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Pedagog z powołania

Stosuje pani chwyty jak stary pedagog, 
tymi słowy zwrócił się do Anny Hampel profe-
sor-metodyk z Uniwersytetu Marii Curie Skło-
dowskiej w Lublinie, hospitując jej pierwszą  
w życiu lekcję. To zdanie wypowiedziane przez 
autorytet zachęciło i przekonało, że nauczanie 
jest tym, co powinna robić w życiu. Miał rację.

A. Hampel na swoim nauczycielskim 
koncie ma dziesiątki laureatów i  finalistów 
Centralnej Olimpiady Biologicznej, w  tym 
tegorocznego brązowego medalistę Między-
narodowej Olimpiady Biologicznej Przemy-
sława Pękalę.

Od początku swojej kariery zawodowej 
jest związana z I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Kazimierza Brodzińskiego. To właśnie tej 
szkole i biologii poświęciła całe swoje dotych-
czasowe życie zawodowe.

Jej pasja to muzyka poważna. Próbuje 
nią zarazić swoich uczniów, jeżdżąc z nimi 
na koncerty do Krakowskiej Filharmonii. 
Kocha również podróże i ogrodnictwo. 
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Przemysław Pękala

Przemysław Pękala - 
tegoroczny tarnowski 

maturzysta, zdobywca brą-
zowego medalu na Mię-
dzynarodowej Olimpiadzie 
Biologicznej, która odbyła 
się w Tajwanie w lipcu tego 
roku. Pokonał tym samym 
prawie 250 uczestników 
reprezentujących ponad 80 
krajów. W październiku roz-
poczyna studia lekarskie na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, 
choć dostał też kilka propozycji z zagra-
nicznych uczelni. Nie wyklucza kariery 
naukowej w ramach medycyny.

Przygotowania do Olimpiady zajęły 
dwa miesiące. W ich programie znalazły 
się praktyki na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim mające na celu zapoznanie się 
z technikami laboratoryjnymi wymaga-
nymi na MOB, a właściwe przygotowania 
na Uniwersytecie Warszawskim zostały 
przeprowadzone w tygodniach poprze-
dzających zawody w Tajwanie. Staże 
odbywały się na Wydziale Biologii UW 

oraz w  Instytucie 
Neurobiologii im. 
Nenckiego.

Wyjazd do Taj-
wanu umożliwiła 
Przemkowi Mało-
polska Agencja Roz-
woju Regionalnego, 
finansując mu bilet 
lotniczy, a  także 
prezydent miasta 
Tarnowa i  funda-
cja Semper Primus, 

dzięki którym mógł się odpowiednio 
przygotować. Cieszę się, że instytucje wo-
jewódzkie oraz miasto Tarnów angażują 
się we wspieranie nauki i  indywidualnie 
traktują osoby promujące region na arenie 
ogólnopolskiej i międzynarodowej – pod-
kreśla Przemysław Pękala.

Jak podkreśla, wiele zawdzięcza 
szkole, czyli tarnowskiemu I LO, a szcze-
gólnie swojej nauczycielce biologii, 
Annie Hampel, która bardzo szybko 
stała się jego mentorką i  stanowiła 
mocne wsparcie.

Karolina Mochylska – młody sa-
morządowiec, organizatorka kina 

plenerowego w  Parku Sanguszków,  
który m.in. dzięki jej staraniom odżył 
na nowo, członek zarządu Projektu 
Tarnów, radna Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Często przysłuchuje się ob-
radom jej „dorosłego” odpowiednika.

Jest jedną z aktywniejszych mło-
dych działaczek społecznych w Tarno-
wie, współorganizatorką Europejskiego 
Forum Młodych Liderów Lokalnych, 

które odbędzie się we wrześniu i  zgromadzi 200 młodych ludzi 
z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. 

Ukończyła Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum, gdzie trzy-
krotnie była przewodniczącą samorządu uczniowskiego, później 
przez trzy lata w samorządzie I LO, gdzie w tym roku z wysokim 
wynikiem zdała maturę. Planuje rozpocząć studia na kierunku 
Komunikacja Społeczna i Marketingowa. Pracuje dla innych, m.in. 
w Pałacu Młodzieży.

Życiową pasją Karoliny jest kolarstwo – pracuje w biurze prasowym 
Karpackiego Wyścigu Kurierów, Kryterium Kolarskiego im. E. Kwiat-
kowskiego, Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Jest sędzią kolarskim.

Dorota Pacanowska  –  tarno -
wianka, z  wykształcenia technik 

organizacji reklamy. Od 2006 roku 
zawodowo zajmuje się tworzeniem 
niezwykłych pisanek. Reprezentowała 
Tarnów podczas Międzynarodowych 
Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. Jej 
prace znajdują uznanie zarówno w kra-
ju jak i  za granicą. Oglądać je można 
m.in. w Belgii, Anglii, Niemczech, USA, 
Australii i Boliwii. Inspiracje dla wzorów 
czerpie z natury oraz z roślinnych i ar-
chitektonicznych motywów secesji i gotyku. Stworzenie jednej 
pisanki to ok. 10 godzin pracy, w  przypadku jaja strusiego 
nawet trzy dni. 

W 2008 roku otrzymała wyróżnienie Prezesa Polskiej Organi-
zacji Turystycznej w konkursie na Turystyczną Pamiątkę z Regionu. 
Wyróżnione zostało jajo z herbem Tarnowa. Wielokrotnie zapra-
szana do udziału w programach telewizyjnych takich jak: „Kawa 
czy herbata”, „Pytanie na śniadanie” czy „Dzień dobry w sobotę”, 
gość TVP i  Radia Kraków. Informacje na temat jej samej i  prac 
ukazywały się w takich tytułach jak „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta 
Krakowska” i „Dziennik Polski”.

Wyjątkowo uzdolniony tarnowianin

Karolina Mochylska

Aktywna dla innych
Dorota Pacanowska

Baba z jajem
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Rozbudowany i zmodernizowany Park Wodny od chwili 
otwarcia cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Frekwencja na tej krytej pływalni zwiększyła się o średnio 

230 wstępów dziennie.
Basen przy ulicy Piłsudskiego został oddany do użytku 10 lat 

temu. Po otwarciu, każdego dnia z jego usług  korzystało średnio 
721 osób. Po rozbudowie o część Parku Wodnego od października 
2010 roku, dzienna średnia zwiększyła się do ponad 950 osób. W 
ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy Park Wodny odwiedziło tylu 
użytkowników, ilu średnio rocznie przed rozbudową.

Tarnowscy strażnicy po raz kolejny zorganizo-
wali pomoc dla afrykańskich dzieci oraz ich 
rodziców. Tym razem przygotowali pięć 20-kilo-

gramowych paczek z zabawkami, kocykami dla dzieci 
oraz artykułami spożywczymi i  sanitarnymi. Trafiły 
one do szpitala misyjnego w miejscowości Mphanshya 
w Zambii prowadzonego przez Siostry Boromeuszki 
Mikołowskie.

Tarnowska Straż Miejska pomaga afrykańskim dzieciom 
od 2008 roku. Do tej pory funkcjonariusze wysłali 27 dwudzie-
stokilogramowych paczek z różnymi niezbędnymi rzeczami. 
Jak podkreślają siostry, wszystkie wysłane zabawki sprawiają 
dzieciom ogromną radość, a  pozostałe rzeczy w  znacznym 
stopniu ułatwiają wszystkim mieszkańcom misji funkcjono-
wanie w bardzo trudnych warunkach.

15 sierpnia, tarnowianie w asyście 
pocztów sztandarowych oddali hołd 
uczestnikom tego historycznego wy-
darzenia, w którym wzięło udział kilka 
tysięcy mieszkańców Tarnowa i  okolic. 
Pokonując w 1920 roku wojska bolsze-
wickie w  Bitwie Warszawskiej Wojsko 
Polskie dało wyraz niezwykłej odwagi 
i patriotyzmu.

Tegoroczne ob-
chody rozpoczęły się 
uroczystościami pod 
pomnikiem Wincente-
go Witosa, po których 
uczestnicy wzięli udział 
we mszy św. w tarnow-
skiej katedrze, a  na-
stępnie przeszli pod 
Grób Nieznanego Żoł-
nierza. Na zakończenie, 
pod budynkiem siedzi-

by władz tarnowskiego PSL-u odsłonięto 
tablicę pamiątkową poświęconą zmarłemu 
w  katastrofie pod Smoleńskiem  Wiesła-
wowi Wodzie, posłowi na Sejm RP, byłemu 
wojewodzie tarnowskiemu, a  w  latach 
1991 – 1993 członkowi Trybunału Stanu. 
Organizatorem święta byli Urząd Miasta, 
Starostwo Powiatowe oraz Polskie Stron-
nictwo Ludowe.

Tarnów uczcił bohaterów 
Bitwy Warszawskiej

Park Wodny oblegany

Po rozbudowie pływalnia przy ul. Piłsudskiego powiększyła swoją powierzchnię 
użytkową z  2660,5 m2 do 5367 m2 . Hala basenowa została powiększona dwukrotnie, 
a w nowej części posadowiono nową nieckę basenu rekreacyjnego o powierzchni 313 m2 

z atrakcjami takimi jak: gejzery, sztuczna rzeka, zatoka bąbelkowa, masaż boczny, masaż 
karku, zjeżdżalnia rurowa, zjeżdżalnia rodzinna, 2 wanny do masażu wodnego oraz brodzik 
dla małych dzieci ze zjeżdżalnią typu „słonik”. Zwiększyła się także przepustowość obiektu 
z 120 osób/h do 278 osób/h.

Dla Afryki

Bitwa Warszawska zadecydowała 
o  utrzymaniu niepodległości przez 
odradzające się Państwo Polskie oraz 
powstrzymała ofensywę rosyjską na 
zachód. Nie dziwi więc fakt, że lord 
Edgar Vincent D’Abernon nazwał tę 
batalię osiemnastą decydującą bitwą 
w dziejach świata.
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Trwa budowa nowego budynku 
domu dla bezdomnych przy ul. 
Prostopadłej w  Tarnowie. To 

kilkuletnia inwestycja, której zakoń-
czenie planowane jest do 31 maja 
2013 roku. Całość inwestycji zostanie 
sfinansowana z  budżetu miasta. Po 
zakończeniu prac placówka będzie 
służyła nie tylko, jak dotychczas, męż-
czyznom, schronienie znajdą w  niej 
również kobiety.

W  czterokondygnacyjnym budynku 
o  powierzchni ponad 3000 m2 znajdzie 

się miejsce dla 80 podopiecznych, w tym 
11 miejsc na potrzeby noclegowni. Moż-
liwe będzie wydawanie obiadów nawet 
dla 300 osób, w  tym także, na zlecenia  
MOPS-u, osobom nie będącym w  stanie 
samodzielnie zapewnić sobie ciepłego 
posiłku. Bezdomni, którzy skorzystają z no-
wego ośrodka, będą mieć do dyspozycji 
trzy - oraz czteroosobowe pokoje i kuchnię. 

Dla większego bezpieczeństwa i kom-
fortu teren wokół nowego obiektu zostanie 
objęty systemem monitoringu Straży 
Miejskiej.

