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Urodził się w Tarnowie w 1932 roku. Z okazji 80. urodzin, na wniosek tarnowskiego środowiska spor-
towego, nagrodzony przez prezydenta Tarnowa Dukatem Tarnowskim. 

W trakcie swojej bogatej kariery sportowej był bokserem Metalu, lekkoatletą Tarnovii oraz bobsleistą 
Olimpii Kowary. Trenował sekcję lekkoatletyczną Tarnovii i Unii Tarnów. Wychował kilka pokoleń znakomitych 
zawodników, reprezentantów kraju i medalistów kraju w różnych kategoriach wiekowych. 

Zawodnicy trenowani przez E. Wzorka odnieśli wiele sukcesów sportowych o randze ogólnopolskiej 
i międzynarodowej. Wychował wielu wybitnych reprezentantów Polski, uczestników poważnych zawodów 
w Polsce i Europie. Był związany z kilkoma tarnowskimi klubami oraz współpracował z kadrą województwa krakowskiego i Małopolski. 
Wychowankami E. Wzorka są m.in. Danuta Mysiakówna-Nowak – Mistrzyni Polski i członkini kadry olimpijskiej, Edward Mleczko – wie-
lokrotny Mistrz Polski na długich dystansach, rekordzista Polski na 10 000 m, reprezentant Polski, czy też Feliks Wawrzoń – rekordzista 
Polski na 800 m, czwarty zawodnik Mistrzostw Europy.

Urodzony w Mościcach w 1969 roku, doktor nauk historycznych. Od 1994 związany zawodowo z  IV 
Liceum Ogólnokształcącym. Autor książek poświęconych historii Tarnowa, popularyzator historii regionalnej. 
Z zamiłowania filatelista – kolekcjoner materiałów pocztowych – znaczków, kartek, kopert i wszelkich śladów 
aktywności poczty. Prezes Zarządu Polskiego Związku Filatelistów w Tarnowie i członek Zarządu Głównego 
PZF. Inicjator i organizator wystaw filatelistycznych, które – dzięki eksponowaniu niewielkich dzieł sztuki, 
jakimi są znaczki – ilustrują piękno człowieka, świata, bogactwo historii i osiągnięć cywilizacji. Wraz z Pocztą 
Polską w Tarnowie, przygotował cykl wystaw dostępnych dla zwiedzających w budynku głównym Poczty 

Polskiej przy ul. Mickiewicza 6. Pierwsza poświęcona jest tematowi Miłości, a kolejne ukażą m.in. zmagania sportowe, piękno kobiet, 
czy też ludzi związanych z Tarnowem.

Urodziła się w 1947 w Diddington w Wielkiej Brytanii, zmarła po długiej chorobie na początku lutego br. 
w Tarnowie. Jej rodzice byli żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po powrocie do kraju mieszkała 
w Tarnowie, Karwodrzy i Tuchowie. W Krakowie ukończyła szkołę średnią oraz studia w Akademii Ekonomicznej.

Była posłanką Sejmu IV, V i VI kadencji z okręgu tarnowskiego. W IV kadencji B. Marianowska pracowała 
w Komisji Finansów Publicznych, Komisji Kontroli Państwowej oraz w wielu podkomisjach. Zajmowała się 
sprawami finansów państwa, systemu podatkowego, akcyzy oraz podatku VAT.

Po przebytej w marcu 2005 r. ciężkiej chorobie i czterech operacjach, wróciła do Sejmu, by zakończyć rozpoczęte prace. Tygodnik 
„Polityka” w 2005 roku zaliczył ją do dziesiątki najbardziej pracowitych posłów IV kadencji Sejmu.

Od 1985 roku - z  czteroletnią przerwą - mieszka w Tarnowie. Wyświęcony na kapłana w  1991 
roku przez bpa Józefa Życińskiego. Przez prawie dziesięć lat współtworzył popularną audycję radio-
wą dla młodzieży „Na strychu” w  Radiu Dobra Nowina. Zorganizował duszpasterstwo akademickie  
“Tratwa” w Tarnowie i przez dziewięć lat był jego duszpasterzem. W ramach Stowarzyszenia Akademickiego 
współorganizował Festiwal Filmowy “Vitae Valor” oraz - przy współpracy z ambasadą Królestwa Norwegii 
w Warszawie - Przegląd Filmów Norweskich. Przez wiele lat był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa 
Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. W  roku 2007 został proboszczem parafii NMP Królowej Polski 
w Tarnowie - Mościcach.  W 2011 roku otrzymał nominację na kapelana samorządowców miasta Tarnowa. 
W roku 1997 zainicjował z osobami świeckimi Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Józefa. Wraz z tą wspólnotą oraz wieloma innymi grupami 
z parafii pod koniec stycznia br. zorganizował w hali sportowej „Jaskółka” w Tarnowie - Mościcach dwudniową sesję formacyjną, która 
zgromadziła 1500 osób z południowej Polski, z Irlandii, Bułgarii oraz Słowacji. Głównym nauczającym był świecki katolik z USA - Neal 
Lozano. Tematyka spotkania dotyczyła różnego rodzaju trudności, przeciwności i zniewoleń, z jakimi spotyka się współczesny człowiek 
w sferze duchowej, psychicznej i emocjonalnej oraz sposobów zaradzania im w perspektywie Ewangelii.

