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Jeden z  najwybitniej-
szych polskich reżyse-
rów teatralnych, profe-

sor nauk humanistycznych, 
reżyser, dramatopisarz, dy-
rektor wielu scen na całym 
świecie, prozaik, uczony. 

Ukończył Wydział Reżyser-
ski Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Warszawie. Mocno 
związany z Tarnowem. To wła-
śnie tutaj obchodził swój be-
nefis związany z 75. urodzinami i 50-leciem 
pracy artystycznej.

Był kierownikiem arty-
stycznym i  reżyserem Teatru 
im. J. Osterwy w Lublinie, na-
stępnie dyrektorem Teatru 
Współczesnego we Wrocła-
wiu, na którego scenie zreali-
zował wiele głośnych przed-
stawień, m.in. Operetka W. 
Gombrowicza (1977), Dziady 
A. Mickiewicza (1978), Przy-
rost naturalny T. Różewicza 
(1979), Dżuma A. Camusa we 

własnej adaptacji (1983). W 1986 wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykła-

dał na Uniwersytecie w  Buffalo. Od 1992 
jest profesorem Państwowej Wyższej Szko-
ły Teatralnej w Krakowie.

W czerwcu br. otrzymał Krzyż Koman-
dorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Jest on nadawany cudzoziemcom i za-
mieszkałym za granicą obywatelom pol-
skim, którzy swoją działalnością wnieśli wy-
bitny wkład we współpracę międzynarodo-
wą oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą 
Polską z innymi państwami i narodami. Od-
znaczenie odebrał w Tarnowie, gdzie miała 
miejsce prapremiera sztuki jego autorstwa 
„Cela Ojca Maksymiliana”.

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

Nagroda w dziedzinie 
twórczości artystycznej

Dziewczęcy Chór Katedralny „Puel-
lae Orantes” - założony w 1985. Do chóru 
należą dziewczęta w wieku od 10 do 18 lat. 
Podstawowym zadaniem zespołu jest pro-
mowanie kultury muzycznej i śpiewu litur-
gicznego, dlatego w  swoim repertuarze 
posiada on utwory religijne i świeckie mi-
strzów różnych epok od chorału gregoriań-
skiego do muzyki współczesnej. W  ciągu 
kilkunastu lat działalności chór koncerto-
wał w różnych miastach Polski i za granicą.

Założycielem i dyrygentem chóru jest 
ks. Władysław Pachota. Emisję głosu pro-
wadzi i partie solowe wykonuje Aleksan-
dra Topor - sopran.

Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa”

Jan Kudelski - właściciel obchodzą-
cej w tym roku jubileusz 75-lecia Kawiarni 
„Tatrzańska”. Współpracuje przy organiza-
cji znaczących imprez kulturalnych w mie-
ście, np. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, Fe-

stiwalu ArtFest, „Bravo Maestro”. Firma Jana 
Kudelskiego jest miejscem często i chętnie 
odwiedzanym przez znane osobistości ży-
cia społecznego i kulturalnego. 

„Nagroda Honorowa”

ś.p. Jacek Wróbel - tarnowski ar-
tysta malarz. Ukończył I LO, Państwowe 
Zawodowe Studium Plastyczne Konser-
wacji Dzieł Sztuki przy Zespole Szkół Pla-
stycznych w Tarnowie. Pracował w Mu-
zeum Okręgowym w Tarnowie na sta-
nowisku renowatora dzieł sztuki (drew-
no i  malarstwo). Prowadził działalność 
twórczą w zakresie różnych dziedzin ma-
larstwa i rysunku oraz konserwacji dzieł 
sztuki. Brał udział w rozmaitych akcjach 
artystycznych. Swoje prace eksponował 
na indywidualnych i zbiorowych wysta-
wach malarstwa. Konserwował jeden 
z fragmentów „Panoramy Siedmiogrodz-
kiej” Jana Styki.

W 2003 r. otrzymał wyróżnienie hono-
rowe Zarządu ZPAP. Był członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Mieszkał i pra-
cował w Tarnowie. Zmarł 21 kwietnia 2011 r.

Nagroda „Nadzieja Roku”

Justyna Pawłowska – młoda tarnow-
ska skrzypaczka. Naukę gry na skrzyp-
cach rozpoczęła w  wieku 10 lat w  Szko-
le Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 
w  rodzinnym mieście, którą ukończyła
z  wynikiem celującym. Edukację konty-
nuuje w  Akademii Muzycznej im. Karola 

Szymanowskiego w  Katowicach pod kie-
runkiem Kazimierza Skowronka i  Ada-
ma Mokrusa.

Jest studentką drugiego roku stu-
diów magisterskich. Brała udział w wie-
lu konkursach.   W  2003 roku zajęła 
I  miejsce na Makroregionalnych Prze-
słuchaniach Uczniów Klas Skrzypiec 
w  Krakowie.   W  roku 2009 zdobyła 
I  nagrodę w  Uczelnianym Konkursie 
Skrzypcowym w  katowickiej Akade -
mii. W  ubiegłym roku otrzymała III na-
grodę w  Międzynarodowym Konkur-
sie Muzycznym im. Michała Spisaka 
w Dąbrowie Górniczej. Swoje umiejętno-
ści doskonaliła na kursach mistrzowskich 
w  Łańcucie i  w  Zakopanem. W  latach 
2009-2010 pełniła funkcję koncertmi-
strza Akademickiej Orkiestry Symfonicz-
nej im. Karola Szymanowskiego. Otrzy-
mała stypendium Prezydenta Miasta Tar-
nowa oraz dwukrotnie stypendium Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 2006 roku jest związana z Tarnow-
ską Orkiestrą Kameralną, z którą dwukrot-
nie występowała jako solistka.

Uczony związany z miastem
Prof. Kazimierz Braun

Ludzie kultury
Podczas tegorocznych Zdearzeń 

wręczono Nagrody Kultury Miasta Tar-
nowa. Wyróżnienia przyznawane są 
osobom i instytucjom za szczególne 
osiągnięcia artystyczne, upowszech-
nianie i wspieranie kultury. Laury na-
grodzonym wręczyła zastępca prezy-
denta Dorota Skrzyniarz.
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W Tarnowie gościła siostra Józefa Słaba ze Zgroma-
dzenia Sióstr Boromeuszek Mikołowskich pracują-
ca w szpitalu misyjnym w miejscowości Mpanshya 

w Zambii, któremu pomagają tarnowscy Strażnicy Miejscy. 
W czasie spotkania opowiadała o problemach ludzi mieszka-
jących w Afryce oraz o ciągłej walce o ocalenie każdego ludz-
kiego życia i sposobach pomocy.

Siostra Słaba zapewniła, że pomoc udzielana przez Strażni-
ków Miejskich jest bardzo cenna, i co najważniejsze, sprawia pod-
opiecznym dużo radości. Funkcjonariusze rozpoczęli współpracę 
z misją w sierpniu 2008 roku. Do tej pory wysłali 27 dwudziestoki-
logramowych paczek z różnymi rzeczami m.in. odzieżą, artykułami 
sanitarnymi, artykułami szkolnymi, zabawkami oraz słodyczami.

Osoby zainteresowane pomocą szpitalowi misyjnemu i afry-
kańskim rodzinom zapraszamy do obejrzenia stron interneto-
wych poświęconych życiu na misji: www.adopcjaserca.pl i www.
sercedlaafryki.pl.

Strażnicy miejscy
dla Afryki

Tarnów będzie gospodarzem dużego 
wydarzenia związanego z objęciem 
przez Polskę Prezydencji w Unii Eu-

ropejskiej. Jest oficjalne potwierdzenie 
faktu, że we wrześniu do miasta pod Górą 
Św. Marcina zjadą ministrowie skarbu i go-
spodarki z całej Europy. Podejmujemy wy-
zwanie, Tarnów będzie gotowy – mówi pre-
zydent Ryszard Ścigała.

Spotkanie „na szczycie” jest nie lada 
wyzwaniem także z tego powodu, że w tym 
samym dniu zaczyna się Forum Inwesty-

cyjne będące prologiem do Forum Ekono-
micznego w Krynicy. Miasto przeżyje swe-
go rodzaju „najazd” ważnych osobistości. 
W magistracie odbyła się już specjalna od-
prawa służb, podzielono zadania, ruszyły 
przygotowania. 

W  dniach 6-7 września w  naszym 
mieście, pod patronatem Ministra Skar-
bu Aleksandra Grada, odbędzie się także 
Forum Inwestycyjne Forum Ekonomiczne-
go w Krynicy. Będzie to już czwarta edycja 
tej niezwykle ważnej dla Tarnowa imprezy.

Tarnów przyjmie gości z Europy 

Od pierwszego lipca br. Polska 
stoi na czele Radzie Unii Europej-
skiej. Prezydencja Polski to wiele wy-
zwań, ale również szansa na zapre-
zentowanie naszego kraju na are-
nie międzynarodowej. Prezydencja 
Rady Unii Europejskiej to okres, 
w którym dane państwo członkow-
skie przewodniczy posiedzeniom 

Rady Unii Europejskiej. Reprezentu-
je także Radę na arenie międzynaro-
dowej. System ten został zapocząt-
kowany jeszcze w ramach Europej-
skiej Wspólnoty Gospodarczej. Pre-
zydencja jest pełniona przez okres 
półroczny, rotacyjnie przez wszyst-
kich członków Unii Europejskiej w 
ustalonej wcześniej kolejności. 

Organizatorem Forum Inwesty-
cyjnego jest Instytut Studiów Wschod-
nich, a głównym partnerem Woje-
wództwo Małopolskie. 
Więcej na www.forum-ekonomiczne.
pl/1054,Forum+Inwestycyjne.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
otrzymało dwa ekologiczne pojazdy do wywozu 
śmieci. To rezultat umowy podpisanej w kwietniu 

pomiędzy Urzędem Miasta a Polskim Górnictwem Naftowym 
i Gazownictwem. Tym samym Tarnów został pierwszym pol-
skim miastem, które wprowadziło system mobilnych i eko-
logicznych śmieciarek.

Nowe samochody 
są napędzane na sprę-
żony gaz ziemny (CNG). 
Są więc pojazdami w 
pełni przyjaznymi dla 
środowiska oraz, dzięki 
mniejszym rozmiarom, 
bardziej uniwersalnymi 
niż śmieciarki dotych-
czas użytkowane przez 

MPGK. Stosunkowo małe gabaryty umożliwiają skierowanie no-
wych samochodów do obsługi wąskich uliczek na starym mie-
ście, co będzie miało korzystny wpływ na stan ich nawierzchni.

Jeżeli program się sprawdzi, może ich być jeszcze więcej. 
Jego realizacja, właśnie w Tarnowie, była możliwa dzięki dobrej 
współpracy na linii samorząd – biznes – lokalni parlamentarzyści.

Zbiorą śmieci 
ekologicznie

W ramach porozumienia PGNiG przekazało miastu do-
tację w wysokości 260 tys. zł, co pozwoliło na pokrycie kosz-
tów zakupu jednego samochodu. Drugi ekologiczny pojazd 
został zakupiony ze środków własnych miasta.
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Na zaproszenie tarnowskich in-
stytucji wspierających kontakty 
z  Polonią ukraińską, w  naszym 

mieście gościły dwie grupy polskich dzie-
ci mieszkających w okolicach Lwowa, Mo-
ścisk, Kijowa oraz Białej Cerkwi – miasta 
partnerskiego Tarnowa. Pierwsza z nich 
odwiedziła miasto na zaproszenie Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich, kolejna pojawi-
ła się dzięki staraniom Tarnowskiej Fun-
dacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy oraz 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.