Jednym z  głównych w ydarzeń 
XXXV Międzynarodowych Targów 
Sztuki Ludowej w Krakowie był 

Dzień Miasta Tarnowa. To właśnie świę-
tem grodu Leliwitów zainaugurowana 
została impreza odbywająca się w tym 
roku pod patronatem polskiej prezy-
dencji w Radzie Unii Europejskiej. Targi 
otworzyli wspólnie prezydent Krakowa 
Jacek Majchrowski oraz Tarnowa Ry-
szard Ścigała.

Tarnów zaprezentował bogaty pro-
gram artystyczny. Wystąpili m.in. Leliwa 
Jazz Band, Kapela z Gwoźdźca, zespół Cy-
gański, grupa Przystanek Mrówkowiec oraz 
Tarnowski Chór Gos.pl. Tarnowski dzień na 
krakowskim rynku zakończył występ Lidii 
Jazgar z zespołem. Swoje niezwykłe pisanki 

zaprezentowała także 
„baba z  jajami”, czyli 
tarnowska artystka 
Dorota Pacanowska.

Tradycyjnie już 
Targom towarzyszyły 
spotkania z przedsta-
wicielami miast, po-
wiatów, gmin, a także 
państw Unii Europej-
skiej. Goście promo-
wali swoje regiony 
i  miasta w  poszcze-
gólne dni trwania im-
prezy.

Obok części kon-
certowej Tarnów zaprezentował wystawę 
„Architektura Sakralna Tarnowa”, zwie-

dzający mogli obej-
rzeć obóz cygański 
oraz kilka powozów 
konnych z  niedaw-
no zakupionej przez 
m i a s t o  „ k o l e k c j i 
tarnowskiej”. Swoją 
ofertę przedstawiły 
także gospodarstwa 
turystyczne i  zielar-
skie z  terenu Lokal-
nej Grupy Działania 
„Dunajec-Biała”.

Współorgani-
zatorami „Dni Tar-

nowa w Krakowie” byli Muzeum Okrę-
gowe, Urząd Miasta oraz Tarnowskie 
Centrum Informacji.

Tarnowski dzień w Krakowie

Pomoc bezdomnym

Targi były również znakomitą 
okazja do zapoznania się z  twór-
czością ludową. Na Rynku Głównym 
przez dziesięć dni ich trwania zapre-
zentowało się ponad 500 twórców 
ludowych z Polski i Europy. 

Można było podglądnąć jak 
pracują garncarze, koronczarki, 
tkacze, hafciarki, rzeźbiarze, artyści 
malujący na szkle, kowale, cera-
micy, bibułkarze, jubilerzy i  wielu 
innych. 

Do zadań własnych gminy należy zapewnienie schronienia osobom bezdom-
nym. Tarnów realizuje to zadanie także za pośrednictwem organizacji pozarządowych 
– tarnowskiej Caritas oraz fundacji Kromka Chleba. Rocznie z budżetu miasta na ten 
cel przeznaczanych jest 120 tysięcy złotych.
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Mowa o  placu Sienkiewicza, 
którego południowa strona zo-
stanie na nowo zagospodaro-

wana. Po zakończeniu prac teren uzyska 
charakter rekreacyjny, stanie się również 
atrakcyjnym ciągiem komunikacyjnym 
dla pieszych, podążających w kierunku 
znajdujących się w pobliżu instytucji.

Projekt rewitalizacji nawiązuje do 
istniejących otaczających obiektów oraz 
nowych detali takich jak szkło czy metal, 
które pojawiły się przy ul. Mickiewicza. Za-
kres planowanej inwestycji to m.in. lepsza 
ekspozycja popiersia Jana Szczepanika 
oraz wykonanie i montaż elementów infor-

macyjnych dotyczą-
cych jego osoby i wy-
nalazków. Na placu 
będzie się znajdowała 
również dwupozio-
mowa fontanna o nie-
regularnym kształcie. 
Jej lustrzana tafla ma 
odbijać sąsiednie ka-
mienice, a wodne ele-
menty dekoracyjne 
stanowić atrakcję dla 
najmłodszych.

Pozostały teren 
zostanie zagospoda-

rowany ciągami komunikacyj-
nymi (alejki, ścieżki, schody 
terenowe oraz placyk od strony 
ul. Brodzińskiego z  amfilado-
wymi siedziskami i  rozrzuco-
nymi kostkami do siedzenia) 

oraz niską zielenią i  elementami małej 
architektury. W ramach prac zaplanowano 
także oświetlenie alejek oraz poszczegól-
nych elementów placu.

Zakończenie inwestycji przewidziano 
na połowę listopada br.

Ruszył długo oczeki-
wany remont pała-
cyku zlokalizowane-

go w Parku Strzeleckim. Po 
zakończeniu modernizacji 
w budynku mieścić się będzie 
siedziba Galerii Miejskiej. 
Po latach starań podejmo-
wanych przez różne instytu-
cje remont wykona miasto. 
W  wyniku przeprowadzo-
nych prac powstanie znako-
micie wyposażone centrum 
sztuki dysponujące pełną 
ofertą edukacyjno-kultural-
ną, z  której korzystać będą 
mogli nie tylko tarnowianie.

W ramach renowacji za-
bytkowego budynku Bractwa 
Strzeleckiego zainstalowane 
zostaną systemy teletech-
niczne i  audio-video, wy-
mieniona będzie również 

instalacja elektryczna i wodno-
kanalizacyjna. Budynek zosta-
nie wyposażony m.in. w system 
wystawienniczy do ekspozycji 
wewnątrz i na zewnątrz obiek-
tu, mobilną scenę, projektory 
multimedialne, a  także ekran 
oraz pełen system nagłośnie-
nia i  oświetlenia. Dzięki kom-
pleksowemu wyposażeniu, 
po zakończeniu modernizacji 
w  klimatyzowanych pomiesz-
czeniach pałacyku będzie do-
datkowo można organizować 
wykłady, prelekcje, festiwale, 

konferencje oraz zajęcia edu-
kacyjne.

Zakończenie modernizacji 
zaplanowano na październik 
2012 roku. Po tej dacie do no-
wych wnętrz zacznie wprowa-
dzać się Biuro Wystaw Arty-
stycznych.

Kolejny plac do remontu

Zagospodarowanie placu Sienkiewicza to kolejny etap poprawy este-
tyki centrum miasta. W ramach programu zmodernizowano lub komplek-
sowo wyremontowano m.in. tzw. zakątek Łokietka, skwer Kokocińskiego, 
skwer Piszów, skwer Kokocińskiego, skwer przy ul. Bóżnic oraz plac Ofiar 
Staliznizmu. Jedną z największych inwestycji była przebudowa skweru ks. J. 
Popiełuszki. W wyniku plac przy ul. Krakowskiej powstała niezwykła atrakcja 
turystyczna z jedyną w Polsce fontanną odzwierciedlającą Układ Słoneczny.

Pałacyk w parku jak nowy

Remont przeprowadzany jest dzięki dofinansowaniu z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach 
działania 3.2 Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja 
układów przestrzennych. Całkowity koszt inwestycji to prawie 5,5 
mln złotych, wysokość dotacji to ponad 3 mln złotych.
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Tegoroczne wybory parlamentar-
ne odbędą się 9 października.  Wbrew 
wcześniejszym zapowiedziom, czas 
ich trwania się jednak nie zmieni. Po 
werdykcie Trybunału Konstytucyjne-
go uznającym dwudniowe wybory za 
niezgodne z  Konstytucją, prezydent 
Bronisław Komorowski zapowiedział, że 
potrwają one jeden dzień. 

Polacy będą wybierać 460 posłów oraz 
100 senatorów. W porównaniu do wyborów 
sprzed czterech lat, najważniejszą zmianą 
jest wprowadzenie jednomandatowych 
okręgów wyborczych. W  taki sposób 
wybierzemy jednak tylko senatorów.  
Kandydaci do Izby Niższej Parlamentu ry-
walizować będą w dotychczasowy sposób.

Znowelizowany  kodeks wyborczy 
wprowadza również możliwość głosowania 
osób niepełnosprawnych przez pełno-
mocnika. Za jego pomocą może głosować 
„wyborca o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych.Z  kolei 
wyborcy mieszkający za granicą będą mo-
gli oddać swoje głosy korespondencyjnie.  

Kolejną ważna zmianą jest wprowa-
dzenie parytetu na listach wyborczych. 
Oznacza to, że aby w  tegorocznych wy-
borach do Sejmu zarejestrować listę wy-
borczą, musi się na niej znaleźć nie mniej 
niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. 
mężczyzn.

Polityka jest kobietą
Czy ustalenie parytetu i gwarancja 

35% miejsc na listach wyborczych  dla 
kobiet to początek zasadniczych zmian 
na polskiej scenie politycznej? Jakie 
tak naprawdę są kobiety w  polskim 
parlamencie? Nowicjuszki czy sejmowe 
weteranki? Czym w polityce mężczyzna 
różni się od kobiety?

Stało się. Kobiety zagwarantowały so-
bie prawnie miejsca na listach wyborczych. 
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą 
kwotowy udział kobiet w  wyborach. Jej 
wprowadzenie oznacza, że 35 procent 
miejsca na listach wyborczych do parla-
mentu, rad gmin, powiatów i  sejmików 
wojewódzkich, a  także do Parlamentu 
Europejskiego muszą dostać panie. Pozo-
stałe 35 procent panowie, reszta może być 
obsadzona dowolnie. 

Obecnie w Sejmie RP jest 95 kobiet, co 
stanowi zaledwie 20% posłów. Czy dzięki 
nowej ustawie udział kobiet na scenie 
politycznej wzrośnie? Urszula Augustyn, 
posłanka na Sejm z  ramienia PO i  jedyna 
pochodząca z Tarnowa kobieta w naszym 
okręgu,  uważa, że tak, i że to bez wątpie-
nia będzie dobrą zmianą.- Panie zasiądą 
w sejmowych ławach, jeśli na listach zajmą 
odpowiednio wysokie pozycje i  wykażą  
się kompetencjami. Nic za darmo, a  same  
parytety nie wystarczą. Zawsze będzie tak, 
że to nie płeć, a aktywność  i profesjonalizm 
dają szanse w oczach surowych wyborców. 
To właśnie dzięki jej aktywnemu lobbin-
gowi możliwe było pozyskanie funduszy 
na program termomodernizacji i poprawy 
efektywności energetycznej placówek 
oświatowych. (więcej na stronie 13)-  Edu-
kacja to jeden z kluczowych obszarów, wprost 
decydujących o  naszej przyszłości, dlatego 
warto inwestować w jej rozwój, również po-
przez dbałość i inwestycje w bazę materialną 
– dodaje posłanka.

Aktywne kobiety działają nie tylko 
w  polityce, ale i  na gruncie lokalnym, 
w  samorządach. Wiele kobiet zasiada 
w  tarnowskiej Radzie Miejskiej. Są to: 
Grażyna Barwacz – wieloletnia dyrek-
torka Szkoły Podstawowej nr 14, czynna 
nauczycielka, przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Maria Borys-Latała – lekarz pe-
diatra, przewodnicząca Komisji Zdrowia 
Anna Czech – dyrektorka Szpitala Woje-
wódzkiego im. św. Łukasza, działaczka 
społeczna, Barbara Koprowska– radna 
od 1998 roku, dyplomowany nauczyciel 
I  LO, Małgorzata Mękal – dyrektorka 
banku, przewodnicząca Komisji Rozwoju, 
Anna Rafińska – lekarz, wiceszefowa 
przychodni lekarskiej oraz Agnieszka 
Wolińska – studentka fizjoterapii na 
krakowskiej Akademii Wychowania Fi-
zycznego.