Duszpasterz wielu pasji
ks. Artur Ważny

Nauczyciel, historyk, filatelista
Marek Smoła

Nestor tarnowskiego sportu
Emil Wzorek

Odeszła posłanka
Barbara Marianowska
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Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej uruchomiło 
innowacyjny w skali kraju 

portal internetowy umożliwiający 
przeprowadzanie analiz zużycia ciepła 
w budynkach mieszkalnych ogrzewa-
nych z miejskiej sieci ciepłowniczej. To 
kolejny ważny element prowadzonej od 

2009 roku kampanii promującej racjo-
nalną gospodarkę ciepłem oraz zasady 
poprawy efektywności energetycznej 
budynków.

Nowy portal umożliwia odbiorcom 
m.in.: przeprowadzanie analiz zużycia 
ciepła przez budynek w poszczególnych 
miesiącach roku, porównanie zużycia ciepła 
analizowanego budynku z innymi budyn-
kami w mieście, analizę wpływu przepro-
wadzonych prac termomodernizacyjnych 
budynku na spadek poziomu zużycia 
ciepła, a także porównanie stopnia zużycia 
ciepła przez budynki wybudowane w tej 

samej technologii w sytuacji, kiedy jeden 
z nich został poddany termomodernizacji.

Namawiam mieszkańców do korzysta-
nia z tego unikatowego narzędzia, dzięki 
któremu mogą mieć oni wpływ na przyszłość 
zamieszkiwanego budynku i ponoszone 
koszty. Zachęcam nie tylko do dokonywania 
porównań zużycia ciepła, ale i do ścisłej 
współpracy z zarządami spółdzielni skut-
kującej podejmowaniem inicjatyw termo-
modernizacyjnych. Powodują one ogromną 
oszczędność, za ciepło płaci się po prostu 
dużo mniej – mówi prezydent Ryszard 
Ścigała.

W połowie kwietnia odbędą się 
wybory do rad osiedli.  Zachę-
camy do wspólnego zmieniania 

otaczającej nas rzeczywistości i wzięcia 
w swoje ręce spraw miasta i jego miesz-
kańców. Taka możliwość daje aktywne 
włączenie się w nadchodzące wybory.

Rady osiedli są fundamentem, na 
którym budujemy społeczeństwo oby-
watelskie w  mieście. To najbliższy miesz-
kańcom szczebel lokalnego samorządu, 
bardzo ważny partner dla Rady Miejskiej 
i  prezydenta miasta. Lokalne parkingi, 
drogi, chodniki, alejki i  zieleń, aktywny 
udział w  podejmowaniu decyzji dotyczą-
cych lokalnej społeczności – to najczęstsze 
inicjatywy radnych tarnowskich osiedli. 

W  Tarnowie działa 13 rad osiedli. 
W trzech osiedlach, z powodu bardzo ni-
skiej frekwencji, w poprzednich wyborach 

nie wybrano swoich przedstawicieli. To 
bardzo niekorzystna sytuacja dla mieszkań-
ców, ponieważ w  miejscu, gdzie mieszkają 

nie ma żadnego ciała, które mogłoby ich 
reprezentować – podkreśla prezydent Ry-
szard Ścigała.

Weź sprawy w swoje ręce

Rady osiedli są jednostkami 
pomocniczymi Gminy Miasta Tar-
nowa. Działają w oparciu o Statut 
Gminy Miasta Tarnowa oraz Sta-
tuty osiedli. Rady osiedli obecnej 
kadencji zostały wybrane w wy-
borach w dniu 6 kwietnia 2008 r. 
Ich kadencja trwa 4 lata. Siedziby 
rad osiedli (za jednym wyjątkiem) 
zlokalizowane są w każdym osiedlu 
i utrzymywane przez Urząd Miasta 
Tarnowa. Rady pracują na dyżurach  
i zebraniach.

Prawo zgłoszenia kandydata na członka rady osiedla przysługuje każdemu, kto 
posiada czynne prawo wyborcze do tej rady, pod warunkiem uzyskania zgody kan-
dydata oraz poparcia co najmniej 20 osób posiadających czynne prawo wyborcze 
do danej rady osiedla. Kandydatów zgłaszać można do Miejskiej Komisji Wyborczej 
najpóźniej do dnia 16 marca 2012 r. Urząd Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3, pok. 
108 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa. 

Zgłoszenia przyjmowane są w Kancelarii Rady Miejskiej przy ul. Goldhammera 3, 
pok. 108 w godzinach pracy Urzędu. Informacja tel. 14 688 – 28 – 41, 14 688 – 28 – 42,

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej tarnow.pl oraz w Kancelarii Rady 
Miejskiej. 