W trakcie pobytu w Polsce dzieci mia-
ły okazję skorzystać z  atrakcji oferowa-

nych przez Tarnów, a tak-
że zwiedzić samo miasto 
oraz inne ciekawe zakątki 
Małopolski.  W grodzie Le-
liwitów, w trakcie swojego 
pobytu, koloniści korzy-
stali m. in. ze ścian wspi-
naczkowych, basenów 
czy też atrakcji parku lino-
wego. Organizatorzy za-
dbali również o edukacyj-
ny aspekt pobytu w  Pol-
sce. Dzieci zwiedziły naj-
ciekawsze zakątki Tarno-
wa, włącznie z  ratuszem 
oraz ruinami zamku na 
Górze. św. Marcina.

Wśród innych atrakcji przygotowanych 
dla goszczącej w Tarnowie grupy wymienić 
można chociażby wizytę w Krakowie, ko-
palni soli w Bochni, Tuchowie oraz w No-
wym Wiśniczu. Wszystkie wycieczki połą-
czone były ze zwiedzaniem miejscowych 
zabytków.

Maluchy z  drugiego turnusu wzięły 
również udział w warsztatach na temat Unii 
Europejskiej rozumianej jako wspólnota 
wielu narodów. Zajęcia zostały zorganizo-
wane  w ramach Partnerstwa Wschodniego. 

Wizyta była także znakomitą okazją do 
zainicjowania szeregu przedsięwzięć kultu-
ralnych.  W porozumieniu z tarnowskim od-
działem Związku Polskich Artystów Plasty-
ków, w Galerii przy Rynku, zorganizowana zo-
stała wystawa prac wykonanych przez arty-
stów działających przy Domu Polskim w Białej 
Cerkwi, a część kolonistów dodatkowo wzię-
ła udział w warsztatach plastycznych zorgani-
zowanych w Zalipiu oraz w zajęciach  z języ-
ka polskiego i  języka angielskiego. Specjalne 
warsztaty języka ukraińskiego  poprowadzo-
no również dla tarnowskich dzieci.

Miasto wspiera rodaków ze Wschodu

Wizyta pierwszej grupy kolonij-
nej była możliwa dzięki  pomocy fi-
nansowej udzielonej przez Urząd Mia-
sta Tarnowa oraz Kancelarię Senatu 
RP – Zadanie realizowane w ramach 
zlecenia przez Kancelarię Senatu za-
dań zakresie opieki nad Polonią i Po-
lakami za granicą w 2011. Druga gru-
pa odwiedziła nasze miasto dzięki fi-
nansowemu wsparciu Urzędu Miasta 
Tarnowa oraz Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.

Zmiany organizacyjne w Urzędzie 
Miasta Tarnowa weszły w życie od 1 
lipca. Są one wynikiem opracowań 

naukowych, przede wszystkim Instytutu 
Organizacji i Zarządzania INORG i wielu 
konsultacji z  fachowcami z zakresu za-
rządzania. Utworzonych zostało pięć cen-
trów: Centrum Rozwoju Miasta, Centrum 
Usług Ogólnomiejskich, Centrum Obsłu-
gi Mieszkańca, Centrum Spraw Społecz-
nych i Centrum Obsługi Urzędu. 

Jednym ze skutków zmian będzie m.in. 
zmniejszenie liczby stanowisk kierowni-
czych, a zarazem, zwiększenie kompetencji 
kadry zarządzającej. Wskutek przygotowy-
wanych zmian mieszkańcy Tarnowa będą 
mogli liczyć na jeszcze łatwiejsze i szybsze 
załatwienie spraw. Magistrat ma być no-
woczesną instytucją. – Celem jest poprawa 
efektywności i działalności tarnowskiego ma-
gistratu oraz wprowadzenie nowoczesnych, 
biznesowych metod do administracji – mówi 
prezydent Ryszard Ścigała. Ze względu na 
skalę zmian, termin ich wprowadzenia ce-
lowo ustalono na wakacje.

Dzięki zmianom, które zostały za-
inicjowane w Urzędzie Miasta Tarnowa 
przed czterema laty, magistrat dwukrot-
nie otrzymał tytuł Wzorcowego Urzę-

du w  Małopolsce. Powołanie pięciu no-
wych centrów jest kolejnym eta-
pem dostosowywania tej insty-
tucji do najnowocześniejszych 
trendów zarządzania oraz peł-
nego zaspokajania oczekiwań 

tarnowian.

Urząd na miarę XXI wieku

Główne zadania centrów:
Centrum Rozwoju Miasta - pla-

nowanie rozwoju miasta, opracowy-
wanie strategii i planów operacyjnych 
dla Tarnowa, zdobywanie zewnętrz-
nych środków i realizacja miejskich 
inwestycji. 

Centrum Usług Ogólnomiej-
skich - utrzymanie infrastruktury, ko-
munikacja, drogi oraz estetyka, mery-
toryczny nadzór nad spółkami i reago-
wanie na bieżące potrzeby. 

Centrum Obsługi Mieszkańca – 
przyjmuje klientów i załatwia wszyst-
kie powtarzalne sprawy m.in. wyda-
je i wymienia dowody osobiste, tabli-
ce rejestracyjne, inne zaświadczenia 
oraz pozwolenia budowlane czy śro-
dowiskowe. 

Centrum Spraw Społecznych - 
nadzór nad prowadzonymi przez mia-
sto zakładami opieki zdrowotnej, jed-
nostkami pomocy społecznej oraz żłob-
kami, zarządzanie miejskim zasobem 
mieszkaniowym i współpraca z orga-
nizacjami pozarządowymi. W Centrum 
można załatwić sprawy dotyczące skie-
rowań do zakładu opiekuńczo-leczni-
czego, potwierdzania prawa do świad-
czeń opieki zdrowotnej oraz uzyskać 
pomoc w sprawach konsumenckich. 

Centrum Obsługi Urzędu – kon-
centruje komórki zabezpieczające 
sprawne i prawidłowe funkcjonowa-
nie Urzędu. Biura tworzące Centrum 
Obsługi Urzędu zajmują się sprawa-
mi zarówno obsługi administracyjnej 
jak i zabezpieczeniem logistycznym. 
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Radni zaakceptowali plany za-
gospodarowania przestrzenne-
go dla terenów przeznaczonych 

pod kluczowe dla przyszłości miasta 
inwestycje. 

Plany obejmują działki zlokalizowane 
w okolicach ul. Niedomickiej i torów kole-
jowych Tarnów - Szczucin, ulic Jana Paw-
ła II, Błonie i Lasku Lipie oraz ulic Krakow-
skiej i Kąpielowej. Tereny przy ulicy Niedo-
mickiej to prawie 200 ha, na których bę-
dzie można lokować działalność przemy-
słową, parki technologiczne oraz obiekty 
naukowo-badawcze. Część terenu prze-
znaczono pod działalność usługową, taką 
jak budynki biurowe, banki, obiekty han-
dlowe czy hotele.

Przy ulicy Jana Pawła II oraz Błonie 
będzie można lokować obiekty usługowe, 
w tym również te o powierzchni powyżej 
2000 m2. Nie zapomniano także o zagospo-
darowaniu parku leśnego „Las Lipie”. Za-
planowano tam zielone tereny rekreacyj-

no-edukacyjne. Obszar pomiędzy ulicą Kra-
kowską i Kąpielową o powierzchni prawie 
pół ha został przeznaczony pod zabudowę 
na działalność usługową.

Uchwalone plany precyzyjnie określają 
rodzaj działalności gospodarczej, która bę-
dzie dotyczyć tych miejsc. Prawne uregu-
lowanie statusu terenów, których te pla-
ny dotyczą ułatwi pozyskiwanie nowych 
inwestorów.

Ogłoszono przetarg na budowę największego tarnowskiego ronda. 
Będzie ono zlokalizowane u zbiegu ulic Błonie i Jana Pawła II. Nowa 
inwestycja w znaczny sposób usprawni ruch w tym rejonie miasta.

Nowe rondo o średnicy 55 m umożliwi bezkolizyjne przejęcie ruchu 
z budowanej autostrady A4 łączącej zachodnią i wschodnią granicę pań-
stwa. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę i oznakowanie 
przejść dla pieszych, odwodnienie oraz oświetlenie. Wszystkie prace zreali-
zowane zostaną w ramach jednego etapu.

Realizacja inwestycji zakończy się w listopadzie.

Poszerza się gospodarcza mapa miasta

Chociaż wakacje trwają już od ponad miesiąca 
nie oznacza to, że w tarnowskich szkołach nic 
się nie dzieje. To właśnie okres wakacyjny jest 

najlepszym czasem na przeprowadzenie remontów 
i inwestycji w placówkach oświatowych. Ich wartość 
w tym roku to ok. 15 mln złotych. Znaczna część prac 
będzie współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Magistrat rozpoczął realizację dwóch dużych pro-
jektów, które uzyskały wysokie dofinansowania z Mało-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Zakres prac przewiduje termomodernizacje 
Przedszkoli Publicznych nr 6, 24, 26, 33, 35; Szkół Podsta-
wowych nr 2, 10, 11; III, V i VII Liceum Ogólnokształcące-
go, a także Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr I oraz 
Zespołu Szkół Technicznych.

Ponadto, w wakacje kontynuowanych będzie wie-
le prowadzonych już inwestycji m.in.  budowa nowego 
budynku dla Przedszkola nr 8 przy ul. Olszynowej czy 
nowego budynku szkolno-dydaktycznego przy ZSM.

To nie pierwsze działania tarnow-
skiego samorządu mające na celu przy-
ciągnięcie do miasta nowych inwesto-
rów. Jeszcze w tym roku rozpocznie się 
rozbudowa Strefy Aktywności Gospo-
darczej (SAG) zlokalizowanej przy Za-
kładach Mechanicznych. Projekt zakła-
da poszerzenie oraz scalenie istniejącej 
SAG poprzez kompleksowe uzbrojenie 
nowych terenów pod lokowanie inwe-
stycji przemysłowych i usługowych, tak 
aby nowo przyłączone tereny stanowiły 
funkcjonalną całość z dotychczasowym 
obszarem. Po zakończeniu prac teren 
przeznaczony pod inwestycje powięk-
szy się o 36 ha. Realizację tego projek-
tu zaplanowano na lata 2009-2012. In-
westycja współfinansowana jest z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, Działanie 4.3 Schemat 
B – Strefy Aktywności Gospodarczej 
o powierzchni powyżej 20 ha.

Miliony na nowe rondo

Inwestycja możliwa jest dzięki ponad 5 milionom złotych pozy-
skanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dzia-
łanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wartość całego zadania 
to 6,8 mln złotych.

