul. Romanowicza 1A, 33-100 Tarnów
Organizator: Tarnowski Klub Tenisowy
ul. Elektryczna 2, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 626 62 49

Pływalnia letnia za złotówkę –  
uczniowie tarnowskich szkół za  

okazaniem ważnej  
legitymacji szkolnej

5, 12, 19, 26 lipca.
godz. od 10:00 do 19:00
Miejsce: Pływalnia letnia - Góra Św. Mar-
cina oraz pływalnia letnia w Tarnowie - 
Mościcach
Organizator: TOSiR
ul. Gumniska 25, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 622 07 10

Pływalnia kryta za złotówkę –  
uczniowie tarnowskich szkół za  

okazaniem ważnej  
legitymacji szkolnej

7, 14, 21, 28 lipca
godz. od 13:00 do 18:00
Miejsce: Pływalnia kryta
ul. Piłsudskiego 30
Organizator: TOSiR
ul. Gumniska 25, 33-100 Tarnów,
tel. 14 622 07 10

Turniej piłki siatkowej drużyn miesza-
nych (uczniowie szkół gimnazjalnych,
Ponadgimnazjalnych i OPEN do lat 18 )

01 lipca
godz. 9:00-14:00
Miejsce: Hala sportowa TOSiR, 
ul. Krupnicza 8a
Organizator: TOSiR
ul. Gumniska 25, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 622 07 10

Sportowe poniedziałki –  
brydż sportowy

4, 11, 18, 25 
godz. 16:00-22:00
Miejsce: Tarnowski Związek Brydża Spor-
towego
ul. Ks. Kmiecika 18A, 33-100 Tarnów
Organizator: Tarnowski Związek Brydża 
Sportowego
ul. Ks. Kmiecika 18A, 33-100 Tarnów 
tel. 667 675 292

Szkoleniowe środy  
– brydż sportowy

6, 13, 20, 27 lipca 
godz. 16:00-20:30
Miejsce: Tarnowski Związek Brydża 
Sportowego
ul. Ks. Kmiecika 18A, 33-100 Tarnów
Organizator: Tarnowski Związek Brydża 
Sportowego
ul. Ks. Kmiecika 18A, 33-100 Tarnów 
tel. 667 675 292

Towarzyskie piątki – brydż sportowy

1, 8, 15, 22, 29 lipca
godz. 16:00-20:30
Miejsce: Tarnowski Związek Brydża Spor-
towego
ul. Ks. Kmiecika 18A, 33-100 Tarnów
Organizator: Tarnowski Związek Brydża 
Sportowego
ul. Ks. Kmiecika 18A, 33-100 Tarnów tel. 
667 675 292

Wspinaczka sportowa  
dla dzieci i młodzieży

4 lipca do 8 lipca
11 lipca do 15 lipca.
18 lipca do 22 lipca.
25 lipca do 29 lipca.

godz. 9:00-13:00
Miejsce: Ściana wspinaczkowa TOSiR, 
ul. Krupnicza 8a
Organizator: PPUH „MONTECH”, 
Skrzyszów 261C, tel. 608 813 455

Zajęcia karate i samoobrony

1 lipca do 22 lipca 2011 r. 
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 10:00 – 11:30 – I trening
godz. 11:30 – 13:00 – II trening
Miejsce: Ściana wspinaczkowa TOSiR, ul. 
Krupnicza 8a
Organizator: Tarnowski Klub Sportowy 
„Kyokushin Karate”
ul. Bitwy pod Monte, Cassino 5/4, 33-100 
Tarnów, tel. 14 622 07 03
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„Wakacje 2011 
z Pałacem Młodzieży”  

– czerwiec – lipiec – sierpień

Miejsce: Pałac Młodzieży
ul. J. Piłsudskiego 24
Organizator: Pałac Młodzieży 
ul. J. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 621 15 41, 14 622 03 85

Warsztaty rekreacyjno-sportowe 
dla dzieci i młodzieży szkół podsta-
wowych: zajęcia integracyjne, zaję-
cia sportowo-rekreacyjne, judo, wspi-
naczka sportowa, zajęcia na basenie, 
gry i zabawy na boiskach PM i w Par-
ku Strzeleckim, lekcje gry w koszyków-
kę, lekcje gry w piłkęręczną, tenis ziem-
ny, aerobik, lekcje tańca, zajęcia roz-
wijające twórcze myślenie, zwiedza-
nie zabytków Tarnowa, wycieczka, mi-
ni-olimpiada sportowa.

I termin
27 czerwca do 22 lipca 
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 10:00 – 14:00
II termin
4 lipca do 15 lipca 
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 10:00 – 14:00
III termin
16 sierpnia do 26 sierpnia
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 10:00 – 14:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe  
dla dzieci i młodzieży szkółpodstawo-

wych: „Learning Enterprises” –  
konwersacje w języku angielskim

27 czerwca do 22 lipca 
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 8:30 – 10:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych

Warsztaty taneczne Hip-Hop

16 sierpnia do 19 sierpnia 
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 10:00 – 11:30

Warsztaty rekreacyjno-sportowe dla 
młodzieży gimnazjalnej i starszej: 

„Learning Enterprises” – konwersacje  
w języku angielskim

27 czerwca do 22 lipca 
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 15:00 – 16:30