Wymienić należy także postaci dwóch 
zastępczyń prezydenta Tarnowa, Krystynę 
Latałę – wieloletnią nauczycielkę języka 
polskiego i  założycielkę radia MAKS oraz 

Dorotę Skrzyniarz – z  wykształcenia hi-
storyka, współzałożycielkę oraz wiceprezes 
Stowarzyszenia „Tarnowianie”. 

Co o udziale Kobiet w polityce myślą 
inne aktywne panie?

Margaret Thatcher stwierdziła kiedyś:  
„jeśli chcesz, żeby coś było powiedziane, 
powierz to mężczyźnie. Jeśli chcesz, żeby 
było zrobione - powierz to kobiecie”. 

Magdalena Nowak-Paralusz, dok-
torantka w  Instytucie Politologii UMK 
twierdzi, że „niezaprzeczalnym faktem jest, 
że kobiety nadają się do polityki równie 
doskonale jak mężczyźni, mają odpo-
wiednie predyspozycje, wbrew niektórym 
opiniom, często wielokrotnie lepsze niż 
mężczyźni”.

Natomiast zdaniem przewodniczącej 
parlamentu Finlandii, pani Ritty Uosuka-
inen, w polityce powinna być równa liczba 
przedstawicieli obu płci: „to przecież Bóg 
tak urządził świat, że jest fifty-fifty, pół na 
pół. Dlatego kobiety i mężczyźni jak najwię-
cej rzeczy muszą robić wspólnie. W pracy, 
w domu, w polityce.”

Czy parytet spowoduje, że w najbliż-
szej przyszłości skład polskiego parlamentu 
odzwierciedlał będzie zróżnicowanie płcio-
we polskiego społeczeństwa? Czy w ławach 
poselskich zasiądzie więcej pań? Pokażą to 
październikowe wybory. Decyzje podejmą 
wyborcy.

Wyborcze ABC (2)

Zgodnie z  konstytucją wybory 
parlamentarne zarządza prezydent 
nie później niż na 90 dni przed upły-
wem 4 lat od rozpoczęcia kadencji 
Sejmu i  Senatu. Data wyborów wy-
znaczana jest na dzień wolny od pracy, 
przypadający w  ciągu 30 dni przed 
upływem 4 lat od rozpoczęcia kaden-
cji obu izb parlamentu. Tegoroczne 
wybory odbędą się według przepisów 
kodeksu wyborczego, który wszedł 
w życie 1 sierpnia.

Jedną z najistotniejszych zmian, 
które wprowadził nowy kodeks są 
jednomandatowe okręgi wyborcze 
do Senatu. W  dotychczasowych wy-
borach okręgi były wielomandatowe 
i  wybierano w  nich od 2 do 4 sena-
torów, teraz będzie można oddać 
głos tylko na jednego kandydata.  
Mieszkańcy  Tarnowa swojego repre-
zentanta w izbie wyższej Parlamentu 
wybiorą w  okręgu, obejmującym 
obszary powiatów dąbrowskiego, 
tarnowskiego oraz miasta Tarnowa.

W tym roku głosowanie odbędzie 
się w  100 okręgach jednomandato-
wych, każdy komitet wyborczy będzie 
mógł zgłosić tylko jednego kandydata 
na senatora w okręgu, również wybor-
ca będzie mógł  oddać głos tylko na 
jedną osobę.

Należy również pamiętać, że 
znowelizowane przepisy wprowadziły 
nowe godziny głosowania. Komisje 
wyborcze czynne będą od godz. 7.00 
do 21.00.
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Publikacją list wyborczych Platformy 
Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej oraz pierwszej piątki z listy Prawa 
i  Sprawiedliwości rozpoczynamy prezen-
tację list kandydatów do Sejmu. Na dzień 
wydania wrześniowego numeru tarnów.pl 
te trzy partie dysponowały zestawami list 
wyborczych.

Prawo i Sprawiedliwość

Włodzimierz Bernacki 
1. Edward Czesak 
2. Barbara Marianowska 
3. Józef Rojek 
4. Michał Wojtkiewicz 

Komentarz do listy

Edward Czesak: Na liście znajdują się 
osoby związane z  naszą partią, aktywni 
działacze. Mamy dobrych kandydatów, 
mamy program i drużynowo idziemy do 

wyborów po zwycięstwo. Liczymy na 
dobry wynik.

Platforma Obywatelska

1. Aleksander Grad 
2. Urszula Augustyn 
3. Jan Musiał 
4. Adam Korta
5. Elżbieta Achinger
6. Mirosław Banach
7. Robert Wardzała
8. Marek Minorczyk 
9. Magdalena Kalarus-Kwaśniewska 
10. Bernard Karasiewicz
11. Ewa Cierniak-Lambert
12. Grzegorz Sienkiewicz
13. Jadwiga Kusior
14. Julia Jelonek
15. Agata Mróz
16. Paweł Sroga
17. Krystyna Szymańska
18. Jan Wójcik

Komentarz do listy

Aleksander Grad: Mamy bardzo moc-
ną listę kompetentnych i przygotowanych 
kandydatów. Jest członek rządu premiera 
Tuska, są obecni parlamentarzyści. Nie brak 
kobiet aktywnych i znanych w swoich śro-
dowiskach oraz popularnych i skutecznych 
samorządowców. Nadzieją napawają nasi 
młodzi kandydaci. Także nasz kandydat do 
Senatu – Roman Ciepiela, obecny wicemar-
szałek małopolski, jest gwarantem mądre-
go działania. Razem tworzymy skuteczną 
drużynę, normalnych i  kompetentnych 
ludzi w polityce.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

1. Jakub Kwaśny                                   
2. Iwona Tworzydło                                 
3. dr hab. Kazimierz Banek  
4. Magdalena Powroźnik 
5. Jerzy Woźniak                       
6. Maria Przybyło                                     
7. Kazimierz Andrzejczyk                       
8. Jan Kubala                                          
9. Stefan Czarnecki                                
10.Eugeniusz Konieczny                      
11. Andrzej Sztorc                                   
12. Grażyna Nowak                                 
13. Robert Bazia                                     
14. Sylwia Rokita                                    
15. Krzysztof Olchawa  
16. Anna Nowicka                                 
17. Irmina Anna Mizera                         
18. Tomasz Początek     

Komentarz do listy

Jakub Kwaśny:  Zaprezentowana 
przez SLD lista wyborcza to połączenie 
młodości i  doświadczenia. To drużyna, 
która wspólnie działać będzie dla dobra 
regionu także po wyborach. Na naszej 
liście znajdują się przedstawiciele wielu 
środowisk i zawodów. Pracownicy uczelni 
wyższych, działacze kultury, reprezentanci 
przedsiębiorców, zarówno bezpartyjni jak 
również osoby będące członkami SLD, 
SDPL, czy rekomendowani przez Unię 
Pracy i  Krajową Partię Emerytów i  Renci-
stów. To osoby świetnie przygotowane do 
służby publicznej, na które warto oddać 
swój głos. Tarnów potrzebuje zgodnego 
współdziałania!

Kalendarium:

18 września – to graniczna data 
zgłoszenia przez osoby niepełno-
sprawne wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta zamiaru głoso-
wania korespondencyjnego w kraju. 
Tego typu głosowanie umożliwia 
również oddanie głosu za pomocą 
specjalnych nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych w  alfa-
becie Braille’a. Wniosek można złożyć 
pisemnie, ustnie, telefonicznie, tele-
graficznie, a także faksem lub drogą 
elektroniczną.

24 września – do tego dnia 
osoby, które w  dniu wyborów będą 
przebywać poza granicami Polski 
i zechcą zagłosować korespondencyj-
nie muszą powiadomić o tym fakcie 
właściwego konsula. Po dopełnieniu 
formalności otrzymają karty do gło-
sowania.

29 września – tego dnia mija 
termin, do którego wyborcy niepełno-
sprawni i powyżej 75 roku życia muszą 
zgłosić chęć głosowania przez peł-
nomocnika. Pełnomocnikiem może 
być tylko osoba wpisana do rejestru 
wyborców w tej samej gminie.

4 października – to ostateczny 
termin składania wniosków o dopisa-
nie do listy wyborców poza miejscem 
zameldowania.
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Urząd Miasta realizuje dwa duże 
projekty informatyczne. Pierw-
szy z nich to rozbudowa i zwięk-

szenie dostępności do sieci szeroko-
pasmowych systemu EduNet, drugi to 
wdrożenie „Platformy zintegrowanych 
e-usług dla mieszkańców Tarnowa z ele-
mentami Karty Mieszkańca”.

W  ramach rozbudowy platformy 
EduNet, 78 placówek edukacyjnych 
zostanie wyposażonych w  punkty dar-
mowego dostępu do Internetu. Obecnie 
trwa instalacja urządzeń umożliwiają-
cych nieodpłatne korzystanie z  tego 
medium. W  zakres rozbudowy wejdzie 
również utworzenie platformy eduka-
cyjnej, która będzie składała się z części 
e-learningowej oraz z multimedialnych 
zasobów edukacyjnych. Umożliwi ona 
korzystanie mi.in. z  kursów języków 

obcych, również tych mniej znanych jak 
japoński czy norweski.

Kolejnym celem rozbudowy systemu 
EduNet jest umożliwienie mieszkańcom 
miasta Tarnowa dostępu do zdigitali-
zowanych zbiorów bibliotecznych oraz 
muzealnych oraz zapewnienie możliwości 
szybkiego przeszukiwania zbiorów zgro-
madzonych we wszystkich tarnowskich 
bibliotekach szkolnych. W ramach projektu 
zostanie zbudowane centrum elektro-
nicznego archiwizowania woluminów, 
z których mieszkańcy będą mogli korzystać 
za pośrednictwem platformy publikacji 
cyfrowych zbiorów bibliotecznych.

Podstawowym założeniem projektu 
„Platforma zintegrowanych e-usług dla 
mieszkańców Tarnowa z elementami Karty 
Mieszkańca” jest ułatwienie mieszkańcom 
miasta dostępu do usług publicznych, 
głównie tych świadczonych przez urząd 
Miasta oraz instytucje i  przedsiębiorstwa 
miejskie. Jednym z najważniejszych elemen-
tów projektu będzie wprowadzenie Karty 
Miejskiej. Zastąpi ona m.in. bilety okresowe 
komunikacji miejskiej. Doładowanie karty, 
czyli zakup biletu, możliwy będzie w specjal-
nych punktach sprzedaży lub przez Internet, 
gdzie w równie prosty sposób będzie można 
sprawdzić ważność biletu. 

Podobna procedura dotyczyć będzie 
placówek Tarnowskiego Centrum Kul-
tury oraz Tarnowskiego Ośrodka Sportu 

i  Rekreacji. Karta Miejska umożliwi nie 
tylko rezerwację i zakup biletu do kina, ale 
w  przyszłości zastąpi również wejściówki 
na wydarzenia kulturalne bądź karnety 
na basen.

Projekt przewiduje także montaż pu-
blicznych punktów dostępu do Internetu. 
Zostaną one zainstalowane w 78 tarnow-
skich placówkach edukacyjnych oraz w bu-
dynkach Urzędu Miasta. Ich montaż ma na 
celu popularyzację Internetu nie tylko jako 
wygodnego i  łatwo dostępnego źródła 

informacji i dostępu do wiedzy, ale również 
nowego sposobu kontaktu z  władzami 
samorządowymi i różnorodnymi usługami 
świadczonymi drogą elektroniczną.