Ciepło w sieci

Na stronie MPEC-u znaleźć można 
ponadto porady jak racjonalnie zarzą-
dzać ciepłem oraz informacje o wpły-
wie racjonalnej gospodarki energią 
cieplną na obniżenie rachunków za 
ogrzewanie. Wejście do portalu analiz 
zużycia ciepła dostępne jest ze strony 
internetowej Spółki www.mpec.tar-
now.pl oraz ze strony www.tarnow.pl
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Zakończyła się kompleksowa termo-
modernizacja Żłobka nr 5 przy ulicy 
Do Prochowni. Inwestycja nie tylko 

zmieniła zupełnie wygląd budynku i jego 
najbliższego otoczenia, dzięki niej udało 
się także stworzyć dodatkowy odział dla 
trzydziestu maluchów. W sumie znalazło 
tu opiekę 75 dzieci w wieku do 3 lat.

Prace modernizacyjne prowadzono 
równocześnie w ramach dwóch odrębnych 
zadań. W  zakres pierwszego z  nich pod 
nazwą „Remont i adaptacja części pomiesz-
czeń obiektu Żłobka Nr 5 w Tarnowie, ul. Do 
Prochowni 20 – utworzenie i wyposażenie 

nowego oddziału o 30 miejscach”, weszły 
m.in. roboty budowlane, roboty elektrycz-

ne, roboty kanalizacyjne 
oraz remont ogrodzenia 
i  nawierzchni. Ta część, 
kosztowała ponad 370 tys. 
zł, z tego kwotę ponad 140 
tys. zł pozyskano z progra-
mu „Maluch” prowadzo-
nego przez Ministerstwo 
Zdrowia. Z budżetu miasta 
dołożono 230 tys. zł.

Jednocześnie prze-
prowadzono prace re-
montowe na podstawie 
projektu „Modernizacja 

obiektów użyteczności publicznej – po-
prawa efektywności energetycznej”. Dzięki 

włączeniu żłobka w  miejski program ter-
momodernizacji przebudowano instalację 
centralnego ogrzewania i instalację ciepłej 
wody użytkowej z zastosowaniem systemu 
solarnego. Ponadto docieplono m.in. ściany 
zewnętrzne oraz wykonano izolację ścian 
fundamentowych. Żłobek prezentuje się 
imponująco. Dzieci mają znakomite warun-
ki. Kolorowe ściany i  świetne wyposażenie 
zachęcają do przebywania w  placówce – 
mówi zastępca prezydenta ds. społecznych 
Dorota Skrzyniarz.

Koszt tego zadania, współfinanso-
wanego z  Małopolskiego Regionalnego 
Programy Operacyjnego (MRPO), wyniósł 
ponad 270 tys. zł. Miasto dopłaciło ponad 
170 tysięcy zł.

Uroczysta „Gala Noworoczna” 
podsumowująca projekt „Fun-
dusze z  kulturą” odbyła się w   

Centrum Sztuki Mościce. Wśród laure-
atów znalazł się również Tarnów.

Nasze miasto otrzymało wyróżnienie za 
projekt „Przebudowa i rozbudowa budynku 
Bursy Międzyszkolnej na ul. Szarych Szere-
gów w Tarnowie na potrzeby Pogotowia 
Opiekuńczego” realizowany w ramach Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego 2007-2013. To jedna z ważniejszych 
inwestycji opiekuńczo – wychowawczych 
ostatnich lat w  Tarnowie i  zupełnie nowa 
jakość - podkreśla zastępca prezydenta ds. 
społecznych Dorota Skrzyniarz. Dostrze-
żenie jej przez kapitułę konkursu, której prze-
wodniczyli wicemarszałkowie województwa 
małopolskiego Roman Ciepiela i Stanisław 
Sorys, potwierdza ponadlokalny charakter 
projektu oraz docenia prospołeczne działania 
naszego samorządu w tym obszarze – dodaje.

W  wyniku prac trwających trzy lata 
wykonano remont generalny oraz rozbu-
dowano i zmodernizowano części budynku 
Bursy Międzyszkolnej dostosowując ją 
także do potrzeb Pogotowia Opiekuńcze-
go. W placówce tej obecnie przebywa 25 
wychowanków.

Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 
2,2 milionów złotych. Ponad 1,2 miliona 
pochodziło ze środków zewnętrznych, 
reszta to wkład własny miasta.

Żłobek nr 5 większy i jak nowy 

Prawie 46 mln zł wyda do 2013 roku Tarnów na trzy projekty inwestycyjne mające 
na celu zwiększenie efektywności cieplnej i energetycznej oraz termomodernizację 
obiektów użyteczności publicznej.

W ramach dwóch zadań dofinansowanych z MRPO Działanie 7.2 Poprawa jakości 
powietrza i zwiększenie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, prowadzona jest 
modernizacja m.in. przedszkoli publicznych oraz żłobków. Remontów doczekają się 
także miejskie Domy Pomocy Społecznej. Łączna wartość tych zadań to ponad 18 mln 
zł, z czego dofinansowanie z MRPO to 8 mln zł.