Warsztaty rekreacyjno-sportowe:  
plener malarski dla młodzieży  

i dorosłych

13 lipca do 23 lipca 
godz. 09:00 – 13:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe dla 
młodzieży gimnazjalnej i starszej: 
Warsztaty artystyczne rysunkowe  
studium postaci, martwej natury,  

rysunek z wyobraźni

4 lipca do 8 lipca 
godz. 16:30 – 20:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe 
dla młodzieży gimnazjalnej 

i starszej: 
Plener malarsko-rysunkowy

4 lipca do 8 lipca 
godz. 10:00 – 14:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe dla 
młodzieży gimnazjalnej i starszej: 

warsztaty ceramiki artystycznej

22 sierpnia do 26 sierpnia 
godz. 12:00 – 14:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe dla 
młodzieży gimnazjalnej i starszej: 

warsztaty fotograficzne

28 czerwca do 8 lipca
16 sierpnia do 26 sierpnia

godz. 11:00 – 13:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe dla 
młodzieży gimnazjalnej i starszej: 

„grajmy razem” lekcje gry  
w piłkę ręczną i koszykową

4 lipca do 8 lipca 
11 lipca do 15 lipca 

22 sierpnia do 26 sierpnia 
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 12:00 – 14:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe dla 
młodzieży gimnazjalnej i starszej: 

warsztaty taneczne - Jazz

16 sierpnia do 19 sierpnia 
godz. 12:00 – 13:30

Warsztaty rekreacyjno-sportowe 
dla młodzieży gimnazjalnej  

i starszej: Warsztaty informatyczne -  
„Różne sposoby tworzenia prezentacji 

multimedialnych”

4 lipca do 8 lipca 
22 sierpnia do 26 sierpnia 

godz. 10:00 – 12:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowedla 
młodzieży gimnazjalnej i starszej: 

„Nie bądź kopciuszek – uszyj sobie nowy 
ciuszek”- warsztaty dla 

średniozaawansowanych

4 lipca do 11 lipca 
godz. 10:00 – 14:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe 
dla młodzieży gimnazjalnej 

i starszej: 
warsztaty interpersonalne –  

zarządzanie sobą w czasie

4 lipca
godz. 12:00 – 14:00

22 sierpnia
godz. 12:00 – 14:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe 
dla młodzieży gimnazjalnej 

i starszej: warsztaty 
interpersonalne – motywacja 

i redukcja stresu

6 lipca 
godz. 12:00 – 14:00

24 sierpnia 
godz. 12:00 – 14:00

W okresie wakacji istnieje 
możliwość korzystania z boiska

ze sztuczną trawą 
przy zespole szkół sportowych,  

ul. Zbylitowska 7,
po uprzednim 

uzgodnieniu terminu  
z dyrekcją szkoły  
tel.  14 633 15 17
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W Sali Lustrzanej odbyła się uroczysta sesja XI Sejmiku 
Uczniowskiego. Tematem przewodnim obrad młodych 
ludzi były prawa dziecka „Czy rzeczywiście dzieci i ryby 

głosu nie mają?” Spotkaniu towarzyszyło duże zainteresowanie 
młodzieży, która żywo dyskutowała na ten temat. Gościem była 
zastępca prezydenta Krystyna Latała.

Sejmiki Uczniów Szkół Podstawowych Miasta Tarnowa mają dłu-
gą i bogatą historię sięgającą 1976 roku. Celem spotkań organizowa-
nych raz w roku jest stworzenie uczniom szkół podstawowych moż-
liwości wypowiedzenia się na interesujący ich temat. Wśród tema-
tów poruszanych przez młodych ludzi znajdują się: uczniowska wizja 
szkoły - jaka powinna być, jaka jest tarnowska szkoła, jak Patron wpły-
wa na jej funkcjonowanie i rozwój, korzyści i zagrożenia wynikające 
z faktu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, rola massmediów, 
ochrona środowiska naturalnego człowieka, zdrowy styl życia i inne.

Organizatorem Sejmików Uczniowskich jest Szkoła Podstawowa 
nr 9 im. Orląt Lwowskich.

Tarnowianie mogą już korzystać z miejskich pływalni. 
Obiekty Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji po-
zytywnie przeszły wszystkie odbiory sanitarne i zosta-

ły dopuszczone do użytku.
Mieszkańcy miasta mają do dyspozycji dwa letnie kąpieli-

ska. Jedno z nich to basen przy al. Tarnowskich na popularnej 
Marcince. Druga pływalnia zlokalizowana jest  w Mościcach przy 
ul. Traugutta. 

Przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu letniego na obu 
obiektach przeprowadzono szereg prac remontowych.  Wyremon-
towano m.in. niecki basenowe, brodziki dla dzieci oraz wykona-
no konserwację  instalacji stacji uzdatniania wody. Zadbano tak-
że o małą architekturę, pomalowano ławki i kosze oraz odnowio-
no urządzenia zabawowe dla najmłodszych.

Koszt wszystkich inwestycji to ponad 230 tys. zł.

Baseny otwarte

XI Sejmik Uczniowski
Gorąca dyskusja o prawach dziecka

Pływalnia letnia przy  al. Tarnowskich:
Opłata ulgowa: 5,00 zł
Opłata zwykła: 9,00 zł
Opłata ulgowa po godzinie: 16:00:3,00 zł 
Opłata zwykła po godzinie: 16:00:4,50 zł 
Godziny otwarcia:10:00 -1900
Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwa 5-osobowy
zespół ratowników WOPR.

Pływalni letnia przy ul. Traugutta:
Opłata ulgowa: 4,50 zł
Opłata zwykła: 8,50 zł
Opłata ulgowa po godzinie 16:00: 3,00 zł 
Opłata zwykła po godzinie 16:00:4,00 zł 
Godziny otwarcia: 10:00- 1900
Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwa 4-osobowy
zespół ratowników WOPR.