Wakacyjne
remontowanie

Drobne remonty finansowane z budżetu miasta pochłoną łącz-
nie ok 400 tysięcy złotych i będą miały miejsce m. in w I LO, PP 12, 13, 
17, 29, SP 3, 8, ZSEO, ZSLIZ nr 1, ZSO nr 2, ZSO nr 4, ZSS. Warto podkre-
ślić, że zadania o wartości ponad 500 tysięcy złotych szkoły finansują ze 
środków własnych, dzięki hojności sponsorów i rodziców.
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Miasto aktywne, komfortowe i sil-
ne – to główne hasła przyjętej 
na ostatniej sesji Strategii Roz-

woju Miasta. Jest to jeden z najważniej-
szych dokumentów określających wizję 
funkcjonowania miasta i kierunki jego 
rozwoju na najbliższe lata. Kolejnym eta-
pem w realizacji założeń będzie opraco-
wanie planu operacyjnego, który zgod-
nie z poleceniem prezydenta ma być go-
towy na przełomie III i IV kwartału br.

Opracowanie szczegółów to zadanie 
specjalnego zespołu roboczego działa-
jącego w ramach Centrum Rozwoju Mia-
sta. Powstawanie planu będzie  połączo-
ne z pracami nad budżetem miasta na rok 
2012. Przy konstruowaniu planu operacyj-
nego będą brane pod uwagę także suge-
stie i opinie wynikające z szerokich konsul-
tacji społecznych.

Głównym celem najważniejszego, 
strategicznego dokumentu Tarnowa jest 
dążenie do wysokiego poziomu gospo-
darczego, zapewnienie mieszkańcom sze-
roko rozumianego komfortu życia oraz cią-
głe wzmacnianie pozycji Tarnowa jako sto-
licy subregionu. 

Jest to kluczowy dokument określa-
jący kierunki długofalowej polity-
ki społecznej i zadania służące roz-

wiązywaniu problemów społecznych 
w  zmieniających się warunkach. Nowa 
strategia umożliwi między innymi ra-
cjonalizację lokalnej polityki społecz-
nej i dalsze korzystanie ze środków eu-
ropejskich. Dokument powstał na bazie 
szerokich badań ankietowych, konsulta-
cji społecznych oraz doświadczeń samo-
rządu i  podmiotów działających w  ob-
szarze polityki społecznej.

Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu 
i bezdomności oraz zapobieganie ich skut-
kom, wspieranie rodzin, rozwoju dzieci i mło-
dzieży, zwiększenie udziału osób starszych 
i niepełnosprawnych w życiu społecznym  
i zawodowym oraz rozwój kapitału społecz-
nego i ludzkiego – to strategiczne cele po-
lityki społecznej zapisane w dokumencie.

Założenia te mają zostać zrealizowane 
m.in. dzięki wsparciu bezrobotnych, zapew-
nieniu ubogim bezpieczeństwa socjalnego, 
przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemo-
cy w rodzinie, wspieraniu dzieci i młodzieży 

w rozwoju i kształceniu, zapewnienie oso-
bom starszym właściwej opieki oraz akty-
wizacji osób niepełnosprawnych. Ważną 
rolę będzie odgrywać także doskonalenie 
kadr oraz wspieranie instytucji społeczeń-
stwa obywatelskiego.

W 2020 roku Tarnów ma być miastem 
zintegrowanym społecznie, poprawiającym 
komfort życia mieszkańców, zaspokajają-
cym ich potrzeby i stwarzającym im moż-
liwości rozwoju. Strategia obejmuje okres 
dziesięciu lat. Koordynatorem programu 
jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Powstają plany operacyjne dla Tarnowa
Radni o Strategii:
Bartłomiej Babuśka – przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej:
Przyjęta Strategia Rozwoju w sposób ogólny pokazuje kierunek, w jakim powinno się rozwijać nasze mia-

sto. W tej chwili należy życzyć Panu Prezydentowi oraz nam wszystkim – mieszkańcom Tarnowa – aby ten dość 
pojemny dokument wypełnić treścią działań wykonawczych, aby cele zapisane w Strategii udało się w większo-
ści zrealizować czyniąc Tarnów miejscem wygodniejszym do życia, bo o to chodzi przecież Tarnowianom. Ludzie 
potrzebują gładkich, przejezdnych dróg, dostępnej służby zdrowia, dobrej oferty edukacyjnej, dobrze płatnej pra-
cy, porządku i bezpieczeństwa na ulicy. Mam nadzieję, że w tych zakresach uda nam się poprawić jak najwięcej, 
w sposób wyraźnie zauważalny dla mieszkańców. Myślę, że dla nich liczą się bardziej te efekty, niż sam fakt przy-
jęcia jakiegokolwiek dokumentu. 

Jerzy Hebda - przewodniczący klubu „Tarnowianie”:
Strategia miasta to swoista mapa drogowa ustalająca priorytety inwestycyjne oraz niematerialne na najbliższą 

przyszłość. Pokazuje co w chcielibyśmy w Tarnowie zrobić, żeby osiągać takie m.in. cele jak podnoszenie komfortu ży-
cia mieszkańców, nowoczesność samego miasta. Dla mnie priorytetowe pozostają szeroko pojęte inwestycje komuni-
kacyjne jak i dobre bieżące i na wysokim poziomie utrzymywanie w szczególności centrum miasta, szczególnie inten-
sywnie eksploatowane, a zarazem najbardziej eksponowane. Trudno mówić o komforcie życia jeżdżąc czy chodząc po 
nieestetycznych, dziurawych i zniszczonych nawierzchniach. Dlatego nigdy dość starań by ten stan rzeczy zmieniać. 
Ważne także, by strategia nie była traktowana jako „nietykalna”. Powinna być elastycznie doskonalona. Życie przy-
nosi ciągle nowe okoliczności i trzeba je dostrzegać.  

Jakub Kwaśny–przewodniczący klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej:
Przyjęta przez radnych Strategia Rozwoju Miasta jest kluczowym dokumentem tego typu, to tak napraw-

dę pierwszy krok na drodze rozwoju Tarnowa. Teraz wszystkich nas czeka ciężka praca nad tym, by zapisane tam 
zadania zrealizować. Wiele zależało będzie od programu operacyjnego i stałego monitorowania realizacji zamie-
rzeń strategicznych. Cieszy mnie również fakt, że Strategia ta uwzględnia wiele punktów zapisanych w moim pro-
gramie wyborczym z 2010 roku, to pokazuje dojrzałość i otwartość w trakcie tworzenia tego dokumentu. Mam 
nadzieję i tego życzę, że zapisy Strategii przełożą się na większą dokładność w miejskich inwestycjach i komplek-
sowe ich planowanie.”

Anna Czech – przewodnicząca klubu Prawa i Sprawiedliwości:
W obszarze Ochrona Zdrowia, który jest mi szczególnie bliski, trzeba podkreślić, że
1. Zaopatrzenie pacjentów z chorobami psychicznemu jest jednym z podstawowych problemów naszego re-

gionu. Tu należy położyć większy nacisk.
2. W zakresie onkologii należy stwierdzić, że leczenie pacjentów onkologicznych zostało w naszym regionie już 

zagwarantowane na dobrym poziomie. Należy tylko kontynuować ten kierunek.
3. Leczenie pacjentów kardiologicznych w regionie zostało obecnie zapewnione na właściwym poziomie.
4. Zabezpieczenie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia w pomocy przedszpitalnej i szpitalnej rodzi wie-

le problemów, na których należy się skupić.
Zwracam uwagę na, moim zdaniem, konieczność zapisu o corocznej aktualizacji strategii oraz przywiązaniu 

większej wagi do ekologii oraz ochrony przeciwpowodziowej. 

Przed przyjęciem dokumentu 
przez Radę Miejska na temat wizji mia-
sta zawartej w projekcie rozmawia-
li przedstawiciele władz wojewódz-
kich, parlamentarnych, radni miejscy 
oraz osiedlowi. Publiczną dyskusję po-
przedziły szerokie konsultacje społecz-
ne wielu środowisk branżowych, lide-
rów opinii m.in. dziennikarzy, przed-
siębiorców i członków ciał doradczych 
prezydenta.

Przyjęto Strategię Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych 
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WYBORY

Już niedługo Polacy po raz ósmy od 
1989 roku wybiorą swoich przed-
stawicieli w  Parlamencie. Prezy-

dent Bronisław Komorowski zapowie-
dział, że wybory odbędą się 9 paździer-
nika br. Oficjalnie termin ma zostać jesz-
cze potwierdzony.

Bronisław Komorowski poinformo-
wał ponadto, że  tegoroczne  głosowa-
nie będzie jednodniowe. Taką interpreta-
cje podzielił Trybunał Konstytucyjny, któ-
ry orzekł, że możliwość zarządzenia dwu-
dniowych wyborów jest niezgodna z kon-
stytucją.  Za niezgodny z ustawą zasadni-
czą Trybunał uznał również zakaz używa-
nia w  kampanii plakatów i  haseł wybor-
czych większych niż dwa metry kwadrato-
we oraz płatnych spotów radiowych i tele-
wizyjnych. Za zgodne z konstytucją zostały 
uznane zapisy dotyczące głosowania przez 
pełnomocnika, głosowania koresponden-
cyjnego oraz wprowadzenia jednomanda-
towych okręgów wyborczych do Senatu.

Przygotowania do wyborów to tak-
że czas podsumowań. Jako pierwsza z wy-
borcami rozliczyła się Platforma Obywa-
telska. Parlamentarzyści, przedstawicie-
le rządu oraz samorządowcy tego ugru-
powania z Tarnowa i regionu zaprezento-
wali raport podsumowujący ich czterolet-
nią pracę. Podkreślali działania wynikające 
z „drużynowej” pracy. – Działamy wspólnie, 
każdy z nas odpowiada za swój obszar. Pra-
cując razem, zespołowo dla dobra kraju, re-
gionu i Tarnowa jesteśmy naprawdę skutecz-
ni – mówi Aleksander Grad, Minister Skar-
bu Państwa. 

Wraz z  ministrem, z  ramienia PO, 
w  konferencji uczestniczyli: posłanka Ur-
szula Augustyn, poseł Jan Musiał i  wi-
cemarszałek Małopolski Roman Ciepiela. 
Rozwój gospodarki, w  tym największych 
tarnowskich przedsiębiorstw – Azoty, KSG, 
Zakłady Mechaniczne – oraz pozyskanie 

ogromnej liczby pieniędzy na inwestycje 
m.in. z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki powodują, że region 
rozwija się wyjątkowo dynamicznie.  – Łącz-
na kwota środków, jakie pozyskaliśmy dla na-
szego regionu przekracza 850 milionów zło-
tych – podkreślał minister.

Dzięki tym pieniądzom modernizu-
je się Tarnów. Obwodnica miasta, przebi-
cia drogowe, autostrada, drogi wojewódz-
kie, powiatowe i gminne. Na samą budo-
wę połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) 
z drogą wojewódzką Tarnów – Konieczna, 
czyli przebicie Starodąbrowska – Mostowa 
– Gumniska – Dąbrowskiego dofinansowa-
nie wyniosło bez mała 54 mln zł.

Omawiając kwestie kultury, sportu, tu-
rystyki, edukacji, przypomniano o tak klu-

czowych inwestycjach, jak PWSZ. Na rozbu-
dowę kampusu uczelni w Tarnowie prze-
znaczono ponad 37 mln zł, na moderniza-
cję Mościckiego Centrum Sztuki ponad 13 
milionów. A  to tylko dwa przykłady z kil-
kuset zrealizowanych w mieście i regionie 
z zakresu edukacji i kultury. Raport dostęp-
ny jest na stronie www.po15.pl oraz w biu-
rach poselskich.