Trzeci projekt zakłada termomodernizację 23 szkół publicznych funkcjonujących 
na terenie miasta. W zakres prowadzonych remontów wchodzi wykonane docieple-
nie ścian i dachów, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
modernizacja instalacji ciepłowniczych. Celem inwestycji jest zmniejszenie emisji 
CO2 oraz zmniejszenie zapotrzebowania budynków na moc cieplną. Koszt całkowity 
zaplanowanych prac to około 30 mln zł.

Bursa nagrodzona
„Fundusze z kulturą” to akcja 

mająca na celu wyróżnienie najlep-
szych projektów w zakresie działań 
społecznych realizowanych na terenie 
województwa małopolskiego współ-
finansowanych z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wyróżnione projekty mogą 
służyć jako przykłady dobrych prak-
tyk społecznej odpowiedzialności.
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Miasto pod Górą św. Marcina najbardziej skuteczne w Małopol-
sce w absorpcji środków z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Takie dane zaprezentował Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego. 

Tarnów po raz kolejny przoduje w województwie w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Kolejne podsumowanie potwierdza ten fakt 
– w latach 2007 - 2011 miasto pozyskało najwięcej środków unijnych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na terenie Tarnowa zrealizowa-
no bądź realizowane są projekty dotowane kwotą 182 mln zł. 

Rozpoczęły się prace koncepcyjne nad projek-
tem powiązania komunikacyjnego autostrady 
A-4 - węzeł Wierzchosławice z terenami Strefy 

Aktywności Gospodarczej przy Zakładach Mecha-
nicznych. Szczegóły współpracy samorządów w tej 
sprawie ustalono podczas spotkania poświęconego 
temu zagadnieniu.

W rozmowach wzięli udział wicemarszałek Roman 
Ciepiela, starosta tarnowski Mieczysław Kras, wójt 
gminy Wierzchosławice Wiesław Rajski oraz zastępca 
prezydenta Tarnowa Henryk Słomka-Narożański. 
Przedstawiciele samorządów ustalili, że strony poro-
zumienia zlecą oraz sfinansują opracowanie koncepcji 
rozwiązań komunikacyjnych. 

Zawarte porozumienie oraz wykonane dokumen-
tacje stworzą możliwości starania się o środki finanso-
we na realizację inwestycji. W  jej wyniku powstanie 
ciąg komunikacyjny łączący węzeł Wierzchosławice A-4 
poprzez nowy most na Dunajcu, ul. Witosa, Kwiatkow-
skiego i Mościckiego z powstającą Strefą Aktywności 
Gospodarczej, a w II etapie z ul. Krakowską (w rejonie 
ul. Warsztatowej). Ze względu na stan techniczny mo-
stu na Dunajcu oraz parametry istniejących dróg, po 
oddaniu do użytku autostrady ograniczone zostanie 
korzystanie z węzła w Wierzchosławicach przez samo-
chody o dużym tonażu.

Autostradą
do Mościc

Prezydent Ryszard Ścigała po raz 
kolejny zaprosił do siebie parla-
mentarzystów ziemi tarnowskiej 

reprezentujących różne opcje politycz-
ne. Podczas spotkania zaprezentowano 
najważniejsze informacje o Tarnowie 
– stan finansów, największe inwesty-
cje, wskaźniki pozyskiwania środków 
zewnętrznych, postulaty i  problemy 
legislacyjne oraz kluczowe wydarzenia 
o charakterze gospodarczym, kultural-
nym i promocyjnym.

Jednym z głównych celów spotkania 
było zwrócenie uwagi parlamentarzystów – 
twórców prawa na problemy, przed którymi 
staje samorząd. Podobnie jak podczas po-
przednich spotkań, przedstawiono pakiet 
gotowych rozwiązań w formie projektów 
oraz interpelacji sejmowych. W  tym roku 
przygotowaliśmy aż 28 tematów – od oświaty 
po zamówienia publiczne. Wiele z uregulo-
wań, które powstają na szczeblu centralnym 

przeszkadza w sprawnym zarządzaniu mia-
stem, a część z nich jest po prostu przestarzała 
– podkreśla prezydent Ryszard Ścigała. 

Dużo dyskusji wywołał temat finan-
sów publicznych, przebiegu planowanej 
wschodniej obwodnicy Tarnowa i  sprawy 

oświatowe. Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad przystąpiła właśnie do 
projektowania dokumentacji technicznej tej 
ważnej dla Tarnowa drogi wyprowadzającej 
ruch z miasta (na ten temat szerzej na str. 8).

Istotnym punktem rozmowy z posłami 
była także oświata i rozwiązania legislacyjne 
w tym zakresie. Z roku na rok kosztuje ona 
coraz więcej. Według założeń system edu-
kacji finansowany powinien być z subwencji 
otrzymywanej przez samorządy z budżetu 
centralnego. W 2011 roku mieszkańcy Tarnowa 
dołożyli jednak do szkół blisko 20 milionów 
złotych. Można sobie wyobrazić, ile inwestycji 
można byłoby zrealizować, gdyby nie tak dra-
styczne różnice – mówi prezydent.

Posłowie zadeklarowali przychylność 
we wspieraniu miejskich inicjatyw i dobry 
lobbing Tarnowa na arenie ogólnopolskiej. 
Spotkania prezydenta z parlamentarzysta-
mi są cykliczne. Odbywają się zwykle dwa 
razy do roku.