Po raz kolejny Urząd Miasta przeznaczył środki na do-
finansowanie Policji oraz Straży Miejskiej. Dofinanso-
wanie na zakup dwóch nowych samochodów w kwo-

cie 55 tys. zł oraz 
sfinansowanie do-
datkowych patroli 
w kwocie 30 tys. zł 
zostało przekaza-
ne tarnowskim po-
licjantom. Straż-
nicy otrzymali sa-
mochód tereno-
wy marki Nissan 
Navara o wartości 
59 tys. zł. 

To kolejne wsparcie finansowe udzielone przez miasto służ-
bom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo mieszkańców. Tylko 

w tym roku na potrzeby tarnowskiej policji wydano 70 tys. zł, za 
które dofinansowano m.in. nagrody dla funkcjonariuszy realizu-
jących zadania w zakresie służby prewencyjnej, prace remonto-
we w budynku Komendy Miejskiej Policji oraz zakup sprzętu spe-
cjalistycznego dla Nieetatowej Grupy Realizacyjnej  i psa służbo-
wego dla służb prewencyjnych. 

Inwestycje
w bezpieczeństwo

Samochód Straży Miejskiej będzie  służył  do  patrolo-
wania trudnodostępnych terenów  zalewowych znajdują-
cych się wzdłuż  Dunajca, Białej i Wątoku, a także Góry Św. 
Marcina, Lasu Lipie czy wysypisk śmieci. W razie potrzeby 
umożliwi szybkie dotarcie do miejsc podtopionych, ewa-
kuację ludności, a  także sprawny dowóz worków z  pia-
skiem, pomp i  innego sprzętu niezbędnego do skutecz-
nej walki z powodzią. 
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Pierwsze dni działalności drugie-
go w mieście zakładu opiekuń-
czo-leczniczego pokazały, że jego 

utworzenie było niezbędne do zapew-
nienia kompleksowej pomocy ludziom 
wymagającym długoterminowej opie-
ki medycznej.

Tylko w ciągu pierwszego tygodnia 
funkcjonowania obiektu, prezydent mia-
sta wydał 23 decyzje administracyjne kie-
rujące na pobyt w nowo powstałej placów-
ce. Obecnie w zakładzie przebywa 25 pod-
opiecznych, którzy zostali tam umieszcze-
ni w porozumieniu z ich rodzinami. Za-
kład może jednorazowo przebywać 30 pa-
cjentów.

Powstanie placówki jest odpowiedzią 
na potrzeby starzejącego się i wymagające-
go opieki społeczeństwa. Opiekunowie, per-
sonel placówki takiej jak ta, realizują w swo-
jej codziennej pracy trudną misję niesienia 
pomocy z zachowaniem szacunku dla przy-
jętych przez chorego i jego rodzinę warto-
ści i norm oraz określonych przez nich sfer 
prywatności – mówił podczas uroczysto-
ści otwarcia  prezydent Ryszard Ścigała.

Koszt utworzenia zakładu wyniósł po-
nad mln zł i został w całości sfinansowany 
ze środków Gminy Miasta Tarnowa. 

Nowy ZOL pracuje pełną parą

Placówka jest kolejnym oddzia-
łem Specjalistycznego Szpitala im. 
E. Szczeklika i mieści się w obiekcie 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Szpitalnej 53. Pomieszczenia nowej 
placówki zostały wyposażone w nowe 
łóżka, meble, pościel, sprzęt medycz-
ny i rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, 
itp. Obiekt jest w pełni dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z wnioskiem o skierowanie do zakładu może wystąpić osoba ubiegająca się o to 
skierowanie, jej  przedstawiciel ustawowy  lub – za zgodą tej osoby – inna upoważ-
niona przez nią osoba bądź zakład opieki zdrowotnej. Do wniosku dołącza się kom-
plet dokumentów, w tym m.in. dokumenty potwierdzające stan zdrowia pacjenta (za-
świadczenie lekarskie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu bądź lekarza od-
działu szpitalnego w którym pacjent przebywa, wywiad pielęgniarski oraz kartę oce-
ny zdolności do samoopieki – ocena wg tzw. skali Barthel). Dokumentację należy do-
starczyć do Urzędu Miasta Tarnowa, gdzie po dokonaniu oceny przez lekarza opiniują-
cego wystawione zostanie skierowanie do odpowiedniej placówki opieki długotermi-
nowej. Czas pobytu pacjenta w ZOL jest uzależniony od stanu zdrowia. Pobyt w zakła-
dzie opiekuńczo-leczniczym jest częściowo odpłatny ze strony pacjentów, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 grudnia 1998 r. w sprawie spo-
sobu i trybu kierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego 
oraz szczególnych zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. Nr 166 z 1998, poz. 
1265). Komplet formularzy związanych z ubieganiem się o umieszczenie w ZOL moż-
na uzyskać w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa – Re-
ferat Zdrowia, ul. Goldhammera 3, pok. 103, pobrać ze strony BIP Urzędu Miasta 
w zakładce: „Jak załatwić sprawę w Urzędzie” oraz w Mościckim Centrum Medycznym 
i Specjalistycznym Szpitalu im. E.Szczeklika w Tarnowie (tj. zakładach prowadzących za-
kłady opiekuńczo-lecznicze).
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Z  okazji obchodów Światowe-
go Dnia Ochrony Środowiska 15 
czerwca 2011 r. w  Parku Strze-

leckim w Tarnowie odbyło się uroczy-
ste podsumowanie akcji zbiórki bate-
rii, zorganizowanej przez Urząd Miasta 
Tarnowa oraz Spółdzielnię Pracy AR-
GO-FILM, a także  zbiórki opakowań pla-
stikowych, przygotowanej wraz z Przed-
siębiorstwem Obrotu Surowcami Wtór-
nymi KOMETAL. 