E-usługi dla mieszkańców

Na miejskich ulicach trwają inten-
sywne prace remontowo–bu-
dowlane. Ich celem jest znaczna 

poprawa zarówno wewnętrznej jak 
i  zewnętrznej dostępności komunika-
cyjnej miasta.

Oprócz trwającego remontu górnego 
odcinka ulicy Krakowskiej rozpoczęto moder-
nizację tej ulicy na odcinku od ulicy Głównej 
do skrzyżowania z  ulicą Czerwoną. Prace 
polegają na wymianie nawierzchni jezdni wraz 
z podbudową oraz wykonaniu chodników 
z kostki bezfazowej. Zakończenie modernizacji  
zaplanowano na drugą połowę października.

To nie koniec dobrych wiadomości dla 
kierowców. Poprawi się również komfort 
jazdy na ulicy Nowodąbrowskiej. Zmoderni-
zowany zostanie odcinek o długości 1,5 km, 
od skrzyżowania z ulicą Spokojną i Błonie 
w kierunku północnym. W ramach remontu 

zostanie wykonana nowa nawierzchnia 
z betonu asfaltowego wraz z dostosowaniem 
jej do większego obciążenia ruchem. Prace 

obejmują ponadto umocnienie poboczy, 
uporządkowanie odwodnienia oraz przebu-
dowę krawężników i ciągów pieszych.

Edunet to Portal Edukacyjny, 
System Zarządzania Edukacją, oraz 
inne aplikacje służące do zarządzania 
informacjami i usługami edukacyjny-
mi. Umożliwia m.in. dokonanie drogą 
elektroniczną naboru do gimnazjów 
i  szkół ponadgimnazjalnych, a  także 
dostęp do e-wywiadówki oraz uzy-
skanie pełnej informacji o  ofercie 
edukacyjnej szkół, prawie oświatowym 
lokalnym i ogólnopolskim.

Wartość zadania „Platforma e-
usług” to ponad 3,8 mln zł, z  czego 
dofinansowanie z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
wynosi 2,5 mln zł. Rozbudowa syste-
mu EDUNET kosztować będzie także 
ponad 3,5 mln zł. W  tym przypadku 
dofinansowanie z  MRPO to prawie 2 
mln zł.

Boom inwestycyjny na drogach

Duże remonty wiążą się niestety z utrudnieniami w ruchu. Wciąż zamknięta jest 
ulica Krakowska na odcinku od ulicy Targowej do ulicy Krasińskiego. Tym samym 
dojazd do ulicy Bema i innych ulic wiodących od niej, a także do Rynku odbywa się 
poprzez ulicę Narutowicza i Bandrowskiego.

Nie bez wpływu na płynność poruszania się po mieście samochodem pozosta-
nie rozpoczynające się 6 września Forum Inwestycyjne. Projekt organizacji ruchu dla 
planowanych objazdów wyłączonego z ruchu odcinka ulicy Mickiewicza podczas 
Forum Inwestycyjnego zakłada wprowadzenie objazdów najkorzystniejszych dla 
funkcjonowania komunikacji publicznej uzgodniony z  Zarządem Komunikacji 
Miejskiej. Od strony wschodniej objazd kierowany będzie ulicami: al. Matki Bożej 
Fatimskiej, ks. Sitki i  ulicą Piłsudskiego do al. Solidarności. W przeciwną stronę 
ruch odbywać się będzie poprzez ulice Klikowską, rondo im. gen. Fieldorfa, ulica-
mi Słowackiego i ks. Sitki do al. Matki Bożej Fatimskiej lub dalej przez Słoneczną 
i Starodąbrowską do Mickiewicza.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
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Instytucje kultury prowadzone przez 
miasto wykazują dużą aktywność nie 
tylko na polu działalności kulturalnej. 

Są również skuteczne w ściąganiu fun-
duszy ze źródeł zewnętrznych, innych 
niż budżet miasta. 

Galeria Miejska – Biuro Wystaw Arty-
stycznych tylko w tym roku pozyskała na 
swoją działalność dodatkowo ponad 230 

tys. zł. Wśród największych przedsię-
wzięć Galerii znalazł się projekt zaty-
tułowany „Tarnów. 1000 lat nowocze-
sności”, którego realizacja w 2010 r. 
odbiła się szerokim echem w kraju. 
Pisała o  nim m. in. ogólnopolska 
Gazeta Wyborcza. Z  ciekawszych 
wydarzeń organizowanych przez 
Galerię wymienić można jeszcze 
chociażby „Objazdowy festiwal kina 
polskiego na Islandii „What`s the dif-
ference between Pawel and Wawel” 
czy też wystawy takich artystów 
jak Jerzy Skolimowski i  Andrzej 
Dudziński. BWA z powodzeniem sięga po 
środki będące w dyspozycji np. ambasady 
holenderskiej czy też Polskiego Instytuty 
Sztuki Filmowej.

W tyle nie pozostaje Tarnowskie Cen-
trum Kultury, które z  pozabudżetowych 
środków korzysta przy organizacji tak 
ważnych i prestiżowych wydarzeń jak Tar-
nowska Nagroda Filmowa, Zdearzenia, Był 
Sobie Blues czy też Noc Kabaretowa. Tylko 
na te cztery imprezy TCK pozyskało w 2011 
roku ponad 300 tys. złotych. Partnerami 
finansowymi TCK są m.in. Polski Instytut 
Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Ważnym dodatkowym źródłem finan-
sowania dla miejskich instytucji kultury są 
środki przyznawane przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tylko 
w  roku bieżącym Teatr im. L. Solskiego 

otrzymał ministerialne dofinansowanie 
w  wysokości 110 tys. zł na dwa projekty: 
jubileusz prof. Kazimierza Brauna oraz 
doposażenie małej sceny. W  ramach 
tego ostatniego zostanie m.in. wykonana 
instalacja elektroakustyczna, konstrukcja 
kabiny elektroakustycznej oraz oświetlenie 
technologiczne.

Z  kolei Miejska Biblioteka Publiczna 
w ubiegłym roku dzięki pieniądzom przeka-
zanym m.in. przez Ministerstwo dokonała 
konserwacji części kolekcji starych druków. 
Kolejne pozycje zostały poddane renowacji 
dzięki pieniądzom pochodzącym z  Fun-
dacji Bankowej im. L. Kronenberga oraz 
programu Mecenat Małopolski. W  roku 
bieżącym Ministerstwo dofinansowało na 
kwotę blisko 80 tys. zł m.in. zakup nowości 
wydawniczych oraz organizację programu 
„Literatura Europy”.

Liczne publikacje prasowe, billbo-
ardy, reklamy w  prasie i  telewizji 
lokalnej, regionalnej i ogólnopol-

skiej. To kulturalna promocja Tarnowa, 
jakiej jeszcze nie było. Wymierne zyski 
dla Tarnowa z  koncertu zespołu Scor-

pions szacuje się na pięć milionów 
złotych – to promocja miasta w  kraju 
i za granicą. Wstępnie wartość barterów 
oszacowano na kwotę 2,5 mln zł.

W koncercie wzięło udział 14 tysięcy 
widzów, sprzedano 11,5 tysiąca biletów. 

Do Tarnowa zjechali 
fani zespołu z wielu 
zakątków kraju – na-
wet z Polski central-
nej czy odległego 
Pomorza. 

Promocja kon-
certu w  mediach 
(bannery, bartery, 
informacje prasowe, 
fora internetowe) 
była przedsięwzię-
ciem gigantycznym. 
Ogromną pracę wy-

konali patroni medialni koncertu, przede 
wszystkim RMF FM, Newsweek Polska, 
Radio Zet, Interia.pl, telewizja Puls, Ga-
zeta Krakowska, Gazeta Wyborcza oraz 
sieci sklepów EMPiK, Saturn, TicketPro 
czy Media Markt. 

Na kulturę – nie z budżetu

Stare druki poddane konserwacji 
dzięki dofinansowaniu z MKiDN:

Jakub Wujek, „Biblia to jest Księgi 
Starego i Nowego Testamentu…”, 
Kraków 1599,

Szymon Starowolski ,  „Arka 
Testamentu zamykająca w sobie ka-
zania…”, Kraków 1648, 

Reginald Józef Bienkiewicz, 
„Godny patron, sprawiedliwy sędzia...”, 
Częstochowa, Druk. Jasnej Góry 1747. 

Stare druki poddane konserwacji 
dzięki dofinansowaniu z Fundacji 
Bankowej im. L. Kronenberga:

Jan Łaski,„CommuneinclitiPolo-
niaeregnipriuilegium…” Kraków 1506.

Stare druki poddane konserwacji 
dzięki dofinansowaniu z programu 
Mecenat Małopolski:

Jan Ostrowski-Daneykowicz, 
„Swada polska i łacińska, albo Miscel-
lanea oratorskie sejmowe…”, Lublin 
1745

Wielomilionowa promocja
Statystyka promocyjna to ok. 650 

artykułów na stronach redakcyjnych 
gazet i  czasopism, portali interneto-
wych, stronach miast, branżowych 
portali muzycznych itp. 

Żywa dyskusja na temat koncertu, 
zarówno przed jak i po, odbywała się 
także na forach internetowych. Filmiki 
i nagrania bardzo licznie oglądano na 
popularnym youtube (ponad 200 fil-
mików z koncertu). Liczba wyświetleń 
wynosi kilkaset tysięcy i stale rośnie. 
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Pierwszy miesiąc roku szkolnego 
to już tradycyjnie czas, w którym 
w Tarnowie odbywają się wyda-

rzenia swoją rangą daleko wybiegające 
poza granice miasta. Na początku mie-
siąca, w ramach czwartej edycji Forum 
Inwestycyjnego, w Tarnowie pojawią 
się goście reprezentujący wielki biznes. 
W tym roku dodatkowo, w ramach spo-
tkań związanych z  polską prezydencją 
w  UE, gościć będziemy zagranicznych 
ministrów skarbu i gospodarki.  Pierwsza 
połowa miesiąca to również XIX Forum 
Mediów Polonijnych, czyli najważniejsza 
impreza w kalendarzu dziennikarzy po-
lonijnych rozsianych po całym świecie. 
Na zakończenie września zaplanowa-
no niezwykłe wydarzenie z  udziałem 
młodzieżowych liderów ze wszystkich 
krajów członkowskich UE i Partnerstwa 
Wschodniego. 

Przede wszystkim gospodarka

Forum Inwestycyjne w Tarnowie to 
wydarzenie towarzyszące Forum Ekono-
micznemu w Krynicy.  Tegoroczna edycja, 
odbywająca się w  dniach 6-7 września,  
będzie mieć wyjątkowe znaczenie, bo-
wiem wpisuje się w  ciąg ogólnopolskich 
wydarzeń związanych z przewodnictwem 
Polski w Radzie Unii Europejskiej. Udało się 
wpisać Tarnów w oficjalny kalendarz polskiej 
Prezydencji i  zaprosić do nas kluczowych 
polityków odpowiadających za gospodar-
czy rozwój Europy – mówi minister skarbu 
Aleksander Grad, który doprowadził do 
tego, by tak się stało.