O Tarnowie z parlamentarzystami

Na spotkaniu obecni byli: poseł Urszula Augustyn, 
poseł Aleksander Grad, poseł Józef Rojek, poseł 
Robert Wardzała, senator Kazimierz Wiatr, poseł 
Michał Wojtkiewicz, Justyna Wójtowicz-Woda 
(reprezentowała posła Edwarda Czesaka) oraz 
poseł Jan Ziobro. 

Do tej pory w ramach MRPO na lata 2007 – 2013 rozdzie-
lono 4,27 mld zł unijnych dotacji, z tego prawie 2,72 mld zł już 
wypłacono beneficjentom. Wartość dotowanych i realizowanych 
w Małopolsce 847 projektów i inwestycji sięga 7,15 mld zł. 
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Delegacja z węgierskiego miasta 
Miszkolc gościła w Tarnowie. Te-
matem rozmów było nawiązanie 

współpracy w zakresie promocji i tury-
styki obydwu krajów i miast. Spotkaniu 
przewodniczyła zastępca prezydenta 
Dorota Skrzyniarz.

W skład delegacji weszli przedstawi-
ciele władz Miszkolca oraz znajdującego 
się w  tym mieście Muzeum im. Hermana 
Ottó. Dyskutowano m.in. na temat moż-
liwości ekspozycji repliki „Panoramy Sied-
miogrodzkiej” w  2013 roku w  Miszkolcu. 
To kolejna okazja do pokazania naszego 
miasta i jego kultury za granicą – podkreśla 
dyrektor Wydziału Marki Miasta Maria 
Zawada-Bilik.

Wizyta nie ograniczyła się tylko do 
rozmów samorządowców. Tarnowskie 
i  węgierskie muzea podpisały porozu-
mienie dotyczące wzajemnej wymiany 
ekspozycji i organizacji wspólnych przed-

sięwzięć kulturalnych. Rozważamy m.in. 
współpracę przy projekcie dotyczącym 
kontaktów polsko-węgierskich z  uwzględ-
nieniem tzw. szlaku wina węgierskiego. 
Być może w  przedsięwzięcie włączy się 
także muzeum ze Słowacji – mówi zastępca 
dyrektora Muzeum Okręgowego Andrzej 
Szpunar.

W wyniku przeprowadzonej analizy 
wniosków, które, po wprowadzeniu no-
wego układu komunikacji,  do Zarządu 
Komunikacji Miejskiej zgłaszali miesz-
kańcy uwzględniono część propozycji 
zmian. Korekta zostanie wprowadzona 
od  12 marca br.

Najważniejsze to korekty 
rozkładów jazdy na liniach:

9 – przesunięcie kursu z  Mościc z  godz. 
23:10 na 23:20 (dostosowanie do po-
trzeb pracowników Zakładów Azoto-
wych),

  - dodanie kursu nocnego o godz. 23:15 
ze Szpitala przy ul. Lwowskiej i  kursu 
z Mościc o godz. 23:45.

0 – przesunięcie kursu z  al. Jana Pawła II 
z godz. 22:21 na 22:10 (prośba o wcze-
śniejszy dojazd do pracy do ZA w Mo-
ścicach)

11 – przesunięcie kursów z os. Nauczyciel-
skiego z godz. 05:15 na 05:10, z godz. 
6:10 na 6:00, z godz. 13:00 na 12:50

  - przesunięcie kursów przy ul. Lwowskiej 
z 21:12 na 21:05 (wniosek pracowników 
Fritaru i huty szkła o wcześniejsze dojaz-
dy do pracy na ul. Sadową i Kryształo-
wą).  

41 – przyśpieszenie kursu z os. Legionów 
do Zakładów Mechanicznych - przyjazd 
pod zakład nie później niż o godz. 6:35- 
6:40 i 14:35-14:40,

  - przesunięcie kursu z ul. Kochanowskie-
go z godzi. 15:09 na 15:15

33 – zmiana odjazdu spod szpitala przy ul. 
Lwowskiej z godz. 19:46 na 19:21

31 – przyśpieszenie autobusu na ul. H. Ma-
rusarz w 3 kursach porannych o 10 min. 
(dojazd dzieci do szkoły podstawowej 
nr 9 na ul. M. Dąbrowskiej)

3 – dodatkowy kurs późnowieczorny 
o  godz. 23:30 z  os. Jasna II do Kliko-
wej (wniosek mieszkańców Klikowej 
o umożliwienie dojazdu po zakończeniu 
pracy).

Nie zostały pozytywnie rozpatrzone 
wnioski o  przywrócenie linii nr 5 na ul. 
Pszenną i linii 35 na odcinku ul. Lwowskiej. 
W tych wypadkach zaproponowane zostały 
połączenia zamienne realizowane przez 
inne linie miejskie i podmiejskie m.in. 224, 
239, 14, 9, 30, 2 lub 12.