Tegoroczny rezultat zbiórki baterii – 5 
325 kg – jest rekordowym w historii tej akcji. 
Zebrane ogniwa zostaną unieszkodliwione 
w sposób niezagrażający środowisku. Tak-

że najlepszy wynik osiągnięto w zbieraniu 
butelek plastikowych – ponad 21 ton (czyli 
około 750.000 sztuk) popularnych PET-ów 
przekazano do recyklingu. Podsumowali-
śmy też wiosenną akcję „Sprzątanie Wąto-
ku”. W tegorocznej edycji oprócz wędkarzy 
z Polskiego Związku Wędkarskiego, wzięło 
udział 200 uczniów z 5 tarnowskich szkół: 
Gimnazjum nr 1, IV Liceum Ogólnokształ-
cącego, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elek-

trycznych, Zespołu Szkół Technicznych, 
Zespołu Szkół Budowlanych w sprzątaniu 
uczestniczyli też junacy OHP oraz osadze-
ni w Zakładzie Karnym w Tarnowie – Mości-
cach.  Zebrano 6 ton odpadów.

Podczas imprezy została wręczona po 
raz piąty statuetka „Tarnowskiego Ekologa” 
osobie szczególnie wyróżniającej się w pra-
cy na rzecz środowiska i ochrony przyrody. 
Kapituła składająca się z dotychczasowych 
laureatów (Lidia Hytroś, Maria Barczyk, Elż-
bieta Wójcik, Monika Faron-Miśtak) posta-
nowiła przyznać ten zaszczytny tytuł za rok 
2011 Bożenie Krasoń. 

Bożena Krasoń jest dyrektorką 
Przedszkola Publicznego Nr 17 w Tar-
nowie. Od lat oddana działalności 
związanej z  edukacją najmłodszych, 
uczestniczy w programach oraz pro-
jektach ekologicznych. Jednym z nich 
jest ogólnopolski program „Przyjacie-
le Natury” potwierdzony Certyfikatem 
I  edycji programu oraz współpraca 
z Fundacją Wspierania Inicjatyw Eko-
logicznych poprzez organizowanie na 
terenie placówki warsztatów dla dzie-
ci i  nauczycieli. Ponadto Przedszko-
le bierze udział w  różnego rodzaju 
konkursach i akcjach ekologicznych: 

zbiórka puszek aluminiowych, baterii, sa-
dzenie drzew, zakładanie rabat z ziołami. 
Współpracuje z Referatem Ochrony Środo-
wiska UMT. Dzięki pozyskanym środkom fi-
nansowym znacząco została wzbogacona 
baza dydaktyczna przedszkola, poszerzo-
ny zbiór biblioteki przedszkolnej o pozycje 
książkowe, albumowe, encyklopedyczne 
o treściach przyrodniczo–ekologicznych. 
Ponadto doposażono kąciki przyrodnicze  

w specjalistyczny sprzęt, a do zabaw ba-
dawczych i pracy w ogrodzie przedszkol-
nym zakupiono sprzęt, akcesoria, narzę-
dzia ogrodnicze oraz zabawki i  przybo-
ry do ćwiczeń ruchowych na powietrzu. 
Owocem pracy nauczycieli Przedszkola 
był również tomik wierszy „Eko wiersze”. 
Budząc świadomość ekologiczną wśród 
dzieci przedszkolnych pomaga im zrozu-
mieć, że wszystko co jest niezbędne do ży-
cia człowiek czerpie z przyrody. Kształto-
wanie emocjonalnego stosunku do okre-
ślonych zjawisk w środowisku człowieka, 
wyrabianie pozytywnych przekonań i po-
staw wobec zjawisk przyrodniczych spra-
wia, iż najmłodsi szanują przyrodę chro-
niąc rośliny i  zwierzęta. Edukacja ekolo-
giczna skierowana do najmłodszych wy-
zwala wrażliwość na piękno środowiska 
przyrodniczego, uczy racjonalnego korzy-
stania z niego, a także szacunku do otocze-
nia. Ponadto uczy najmłodszych gotowo-
ści do ochrony przyrody, formując wyso-
ką kulturę ekologiczną.

ZBIÓRKA BATERII
I Kategoria „PLACÓWKA OŚWIATOWA”:
Przedszkole Publiczne nr 27 – 3,31 kg/1 przedszkolaka
Najlepsza Szkoła Podstawowa:
Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2,53 kg/1 ucznia
Najlepsza Szkoła Ponadpodstawowa:
Gimnazjum nr 11 – 0,57 kg/1 ucznia                  
II Kategoria „ZBIERACZ”:
Najlepszy Zbieracz z Przedszkoli: 
1 miejsce: Dominika Gmernicka 1 426 szt.   (Przedszkole Publiczne nr 13)
2 miejsce: Kinga Marszałek        1 200 szt.   (Przedszkole Publiczne nr 6)
3 miejsce: Karolina Skalny               1 000 szt.   (Przedszkole Publiczne nr 13)
Najlepszy Zbieracz ze Szkół Podstawowych:
1 miejsce: Bartłomiej Bysiek    3 870 szt.   (Szkoła Podstawowa nr 9)
2 miejsce: Emilia Gaworska            3 550 szt.   (Szkoła Podstawowa nr 17)
3 miejsce: Dominik Kukułka           3 256 szt.   (Szkoła Podstawowa nr 15)

Najlepszy Zbieracz ze Szkoły Ponadpodstawowej:
Wyróżnienie specjalne: Małgorzata Srebro 2 973 szt. 
(Zespół Szkół Technicznych)  

ZBIÓRKA OPAKOWAŃ PLASTIKOWYCH
I Kategoria „SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE”:
1 miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 9 - 3 780 kg
2 miejsce: Gimnazjum Nr 11 – 2 610 kg
3 miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 15 – 2 540 kg
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 – 1 400 kg
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa Nr 10 – 1 390 kg
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 310 kg
II Kategoria „PRZEDSZKOLA”:
1 miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 4 – 1 180 kg
2 miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 34 – 790 kg
3 miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 32 – 670 kg
4 miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 14 – 650 kg

Upominki zostały przekazane także pozostałym, nienagrodzonym przedszkolom 
biorącym udział w tegorocznych akcjach.