Wybory parlamentarne 2011

Wyborcze ABC

Według Kodeksu Wyborcze-
go art.  54.  §  1.  przez pełnomocnika 
może głosować „wyborca o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności w  rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. 
zm.6)) może udzielić pełnomocnictwa 
do głosowania w jego imieniu w wy-
borach, zwanego dalej „pełnomocnic-
twem do głosowania”.

Specjalnie dla Tarnów.pl mijającą ka-
dencję podsumowują również tar-
nowscy liderzy pozostałych ugru-
powań:

Jakub Kwaśny
Sojusz Lewicy Demokratycznej:

„Podsumowując kończącą się kadencję Sejmu na-
leży powiedzieć, że jest potrzeba większej jedności  wśród 
naszych parlamentarzystów w walce o sprawy Tarnowa 
i regionu. Zwiększyć skuteczność można było odkłada-
jąc na bok spory i różnice partyjne i razem walczyć np. 
o szybką kolej, ale taką, która jeździć będzie z prędko-
ścią do 300 km/h, w miejsce planowanej modernizacji, o 
większą determinację przy budowie autostrady A4, któ-
rą jeden z byłych premierów zapowiadał już 2009 roku, 
czy wreszcie o szybszą budowę wschodniej obwodnicy 
Tarnowa i drogi na Warszawę. Dlatego w przyszłej ka-
dencji Sejmu chcemy jako SLD być takim spoiwem, które 
skoncentruje się na sprawach miasta i regionu, współ-
pracy ponad podziałami, bo przecież wiele jest jeszcze 
do zrobienia. Należałoby się chociażby zająć dalszym 
wzmacnianiem samorządów w Polsce, ich kompeten-
cji, ale także finansów, bo to one wypracowują dziś w 
dużej mierze nasz wzrost gospodarczy. Tego życzyłbym 
sobie jako samorządowiec, jako wyborca i jako lider li-
sty SLD w okręgu tarnowskim.”

Jacek Pilch – Polska Jest Najważniejsza:
Mijająca kadencja to duża praca na polu lokal-

nym. Za jeden z największych swoich sukcesów uwa-
żam działania jako mediatora w tarnowskim pogoto-
wiu ratunkowym, które zapobiegły strajkowi załogi. 
Cieszę się też, że w tej kadencji udało się stworzyć nową 
jakość na scenie politycznej jaką jest PJN. Przygotowali-
śmy bardzo ambitny, lecz równocześnie realny program 
reformy i rozwoju Polski.

Edward Czesak
Prawo i Sprawiedliwość:

Prawo i Sprawiedliwość mówi: Polska jest naszym 
wspólnym dobrem, chcemy być z niej dumni.

Chociaż nie wszystko zależy od instytucji pań-
stwa to jednak jest ono ważnym i pod wieloma wzglę-
dami najważniejszym gwarantem naszej narodowej toż-
samości i spójności, naszej wolności, bezpieczeństwa i 
nowoczesnego kraju.

Dlatego chcemy prowadzić politykę opartą o stra-
tegię zrównoważonego rozwoju a nie według modelu 
polaryzacyjno-dyfuzyjnego. Chcemy Polski : Solidarnej, 
Nowoczesnej, Bezpiecznej i Demokratycznej.

Taki program chcieliśmy realizować cztery lata 
temu i taki chcemy kontynuować po tych wyborach w 
nowej kadencji.

Andrzej Sztorc – Polskie Stronnictwo 
Ludowe

Mijająca kadencja Sejmu RP była wielce owocna 
dla regionu tarnowskiego. Sukcesem było dobre wyko-
rzystanie dostępnych na rozwój Ziemi Tarnowskiej i całej 
Małopolski funduszy unijnych, alokowanych w ramach 
programów operacyjnych wdrażanych pod pieczą orga-
nów państwowych i samorządowych. Mieszkańcy regio-
nu tarnowskiego korzystają z przedsięwzięć inwestycyj-
nych – nowoczesnych obiektów szpitalnych, nowej sie-
dziby Mościckiego Centrum Kultury, rozbudowy kampu-
su Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 
postępów w budowie autostrady A4, modernizacji po-
łączenia kolejowego Kraków-Tarnów. 

Ubiegłoroczna powódź, która dotknęła także 
mieszkańców regionu tarnowskiego, przypomniała o 
potrzebie wprowadzenia nowej jakości zabezpieczeń. 
W ekspresowym tempie Sejm przyjął ustawę o usuwa-
niu skutków powodzi, która umożliwia sprawniejszą na-
prawę szkód powodziowych.
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Romana „Sybiraka” Sangusz-
ki zwyciężyli w konkursie na naj-

bardziej aktywny i  efektywny Szkolny 
Klub Bezpieczeństwa. Uroczyste wręcze-
nie nagród odbyło się w Sejmie RP. Ak-
cja jest elementem międzynarodowego 
programu edukacyjnego Renault „Bez-
pieczeństwo dla wszystkich”.

Zdobywcy pierwszego miejsca w kon-
kursie – członkowie Szkolnego Klubu Bez-
pieczeństwa działającego przy Szkole Pod-
stawowej im. Romana „Sybiraka” Sangusz-
ki w Tarnowie są autorami szeregu nowa-
torskich przedsięwzięć mających wpływ 
na realną poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Jedną z inicjatyw, która szcze-

gólnie zainteresowała konkursowe jury, 
było wysyłanie przez młodych tarnowian 
„SMS – ów wyobraźni” dotyczących odpo-
wiedzialnego zachowania w ruchu drogo-
wym. Odbiorcami akcji byli ich bliscy i ko-
ledzy. Innym ważnym przedsięwzięciem 
było wykonanie dwóch tablic ze szkicem 
rejonu szkoły oraz zdjęciami pokazujący-
mi najbardziej niebezpieczne i  bezpiecz-
ne miejsca w drodze do szkoły.

Za swoje działania członkowie 
Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa z Tar-

nowa w nagrodę otrzymali mobilne mia-
steczko ruchu drogowego, rower miej-
ski oraz odblaskowe zestawy rowero-
wo-spacerowe.

Jeszcze do 5 września br. w  tarnowskich szkołach 
publicznych i niepublicznych, można składać wnio-
ski na dofinansowanie zakupu podręczników, w ra-

mach rządowego programu pomocy uczniom  „Wypraw-
ka szkolna”. 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyj-
nych i wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży 
przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 
szkół podstawowych i kl. III gimnazjum rozpoczynających 
naukę w roku szkolnym 2011/2012. Organem koordynują-
cym program jest Minister Edukacji Narodowej.

Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finanso-
wej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 
2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652). Wniosek o dofi-
nansowanie zakupu podręczników można pobrać pod ad-
resem:http://www.tarnow.pl/index.php/pol/Miasto/Aktu-
alnosci-tarnowskie/Wyprawka-Szkolna-nabor-wnioskow-
o-dofinansowanie-podrecznikow.

Uczniowie tej szkoły po raz kolejny potwierdzili wysoki po-
ziom tarnowskiej edukacji. Napisany przez nich egzamin 
gimnazjalny uplasował szkołę na drugim miejscu w Mało-

polsce pod względem liczby punktów z części matematyczno – przy-
rodniczej (śr. 40,5 pkt) oraz na 7. w części humanistycznej (śr. 37,2). 

Zadowolenia z tego faktu nie kryją władze miasta. Tarnowska edu-
kacja idzie mocno do przo-
du – mówi zastępca prezy-
denta Krystyna Latała. Wy-
niki egzaminy maturalne-
go to nie jedyny sukces Ze-
społu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2, w  skład któ-
rego wchodzi Gimnazjum 
Dwujęzyczne. W maju br. II 
Liceum Ogólnokształcące 
otrzymało akredytację na 
prowadzenie programu Ma-
tury Międzynarodowej. Jest 
jedyną publiczną placówką 
w  Małopolsce posiadającą 
takie uprawnienia.

Tarnowska szkoła 
ogólnopolskim zwycięzcą

Laureaci konkursu:
 1.  miejsce - Szkoła Podstawowa im. Ro-

mana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie. 
 2.  miejsce - Szkoła Podstawowa im. Felik-

sa Nowowiejskiego w Wydminach .
 3.  miejsce - Szkoła Podstawowa z Oddzia-

łami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Rybniku.

Do konkursu zorganizowanego w ra-
mach programu Renault „Bezpieczeń-
stwo dla wszystkich” przystąpiło ponad 70 
Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa spo-
śród prawie 300 działających w szkołach 
podstawowych na terenie całego kraju. 
Konkurs polegał na zrealizowaniu przez 
uczniów szkół podstawowych w całej Pol-
sce jak największej liczby działań zmierza-
jących do poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w społeczności lokalnej.

Wyprawka szkolna

Nabór wniosków
na dofinansowanie podręczników

Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest 
opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzylet-
niej nauki w gimnazjum. Egzamin odbywa się corocznie w kwiet-
niu. Przeprowadzany jest w  trzeciej klasie gimnazjum. Pierwszy 
egzamin gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002 roku. Jest on po-
wszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do testu jest jednym z wa-
runków ukończenia szkoły. 

Świetne wyniki
Gimnazjum
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Lato w mieście
Propozycja spędzenia czasu wolnego

Sierpień

Wspinaczka sportowa

1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24,
26, 29, 31 sierpnia 

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

24, 25, 26, 28 sierpnia
godz. 12:00 – 15:00
28 sierpnia 2011 r. – zawody
godz. 09:00
Miejsce: Ścianka wspinaczkowa
La Rocaul. Kochanowskiego 30
Organizator: Miejski Klub Sportowy 
„Tarnovia” ul. Bandrowskiego 9,
33-100 Tarnów, tel. 664 064 559

Tenis stołowy

1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24,
26, 29, 31 sierpnia

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

19 sierpnia
godz. 09:45
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 gimnazjalnych

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

Wtorki z Iskrą - piłka nożna dla dzieci 
i młodzieży z tarnowskich szkół  

– turnieje

2, 9, 16, 23, 30 sierpnia 
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

3, 10 sierpnia
godz. 10:00 - 13:00
Miejsce: Stadnina Klikowa, ul. Klikowska 
304 (w przypadku niesprzyjającej
pogody 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

6, 20 sierpnia
godz. 10:00 – 15:00,
zapisy od godz. 8:30
Miejsce: Sala Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich przy Parafii Bł. Karoliny 
Parafialny Uczniowski
Organizator: Klub Sportowy „Karolina” 
przy Parafii Bł. Karoliny, 
ul. M. Dąbrowskiej 41, 33-100 Tarnów,
tel. 14 624 22 11

Strzelectwo sportowe dla wszystkich 
- zajęcia

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 sierpnia
godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Strzelnica LOK, ul. Krzyska 17A
Organizator: Tarnowski Klub Strzelecki 
LOK, ul. Krzyska 17A, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 621 87 21

Zajęcia karate i samoobrony

1 sierpnia do 12 sierpnia 
(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