Fabryka Silników Elektrycznych 
Tamel ma nowego właściciela. To 
chiński koncern Wolong, którego 

przedstawiciele gościli w  tarnowskim 
magistracie. Rozmowy dotyczyły przy-
szłości i rozwoju tarnowskiego Tamelu 
oraz współpracy inwestora z miastem. 

W  trakcie spotkania z  prezydentem 
Ryszardem Ścigałą dyskutowano głównie 
na temat inwestycji planowanych przez 
nowego inwestora – unowocześniana 
i  rozwijana ma być m.in. produkcja oraz 
działalność badawcza firmy. Omówiono 
również kwestie pomocy, jakiej nowemu 
inwestorowi może udzielić miasto. Wśród 
omawianych zagadnień znalazły się m.in. 
kwestie edukacji kadr dla potrzeb fabryki, 

współpracy z miastem przy pozyskiwaniu 
funduszy zewnętrznych oraz promocji 
działań fabryki.

Wolong Holding Group został 
założony w 1984 roku, siedziba firmy 
znajduje się w chińskim mieście Shan-
gyu. Działa w branżach elektrycznej, 
nieruchomości oraz finansów. Za-
trudnia ponad 11 tysięcy osób, a jego 
roczny obrót w 2010 roku sięgnął 
prawie 5 miliardów złotych. Z kolei po-
czątki Fabryki Silników Elektrycznych 
Tamel S.A., jednego z największych na 
świecie producentów silników elek-
trycznych, sięgają roku 1949.
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Urząd Miasta po raz kolejny prze-
kazał finansowe wsparcie dla 
tarnowskich policjantów. Mowa 

o  kwocie 55 tysięcy złotych, która po-
służyła jako dofinansowanie do zakupu 
dwóch nowych pojazdów. Pomogły także 
starostwo powiatowe i gmina Skrzyszów.

Pierwszy samochód - Kia Seed kosz-
tował w  sumie prawie 54 tys. zł i  został 
dofinansowany z pieniędzy tarnowskiego 
samorządu kwotą 30 tys. zł. Drugi - czyli 
Hyundai Elantra kosztował prawie 60 
tys. zł. W tym ostatnim przypadku kwota 
przekazana przez Urząd Miasta to 25 
tys. zł. Łącznie, wliczając, dofinansowanie 
z  budżetu centralnego zakupiliśmy cztery 
nowe pojazdy. Trzy z nich trafiły do KP Tar-

nów-Centrum - największego komisariatu 
w  mieście, czwarty służy Wydziałowi dw. 
z Przestępczością Przeciwko Zdrowiu i Życiu 
– mówi komendant miejski policji w Tarno-
wie Zbigniew Ostrowski.

Pieniądze na policyjne samochody to 
nie jedyna pomoc dla tej formacji. W sumie 
na potrzeby Komendy Miejskiej Policji, z bu-
dżetu Tarnowa, w 2011 roku, przekazano 
165 tysięcy złotych. Dofinansowano m.in. 
remont siedziby KMP, dodatkowe patrole 
oraz zakup psa służbowego i wyposażenia 
dla Nieetatowej Grupy Realizacyjnej, czyli 
tzw. tarnowskich antyterrorystów. W sumie 
w ostatnich czterech latach na dofinanso-
wanie tarnowskich policjantów z budżetu 
miasta przeznaczono blisko milion złotych.

 „Ustąp miejsca – uprzejmość nic 
nie kosztuje” to motto trwającej kam-
panii społecznej przygotowanej przez 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarno-
wie oraz Centrum Handlowe Gemini 
Park Tarnów. Chodzi o  pokazanie, że 
udzielanie pomocy osobom potrzebu-
jącym może być satysfakcjonujące dla 
nas wszystkich.

Adresatami apelu są przede wszyst-
kim młodzi użytkownicy autobusów. 
Kluczowe w całej sprawie jest wyrobienie 
nawyku zrozumienia oraz życzliwości 
wobec kobiet w  ciąży, matek z  dziećmi, 
niepełnosprawnych i starszych. Szczegól-
nie istotne jest, by pomagać im podczas 
wsiadania i  wysiadania oraz ustępować 
miejsc siedzących. 

W związku z akcją, w każdym autobu-
sie komunikacji miejskiej oraz na wiatach 
przystankowych w  mieście pojawią się 
plakaty wskazujące potrzeby i  problemy 
osób uprzywilejowanych, apelujące o po-
moc dla nich. 

To pierwsza zakrojona na tak dużą 
skalę akcja społeczna organizowana 
przez tarnowski ZKM. Wspiera ją Centrum 
Handlowe Gemini Park Tarnów, a  patro-
nat objął Prezydent Tarnowa. Autorami 
plakatów, które będą promować akcję 
są uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych 
w Tarnowie.

Uprzejmość
nie kosztuje

Kolejne samochody
dla policji 

Powstał plan zabezpieczenia Wą-
toku. Koncepcja zakłada obniże-
nie zagrożenia powodziowego 

dla doliny potoku i jego dopływów – 
Strusinianki, Mrozówki, Wątoczku oraz 
Korzenia. Odbyło się kolejne spotkanie 
samorzadowców w tej sprawie, teraz 
czas na konkretne działania.