Uczcili „Dzień Ochrony Środowiska”

WYNIKI KONKURSU
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W  poprzednim miesięczniku 
rozpoczęliśmy cykl artykułów 
poświęconych gospodarce 

odpadami, mający w  swoim założeniu 
przybliżyć mieszkańcom problematy-
kę „śmieciową”, zachęcić do przemyśle-
nia sposobów postępowania z odpada-
mi oraz zmobilizować do zadania 
sobie pytania i zastanowienia się 
nad odpowiedzią: co powinni-
śmy zrobić, aby nie odczuwać 
uciążliwości i  dyskomfortu wy-
nikających z coraz większej ilości 
wytwarzanych odpadów komu-
nalnych? Pisaliśmy  już o pracach 
parlamentu nad zmianami prawa 
krajowego  i dostosowywaniu go 
do dyrektyw unijnych. 

Dzisiaj, gdy zmiana ustawy 
o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach została przyjęta przez 
Senat RP, postaramy się przeanalizo-
wać znowelizowane przepisy i usta-
lić skutki, jakie może przynieść ta 
nowelizacja, zarówno dla gminy, jak 
i dla mieszkańców. 

Założeniami, które stały u  podstaw 
tworzenia nowych przepisów, były m.in.: 
 -  „uszczelnienie” systemu gospodarowa-

nia odpadami, 
 -  upowszechnienie selektywnego zbiera-

nia odpadów, 
 -  zmniejszenie ilości odpadów depono-

wanych na składowiskach, 
 -  całkowite wyeliminowanie „dzikich” 

wysypisk, tym samym ograniczanie za-

śmiecania lasów, terenów rekreacyjnych 
i  wypoczynkowych, rowów, potoków, 
dolin rzecznych, 

 -  powstanie nowoczesnych instalacji od-
zysku, recyklingu odpadów. 

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie 
1 stycznia 2012 r., jednak uchwalone po-

prawki  tak znacznie zmieniają dotychcza-
sowy stan, że nie można zwlekać z podej-
mowaniem działań dostosowujących  sys-
tem gospodarowania odpadami do no-
wych zasad. Nie należy także zapomi-
nać o  szeroko zakrojonej kampanii infor-
macyjnej. Dla mieszkańców najważniej-
szą zmianą będzie obligatoryjne przejęcie 
przez gminę tych obowiązków w  zakre-
sie zagospodarowania odpadów komu-
nalnych, które do tej pory spoczywały na 

właścicielach nieruchomości. Oznacza to, 
że gmina w imieniu mieszkańców wyłoni 
w drodze przetargu podmioty, które będą 
odbierać odpady komunalne od wszyst-
kich właścicieli nieruchomości na jej te-
renie.  Tym samym  gmina przejmie od 
mieszkańców obowiązek podpisywania 

umowy na odbieranie odpa-
dów, a  właściciele nierucho-
mości będą ponosić na rzecz 
gminy opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalny-
mi w  wysokości uchwalonej 
przez Radę Miejską. Przy usta-
laniu wysokości opłaty wzięte 
zostaną pod uwagę takie kry-
teria jak: liczba mieszkańców, 
ilość odpadów wytwarzanych 
na terenie gminy, koszty od-
bierania odpadów, koszty 
transportu, zbierania, odzy-
sku i unieszkodliwiania odpa-
dów, koszty tworzenia i utrzy-
mania punktów selektywne-
go zbierania odpadów oraz 

koszty obsługi administracyjnej systemu 
gospodarowania odpadami, w  powiąza-
niu z przypadkami, w których właściciele 
nieruchomości  wytwarzają odpady niere-
gularnie.  Zadaniem Rady Miejskiej będzie 
też określenie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług na rzecz wła-
ścicieli nieruchomości w zakresie odbiera-
nia i zagospodarowania odpadów. 

Ustawa nakłada na gminę wiele 
obowiązków, które będą musiały być re-

Przypomnienie dla korzystających ze środowiska 

Co dalej z odpadami? (cz. 2)

Na podstawie ustaw y Prawo 
o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  p o d m i o t 
korz ystając y ze środowiska ma 
obowiązek sporządzania sprawozdań 
z  zakresu tego korzystania oraz 
uiszczania należnych opłat w  ciągu 
miesiąca po upływie każdego półrocza.  
Kto jest podmiotem korzystającym ze 
środowiska?
-  p r ze d s i ę b i o rc a  w   roz u m i e n i u 

ustawy o  swobodzie działalności 
g o s p o d a rc z e j ,  a   t a k ż e  o s o b y 
prowadzące działalność wytwórczą 
w  rolnictwie w  zakresie upraw 
rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, 
o g r o d n i c t w a ,  w a r z y w n i c t w a , 
leśnictwa i  rybactwa śródlądowego 
oraz osoby wykonujące zawód 
medyczny w  ramach indywidualnej 

p r a k t y k i  l u b  i n d y w i d u a l n e j 
specjalistycznej praktyki,

-  jednostka organizacyjna nie będącą 
przedsiębiorcą (urzędy, gminne 
zakłady gospodarki komunalnej, 
szkoły, stowarzyszenia, fundacje 
itp.),

-  osoba fizyczna korzystającą ze środo-
wiska na podstawie pozwolenia, np.:
•	 w rolnictwie – ogrzewanie szklarni 

kotłownią na węgiel kamienny 
o  łącznej nominalnej mocy 
powyżej 5 MWt,

•	 pobór wody podziemnej lub 
powierzchniowej na potrzeby 
gospodarstwa domowego lub 
rolnego w ilości większej niż 5 m3/d,

•	 w p r o w a d z a n i e  ś c i e k ó w 
z  gospodarstwa domowego lub 

rolnego do wód lub do ziemi 
w ilości większej niż 5 m3/d.