Otwarte zajęcia z tenisa i tenisa 
ziemnego dla dzieci i młodzieży

1 sierpnia do 21 sierpnia
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 9:00 – 12:00
Miejsce: Korty Tarnowskiego Klubu Teni-
sowego, ul. Romanowicza 1A
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

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

Pływalnia letnia za złotówkę – 
uczniowie tarnowskich szkół za oka-
zaniem ważnej legitymacji szkolnej

2, 9, 16, 23, 30 sierpnia
godz. 10:00 – 19:00
Miejsce: Pływalnia letnia na Górze
Św. Marcina oraz pływalnia letnia 
w Tarnowie-Mościcach
Organizator: TOSiR, ul. Gumniska 25, 33-
100 Tarnów, tel. 14 622 07 10

Wyprawka szkolna
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Pływalnia kryta za złotówkę – 
uczniowie tarnowskich szkół za oka-

zaniem ważnej legitymacji szkolnej

4, 11, 18, 25 sierpnia
godz. 13:00 – 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, 

ponadgimn. i OPEN do lat 18)

29 sierpnia
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

Mini Mundial - turniej futsalowy dla 
drużyn podwórkowych w kat.szkoła 

podstawowa i gimnazjalna

22 sierpnia do 26 sierpnia 
godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Boisko ze sztuczną
nawierzchnią, ul. Wojska Polskiego 14
Organizator: TOSiR, ul. Gumniska 25, 
33-100 Tarnów, tel. 14 622 07 10

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
gimnazjalistów z ukierunkowaniem 

na siatkówkę - juniorki

8, 10, 12 sierpnia
godz. 9:00 – 10:30
Miejsce: I LO, ul. Piłsudskiego 4
Organizator: UKS „JEDYNKA”, 
ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 630 04 54

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
gimnazjalistów z ukierunkowaniem 
na siatkówkę–młodziczki i kadetki

8, 10, 12 sierpnia
godz. 10:30 – 12:00
Miejsce: I LO, ul. Piłsudskiego 4
Organizator: UKS „JEDYNKA”, 
ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 630 04 54

Turniej Szóstek gimnazjów siatkówki 
dziewcząt (młodziczki)

9 sierpnia 
godz. 9:00 – 12:00
Miejsce: I LO, ul. Piłsudskiego 4
Organizator: UKS „JEDYNKA”, 
ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 630 04 54

Turniej Szóstek gimnazjów siatkówki 
dziewcząt (kadetki i juniorki)

11 sierpnia
godz. 9:00 – 12:00
Miejsce: I LO, ul. Piłsudskiego 4
Organizator: UKS „JEDYNKA”, ul. Piłsud-
skiego 4, 33-100 Tarnów, tel. 14 630 04 54

Letnia Akademia 
Futsalu2011

22 sierpnia do 27 sierpnia
od poniedziałku do piątku
godz. 9:00 – 15:00
Miejsce: KCEM Kana 
Organizator: PUKS „HESED” 
ul. Klikowska 21, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 627 73 33

Sportowe poniedziałki 

1, 8, 15, 22, 29 sierpnia 
godz. 16:00 – 22:00
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

Szkoleniowe środy 

3, 10, 17, 24, 31 sierpnia 
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 

5, 12, 19, 26 sierpnia 
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

Wakacyjne zajęcia kartingowe 

24, 25, 26 sierpnia 
Miejsce: Tor Kartingowy Speed 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

28 sierpnia
Miejsce: Tor Kartingowy Speed 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

Wrzesień

Sportowe poniedziałki

5, 12, 19 września 
godz. 16:00 – 22:00
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



sierpień 2011 r.

TARNÓW. PL 11TARNÓW

Szkoleniowe środy

7 września 
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

2, 9 września 
godz. 16:00-21:00
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

Turniej piłki ręcznej dziewcząt 
szkół podstawowych

10 września 
godz. 10:00 - 15:00
Miejsce: Boisko sportowe Pałacu
Młodzieży lub hala sportowa
Gimnazjum nr 4 w Tarnowie
Organizator: Międzyszkolny Klub
Sportowy „Pałac Młodzieży”, 
ul. J. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 621 15 41

Turniej piłki ręcznej chłopców 
szkół podstawowych

10 września 
godz. 10:00 - 15:00
Miejsce: Boisko sportowe Pałacu
Młodzieży lub hala sportowa
Gimnazjum nr 4 w Tarnowie
Organizator: Międzyszkolny Klub
Sportowy „Pałac Młodzieży”, 
ul. J. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów,
tel. 14 621 15 41

Turniej koszykówki dziewcząt  
i chłopców 

szkół podstawowych

17 września 
godz. 10:00 - 15:00
Miejsce: Boisko sportowe Pałacu
Młodzieży lub hala sportowa
Gimnazjum nr 4 w Tarnowie
Organizator: Międzyszkolny Klub
Sportowy „Pałac Młodzieży”, 
ul. J. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 621 15 41

„Wakacje 2011
z Pałacem Młodzieży”  

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-sporto-
we dla dzieci i młodzieży szkół pod-
stawowych: zajęcia integracyjne, za-
jęcia sportowo-rekreacyjne, judo, 
wspinaczka sportowa, zajęcia na 
basenie, gry i zabawy na boiskach 
PM i w Parku Strzeleckim, lekcje gry  
w koszykówkę, lekcje gry w piłkę 
ręczną, tenis ziemny, aerobik, lek-
cje tańca, zajęcia rozwijające twór-
cze myślenie, zwiedzanie zabytków 
Tarnowa, wycieczka, mini-olimpiada 
sportowa.

16 sierpnia do 26 sierpnia
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 10:00 – 14:00

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: warsztaty 
ceramiki artystycznej

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

Warsztaty rekreacyjno-sportowe 
dla młodzieży gimnazjalnej 

i starszej: 
warsztaty fotograficzne

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

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”

22 sierpnia do 26 sierpnia 
godz. 10:00 – 12:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe 
dla młodzieży gimnazjalnej 

i starszej: 
warsztaty interpersonalne –  

zarządzanie sobą w czasie

22 sierpnia
godz. 12:00 – 14:00

Warsztaty rekreacyjno-sportowe 
dla młodzieży gimnazjalnej 

i starszej: warsztaty 
interpersonalne – motywacja 

i redukcja stresu

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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Ponad 382 tysiące złotych w roku 
bieżącym, 2 miliony w  najbliż-
szych pięciu latach – tyle koszto-

wać będzie realizacja programów zdro-
wotnych finansowanych przez miasto. 
Mają one zabezpieczyć najważniejsze 
potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

W  ramach kolejnej edycji Miejskie-
go Programu Promocji Zdrowia i Profilakty-
ki Chorób Społecznych na lata 2011 – 2015 
przewidziano realizację programów edu-
kacyjnych, profilaktycznych i rehabilitacyj-
nych. Wśród nich znajdą się programy sta-
nowiące kontynuację działań podejmo-
wanych w latach poprzednich oraz nowe 
propozycje mające charakter programów 
edukacyjnych. 

W  2011 roku nadal będą realizowa-
ne programy badań przesiewowych ma-
jące na celu wczesne wykrywanie naj-
częstszych i groźnych chorób społecznych 
w tym chorób nowotworowych piersi, jaj-
nika, jelita grubego, gruczołu krokowe-
go oraz chorób krążenia i cukrzycy. Kon-
tynuowane będą programy profilaktycz-
ne skierowane do wybranych grup popu-
lacyjnych jak szczepienia przeciwko gry-
pie sezonowej, czy szczepienia przeciw-
ko pneumokokom u niemowląt z określo-
nej grupy ryzyka oraz program profilaktyki 
stomatologicznej skierowany do najmłod-
szych dzieci uczęszczających do żłobków 
i przedszkoli na terenie miasta. Planowa-
na jest realizacja programów i  kampanii 
edukacyjnych skierowanych do wszyst-
kich mieszkańców miasta Tarnowa i okre-
ślonych grup społecznych w zakresie zdro-
wia psychicznego, używania leków i  an-
tybiotyków, raka szyjki macicy oraz proz-
drowotnych zachowań u  kobiet oczeku-
jących dziecka.

Wykonawcy programów promocji 
zdrowia i profilaktyki chorób społecznych 
w 2011 r.
 1.  „Wczesna profilaktyka raka piersi” 
  Populacja: kobiety w przedziale wieku 

40 – 49 lat oraz 70 lat i powyżej.
Badaniami przesiewowymi mogą być 

objęte kobiety bez objawów chorobowych, 
które wykonywały ostatnie badanie mam-
mograficzne w 2009 roku lub wcześniej. 
Mościckie Centrum Medyczne, ul. Kwiat-
kowskiego 15.

Rejestracja telefoniczna na badania 
odbywa się od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30. – 14.00, numer tele-
fonu 14 68 80 563 (koordynator realizacji 
programu p. Andrzej Kawa).

 2.  „Wczesne wykrywanie i  profilakty-
ka chorób sercowo – naczyniowych 
(miażdżycy, nadciśnienia, choroby 
niedokrwiennej serca oraz cukrzy-
cy)”

  Populacja: kobiety w  przedziale wie-
ku 41 – 44, 46 – 49, 51 – 54, 56 - 59 la-
t;mężczyźni w przedziale wieku 36 – 39, 
41 – 44,  46 – 49, 51 – 54 lata.

Do badań mogą zgłaszać się wyłącz-
nie osoby, u których nie stwierdzono wcze-
śniej choroby układu krążenia i nie są leczo-
ne z tego powodu.
Centrum Medyczne „KOL - MED.” w Tar-
nowie, pl. Dworcowy 6.

Rejestracja telefoniczna na badania 
odbywa się od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 – 14.00, numer tele-
fonu 14 688 60 34 lub 14 688 60 18. 

W  ramach programu będą wykony-
wane badania krwi na oznaczenie pozio-
mu cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, 
poziom cukru, poziom fibrynogenu oraz 
konsultacja internistyczna. W  przypad-
kach koniecznych będą wykonywane ba-
dania dodatkowe – EKG, test tolerancji glu-
kozy. Koordynator realizacji programu Ja-
nina Matusik)

 3.  „Program badań przesiewowych 
w  kierunku wczesnego wykrywania 
nowotworów jelita grubego i nowo-
tworów gruczołu krokowego”

  Populacja: kobiety i mężczyźni od 45 – 
70 roku życia.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza 
w Tarnowie, ul. Lwowska 178a. 

Rejestracja telefoniczna na badania 
odbywa się od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.30 – 14.00, numer tele-
fonu 14 631 55 859. 

Badaniami przesiewowymi mogą być 
objęte osoby, bez objawów chorobowych. 
W ramach programu wykonywane są u ko-
biet i mężczyzn badania stolca na krew uta-
joną, badanie per rectum oraz konsultacja 
chirurgiczna, natomiast tylko u mężczyzn 
wykonywane są badanie krwi na oznacze-
nie markera PSA i konsultacja urologiczna. 
(Koordynator realizacji programu p. Zofia 
Kołodziejska). Program realizowany przez 
szpitalny Ośrodek Programów Profilaktycz-
nych, pawilon „D”.

4. „Program szczepień ochronnych 
w  populacji zwiększonego ryzy-
ka – szczepienia przeciw grypie (se-
zonowej) u kobiet i mężczyzn od 65 
roku życia”

  Populacja: pensjonariusze tarnowskich 
domów pomocy społecznej,kobiety 
i mężczyźni od 65 roku życia i powy-
żej.