Impreza organizowana jest przez In-
stytut Studiów Wschodnich w Warszawie 
przy współudziale Gminy Miasta Tarnowa. 
Gromadzi ono wybranych inwestorów 
z Polski i z Europy Środkowo – Wschodniej, 
a także przedstawicieli rządów i parlamen-
tów, którzy odpowiedzialni są za przebieg 
procesów prywatyzacyjnych w  Europie 

Środkowej. Tradycję Forum Inwestycyjne-
go stanowi uroczyste wręczenie nagród 
w  kategorii „Inwestor Europy Środkowo-
Wschodniej Roku 2010” oraz „Inwestycja 
Europy Środkowo-Wschodniej Roku 2010”.

Forum jest znakomitą okazją do pro-
mocji miasta na arenie międzynarodowej, 
pokazania jego potencjału i  możliwości. 
Dzięki rozmowom biznesowym, negocja-
cjom, przygotowywane są nowe inwestycje 
pozwalające na tworzenie nowych miejsc 
pracy.

Tegoroczna konferencja, jak zawsze 
odbywająca się na początku września, 
zgromadzi ponad dwustu gości, repre-
zentujących m.in. sektor energetyczny, 
chemiczny, bankowy, ubezpieczeniowy, 

firm doradczych i konsultingowych, a także 
przedstawicieli zagranicznej dyplomacji.

Forum kreuje miasto – rozmowa  
z Ministrem Skarbu Państwa  

Aleksandrem Gradem

Tarnów.pl: Panie Ministrze, skąd 
pomysł stworzenia Forum Inwesty-
cyjnego i  zlokalizowania go właśnie 
w Tarnowie? 

Aleksander Grad: Cztery lata temu 
wyszedłem z propozycją, by Tarnów stał się 
przystankiem przed Forum Ekonomicznym 
w  Krynicy, by był miejscem, gdzie spotyka 
się kapitał, gdzie prezentowane są dobre 
praktyki biznesowe. Tak powstało Forum 
Inwestycyjne, na którym w   trakcie paneli 
poruszane są tematy związane z  prywaty-
zacją, inwestowaniem, systemem prawnym. 
Spotykamy się i  dyskutujemy w  gronie 
reprezentantów spółek energetycznych, 
chemicznych, infrastruktury drogowej, osób 
związanych z rynkami finansowymi. 

Tarnów.pl: Jak udało się wpisać forum 
inwestycyjne w kalendarz imprez polskiej 
Prezydencji?

A.G.: Jako Minister Skarbu Państwa 
zaproponowałem tarnowskie Forum Inwe-
stycyjne, jako miejsce spotkania inwestorów 
z  Polski  i  Europy Środkowo-Wschodniej, 
a także przedstawicieli rządów i parlamen-
tów, którzy są odpowiedzialni za przebieg 
procesów prywatyzacyjnych w  Europie 
Środkowej. Główny cel paneli dyskusyjnych 
to podsumowanie efektów ostatnich 20 
lat transformacji gospodarczej w  Europie 
Środkowo-Wschodniej oraz przedstawienie 
założeń polityki prywatyzacyjnej na najbliż-
szy okres.

Wrzesień bogaty w wydarzenia

Zeszłoroczne, III Forum Inwesty-
cyjne, które odbyło się w dniach 7-8 
września, przebiegało pod hasłem 
„Rok wielkich prywatyzacji” i stano-
wiło próbę podsumowania efektów 
transformacji gospodarczej w Europie 
Środkowo – Wschodniej oraz przed-
stawienia założeń polityki prywaty-
zacyjnej w czasie kryzysu.



TARNÓW. PL 11

wrzesień 2011 r.

WYDARZENIA

Tarnów.pl: Jakie znaczenie dla Tarno-
wa i regionu ma fakt, iż Forum Inwestycyjne 
odbywa się w  naszym mieście w  ramach 
Prezydencji?

A.G.: Dla Tarnowa ma to ogromne 
znaczenie, bo kreuje nasze miasto, tworzy 
wizerunek Tarnowa, jako istotnego miejsca 
rozmów o przyszłości gospodarki, o nowych 
ścieżkach i  możliwościach inwestowania. 
Przykład  Azotów Tarnów pokazuje, że reali-
zując konsekwentnie politykę własnościową, 
można osiągnąć sukces. Dyskusje panelowe 
w  trakcie Forum są źródłem wiedzy dla 
pozyskania kapitału do dalszego rozwoju 
regionalnych firm. W  trakcie spotkań pre-
zentowane są również oferty inwestycyjne. 

Tarnów.pl: Kogo możemy się spodzie-
wać wśród gości i  jaka będzie tematyka 
tegorocznego Forum?

A.G.: Do udziału w  konferencji za-
prosiliśmy przedstawicieli rządów państw 
Europy Środkowo-Wschodniej, ministrów 
– z  odpowiedników naszych Ministerstw 
Skarbu i Gospodarki. Spodziewamy się gości 
ze Słowacji, Czech, Mołdawii, Węgier, Litwy, 
Estonii, Bułgarii, Rumunii, Portugalii oraz 
Włoch. Liczymy też na obecność przedstawi-
cieli Grecji, zwłaszcza w kontekście obecnej 
sytuacji w  tym kraju.  Konferencję otworzy 
sesja plenarna dotycząca prywatyzacji w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. W  jej trakcie 
odbędą się rozmowy na szczeblu przedsta-
wicielstw rządowych. Podczas panelowej 
dyskusji uczestnicy będą mogli zapoznać 
się ze ścieżką procesów prywatyzacyjnych 
w  odniesieniu do sytuacji gospodarczej 
i prawnej w różnych regionach europejskich. 
Porozmawiamy również o  rozwoju rynku 
kapitałowego, przyszłości bankowości in-
westycyjnej, rynku nieruchomości i nowych 
możliwościach inwestycyjnych.

Młodzieżowo i europejsko

Dwustu młodych liderów ze wszyst-
kich krajów członkowskich Unii Europej-
skiej i  partnerstwa wschodniego spotka 
się w Tarnowie w ramach Europejskiego 
Forum Młodych Liderów Lokalnych. To 
czterodniowe spotkanie organizowane 
przez stowarzyszenie Projekt Tarnów 
odbędzie się w  dniach 20 – 23 września. 
Przedsięwzięciu patronuje Prezydent 
Tarnowa  Ryszard Ścigała  oraz posłanka 
na Sejm RP  Urszula Augustyn  będąca 
Honorowym Ambasadorem Forum.

Europejskie Forum Młodych Lide-
rów Lokalnych to inicjatywa młodych 
ludzi, według organizatorów ma być 
największym tego typu spotkaniem od-
bywającym się w naszym kraju podczas 
Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii 
Europejskiej. Projekt jest współfinanso-

wany ze środków programu „Młodzież 
w Działaniu”.

Dwa lata temu, działając w Młodzieżo-
wej Radzie Miejskiej zorganizowaliśmy forum, 
na które zaprosiliśmy młodych liderów z całej 
Polski, teraz poszerzamy katalog uczestni-
ków zagranicznych z kilkudziesięciu krajów 
Europy. Zorganizowanie obydwu forów było 
możliwe dzięki wsparciu wielu osób, przede 
wszystkim prezydenta Ryszarda Ścigały 
oraz posłanki na Sejm RP Urszuli Augustyn. 
To oni nie tylko lobbowali na rzecz młodych 
tarnowian, ale również służyli radą i  prak-
tyczną pomocą – mówi Mateusz Czosnyka, 
przewodniczący Forum. Prezydent będzie 
ponadto gospodarzem panelu dyskusyjne-
go z młodymi ludźmi.

Forum rozpocznie się 20 września 
i potrwa cztery dni. Głównym partnerem 
wydarzenia jest Województwo Małopol-
skie. 

Tarnów stolicą 
dziennikarstwa polonijnego

W dniach 5 – 12 września 2011 r. od-
będzie się XIX Światowe Forum Mediów 
Polonijnych Tarnów – Szczecin – Zachod-
niopomorskie 2011. To już 19. edycja tej 
najważniejszej imprezy w  kalendarzu 
dziennikarzy polonijnych rozsianych 
po całym świecie. Wydarzenie na stałe 
wpisało się w kulturalny krajobraz Tarno-
wa i  jest doskonałą okazją do spotkań, 
wymiany doświadczeń oraz, a  może 
przede wszystkim, do odnowienia więzi 
z ojczyzną.

Każdego roku w  Forum uczestniczy 
ok. 150 dziennikarzy polonijnych z ponad 
30 krajów świata: m.in. Australii. Austrii, 
Argentyny, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, 
Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Ho-
landii, Izraela, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, 
Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, 
Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Słowacji, Serbii, 
Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej 
Brytanii, Węgier, Włoch oraz reprezentacja 
mediów krajowych. Dziennikarze przyjeż-
dżają by odwiedzić Polskę, zebrać materiały 
do pracy, doskonalić warsztat dziennikarski 
i dyskutować o problemach środowisk po-
lonijnych za granicą. Podczas siedmiodnio-
wego pobytu odkrywają wybrany region, 
uczestniczą w  spotkaniach z  politykami, 
przedsiębiorcami, ludźmi kultury, sztuki, 
turystyki.

W  2009 roku, działając jeszcze 
w  Młodzieżowej Radzie Miejskiej, 
ludzie obecnie tworzący Projekt Tar-
nów zorganizowali Ogólnopolskie 
Forum Młodych Samorządowców. Do 
naszego miasta przyjechali wówczas 
przedstawiciele młodzieżowych samo-
rządów lokalnych z całej Polski.

Organizatorem Forum jest mło-
de tarnowskie stowarzyszenie o na-
zwie Projekt Tarnów, które zrzesza 
aktywnych obywatelsko tarnowian. 
Powstało w  2009 roku, na bazie 
członków wielu organizacji działają-
cych na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Pracują u  podstaw 
organizując happeningi oraz wy-
darzenia kulturalne. Członkowie 
stowarzyszenia pracują na zasadach 
non profit.

Dokończenie na stronie 12
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Forum jest imprezą szczególną, spo-
tkaniem ludzi, którzy kreując wizerunek 
Forum, wykonują jednocześnie wielką 
pracę dla Polski i  jej związków z  Polonią 
– uważa Stanisław Lis, prezes zarządu 
stowarz yszenia Małopolsk ie Forum 

Współpracy z Polonią, które organizuje 
to wydarzenie. Efektem przedsięwzięcia 
jest wielowymiarowa promocja gospo-
darcza, turystyczna i  kulturalna kraju 
poprzez wybrany region – w  tym roku 
województwo zachodniopomorskie. 
Stały temat Forum stanowi rola mediów 

polonijnych w  tworzeniu kontaktów 
środowiskowych i  utrzymywaniu więzi 
z  krajem, natomiast hasło wiodące 
tegorocznego spotkania dziennikarzy 
polonijnych to „Polska Prezydencja 
w  Unii europejskiej. Zachodniopomor-
skie bramą do Europy”.

Idea spotkań dziennikarzy polo-
nijnych zrodziła się w Tarnowie. Od 
1993 r. uczestnicy Forum odwiedzili 10 
regionów Polski. Tegoroczne Forum, 
któremu po raz pierwszy patronuje 
Parlament Europejski, tradycyjnie 
zostanie zainaugurowane w naszym 
mieście. 5 września dziennikarze 
wezmą udział w Konferencji Biura 
Organizacyjnego z udziałem Pre-
zydenta Miasta Tarnowa, Ryszarda 
Ścigały, przedstawicieli Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie oraz 
reprezentantami Stołecznego Miasta 
Warszawy. Impreza oficjalnie rozpocz-
nie się dzień później.