Opłaty wnosi się za:
1. Wprowadzanie gazów i  pyłów do 

powietrza, w tym m. in. za: 
•	 spalanie paliw w  silnikach 

spalinowych (np.: użytkowanie 
samochodów służbowych, 
maszyn roboczych),

•	 s p a l a n i e  e n e r g e t y c z n e 
(np. :  kotłownie,  agregaty 
prądotwórcze),

•	 p r z e ł a d u n e k  p a l i w  ( n p. : 
stacje paliw za napełnianie 
zbiorników pojazdów),

•	 chów lub hodowlę zwierząt,
•	 emisję niezorganizowaną 

(np.: spawanie na wolnym 
powietrzu),
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•	 źródła technologiczne (np.: 
s p a w a n i e ,  l a k i e r o w a n i e 
samochodów, itp.).

2. Pobór wód z własnych ujęć:
•	 pobór wód podziemnych,
•	 pobór wód powierzchnio-

wych.  (Opłaty ponosi  s ię 
w yłącznie  za  pobór  wód 
z  własnego ujęcia wody np.: 
ze studni podziemnej. Nie 
ponosi się opłat za pobór wód 
w  przypadku podłączenia do 
miejskiej sieci wodociągowej). 

3. Wprowadzanie ścieków do wód lub 
do ziemi (opłaty ponosi się wyłącznie 
w  prz ypadku bezpośredniego 
odprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi. Opłat nie ponosi 
się w  przypadku podłączenia do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej bądź 
odprowadzania ścieków do szczelnych 
z b i o r n i k ó w  b e z o d p ł y wo w yc h 

(szamba), z których następuje odbiór 
ścieków na podstawie umowy 
cywilno-prawnej).

4. Składowanie odpadów (dotyczy 
zarządzającego sk ładowisk iem 
odpadów). 
Nie wnosi się opłat z  tytułu tych 

rodzajów korzystania ze środowiska, 
których półroczna wysokość nie przekracza 
400 zł. Zwolnienie z wnoszenia opłaty nie 
zwalnia z obowiązku składania wykazów 
o zakresie korzystania ze środowiska !!!

alizowane we współpracy z mieszkańca-
mi: 
 -  objęcie wszystkich właścicieli nierucho-

mości jednolitym systemem gospodaro-
wania odpadami, 

 -  nadzór gminy nad gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi, w tym nad fir-
mami odbierającymi odpady od miesz-
kańców, 

 -  organizowanie selektywnego zbierania 
odpadów, obejmującego co najmniej 
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe oraz od-
pady ulegające biodegradacji, 

 -  tworzenie punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych, 

 -  osiąganie wyznaczonych poziomów 
recyklingu, odzysku oraz ograniczania 
masy odpadów  biodegradowalnych 
przekazywanych do składowania, 

 -  prowadzenie działań informacyjnych 
i edukacyjnych dotyczących prawidło-
wego postępowania z poszczególnymi 
rodzajami odpadów, 

 -  udostępniania mieszkańcom na stro-
nie internetowej UMT informacji o  fir-
mach odbierających odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości, miej-
scach zagospodarowania odpadów zie-
lonych, osiąganych poziomach recyklin-
gu, a także informacji o punktach selek-
tywnego zbierania odpadów, 

 -  corocznej analizy stanu gospodarki od-
padami komunalnymi. 

Gminy zostaną także zobowiązane 
do budowy, utrzymywania i  eksploatacji 
własnych lub wspólnych z innymi gmina-
mi instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 

W  celu wdrożenia Dyrektywy 
2008/98/WE ustawa wymaga, aby gmi-
ny osiągnęły do 31 grudnia 2020 r. sto-
pień recyklingu papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i  szkła na poziomie co naj-
mniej 50 % (wagowo), oraz recyklingu 
odpadów budowlanych i  rozbiórkowych 
w wysokości co najmniej 70 %. Dla speł-
nienia wymogów Dyrektywy 1999/31/
WE gminy zostały zobowiązane do ogra-
niczenia składowania odpadów ulega-
jących biodegradacji o  co najmniej 50% 
do 16 lipca 2013 r. oraz 65% do 16 lipca 
2020 r. 

Dla właścicieli nieruchomości naj-
większą korzyścią z  nowych przepisów 
powinno być zmniejszenie (a  przynaj-
mniej niepodwyższanie) kosztów odbio-
ru odpadów oraz brak potrzeby zawie-
rania umowy na wywóz odpadów. Nale-
ży podkreślić, że ceny przyjmowania od-
padów na miejskie składowisko w  Tar-
nowie należą do najniższych w  Polsce, 
dlatego ten składnik kalkulacji przyszłej 
„opłaty odpadowej” będzie korzystny 
dla mieszkańców.  Natomiast  obowiąz-
kiem  każdego właściciela nieruchomo-
ści będzie złożenie deklaracji o wysoko-
ści miesięcznej opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, w ciągu 14 
dni od ogłoszenia o  wprowadzeniu tej 
opłaty.  