Miejska Przychodnia Lekarska Nr III 
w Tarnowie, ul. Wałowa 22.

Rejestracja telefoniczna na bada-
nia i szczepienia przeciwko grypie odby-
wać się będzie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 – 19.00, numer tele-
fonu14 688 90 20, 23 (koordynator reali-
zacji programu p. lek. med. Jadwiga Soł-
tys). Program będzie realizowany w okre-
sie jesiennym. 
Centrum Medyczne KOL–MED w Tarno-
wie, pl. Dworcowy 6.

Rejestracja telefoniczna na badania 
i  szczepienia przeciwko grypie odbywać 
się będzie od poniedziałku do piątku w go-

Ruszają programy zdrowotne
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dzinach od 10.00 – 18.00, numer telefonu 
14 688 60 34 lub 14 688 60 18 (koordyna-
tor realizacji programu p. mgr Janina Ma-
tusik). Program będzie realizowany w okre-
sie jesiennym.
Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 
w Tarnowie, ul. Długa 18.

Rejestracja telefoniczna na badania 
i  szczepienia przeciwko grypie odbywać 
się będzie od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.00 – 19.00, numer telefonu 
14 624 22 17 lub 14 624 21 70  (koordyna-
tor realizacji programu p. lek. med. Krystyna 
Mierzejewska - tel.: 14 624 20 10). Program 
będzie realizowany w okresie jesiennym.

 5. „Wykrywanie raka jajnika w popula-
cji kobiet z grup ryzyka rodzinnego” 

Populacja: kobiety (z grupy ryzyka ro-
dzinnego występowania raka jajni-
ka lub raka piersi) od 30 roku życia 
i powyżej.

Miejskie Centrum Ginekologiczno – Po-
łożnicze w Tarnowie, ul. Sowińskiego 19.
Rejestracja telefoniczna na badania:
- Poradnia przy ul. Długiej 18, numer tele-
fonu: 14 6 55 88 68
poniedziałek 8.00- 12.00, 
środa 11.00 – 15.00 
- Poradnia przy ul. Mościckiego 14, 
numer telefonu: 14 655 88 66
poniedziałek 8.00 – 12.00 i 14.00 – 18.00, 
wtorek 8.00 – 11.00 i 12.00 – 17.00,
środa 8.00 – 14.00
czwartek 8.00 – 11.00 i 12.00 – 17.00,
piątek 8.00 – 12.00 i 13.00 – 15.00
- Poradnia przy ul. Wałowej 22, 
numer telefonu: 14 655 88 64
środa 15.00 – 18.00,
czwartek 10.00 – 12.45
- Poradnia na Osiedlu 25 lecia 3a, 
numer telefonu: 14 655 88 63
poniedziałek 8.00 – 10.00 i 14.00 – 17.00
wtorek 8.00 – 15.00,
czwartek 13.00 – 17.00
piątek 11.00 – 14.00

W ramach programu wstępnego wy-
konywana jest konsultacja ginekologiczna  
z  wywiadem określającym ryzyko wystą-
pienia raka jajnika. Pacjentki zakwalifikowa-
ne do etapu poszerzonego będą miały wy-
konane badanie USG oraz badanie markera 
nowotworowego CA 125. (Koordynator re-
alizacji programu p. lek. med. Dariusz Asz-
tabski, Tel.: 655 88 60).

6.„Program profilaktyki zakażeń pneu-
mokokowych w  grupie wcześnia-
ków zamieszkałych na terenie mia-
sta Tarnowa”

  Populacja: wcześniaki urodzone przed 
37 tyg. życia.

Zespół Przychodni Specjalistycznych 
- Poradnia Pediatryczna Szczepień Dla 
Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka w Tar-
nowie (ul. Mostowa 6).

Rejestracja telefoniczna na bada-
nia i  szczepienia odbywa się od po-
niedziałku do czwartku w  godzinach 
od 7.00 – 19.00 oraz w  piątek w  godzi-
nach od 7.00 – 14.35 pod numerem  
tel.: 14 63 - 24 – 221. Szczepieniami objęte 
mogą być wyłącznie „wcześniaki” urodzone 
przed 37 tyg. ciąży, które przyszły na świat 
w 2009 r., 2010 i 2011 r. i są  w trakcie szcze-
pień lub rozpoczęły je w bieżącym roku. 

7. „Podnoszenie świadomości zdrowot-
nej kobiet w zakresie raka szyjki ma-
cicy”

  Populacja: kobiety w wieku produkcyj-
nym. 

Przychodnia Diagnostyczno – Lekar-
ska „CenterMed” w Tarnowie, pl. Sobie-
skiego 2.

Przedmiotem programu jest edu-
kacja kobiet w  zakresie profilaktyki 
raka szyjki macicy. W  ramach progra-
mu zostanie przeprowadzona kampa-
nia edukacyjna skierowana do wszyst-
kich mieszkańców miasta oraz cykl dzia-
łań edukacyjnych skierowanych do kobiet  
w wybranych zakładach pracy oraz insty-
tucjach publicznych. Więcej informacji uzy-

skać można pod numerem telefonu: infoli-
nia 801 404 402 (koordynator realizacji pro-
gramu p. położna dyplomowana Beata Ko-
pytko, numer tel.: 515 151 130). 

8. „Kształtowanie prozdrowotnych po-
staw u przyszłych rodziców”

  Populacja: rodzice i  kobiety ciężarne 
uczestniczące w zajęciach szkoły rodze-
nia i zgłaszające się do poradni położnej 
środowiskowo–rodzinnej.

Przychodnia Diagnostyczno–Lekar-
ska „CenterMed” w Tarnowie, pl. Sobie-
skiego 2.

Program ma charakter edukacyjny. 
Działaniami zostaną objęte szczególnie ko-
biety ciężarne uczestniczące w  zajęciach 
„szkoły rodzenia” lub zgłaszające się do 
poradni położnej - środowiskowo - rodzin-
nej u wykonawcy programu. Przedmiotem 
edukacji prozdrowotnej będą zagadnienia 
dotyczące profilaktyki stomatologicznej 
u kobiety ciężarnej i małego dziecka oraz 
profilaktyka antynikotynowa. Więcej infor-
macji uzyskać można pod numerem telefo-
nu: infolinia 801 404 402. (koordynator re-
alizacji programu p. położna dyplomowa-
na Beata Kopytko, numer tel.: 515 151 130).

W  roku bieżącym ruszą jeszcze 
dwa programy adresowane do miesz-
kańców miasta. Pierwszy z  nich to 
profilaktyka stomatologiczna u  dzie-
ci w żłobkach i przedszkolach. Będzie 
składał się z dwóch części: profilaktycz-
nej oraz edukacyjnej skierowanej do 
dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Dzię-
ki kolejnemu programowi mieszkańcy 
uzyskają wszystkie niezbędne infor-
macje na temat zdrowia psychiczne-
go i pomocy oferowanej w tym zakre-
sie przez placówki funkcjonujące na te-
renie Tarnowa. 
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Tarnowskie przedszkola odwiedziła przed wakacjami posłan-
ka Urszula Augustyn. Parlamentarzystka spotykała się z dzieć-
mi w ramach społecznej, prozdrowotnej akcji „Chroń to co naj-

cenniejsze”. 
Z inicjatywy posłanki dzieciaki zachęcały swoje mamy do przeprowa-

dzenia profilaktycznych badań, mówiąc uroczy wierszyk napisany specjal-
nie na tę okazję przez aktora Tadeusza Rossa. „Idzie rak, nieborak mruczy 
coś do siebie, ja tak bardzo nie chcę Mamo, by uszczypnął Ciebie” – to końco-
we wersy wierszyka, jaki dzieci dedykowały swoim mamom – opisuje jedna 
z przedszkolanek.  Wersy te zostały również zamieszczone w laurce, któ-
rą z okazji swojego święta otrzymały wszystkie Mamy.

A co na to Rodzice przedszkolaków? Myślę, że to znakomita motywa-
cja dla kobiet do przeprowadzenia badań profilaktycznych, przede wszystkim 
mających na celu wykrycie raka piersi, ale i innych groźnych chorób. Wzru-
szający i ciepły wierszyk powiedziany przez dzieci powoduje, że kobiety, tak 
jak i ja, będą pamiętać o konieczności prowadzenia regularnych badań pro-
filaktycznych – mówi mama czteroletniej Weroniki. 

Przypomnijmy, przed dwoma laty posłanka Augustyn zorganizowała 
konferencję pod hasłem „Chroń to co najcenniejsze”. Wtedy aulę tarnow-
skiej PWSZ wypełniły młode dziewczyny, rozmawiano na temat roli pro-
filaktyki w tej grupie wiekowej. Inną odsłoną akcji prowadzonych przez 
parlamentarzystkę jest nauka samobadania piersi. W bezpłatnych szko-
leniach prowadzonych przez pielęgniarki uczestniczą kobiety z Tarnowa 
i okolicznych miejscowości. Nauka prowadzona jest na specjalistycznym 
fantomie do samobadania piersi. 

Podczas warszawskiej gali pod-
sumowującej pierwszą edycję 
Programu „Rzetelni w biznesie” 

Szpital Specjalistyczny im. E. Szczekli-
ka został uhonorowany tytułem „Rze-
telni w ochronie zdrowia”. W imieniu 
pracowników Szpitala certyfikat i sta-
tuetkę potwierdzające ten fakt ode-
brała zastępca dyrektora szpitala Da-
nuta Nosek.

Ideą Programu, nad którym patro-
nat honorowy objął Parlament Europej-
ski pod przewodnictwem Jerzego Buz-
ka, jest promowanie i nagradzanie tych 
przedsiębiorstw, które uczciwie rozwi-
jają swoją działalność oraz reprezentu-
ją ponadprzeciętny i godny naśladowa-
nia poziom w regionie i kraju. Program 
„Rzetelni w biznesie” obejmował cztery 
kluczowe obszary: przedsiębiorczość, 
samorządność, medycynę oraz instytu-
cje. Dokonania uczestników Programu 

były poddane ocenie Rady Programo-
wej, w skład której wchodzili przedsta-

wiciele świata polityki, biznesu, a także 
instytucji sprawujących patronat nad 
przedsięwzięciem.

Oprócz Specjalistycznego Szpitala 
im. E.Szczeklika w Tarnowie wśród nagro-
dzonych znalazła się jeszcze tylko jedna 
małopolska instytucja świadcząca usłu-
gi medyczne - Krakowskie Pogotowie Ra-
tunkowe.

Szpital im. E. Szczeklika nagrodzony

Certyfikat dla tarnowskiego „starego” szpitala jest dowodem uznania za działal-
ność, w której liczy się etyka, profesjonalizm, rzetelność, efektywność zarządzania 
oraz inicjatywy prowadzone na rzecz lokalnej społeczności. Oznacza, że szpital jest 
firmą godną zaufania, nowocześnie zarządzaną, bezpieczną dla pacjentów, a zara-
zem przyjazną dla pracowników. 