Koncepcja zakłada wykonanie su-
chych polderów na terenie gminy Skrzy-
szów, których zadaniem będzie złagodze-
nie napływającej fali powodziowej. Dużo 
miejsca poświęcono także dopływom 
potoku Wątok i potrzebie stałej konser-
wacji przepustów. 

Plany zakładają również możli-
wość redukcji szybkości spływu wód 
opadowych do rowów i  potoków 
poprzez stosowanie ekologicznych 
sposobów zabudowy placów, parkin-
gów i otoczenia budynków oraz reten-

cjonowania deszczówki i jej dalszego 
wykorzystywania przy pielęgnacji 
terenów zielonych. 

Wiele uwag do proponowanych 
rozwiązań w rejonie ul. Spytki z Melsztyna 
wniosło miasto, a część rozwiązań już jest 
wprowadzanych w życie. Ze swojej strony 
już realizujemy działania mające na celu 
udrożnienie Wątoku - przebudowaliśmy 
przepust na potoku Strusinka, w ciągu 
ul. Ostrogskich podnieśliśmy mostki nad 
potokiem. – mówi zastępca prezydenta 
Henryk Słomka – Narożański. 

Przed rokiem Tarnów podpisał poro-
zumienie z Małopolskim Zarządem Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz 
gminami Skrzyszów i Ryglice dotyczące 
współpracy w zakresie Wątoku. Tarnów 
partycypował w kosztach opracowanej 
koncepcji, przeznaczył na jej sfinansowa-
nie ponad 44 tysiące złotych.

Wątok będzie bezpieczny 
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Którędy obwodnica wschodnia?
W  ciągu najbliższych tygodni 

zapadnie ostateczna decy-
zja o  przebiegu obwodnicy 

wschodniej, czyli drogi łączącej auto-
stradę A-4 od węzła w Krzyżu z krajową 
„czwórką” przy węźle Lwowska. To konse-
kwencja zawartego w listopadzie 2008 r., 
dzięki inicjatywie i wsparciu ówczesnego 
Ministra Skarbu Aleksandra Grada, po-
rozumienia pomiędzy Prezydentem Tar-
nowa Ryszardem Ścigałą a Generalnym 
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad 
w sprawie przełożenia drogi 73. 

Sprawy dróg, ich przebiegu i utrzyma-
nia nadzoruje w urzędzie miasta zastępca 
prezydenta Henryk Słomka-Narożański, 
który w  imieniu Urzędu Miasta wniósł 
uwagi do przedstawionych koncepcji, 
proponując trasę najbardziej korzystną 

z  punktu widzenia Tarnowa 
i jego mieszkańców. 

Przedstawione przez 
miasto uwagi uwzględnione 
zostały przez projektanta. 
Natomiast ze względów eko-
logicznych i  ekonomicznych 
Zespół Opiniowania Projektów 
Inwestycyjnych zarekomendo-
wał mniej korzystny dla miasta 
przebieg projektowanej drogi. 
Miałaby biec tuż przy granicy 
Tarnowa z  podłączeniem do 
węzła Lwowska od strony 
wschodniej. – Sprzeciwiliśmy 
się stanowczo temu rozwiązaniu – relacjo-
nuje Henryk Słomka-Narożański. – Teraz 
ostateczną decyzję podejmie Komisja Opi-
niowania Projektów Inwestycyjnych w War-
szawie. A my wciąż pracujemy nad przygo-
towywaniem argumentów na posiedzenie 
KOPI, analizujemy materiały.

Z punktu widzenia miasta najbardziej 
korzystnym jest przebieg drogi na wschód 
od granic miasta z  włączeniem do węzła 
Lwowska od strony wschodniej. Ma to 
związek z możliwością lokalizacji lotniska 
po południowej części A-4, wtedy konieczne 
jest odsunięcie planowanej drogi maksy-
malnie w  kierunku wschodnim. Ponadto 
niezbędne jest zaplanowanie skrzyżowania 
projektowanej drogi z przedłużeniem ul. Bło-
nie w kierunku Woli Rzędzińskiej. To pozwoli 
na uaktywnienie terenów przemysłowych 
w Woli Rzędzińskiej oraz odciążenie zabu-
dowanej ul. Orkana i udrożnienie lokalnego 
ruchu ze wschodu na zachód. – Dla nas 
kluczowe jest, by jak najszybciej doszło do 

realizacji łącznika, by inwestycja nie „spadła” 
z listy projektów priorytetowych. O pilotowa-
nie tej sprawy prosiliśmy naszych parlamen-
tarzystów podczas zorganizowanego przez 
prezydenta spotkania w dniu 30 stycznia – 
podsumowuje Henryk Słomka-Narożański.

Dwa pomysły
Co powstanie w  Mościcach na daw-

nych terenach Unii Tarnów przejętych przez 
miasto? Specjalny zespół pod przewod-
nictwem zastępcy prezydenta Tarnowa 
Krystyny Latały, po kilkumiesięcznej 
pracy, konsultacjach społecznych oraz 
analizie prawnej i technicznej przedstawił 
dwa możliwe rozwiązania. Jedno, to wy-
burzenie Hali Jaskółka i stworzenie na jej 
miejscu współgrającego z  terenami obok 

kompleksu innowacyjnych obiektów. Dru-
gie, pozostawienie hali i jej modernizacja. 
Raport z prac komisji zostanie udostępnio-
ny radnym.