Nowa ustawa wymaga jeszcze szcze-
gółowej analizy, ale już wiadomo, że my 
wszyscy - mieszkańcy, urzędnicy samorzą-
dowi, przedsiębiorcy zajmujący się wywo-
zem nieczystości musimy solidnie przygo-
tować się do nowych zasad gospodarowa-
nia odpadami. 

Miejsce składania sprawozdań:
Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Małopolskiego Departament Budże-
tu i Finansów - Wydział ds. Opłat za Ko-
rzystanie ze Środowiska ul. Racławicka 
56  30 - 017 Kraków oraz Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska.

Więcej informacji dotyczących opłat 
za korzystanie ze środowiska znajduje się 
na stronie internetowej www.malopolskie.
pl/srodowisko lub pod nr tel. (12) 63-03-
162 /- 4, 63-03-203, 63-03-329.  

Z okazji setnych urodzin firma NIVEA 
postanowiła ufundować 100 placów za-
baw dla dzieci na terenie całej Polski i roz-
dysponować je w drodze konkursu interne-
towego. O urządzenie placu mogą się sta-
rać wszystkie gminy i spółdzielnie miesz-
kaniowe. Zwycięskie lokalizacje zostaną 
wyłonione w 4 turach w drodze głosowa-
nia internautów, trwającego od 6 czerwca 
do 31 października 2011 r. Organizator za-
pewnia, że wszystkie urządzenia placu za-
baw posiadają certyfikaty zgodności z obo-
wiązującymi przepisami prawa i będą bez-
pieczna dla użytkowników. W skład placu 
wchodzą m.in. dwa wieloelementowe ze-
stawy zabawowe, jeden element sprawno-
ściowy, dwie huśtawki, dwa bujaki spręży-
nowe, karuzela czy piaskownica. 

Do konkursu zgłosiła się także Gmi-
na Miasta Tarnowa, proponując lokali-
zację placu zabaw na terenach rekre-
acyjnych przy ul. Głowackiego. Wszyscy 
mieszkańcy i  sympatycy naszego mia-
sta mogą oddawać głosy na plac zabaw 
w Tarnowie – w ciągu doby można oddać 
1 głos. Im więcej głosów otrzyma nasza 
lokalizacja, tym większa szansa, że NIVEA 
zbuduje plac zabaw właśnie w Tarnowie. 

Aby oddać głos należy: 

 1. Zalogować się na stronie http://
www.100latnivea.pl/glosowanie (za 
pierwszym razem należy się zareje-
strować).

 2. Wybrać plac zabaw: Tarnów ul Głowac-
kiego 6

 3. Oddać głos – 1 raz na dzień. 
Zachęcamy do głosowania! 

Zagłosujmy na Tarnów
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Dąb szypułkowy o obwodzie 386 
cm rośnie na prywatnej pose-
sji przy ul. Głowackiego 76. Zo-

stał ustanowiony pomnikiem przyrody 
w 1995r. Znajduje się tuż obok drew-
nianego domu mieszkalnego. Jego re-
gularny pokrój i  bardzo dobry stan 
zdrowotny rokują nadzieję na długo-
wieczność tego drzewa. 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) na-
leży do bardzo okazałych i potężnie zbu-
dowanych drzew, dlatego też  można go 
uznać za „króla drzew”. Do jego charakte-
rystycznych cech należy również mocny 
i rozbudowany system korzeniowy, a tak-
że bardzo cenne drewno. 

Ponadto dęby cechują się długo-
wiecznością, osiągają wiek 500-800, 
a  nawet 1400 lat. Najstarszym drze-
wem liściastym w  Polsce jest liczący 

800 lat dąb szypułkowy Bolesław rosną-
cy w miejscowości Ustronie Morskie, bli-
sko Kołobrzegu, natomiast najbardziej 
znanym jest dąb szypułkowy Bartek ro-
snący w miejscowości Bartków niedale-
ko Zagnańska. 

Liczy on około 700 lat, a  obwód 
jego pnia wynosi 985 cm. Oprócz dłu-
giego życia dęby są również uważane 
za jedne z najszlachetniejszych drzew.  
Dęby od wieków były sadzone jako 
drzewa pamiątkowe. W Tarnowie w rejo-
nie Parku Westerplatte z inicjatywy Sto-
warzyszenia Rodzin Ofiar Katynia po-
wstała niedawno (2009 r.) Aleja Dębów 
Katyńskich, gdzie wzdłuż spacerowej 
alejki posadzono 34 okazałe dęby szy-
pułkowe upamiętniające ofiary zbrod-
ni katyńskiej związane rodzinnie z Zie-
mią Tarnowską. 

Tarnowskie pomniki przyrody XII

Dąb szypułkowy przy ulicy Głowackiego

Trwa konkurs „Zielony Tarnów”, 
mający wyłonić najpiękniejsze 
ogrody i  najładniejsze balkony 

w Tarnowie. Do konkursu zgłoszono 
już ponad 40 obiektów w czterech ka-
tegoriach: ogrody przy domach jedno-
rodzinnych, ogrody przy instytucjach,  
ogrody przy budynkach wielorodzin-
nych oraz balkony. Wiele osób spośród 
zgłaszających  bierze udział w konkur-
sie po raz pierwszy. Warto było się po-
spieszyć z deklaracją udziału w konkur-
sie, bowiem pierwsi uczestnicy otrzy-
mali bardzo ciekawe poradniki ogrod-
nicze, które mogą być pomocne w jesz-

cze piękniejszym urządzaniu swojego 
otoczenia. 