Poczta Polska wprowadziła do obiegu cztery znaczki pocztowe 
emisji „Polacy na świecie”. Na drugim, o nominale 1,95 zł, znalazł 
się Jan Szczepanik oraz model kamery filmowej. Znaczek ukazał 

się w nakładzie 400 000 sztuk. Wydana została również koperta FDC 
(pierwszego dnia obiegu), z naklejonym znaczkiem oraz graficznym 
przedstawieniem kamery i taśmy filmowej.

 
 

Tarnowianin
na znaczku

Trwają prace modernizacyjne budynku zlo-
kalizowanego na terenie Domu Pomocy 
Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie 

Chorych przy ul. Szpitalnej. Po zakończeniu remon-
tu do nowych pomieszczeń przeprowadzi się Dom 
Dziennego Pobytu mieszczący się przy ul. PCK.

Dzięki zmianie siedziby znacznie poprawią się 
warunki lokalowe placówki. Jej pensjonariusze zyskają 
również możliwość korzystania z bogatej infrastruktury 
Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Soma-
tycznie Chorych – zaplecza rehabilitacyjnego, kultural-
nego, kulinarnego (nowoczesna kuchnia i jadalnia), du-
żego dobrze zagospodarowanego ogrodu ze ścieżkami 
rekreacyjnymi i ławkami. W przyszłości, nowa lokalizacja 
umożliwi także rozszerzenie działalności placówki o nowe 
formy, stosownie do potrzeb mieszkańców miasta – mówi 
Dorota Skrzyniarz, zastępca prezydenta.

Dom Dziennego 
Pobytu bardziej 
komfortowy

Dom Dziennego Pobytu, będący jednostką bu-
dżetową Gminy Miasta Tarnowa, pomaga w trybie 
dziennej opieki mieszkańcom Tarnowa, którzy ze 
względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność 
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspoka-
janiu niezbędnych potrzeb życiowych. 

Jan Szczepanik urodził się w 1872 roku w Rudnikach koło Mościsk, zmarł w 1926 roku 
w Tarnowie. Wynalazcę rozsławił m.in. Mark Twain (napisał o nim dwa artykuły), a nazwisko 
Szczepanika do dziś wymieniają wszystkie fachowe encyklopedie i leksykony na świecie. „Polski 
Edison” był autorem 50 wynalazków. Opatentował kilkaset pomysłów technicznych z dziedziny 
fotografii barwnej, telewizji, barwnego tkactwa. Jest autorem m.in. telektroskopu - jednego 
z pierwszych rozwiązań w dziedzinie telewizji monochromatycznej. Opracował system filmu 
barwnego, ceniony za bliskie realizmowi oddawanie kolorów. Pracował także nad odtwarzaniem 
filmu dźwiękowego.

Wymyślony przez niego pancerz kuloodporny pozwolił w 1902 roku królowi hiszpań-
skiemu Alfonsowi XIII wyjść cało z zamachu. Kareta władcy wybita była zaprojektowaną przez 
galicyjskiego wynalazcę tkaniną. Rzucona przez zamachowców bomba nie wyrządziła więc 
królowi żadnej szkody.

Dokończenie ze strony 11
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W  tym roku miasto rozpoczy-
na realizację trzech dużych 
projektów inwestycyjnych 

mających na celu zwiększenie efektyw-
ności cieplnej i energetycznej oraz ter-
momodernizację budynków placówek 
edukacyjnych i użyteczności publicznej. 
Część zaplanowanych inwestycji weszła 
w fazę realizacji.

Do tej pory podpisano umowy z wyko-
nawcami generalnych remontów w ośmiu 
tarnowskich szkołach: III, V i VII Liceum Ogól-
nokształcącym, Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1, Zespole Szkól Technicznych, 
Szkole Podstawowej nr 2, 10 oraz Szkole 
Podstawowej Integracyjnej nr 11. Zakres prac 
obejmie m. in. osuszenie oraz docieplenie 

ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej 
i  drzwiowej oraz modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania. 

W fazę realizacji weszły również dwa 
zadania dofinansowane z  Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza 
i zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Ich zakres to kompleksowa 
modernizacja osiemnastu obiektów uży-
teczności publicznej – domów pomocy 
społecznej, żłobków, przedszkoli i  Domu 
Dziecka nr 2. Obejmie ona m. in.docieple-
nie ścian, wykonanie elewacji, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz moder-
nizację lub wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania. Zainstalowane zostaną także 
ekologiczne kolektory słoneczne, które 
umożliwią ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń oraz przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej. Wartość tych zadań to ponad 
18 mln zł, z czego dofinansowanie z MRPO 
to ponad 8 mln zł.

Oprócz rozpoczętych dużych progra-
mów modernizacyjnych szkoły przeszły 
również drobne remonty finansowane 
z budżetu miasta, które pochłonęły łącznie 
ok 400 tysięcy złotych i miały miejsce m. in 

w I LO, przedszkolu nr  12, 13, 17, 29, SP 3, 
8, ZSEO, ZSLIZ nr 1, ZSO nr 2, ZSO nr 4, ZSS. 
Warto podkreślić, że zadania o  wartości 
ponad 500 tysięcy złotych szkoły sfinanso-
wały z własnych środków, dzięki hojności 
sponsorów i rodziców.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy z nową 
jakością w szkołach – mówi Krystyna Lata-
ła, zastępca prezydenta.

Kolejna tarnowska szkoła podstawo-
wa wzbogaciła się o nowoczesny 
plac zabaw przystosowany do pro-

wadzenia zajęć ruchowych z najmłodszy-
mi uczniami. Tym razem jest to SP nr 23.

W ramach inwestycji współfinanso-
wanej z rządowego programu „Radosna 
szkoła” zainstalowano drabinki, zjeżdżal-
nie, ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. 
Wartość dotacji to ok. 98 tysięcy złotych, 
drugie tyle dopłaci samorząd.

Do końca roku zostanie oddanych do 
użytku kolejnych siedem placów zabaw.  
Powstaną one przy Szkołach Podstawo-
wych nr 2, 3, 9, 10, 17 oraz 18. Przy szkołach 
nr 3 i 18 prace już trwają. Łączna wartość 
tego projektu to ok. 1, 3 mln zł. Połowę 
stanowić będą środki zewnętrzne.

Celem rządowego programu „Rado-
sna szkoła” jest zapewnienie najmłod-
szym uczniom warunków do aktywności 
ruchowej w szkołach. Koszt całego 

Termomodernizacja pełną parą

Rozpoczęcie roku w liczbach

-  Nowy rok szkolny w tarnowskich 
placówkach oświatowych rozpocz-
nie ponad 23 tys. uczniów, z czego 
ponad trzy tys. to przedszkolaki. 

-  Do tarnowskich podstawówek, 
gimnazjów  oraz szkół ponadgim-
nazjalnych na rok szkolny 2011/12 
zostało przyjętych ponad pięć tys. 
uczniów.

-  Tylko w szkołach ponadgimna-
zjalnych naukę rozpocznie ponad 
trzy tys. młodych ludzi. Ponad 
60% z nich pochodzi spoza Tar-
nowa.

Wszystkie prace w tarnowskich 
szkołach zostaną wykonane w ramach 
programu obejmującego remont 23 
szkół publicznych funkcjonujących 
na terenie miasta. Koszt całkowity za-
planowanych inwestycji to ponad 30 
mln zł, część zostanie dofinansowana 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

W szkole – nie tylko nauka

programu w latach 2009-2014 wyniesie 
prawie 2,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld 
zł pochodzić będzie z budżetu państwa, 
a  ponad 1,1 mld zł z  budżetu gmin. 
W ramach programu szkoły podstawowe 
oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne 
I  stopnia mogą starać się o  dofinanso-
wanie do budowy placów zabaw oraz 
do zakupu pomocy dydaktycznych (np. 
piłek, torów przeszkód, klocków) do 
miejsc zabaw w budynkach. 
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Jednym z głównych zadań państwa 
i  samorządów jest zapewnienie 
obywatelom opieki długotermi-

nowej w  zakresie ochrony zdrowia 
i  pomocy społecznej. W Tarnowie za-
danie to realizują m.in. domy pomocy 
społecznej.

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy 
Czarna Droga 48 znajduje się w dzielnicy 
Mościce w sąsiedztwie parku i zieleni, z dala 
od centrum miasta. Wokół Domu rozciąga 
się piękny park i ogród z elementami małej 
architektury (alejki, altana, ławeczki). 

Dom zapewnia całodobowe utrzyma-
nie, opiekę medyczno-pielęgniarską, reha-
bilitację oraz szereg różnorodnych zajęć 
terapeutycznych, pobyt stały lub okresowy.

DPS dysponuje 87 miejscami dla 
kobiet i  mężczyzn. Na każdym piętrze 
placówki znajduje się dyżurka pielęgniar-
ska, a na parterze wspólna jadalnia, sala 
rehabilitacyjna, sala terapii zajęciowej, 
biblioteka i kaplica. Budynek posiada dwa 
piętra, na których znajdują się pokoje 1 
i 2 osobowe. 

Mieszkańcy swój wolny czas spędza-
ją na różnych zajęciach terapeutycznych 
(indywidualnych i grupowych). Na tere-
nie placówki organizowane są imprezy 
kulturalne np. pikniki integracyjne, 
zabawy andrzejkowe, karnawałowe, 
majówki oraz wycieczki turystyczno - 
krajoznawcze. 

W  kaplicy  odprawiane są msze święte 
i inne nabożeństwa. Opiekę duchową spra-
wuje kapelan Domu.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób 
Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świę-
tego Brata Alberta przy ul. Szpitalnej 53 
istnieje od ponad 100 lat. Jego założycielem 
był Święty Brat Albert Chmielowski.

Przeznaczony jest dla osób wymagają-
cych całodobowej opieki i pomocy z uwagi 
na podeszły wiek, zły stan zdrowia, czy 
niepełnosprawność. Dom położony jest 
w północnej części miasta. 

W placówce znajduje się miejsce jest 
dla 164 osób, kobiet i mężczyzn. Na terenie 
Domu oprócz dwu, trzy i czteroosobowych 
pokoi mieszkalnych znajduje się sala reha-
bilitacyjna, pracownia terapii zajęciowej, 
biblioteka, kaplica oraz jadalnia.

Na terenie Domu organizowanych 
jest wiele imprez kulturalnych: zabawy, 
pikniki plenerowe, spotkania rodzinne, 
konkursy, wyjścia do teatru, kina, na wy-
stawy, pielgrzymki, wycieczki krajoznaw-
cze. Do stałej dyspozycji Mieszkańców 
Domu jest Kaplica, w  której codziennie 
odprawiana jest msza święta, a  także 
nabożeństwa całego roku liturgicznego. 
Posługę duszpasterską świadczy miesz-
kańcom kapelan Domu. 

Tarnowskie Domy Pomocy Społecznej

Oferta Domu obejmuje:
-  mieszkanie,
-  wyżywienie,
-  opiekę pielęgnacyjną i lekarską,
-  rehabilitację,
-  organizację czasu wolnego jak rów-

nież imprezy kulturalne.