O profilaktyce w przedszkolach
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KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„WAKACYJNA PRZYRODA”

/regulamin/

1.  Konkurs organizowany jest przez Urząd Miasta 
Tarnowa – Biuro Ochrony Środowiska w Centrum 
Usług Ogólnomiejskich.

2. Konkurs ma charakter otwarty i  przeznaczony 
jest dla wszystkich osób amatorsko zajmujących 
się fotografią.

3. Tematy prac konkursowych:
	przyroda (w  tym również krajobraz) 

Tarnowa i okolic,
	zabytki i architektura Tarnowa i okolic. 

4. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Tarnowa 
i w okolicy (teren dawnego woj. tarnowskiego).

5. W  konkursie oceniane będą zdjęcia czarno – 
białe i kolorowe. Każdy uczestnik może nadesłać 
maksymalnie trzy zdjęcia z jednego tematu.

6. Prace należy dostarczyć do Biura  Ochrony 
Środowiska w Centrum Usług Ogólnomiejskich 
Urzędu Miasta Tarnowa osobiście lub listem 
poleconym, w usztywnionej kopercie, w formie 
odbitek o  formacie 20x30 cm, na papierze 
błyszczącym, nie podklejone lub w  formie 
elektronicznej na informatycznych nośnikach 
danych.  
Adres:
Urząd Miasta Tarnowa Biuro Ochrony Środowiska
w Centrum Usług Ogólnomiejskich 
ul. Goldhammera 3
33-100 Tarnów, pok. 313

7. Prace należy przesłać do dnia 30 września 2011 
roku (liczy się data stempla pocztowego).

8. Przesłane na konkurs prace nie powinny być 
wcześniej publikowane, a  udział w  konkursie 
oznacza zgodę na ich prezentację na wystawie 
pokonkursowej.

9. Każde zdjęcie (także zdjęcia złożone na 
informatycznych nośnikach danych) powinno być 
opatrzone tytułem zdjęcia, pseudonimem autora 
oraz miejscem wykonania zdjęcia. Do zdjęcia 
(także do zdjęć złożonych na informatycznych 
nośnikach danych) powinna być dołączona 
zaklejona koperta opisana pseudonimem 
autora i tytułem zdjęcia, zawierająca w środku 
następujące dane: imię i nazwisko autora, adres 
zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.

10. Po upływie terminu składania prac jury 
wyłoni zwycięzców w  kategoriach przyroda  
i  architektura w  technice czarno – białej 
i kolorowej.

11. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
12. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody 

ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa. 
13. O  terminie i  miejscu rozstrzygnięcia konkursu 

uczestnicy zostaną powiadomieni. Informacja 
ta zostanie również zamieszczona na stronach 
internetowych organizatora konkursu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej 
interpretacji regulaminu.

Rozpoczął się Konkurs Fotograficz-
ny „Wakacyjna Przyroda”. Ma on 
charakter otwarty i  przeznaczo-

ny jest dla wszystkich osób amatorsko 
zajmujących się fotografią. Prace będą 
przyjmowane do dnia 30 września. 

Na konkurs należy zgłaszać fotogra-
fie wykonane na terenie Miasta Tarnowa  
i  w  najbliższej okolicy o  następującej te-
matyce:
 * przyroda (w tym również krajobraz) Mia-

sta Tarnowa i okolic,

 * zabytki i  architektura Miasta Tarnowa 
i okolic. 

Organizatorem jest Biuro Ochrony Śro-
dowiska w  Centrum Usług Ogólnomiej-
skich Urzędu Miasta Tarnowa. 

Prace będą przyjmowane w siedzibie 
Biura przy ul. Goldhammera 3, 
tel. 14 68 82 872. 

Dla autorów najlepszych prac przewi-
dziano atrakcyjne nagrody. Regulamin kon-
kursu dostępny jest na stronie internetowej  
www.tarnow.pl.
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Rozpoczynając w  czerwcu nasz 
cykl poświęcony odpadom, 
przedstawiliśmy zasady ich za-

gospodarowania wynikające z  dyrek-
tyw UE. Za najważniejszą zasadę uzna-
no zapobieganie powstawaniu odpa-
dów. W myśl znanej idei „3R” – reduce, 
reuse, recycle (zapobiegaj, używaj po-
nownie, odzyskuj), największy nacisk 
kładziony jest na zapobieganie, ponie-
waż im mniej wytworzymy odpadów, 
tym bardziej ograniczymy problemy 
z ich zagospodarowaniem.

Zmniejszenie ilości wytwarzanych 
odpadów „u źródła”, czyli także w gospo-
darstwach domowych, jest najbardziej 
efektywną formą ograniczania uciążli-
wości związanej z  odpadami. Działania 
te zostały zdiagnozowane w krajach tzw. 
„starej” Unii, gdzie od lat poszukiwano 
najwłaściwszych rozwiązań.

Ograniczanie ilości wytwarzanych 
odpadów wymaga wdrożenia odpo-
wiednich procedur i  pilnowania prawi-
dłowego funkcjonowania począwszy od 
przedsiębiorców, od których wymaga się 
produkcji rzeczy trwałych, dobrych jako-
ściowo, „naprawialnych”, czyli nie powo-
dujących wyrzucania na śmietnik przy 
nawet drobnej awarii, poprzez handlow-
ców, dla których oznacza to konieczność 
przeanalizowania sposobów promowa-
nia czy pakowania towarów. Wreszcie 
konsumenci – czyli my wszyscy – musi-
my robić bardziej przemyślane zakupy, 
ukierunkowane także na unikanie niepo-

trzebnych, nadmiernie rozbudowanych 
opakowań czy nabywanie rzeczy, które 
mogą być powtórnie wykorzystane, pod-
dawane recyklingowi, nieszkodliwe dla 
środowiska. 

Zmniejszenie ilości wytwarzanych 
odpadów na każdym szczeblu to wy-
mierne korzyści ekonomiczne: podniesie-
nie efektywności procesów technologicz-
nych, pobudzanie rozwoju techniki, ob-
niżanie kosztów transportu oraz kosztów 
unieszkodliwiania odpadów. 

W  czasach wszechobecnej rekla-
my, kuszących ofert, nieustannych pro-
mocji, łatwo dostępnych kredytów oraz 
coraz bardziej zamożnego społeczeń-
stwa może się wydawać, że ogranicze-
nie powstawania odpadów, jest niezwy-
kle trudne. Dlatego bardzo ważne jest in-
formowanie mieszkańców i podnoszenie 
świadomości ekologicznej, tak aby nad-
mierny popyt, przewyższający rzeczywi-
ste nasze potrzeby, nie generował dodat-
kowych problemów z odpadami. Badania 

Co dalej z odpadami? (cz. 3)

Od września 1998 r. w Polsce zaka-
zana jest produkcja, import i stosowanie 
wyrobów zawierających azbest, czyli mi-
nerał zaliczony obecnie do najgroźniej-
szych zanieczyszczeń na Ziemi. Wiemy 
już, że może być on szkodliwy dla zdro-
wia, powodując poważne choroby ukła-
du oddechowego.

W tej chwili trwa usuwanie odpadów 
azbestowych, które musi zakończyć się do 
2032 r. Jedynym dopuszczonym prawnym 
sposobem usuwania azbestu jest jego de-
ponowanie na  specjalnie do tego celu 
przygotowanych składowiskach. Przypo-
mnijmy, że Urząd Miasta zorganizował po-
moc mieszkańcom Tarnowa w  bezpiecz-
nym usunięciu z  terenu naszego miasta 
odpadów zawierających azbest. Akcja usu-
wania odpadów azbestowych potrwa do 
15 listopada br. Od 2001 r. na koszt mia-

sta usunięto już 723 tony tych niebez-
piecznych odpadów. W  referacie Ochro-
ny Środowiska UMT prowadzona jest ewi-
dencja obiektów zawierających elemen-
ty azbestowe, a właściciele otrzymują każ-
dorazowo informacje o zasadach pomocy  
w usuwaniu azbestu. Ponadto Gmina Mia-
sta Tarnowa korzysta z wojewódzkiej bazy 
danych o wyrobach i odpadach zawierają-
cych azbest, wprowadzając do bazy infor-
macje o rodzaju, ilości i miejscach występo-
wania substancji stwarzających szczegól-
ne zagrożenie dla środowiska. Każdy wła-
ściciel nieruchomości ma obowiązek do-
konania kontroli stanu technicznego wy-
robów azbestowych oraz ich inwentaryza-
cji, zabezpieczenia bądź usunięcia. Dobrze 
zabezpieczony nieuszkodzony wyrób azbe-
stowy nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. 
Właściciele i zarządcy nieruchomości zobo-

Tarnowianie

mogą

pozbyć się

azbestu
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brytyjskie wykazały, że najwięcej marnu-
je się żywności (chleba, owoców, masła, 
dżemów, mięsa, ryb, itd.). Przypomnijmy 
sobie słowa poety: 

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów Nieba. . . 
Tęskno mi, Panie…” 
Może warto sięgnąć do poezji, aby 

przypomnieć pryncypia przodków, zgod-
nie z  którymi niedopuszczalne było mar-
nowanie chleba, a szerzej ujmując żywno-
ści, jako wartości podstawowej dla wszyst-
kich. O  dziwo na śmietnik trafia również 
dużo przedmiotów luksusowych, jak ko-
smetyki, ubrania, sprzęt elektroniczny 
i komputerowy, a  także nieczytane książ-
ki, płyty kompaktowe i DVD. 

Jakie kroki należy podjąć, aby ogra-
niczyć marnotrawstwo i  jednocześnie 
zmniejszyć ilość wytwarzanych odpa-
dów? Oto kilka zasad świadomych zaku-
pów, sprawdzonych już w krajach Europy 
Zachodniej, których warto przestrzegać 
w Polsce: 

-  wypożyczanie, zamiast kupowa-
nia, rzadko używanych przedmio-
tów (np. sprzęt i narzędzia – jak piły, 
wiertarki, płyty, książki, zabawki), 

-  kupowanie produktów trwałych 
i dobrej jakości (aby ustrzec się do-
świadczania na własnej skórze po-
wiedzenia „co tanie to drogie”), 

-  unikanie zakupów towarów jedno-
razowych (jak golarki, długopisy, 
sztućce), 

-  nabywanie artykułów, które nie są 
nadmiernie opakowane (drobna 
elektronika – pendrive, karty pamię-
ci, baterie, ładowarki, słuchaweczki 
ale też pasty do zębów, zabawki, gry 
itd…). 

Czy nie zdarzyło się, że kupując np. 
chemikalia, kleje lub farby, po otwar-
ciu dużego pojemnika zauważyliśmy, że 
sam produkt zajmuje niewiele miejsca na 
dnie? Jest to z  pewnością dobry chwyt 
marketingowy, lecz klient może czuć się 
nieco oszukany, a  wielkie opakowanie 
i tak trafia na wysypisko. Zwracajmy więc 
uwagę nie tylko na niepotrzebny nadmiar 
opakowań zewnętrznych, ale też na same 
pojemniki i ich zawartość.

Coraz bardziej popularne w  Euro-
pie wypożyczanie niesie ze sobą wiele do-
datkowych korzyści: mniejsze koszty, brak 
potrzeby przetrzymywania (sprzęt nie zaj-
muje miejsca w  domu), właściwe prze-
chowywanie i serwisowanie (co w domo-
wych warunkach nie zawsze jest możli-
we). W takiej sytuacji wykorzystanie sprzę-
tu jest optymalne (przez szereg klientów), 
a  z  punktu widzenia ograniczania ilości 
odpadów mniej odpadów trafia do śmiet-
nika. 