Powołana przez prezydenta miasta 
komisja rozpoczęła już przegląd ogrodów 
i balkonów. Jurorzy, wśród których znajduje 
się projektant ogrodów, laureatka poprzed-
nich edycji konkursu, artysta plastyk, przed-
stawiciel sponsora oraz pracownicy urzędu, 
zwraca uwagę na estetykę, czystość, kom-
pozycję roślinną, pracochłonność, zmia-
ny w  stosunku do lat ubiegłych. Wszyst-
kie oceniane balkony i ogrody są fotogra-
fowane. Komisja będzie odwiedzać kolej-
ne zgłoszone ogrody oraz balkony jeszcze 
w lipcu i sierpniu. 

Zgłoszenia do konkursu można do-
konać w  Biurze Obsługi Mieszkańców, 
ul. Nowa 4, w Referacie Ochrony Środowi-
ska przy ul. Goldhammera 3 lub przekazy-
wać drogą elektroniczną na adres: w.srodo-
wiska@umt.tarnow.pl. Formularze uczest-
nictwa są dostępne w Urzędzie Miasta oraz 
na stronie internetowej www.tarnow.pl/
ekologia. Dodatkowych informacji można 
uzyskać pod nr tel. 14 688 28 72. 

Przyjmowanie wniosków potrwa do 
30 czerwca, jednak dla spóźnialskich mamy 
dobrą informację – komisja konkursowa za-
deklarowała, że weźmie również pod uwa-
gę zgłoszenia dokonane po tym terminie.  

„Zielony Tarnów 2011 r.”
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Na tarnowskim rynku rozegrano pierwszą edycję Pucha-
ru Polski w boulderingu. W zawodach wzięło udział 40 
mężczyzn i 14 kobiet. Zawody zostały przeprowadzo-

ne  w formule „open” i były pierwszymi w tej konkurencji po 
wprowadzonych przez PZA na początku roku zmianach regu-
laminowych. W trakcie zmagań przeprowadzono również za-
wody Mistrzostw Polski w konkurencji na czas.

Na obiekcie sportowym wybudowanym w ramach pro-
gramu „Moje boisko – Orlik 2012”, mieszczącym się 
przy Szkole Podstawowej nr 5, rozegrano zawody w ra-

mach turnieju„Orlik Basketmania”. Udział w nim mogli wziąć 
udział wszyscy, którzy zebrali przynajmniej pięcioosobo-
wy zespół. Rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W zawodach mogły uczestniczyć reprezentacje szkół, 
uczniowskich klubów, a także drużyny utworzone przez społecz-
ności lokalne i organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą.

W kategorii dziewcząt ze szkół podstawowych zwycięży-
ła pierwsza drużyna Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich, 
natomiast w kategorii chłopców pierwsza drużyna Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Tarnowie. Zmagania gimnazjalistów na pierwszym 
miejscu w kategorii dziewcząt zajęła drużyna Basket Girls Crew, a 
wśród chłopców drużyna Street Basket Tarnów.

Organizatorem cyklu, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, jest Polski Związek Koszykówki.

Na przełomie maja i czerwca w Tarnowie odbyła się VII 
Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Niepełno-
sprawnej „Europa bez barier”. W zmaganiach udział 

wzięła młodzież niepełnosprawna ruchowo oraz o lekkim 
upośledzeniu umysłowym z Polski, Węgier, Słowacji, Białoru-
si i Ukrainy. Wśród konkurencji znalazły się m.in.:  tenis stoło-
wy, siatkówka, precyzja rzutu do celu, olimpijski ogień oraz 
toczenie piłki kijem hokejowym.

Oprócz zmagań sportowych, które wypełniły pierwszy dzie-
ń,dla uczestników zaplanowano szereg atrakcji. Drugiego dnia go-
ście odwiedzili stadninę koni w Klikowej, gdzie mieli możliwość 
przejażdżki bryczką, zwiedzenia powozowni oraz wzięcia udziału 
w zajęciach z hipoterapii. Wieczorem uczestnicy spartakiady zwie-
dzili tarnowskie stare miasto oraz Muzeum Okręgowe.

Wszyscy zostali wyróżnieni medalami, a drużyny biorące 
udział w zawodach otrzymały puchary, dyplomy okolicznościo-
we oraz upominki.

„Orlik Basketmania” Sport osób
niepełnosprawnych

Wyniki Mistrzostwa Polski na czas:
Kobiety: 1. Edyta Ropek (MKS Tarnovia), 2. Małgorzata Ru-

dzińska (UKS SKARPA LUBLIN), 3. Klaudia Buczek (MKS Tarno-
via), Mężczyźni: 1. Jędrzej Komosiński (KU AZS PWSZ Tarnów), 
2. Łukasz Świrk (SMG Lubin), 3. Jakub Ginszt (AKW Kotłownia)

Wyniki bouldering:
Kobiety: 1. Agata Modrzejewska (KW TORUŃ), 2. Małgo-

rzata Rudzińska (UKS SKARPA LUBLIN), 3. Sylwia Buczek (MKS 
TARNOVIA), Mężczyźni: 1. Piotr Bunsch (KS KORONA KRAKÓW), 
2. Jakub Jodłowski (UKA WARSZAWA), Konrad Ociepka (KS KO-
RONA KRAKÓW)

Walczyli o Puchar Polski
Mistrzynią Polski została reprezentantka MKS Tarnovia Edy-

ta Ropek, a na trzecim miejscu uplasowała się druga tarnowian-
ka - Klaudia Buczek (również MKS Tarnovia). Wśród mężczyzn do-
minowali reprezentanci naszego miasta. Pierwsze miejsce, z za 
razem Mistrzostwo Polski wywalczył Jędrzej Komosiński (KU AZS 
PWSZ Tarnów).

Tarnowskich akcentów nie zabrakło także w zmaganiach boul-
deringowych. Trzecie miejsce zajęła Sylwia Buczek z MKS Tarnovia.