Kontakt:
Dom Pomocy Społecznej, 
33-101 Tarnów, ul. Czarna Droga 48,
tel. (14) 633 02 15, 
(14) 633 05 39, (14) 633 18 06
e-mail: dps.2@umt.tarnow.pl
Szczegóły pod adresem
www.dps.itarnow.pl

Dom oferuje:   
- wygodne mieszkanie,
- smaczne całodzienne wyżywienie,
- wykwalifikowaną opiekę pielęgna-

cyjną i lekarską,
- nowoczesną rehabilitację,
- atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 

i różnorodne, ciekawe imprezy kul-
turalne,

- zajęcia terapeutyczne zespołowe 
i indywidualne, grupy wsparcia.

Kontakt:  
Dom Pomocy Społecznej im. 

Świętego Brata Alberta 33-100 Tarnów 
ul. Szpitalna 53, 

e-mail: dpstarnow@okay.pl, 
tel.: 14 688 86 68, 14 688 86 69
 tel./fax: 14 688 86 66.  
Szczegóły na stronie internetowej
www.dps.okay.pl.
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Wraz z  początkiem roku szkol-
nego ruszają akcje i konkursy 
ekologiczne organizowane 

przez Biuro Ochrony Środowiska w Cen-
trum Usług Ogólnomiejskich Urzędu 
Miasta Tarnowa.

 Jak co roku zachęcamy szkoły podsta-
wowe oraz ponadpodstawowe do wzięcia 
udziału w konkursie na wykonanie gazetki 
szkolnej poruszającej problemy ochrony 
środowiska. Hasło tegorocznego konkursu 
brzmi „Swobodny oddech – zdrowe życie. 

Codzienne sposoby na 
poprawę jakości powie-
trza”. Biorąc pod uwa-
gę problemy związane 
z  zanieczyszczeniem 
środowiska, działania-
mi człowieka powo-
dującymi jego degra-
dację, emisją gazów 
i  pyłów do powietrza, 
pragniemy z wrócić 
uwagę młodzieży na 

kwestie pogorszenia 
jakości powietrza at-
mosferycznego w naj-
bliższym otoczeniu 
oraz możliwości jakie 
dają codzienne działa-
nia poprawiające jego 
jakość oraz ograni-
czające emisję. Zanie-
czyszczenie powietrza 
jest jedną z  głównych 
przyczyn globalnych 
zagrożeń środowiska. 
Substancje zatruwają-

ce powietrze są najbardziej niebezpieczne 
ze wszystkich zanieczyszczeń; są mobil-
ne i  mogą skazić na dużych obszarach 
praktycznie wszystkie komponenty śro-
dowiska. Chcemy, aby zdobyta wiedza 
zmieniła złe przyzwyczajenia oraz była 
bodźcem do działań proekologicznych. 
Prace konkursowe powinny być wykonane  
w  formie gazetki i  umieszczone w  wi-
docznym miejscu lub wydane w  formie 
drukowanej, co pozwoli na dotarcie do 
szerokiego grona uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. Konkurs rozpoczyna się i zostanie 
rozstrzygnięty we wrześniu.

Zbliża się coroczna akcja „Sprzą-
tanie świata”. Jak zawsze w trzeci 
weekend września będziemy ro-

bić porządki w najbliższej nam okolicy. 
Główne działania przeprowadzone będą 
w dniach 16 – 18 września na terenie 
całej Polski. 

„Sprzątanie świata – Polska 2011” 
rozpoczyna prowadzoną pod patronatem 
Fundacji Nasza Ziemia wieloletnią kampa-
nię edukacyjną związaną z mądrym gospo-
darowaniem zasobami naturalnymi, prze-
ciwdziałaniem zmianom klimatycznym, 
działaniami pozwalającymi chronić śro-
dowisko przyrodnicze, a także selektywną 
zbiórką odpadów i używaniem produktów  
z recyklingu. Hasło tegorocznej kampanii 
brzmi: „Lasy to życie - chrońmy je”. Koor-
dynacją akcji na terenie Tarnowa zajmuje 
się Biuro Ochrony Środowiska w Centrum 
Usług Ogólnomiejskich. Dla grup chcących 
wziąć udział w sprzątaniu przygotowane 

zostaną plakaty, worki na odpady oraz rę-
kawice. Zapewnimy też odbiór zebranych 
odpadów i surowców wtórnych. Należy 

pamiętać o zgłoszeniu miejsca zgroma-
dzenia zebranych odpadów, aby nie zostały 
„zapomniane” i powtórnie rozrzucone. 

Konkursy ekologiczne
w szkołach i przedszkolach

Sprzątanie świata
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25 lipca b.r. w Dzienniku Ustaw (Dz. 
U. Nr 152, poz. 897) ogłoszona została 
ustawa z  1 lipca 2011 r.  zmieniająca  
przepisy o  utrzymaniu czystości i  po-
rządku w gminach, tym samym rozpo-
czyna się nowa era  w gospodarowaniu 
odpadami w Polsce.

Choć ustawa zacznie obowiązywać od 
1 stycznia 2012 r., a nowy system powinien 
funkcjonować najpóźniej 1 lipca 2013 r., 
to na samorządy zostały nałożone liczne 
obowiązki, które urzędnicy i radni miejscy 
muszą wykonać wcześniej, odpowiednio 
przygotowując grunt dla nowych zadań. 
Przygotowania do jak najbardziej korzyst-
nego dla mieszkańców i  dla środowiska 
gospodarowania odpadami zostały już 
rozpoczęte, a kolejnym etapem był wyjazd 
studialny samorządowców do Wiednia. 
Przewodnikiem, opiekunem meryto-
rycznym wyjazdu i  autorem materiałów 
szkoleniowych był dr inż. Tadeusz Pająk, 
specjalista od spraw odpadowych z  Aka-
demii Górniczo – Hutniczej w  Krakowie. 
Na miejscu wspomagał go inż. Wojciech 
Rogalski, kierownik Referatu Planowania 
Strategicznego w Wydziale Gospodarki Od-
padami (MA 48) wiedeńskiego magistratu, 
który przedstawił prezentację „Gospodarka 
odpadami miasta Wiednia. System zbiórki 
odpadów. Oddzielna zbiórka odpadów. Za-
sady finansowania gospodarki odpadami”.  
Wiedeń należy do miast znanych z najlep-
szych w skali świata rozwiązań postępowa-
nia z odpadami. Wdrażanych są one już od 
wielu lat i optymalnie dopracowane oraz 
dostosowane do rygorystycznych wymo-
gów prawa.  Funkcjonujący system został 
zaakceptowanym przez społeczeństwo 
i  bez większych problemów gwarantuje 
sprawne unieszkodliwianie odpadów. 
Główne zalety tego systemu to: 

-  selektywna zbiórka odpadów na 
różnych poziomach, wykorzystywa-
nie surowców wtórnych, 

-  kompostowanie zbieranych se-
lektywnie odpadów organicznych 
(zielonych), 

- usytuowane w  całymi mieście 
punkty zbiórki odpadów wysegre-
gowanych, 

-  jedno centrum recyklingu, gdzie 
wysegregowane odpady przecho-
dzą ostateczną obróbkę i skąd kie-
rowane są do odbiorców surowców, 

-  odzysk energii (cieplnej i elektrycz-
nej)  z  odpadów pozostałych po 
selektywnej zbiórce lub niepodle-

gających segregacji, prowadzony 
w  trzech miejskich spalarniach 
odpadów komunalnych, 

-  jedno składowisko odpadów, od-
powiednio zabezpieczone, gdzie 
deponowane są jedynie przetwo-
rzone formy odpadów, 

-  zrównoważony rynek  surowców 
wtórnych i energii.  

Jak podkreślają eksperci, właściwe 
funkcjonowanie tego układu nie byłoby 
możliwe bez podnoszenia świadomości 
ekologicznej mieszkańców oraz ciągłej 
edukacji ekologicznej nastawionej na 
promowanie działań zmierzających do 
unikania bądź ograniczania strumienia 
powstających odpadów. 

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję 
poznać historię zagospodarowywania 
odpadów w Wiedniu, która rozpoczęła się 
w  1560 r. zarządzeniem zobowiązującym 
mieszkańców do gromadzenia wszelkich 
odpadów i nieczystości na wyznaczonych 
terenach poza miastem. XVI w. sięgają 
tradycje „Mistbauera”, specjalnie wyzna-
czonego pracownika, dbającego o czystość 
miasta.   W latach 60-tych XX wieku zbudo-
wano pierwszą spalarnię odpadów,  w 1985  
r. uruchomiono nowoczesną sortownię 
oraz opracowano i  wdrożono pierwszą 
wersję planu gospodarki odpadami („Ma-
ster Plan”).  W  pełni zabezpieczono też 
składowisko odpadów. Gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi powstającymi 

Co dalej z odpadami? (cz. 4)
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na terenie całego miasta kompleksowo 
zajmuje się 48 wydział wiedeńskiego 
magistratu. Oczywiście wiedeńczyków 
nie omijały kłopoty, zdarzały się także 
nietrafione decyzje (tak można traktować 
nastawienie na początku lat 80 –tych ub. 
wieku na zbieranie wszystkich zmieszanych 
odpadów komunalnych  i przekazywaniu 
ich do stacji segregacji). Dlatego tak cenne 
jest zbieranie doświadczeń. Pozwolą one w 
przyszłości uniknąć podobnych błędów. 

Jak funkcjonuje selektywna zbiórka 
odpadów w Wiedniu? Odbywa się ona na 
4 poziomach, przy czym najniższy poziom 
obserwujemy w bezpośrednim otoczeniu 
wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej 
(papier, szkło białe i kolorowe, bioodpady 
zielone), pojemniki znajdują się na zapleczu 
budynków lub w  specjalnych pomiesz-
czeniach. Drugi poziom, o   analogicznym 
zakresie jak pierwszy, dotyczy zabudowy 
jednorodzinnej. Pojemniki ustawiane są 

w sąsiedztwie grupy budynków. Trzeci sto-
pień obejmuje pojemniki umieszczone na 

specjalnych „wysepkach”, 
których w całym mieście 
jest blisko 3000. Zbiera 
się tu papier, szkło białe, 
szkło kolorowe, puszki po 
napojach, metale, two-
rzywa sztuczne i odpady 
organiczne. I  wreszcie 
czwarty poziom obsługi-
wany przez 70 punktów 
zbiórki rozmieszczonych 
w  całym mieście, w  tym 
19 zbiorczych placów 
przyjmowania odpadów 
wyselekcjonowanych. 
Tu mieszkańcy Wiednia 
mogą dostarczać segre-
gowane odpady podob-
ne jak w  poziomie III, 
a  ponadto: karton i  tek-
turę, materiały tekstylne, 
opony samochodowe, 

elementy drewniane, styropian, sprzęt elek-
tryczny i  energetyczny, odpady z  remon-
tów, odpady niebezpieczne (np. lakiery, 
oleje). Po obróbce w Centrum Kwalifikacji 
i  Recyklingu, materiały te trafiają do od-
biorców surowców wtórnych. Tarnowska 
delegacja zapoznała się z  funkcjonowa-
niem Centrum, obejrzała poszczególne 
linie technologiczne, z zainteresowaniem 
wysłuchała wykładu W. Rogalskiego, który 
wzbudził gorącą dyskusję, ukierunkowaną 
na znalezienie najlepszych rozwiązań dla 
naszego miasta. 