W  Wielkiej Brytanii powstał pomysł 
eksponowania w supermarketach specjal-
nych półek, na których znajdują się towa-
ry z minimalnym opakowaniem lub sprze-
dawane luzem, co ułatwia klientowi eko-
logiczny wybór. Spotyka się też automaty 
do dystrybucji płynów (np. do mycia na-
czyń, mydła w płynie, szamponu itd.) oraz 
do dystrybucji pojemników wielokrotne-

  
 

wiązani są zgłaszać prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wy-
robów zawierających azbest do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego. Na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na któ-
rej znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia 
informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. 

Pomoc Urzędu polega na wykonaniu na koszt magistratu następu-
jących usług:
 - Usunięciu powstałych u mieszkańców odpadów azbestowych, czyli spa-

kowaniu i załadunku na samochód tych odpadów (lub tylko załadun-
ku na samochód, jeśli odpady azbestowe zostały uprzednio spakowa-
ne przez demontującego).

 - Transportu odpadów azbestowych z terenu nieruchomości do miejsca 
unieszkodliwiania.

 - Unieszkodliwieniu na specjalnym składowisku.

Informacje o posiadanych odpadach azbestowych oraz wnioski o ich 
usuwanie należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, przy ul. Goldhammera 3. Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod nr tel. 14/68 82 867. 

Dokończenie na stronie 18
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go użytku. Należy również pamiętać o korzystaniu z butelek zwrot-
nych przy zakupie napojów. 

Jako ciekawostkę można podać informację, że niektóre duże 
miasta (Toronto, Seattle, San Francisco) czy koncerny (Tesco UK, 
Xerox, Toyota, Honda, DAF, Sony Ericson) wdrażają program „zero 
odpadów”, którego celem jest praktyczne wyeliminowanie odpa-
dów przekazywanych do składowania. Liderem jest tu Nowa Ze-
landia, gdzie ponad połowa samorządów zadeklarowała dąże-
nie do całkowitej likwidacji odpadów, a  ogólnokrajowy system 
benchmarkingowy mierzy postępy władz lokalnych w wypełnia-
niu tej strategii. Dążenie do spełnienia założenia programu „Zero 
odpadów” jest jednocześnie metodą „końca rury”, jak i  zasadą 
projektowania dla przyszłości, zapewniającą, że produkty mogą 
być ponownie wykorzystywane, naprawiane czy nadawać się do 
odzysku. 

Zapobieganie powstawaniu odpadów nie jest rzeczą łatwą 
i  szybko osiągalną, przynosi jednak korzyści w  postaci oszczędno-
ści w kosztach ich unieszkodliwiania, zacieśniania więzi społecznych, 
współpracy mieszkańców w dążeniu do ograniczenia ilości wytwa-
rzanych odpadów, a  w  konsekwencji zmniejszenia obciążenia śro-
dowiska naturalnego. Wraz z postępującym wzrostem świadomości 
ekologicznej działania ograniczające powstawanie odpadów przy-
czyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, hamując 
jednocześnie nadmierny, konsumpcjonizm. 

Racjonalna gospodarka komunalna powinna na pierwszym 
miejscu stawiać zasadę zapobiegania powstawaniu odpadów, a do-
piero w dalszej kolejności stosować rozwiązania stricte „końca rury”: 
segregowanie, kompostowanie, spalanie czy jako ostateczność skła-
dowanie. 

Dąb szypułkowy o  obwo-
dzie 467 cm rośnie przy ul. Ła-
nowej, za Pałacem Ślubów. Zo-
stał on ustanowiony pomnikiem 
przyrody w  2002 r. Na wysoko-
ści cztery metry pień dębu rozwi-
dla się na dwie potężne odnogi, 
a  widniejąca w  rozwidleniu głę-
boka dziupla świadczy o istnieniu  
w  przeszłości trzeciej odnogi, 
która się odłamała. Dąb wcho-
dził w  skład parku przy dwor-
ku, w  którym obecnie znajdu-
je się Pałac Ślubów. Rozległe, 
nieckowate zagłębienie terenu  
w pobliżu dębu powstało na sku-
tek wydobycia gliny na potrze-
by nie istniejącej już cegielni 
 i kaflarni. Dąb szypułkowy (Quer-
cus robur) należy do bardzo oka-
załych i  potężnie zbudowanych 

drzew, dlatego też  można go 
uznać za „króla drzew”. Ponad-
to dęby cechują się długowiecz-
nością, osiągają wiek 500-800, 
a  nawet 1400 lat. Najstarszym 
drzewem liściastym w  Polsce 
jest liczący 800 lat dąb szypuł-
kowy Bolesław rosnący w miej-
scowości Ustronie Morskie, bli-
sko Kołobrzegu, natomiast naj-
bardziej znanym jest dąb szy-
pułkowy Bartek rosnący w miej-
scowości Bartków niedaleko Za-
gnańska. Liczy on około 700 lat, 
a obwód jego pnia wynosi 985 
cm. Oprócz długiego życia dęby 
są również uważane za jedne  
z  najszlachetniejszych drzew. 
Drzewa te również od wieków 
były sadzone jako drzewa pa-
miątkowe. 

Tarnowskie pomniki przyrody XIII

Dąb szypułkowy przy ulicy Łanowej

Co dalej z odpadami? (cz. 3)
Dokończenie ze strony 17.
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W czerwcu po raz kolej-
ny do Tarnowa zawi-
tali kolarze szosowi. 

Na starcie tegorocznej, czwar-
tej już, edycji Kryterium Kolar-
skiego im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego stanęło 66 zawod-
ników z dziewięciu krajów. Im-
prezę współorganizował Urząd 
Miasta Tarnowa.

Star t i   meta kr yterium 
umiejscowiona była przy Ge-
mini Park Tarnów a trasa wyści-
gu biegła wzdłuż ulicy Nowo-
dąbrowskiej i  Starodąbrowskiej 
z nawrotem na rondzie im. Gie-
droycia. W  najwyższym punk-
cie trasy, przy ul. XVI Pułku Piechoty, na za-
wodników czekała górska premia. Zawod-
nicy pokonali 30 okrążeń, po 2400 metrów 

każde a wyścig ukończyło 29 z 60 startują-
cych zawodników.

Klasyfikację generalną kryterium wy-
grał Robert Radosz z polskiej grupy za-

wodowej BDC Team. W zmaga-
niach drużynowychpierwsze 
miejsce zajęła najbardziej uty-
tułowana polska grupa zawodo-
wa CCC Polsat Polkowice, a trze-
cie miejsce zajął belgijski Sun-
web-Revor.

W klasyfikacji na najlepsze-
go zawodnika zagranicznego 
tryumfował Sven BEELEN (BEL). 
Drugie miejsce zajął Christo-
pher SCHUNK (GER) z niemiec-
kiego Team Marin Bikes, a trze-
cie Eising TIJMEN (NED) z Sun-
web-Revor.

Organizatorem zmagań 
był Małopolski Związek Kolar-

ski. Inicjatorem zawodów w  Tarnowie 
– miłośnik tego sportu, członek Związ-
ku Tomasz Wójcik.

Świetne rezultaty na zawodach rangi ogólnopol-
skiej osiągnęli zawodnicy sekcji wspinaczkowej 
PM Tarnów. Na dwóch niezwykle prestiżowych im-

prezach podopieczni trenera Marcina Bibro wywalczy-
li łącznie aż 11 medali.

W drugiej połowie czerwca tarnowianie wzięli udział 
w pierwszej edycji Pucharu Polski Juniorów w prowadzeniu 
i drugiej edycji w konkurencji na czas w Bielsku-Białej oraz 
w Mistrzostwach Polski rozegranych w Lublinie.

Bardzo udany występ w zawodach pucharowych i mi-
strzowskich zaliczył Dominik Kmak, który w najmłodszej 
kategorii wiekowej w Bielsku zajął drugie miejsce. W Lubli-
nie był już bezkonkurencyjny i z zawrotną szybkością wy-
walczył tytuł Mistrza Polski.

W tej samej kategorii wiekowej dwukrotnie na drugim 
stopniu podium w  kategorii na czas stawała debiutująca 
w tym roku Barbara Szumlańska, która jako jedyna z tar-
nowskiej ekipy wywalczyła również brąz w  prowadzeniu. 
Dzięki swoim świetnym występom zawodniczka została po-
wołana do Kadry Narodowej. W kategorii juniorek młodszych 
na obydwóch imprezach po brąz sięgała Ewelina Nytko.

Zarówno w Bielsku, jak i w Lublinie na podium stawa-
ły również Iza Janis i Anna Brożek, zajmując kolejno dru-
gie i trzecie miejsce. Zawody okazały się nieco pechowe dla 
Jacka Kaczanowskiego, któremu za każdym razem brako-
wało jednego miejsca do podium.

Przerwa wakacyjna wcale nie oznacza dla młodych wspi-
naczy przerw w treningach, obecnie członkowie Kadry in-
tensywnie przygotowują się do imprez międzynarodowych. 

Na strzelnicy WKS 
Śląsk Wrocław od-
były się Mistrzo-

stwa Seniorów w  strzela-
niach kulowych. W  zawo-
dach wzięły udział rów-
nież juniorki TKS LOK Tar-
nów. Występ zakończył się 
ich ogromnym sukcesem. 
W  konkurencji olimpij-
skiej Karabin Sportowy 3 x 
20  tarnowskie zawodnicz-
ki zdobyły brązowy medal 
w klasyfikacji zespołowej.

Lepsze od tarnowianek 
okazały się tylko dwa zespoły. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna Gwardii Zielona Góra, w składzie z Syl-
wią Bogacką, która będzie reprezentować Polskę na Igrzyskach Olim-
pijskich w Londynie. Wicemistrzostwo Polski wywalczył zespół WKS Ślą-
ska Wrocław. Jego barw broniła m.in. trzykrotna medalistka olimpijska 
Renata Mauer-Różańska.

Duży sukces odniosła również Patrycja Kubisztal. Po pasjonującej 
walce i dogrywce dostała się do finału na ósmym miejscu, gdzie stoczy-
ła niesamowicie emocjonującą walkę z utytułowanymi rywalkami zaj-
mując ostatecznie siódme miejsce.

Międzynarodowy sprint

Kryterium Kwiatkowskiego od swojej pierwszej odsłony 
w roku 2008 miało międzynarodowy charakter. Pierwszym 
jego zwycięzcą został Erik Mohs z olimpijskiej reprezentacji 
Niemiec, a drużynowo również triumfował niemiecki zespół.

Na starcie tegorocznej, czwartej edycji stanęli zawod-
nicy z dziewięciu krajów: Polski, Rosji, Czech, Bułgarii, Belgii, 
Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Australii, którzy wystartowali w 
dziewięciu drużynach krajowych i zagranicznych.

Idą coraz wyżej Znakomite wyniki

W skład brązowej drużyny weszły: Kinga Kołodziej, Patrycja 
Kubisztal oraz Monika Mazur. Trenerem zespołu jest Jerzy Madej.



Zdearzenia 2011