Komunalne odpady organiczne 
(zielone) są przekazywane do jednej 
z  dwóch miejskich kompostowni, gdzie 
przerabia się je na pełnowartościowy 
humus. Pozostałe odpady, nieobjęte 
systemem segregacji, są odbierane przez 

służby miejskie i przekazywane do zakła-
du termicznego przekształcania. Wiedeń 
posiada obecnie 3 spalarnie odpadów 
komunalnych: najstarsza Flotzersteig, 
najbardziej znana, zaprojektowana przez 
słynnego architekta Hundertwassera, po-
łożona blisko centrum miasta  Spitttelau, 
oraz najnowsza i najbardziej nowoczesna 
Pfaffenau.  Z działalnością tego ostatniego 
zakładu zapoznali się uczestnicy warsz-
tatów.  Spalarnia przyjmuje 250.000 ton 
odpadów rocznie, przetwarzając je na 
ciepło i energię elektryczną. Konstrukcja 
instalacji jest analogiczna jak zakładu 
Spittelau, z tym że w tym przypadku został 
rozbudowany system oczyszczania spa-
lin, składający się z 4 stopni:  elektrofiltr, 
dwustopniowy układ płukania spalin, filtr 
ze złożem węgla aktywnego i katalizator. 
Emisja zanieczyszczeń ze spalarni jest pod 
ciągłą kontrolą, a systematyczne badania 
wykazują, że stężenia zanieczyszczeń 
znajdują się znacznie poniżej wartości 

Dokończenie na stronie 18
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Dąb szypułkowy  o  obwodzie  
340 cm został  ustanowiony 
pomnikiem przyrody w  1993 r. 

Znajduje się on na terenie posesji leżącej 
w samym centrum miasta, należącej do 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej. Ze wszystkich stron otoczony 
jest wysokimi budynkami. Brak wiatrów 
i południowa wystawa tworzą specyficz-
ny mikroklimat, co sprawia, że do późnej 
zimy na drzewie utrzymują się zielone 
liście. Dąb szypułkowy (Quercus robur), 
jak już wspominano w  poprzednich 
numerach miesięcznika należy do bar-

dzo okazałych i potężnie zbudowanych 
drzew, dlatego też  można go uznać za 
„króla drzew”. Jest on gatunkiem często 
występującym  na całym niżu,  rośnie 
na glebach zasobnych i wilgotnych. Ze 
względu na długowieczność dęby są 
uznawane za symbol siły i mocy. Pradaw-
ni Słowianie wykonywali drzwi wejścio-
we do domów z drzewa dębowego uwa-
żając, że zapewnią sobie w ten sposób 
ochronę przed złem. Oprócz długiego 
życia dęby uważane są również za jedne 
z  najszlachetniejszych drzew i  często 
sadzone jako drzewa pamiątkowe. 

Urząd Miasta Tarnowa wspólnie ze Spółdzielnią Pracy 
ARGO-FILM oraz Przedsiębiorstwem Obrotu Surowcami 
Wtórnymi KOMETAL początkiem roku szkolnego rozpo-

czyna kolejną akcję zbiórki baterii oraz opakowań plastikowych. 
Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM dostarczy do placówek oświa-

towych, które zadeklarują udział w kampanii, odpowiednie po-
jemniki na baterie, a firma KOMETAL będzie obsługiwać zbiórkę 
butelek plastikowych. Użytkownicy powinni pamiętać, że baterii 
po wykorzystaniu nie wolno wrzucać do kosza na śmieci. Należy je 
zostawiać w punktach, gdzie wystawiono specjalne pojemniki (m.in. 
w holu budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3). 

Również butelki plastiko-
we nie powinny zalegać 
na składowiskach śmieci, 
gdzie zajmują dużo miej-
sca i rozkładają się setki 
lat, tylko zostać powtór-
nie wykorzystane np. do 
produkcji popularnych 
polarów, czy jako paliwo 
alternatywne. W czerwcu 
bieżącego roku podsumo-
wano poprzednie akcje. 
Do zbiórki opakowań pla-
stikowych przystąpiło 27 
placówek oświatowych z 
terenu Tarnowa. Łącznie 
zebrano ponad 21 ton bu-
telek, czyli około 750  000 
sztuk butelek. Zbiórkę ba-
terii przeprowadzono w 73 
placówkach oświatowych. 
Zebrano 5 325 kg baterii. 

Tarnowskie pomniki przyrody XIV

Dąb szypułkowy
przy ulicy Bema

Kolejna zbiórka
baterii i PET.ów

dopuszczalnych ustalonych przez UE a także bardziej rygo-
rystycznych wymagań austriackich. Do powietrza dostają się 
jedynie substancje zawierające neutralny azot i parę wodną.  
Potwierdziły to obserwacje emitora – nie zauważono żadnego 
dymu, niewykrywalny był też jakikolwiek zapach. 

Podczas wyjazdu zwiedzono także  spalarnię odpadów 
niebezpiecznych i  osadów ściekowych, stację fermentacji 
odpadów kuchennych (zbieranych wyłącznie z  zakładów 
żywienia zbiorowego), główną oczyszczalnię ścieków oraz 
jedyne wiedeńskie czynne składowisko odpadów komunalnych 
Rautenweg. Wszystkich zaskoczyła informacja dotycząca wody 
w kranach – okazało się, że wiedeńczycy mogą spokojnie pić 
wodę dostarczaną do wodociągu miejskiego ze źródeł alpej-
skich, długimi na przeszło 100 km rurociągami. 

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się ponadto z  systemem 
finansowania gospodarki odpadowej, opierającym się na 
zasadzie, że właścicielem powstających odpadów komunal-
nych jest gmina,  a mieszkańcy ponoszą opłaty za odbieranie 
odpadów. Roczny koszt dla przeciętnego gospodarstwa do-
mowego wynosi poniżej 200 euro, opłata uiszczana jest kwar-
talnie. Mieszkańcy nie ponoszą kosztów za przekazywane do 
punktów zbiórki odpady wysegregowane (makulatura, szkło, 
metal, tworzywa sztuczne, bioodpady). Jak się okazuje, wydatki 
na odpady są niższe od tych ponoszonych na alkohol i tytoń, 
wyjście do kawiarni, restauracji, komunikację czy na kulturę. 

W następnym odcinku postaramy się przedstawić porów-
nanie gospodarki odpadowej Wiednia oraz Tarnowa, opisać 
najważniejsze różnice, ale także znaleźć podobieństwa. 

Co dalej
z odpadami?
dokończenie ze strony 17
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Mirosław Bieniasz wywalczył ty-
tuł Mistrza Małopolski w kolar-
stwie górskim MTB. Zawodnik 

Bieniasz Team PGNiG Tarnów zwyciężył 
w kategorii Masters. Zawody odbyły się 
na początku października podhalańskiej 
Jabłonce Orawskiej.

Mimo wysokiej temperatury zawo-
dy dostarczyły wielu emocji. Kolarze 
ścigali się na trasie wymagającej sporej 
siły i ponadprzeciętnych umiejętno-
ści technicznych. Na całej trasie nie 
było ani jednego płaskiego odcinka, 
natomiast  podjazdy były technicz-

ne, a zjazdy krótkie, szybkie z ostrymi
zakrętami.

Doskonale spisali się także pozostali 
tarnowianie z Bieniasz Team PGNiG Tarnów. 
Drugie miejsce zajął Jarosław Miodoński, 
na trzeciej pozycji uplasował się Piotr 
Rodinger. 

W rozegranej w włoskim Daone trzeciej edycji pucha-
ru świata 2011 zawodniczka MKS Tarnovia, Azoty 
Tarnów Alpinus Team Edyta Ropek zajęła trzecie 

miejsce. Ze względu na opady deszczu nie rozegrano rundy fi-
nałowej, a wyniki z rundy eliminacyjnej uznano za ostateczne.

O  wynikach zdecy-
dowały sobotnie elimi-
nacje, w  których Edyta 
Ropek z  czasem 22,98 
sekundy plasowała się na 
trzeciej pozycji. W  rywa-
lizacji kobiet zwyciężyła 
Rosjanka Alina Gayda-
makina, która w drugim 
biegu tej rundy ustanowi-
ła nowy rekord trasy 21,13 
sekundy. Drugie miejsce 
przypadło Włoszce Sarze 
Morandi, ubiegłorocznej 
rekordzistce z  Daone, która w  pierwszym biegu eliminacyjnym 
uzyskała czas 21,17 sekundy. Pozostałe dwie reprezentantki Polski 
uplasowały się na następujących pozycjach: Klaudia Buczek (Sale-
wa MKS Tarnovia) – 9 miejsce (27,08 sekundy), Monika Prokopiuk 
(Skarpa Lublin) – 10 miejsce (27,50 sekundy).

Po trzech edycjach pucharu Edyta Ropek umocniła się na po-
zycji liderki rankingu Pucharu Świata 2011. Z ilością 230 punktów 
wyprzedza w rywalizacji Rosjanki Marię Krasavinę (188 punktów) 
i Alinę Gaydamakinę (180 punktów).

W rywalizacji mężczyzn, dobre, czwarte miejsce zajął zawod-
nik PGNiG AZS PWSZ Tarnów Jędrzej Komosiński.

Tarnowianin Adam Krysa, reprezentujący biało-czer-
wone barwy wywalczył w bułgarskim kurorcie Albena 
tytuł drużynowego Mistrza Europy Juniorów Młodszych 

w brydżu sportowym.
Sukces ten osiągnął grając parze z  Justyną Żmudą (CKiS 

Skawina) i Adamem Lonskim (STB Słupsk). W zwycięskiej druży-
nie poza wymienionymi wystąpił Łukasz Witkowski, Wojciech 
Kaźmierczak (AZS UW Warszawa) oraz Kamil Madej. 

Adam okazał się podporą zespołu. W rankingu mistrzostw 
para Krysa-Żmuda zajęła pierwsze miejsce. Polska w  kategorii 
U-20 nie ma sobie równych i  od kilku lat wygrywa wszystkie 
imprezy rangi światowej. Nie inaczej było i  tym razem. Młodzi 
Polacy pewnie pokonali pozostałe drużyny. 

To nie pierwszy doniosły sukces Adama. W  roku 2009 
w  Stambule Adam będąc zaledwie osiemnastolatkiem zdobył 
dwa srebrne medale w  bardzo dobrze obsadzonym Kongresie 
Światowym do lat 26. 

Adam Krysa
Mistrzem Europy

Edyta Ropek trzecia
w Pucharze Świata

Tarnowski mistrz w kolarstwie górskim

Kolarstwo górskie (MTB – ang. mountainbiking) – forma 
kolarstwa, uprawianego za pomocą rowerów górskich, któ-
rych konstrukcja umożliwia poruszanie się w trudnym terenie.

Kolarstwo górskie powstało w USA, gdzie pod koniec lat 
70.XX w. pojawiła się moda na jazdę rowerami w trudnym tere-
nie, poza normalnymi drogami. Za twórcę tego sportu uważa 
się najczęściej Gary Fishera, który w 1979 r. jako pierwszy 
wpadł na pomysł produkcji rowerów opartych generalnie na 
konstrukcji roweru miejskiego, ale o wzmocnionej i skróconej 
ramie, pozbawionego osłon, błotników i innych tego rodzaju 
zbędnych „ozdób” oraz zaopatrzenie go w koła o średnicy 
26 cali na szerokich oponach z grubym bieżnikiem, zamiast 
dotychczas stosowanych gładkich i cienkich kół 28.