Miasto przejęło teren o  powierzchni 
około 15 hektarów, na którym zlokalizowa-
ne są trzy wielko-kubaturowe obiekty: Hala 
Jaskółka, Miejski Dom Sportu - czyli kryta 
pływalnia i  hala sportowa oraz pawilon 
basenów letnich. – Zadaniem, które przed 
nami postawił prezydent było znalezienie 
jak najlepszej, spójnej i przyszłościowej kon-
cepcji na utrzymanie i  wykorzystanie tego 

terenu, i tych obiektów – wyjaśnia Krystyna 
Latała. – Pracę rozpoczęliśmy od konsultacji 
społecznych z  Radą Osiedlową Mościc, To-
warzystwem Przyjaciół Mościc oraz radnymi 
pochodzącymi z  Mościc, którzy na piśmie 
przedstawili swoje pomysły i oczekiwania. 

W przypadku Miejskiego Domu Sportu 
podjęte zostały już niezbędne działania 
remontowe. Zarówno wewnątrz, jak i  na 
zewnątrz obiektu prowadzone są prace 
naprawcze. Swoją siedzibę będzie miał 
tutaj Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Ogłoszony został przetarg na opracowanie 

Powołany przez prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigałę zespół ds. opracowania koncepcji 
zagospodarowania nieruchomości nabytych przez Gminę Miasta Tarnowa od Klubu 
Sportowego „ZKS Unia Tarnów” w Tarnowie Mościcach przedstawił raport z I etapu prac.

28.11.2008 roku dzięki inicjaty-
wie i  wsparciu ówczesnego Ministra 
Skarbu Aleksandra Grada doszło do 
podpisania porozumienia pomiędzy 
Prezydentem Tarnowa Ryszardem 
Ścigałą a Skarbem Państwa - General-
nym Dyrektorem Dróg Krajowych i Au-
tostrad w  sprawie „Budowy łącznika 
w ciągu drogi krajowej nr 73 pomiędzy 
autostradą A-4 w  węźle Krzyż i  drogą 
krajową nr 4 w węźle Lwowska”.

W  wyniku tego porozumienia 
GDDKiA zleciła opracowanie doku-
mentacji, której przedmiotem jest wa-
riantowy przebieg przełożenia drogi 
krajowej nr 73 pomiędzy autostradą 
A-4 a węzłem Lwowska.

Cele inwestycji to:
*  poprawa przepustowości ruchu 

tranzytowego na kierunku północ 
południe, z  ominięciem centrum 
Tarnowa,

*  poprawa bezpieczeństwa ruchu 
tranzytowego w  korytarzu drogi 
krajowej nr 73,

*  poprawa warunków ekologicznych 
mieszkańców Tarnowa, mieszkają-
cych w istniejącym korytarzu drogi 
krajowej nr 73,

*  aktywizacja gospodarcza terenów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie ko-
rytarza projektowanej drogi.
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Jakość życia tarnowian jest coraz 
wyższa. Miniony rok w  porówna-
niu do 2010, to nieznaczny wzrost 

liczby urodzeń i spadek liczby zgonów. 
Miasto może poszczycić się także coraz 
większą liczbą stulatków. – Demografia 
daje dużo do myślenia i stanowi zasadni-
czą przesłankę do działań na przyszłość 
– mówi Krystyna Latała, zastępca pre-
zydenta Tarnowa.

W  2011 roku tarnowianki urodziły 
1.052 dzieci, przy czym nieco częściej na 
świat przychodzili chłopcy. Ubiegły rok 
w  porównaniu do 2010, to także spadek 
liczby zgonów o  32 osoby. Co istotne, 
wydłuża się życie. W  2010 roku pięciu 
mieszkańców Tarnowa obchodziło setne 
urodziny, w 2011 – ośmiu, w tym roku już 
dwoje. Najstarsza mieszkanka, Maria Stan-
czykiewicz, skończy w sierpniu tego roku 
105 lat. Zacni jubilaci mają dobrą kondycję 
fizyczną i umysłową. 

Pozostałe istotne tendencje de -
mograficzne to aktywność pokolenia 

50+, w Tarnowie godna podziwu, wciąż 
widoczny spadek urodzin – pomimo 
minimalnego wzrostu w  ubiegłym 

roku – oraz rosnąca liczba młodych, 
dobrze wykształconych ludzi. Prawdzi-
wym wyzwaniem i troską dla miejskich 
włodarzy jest podtrzymanie aktywno-
ści społecznej i  zawodowej pokolenia 

50+, przy jednoczesnym maksymalnym 
ułatwieniu wejścia w  życie zawodowe 
młodym ludziom kończącym studia, tak, 
by to właśnie z Tarnowem wiązali swoją 
przyszłość. 

projektu MDS i  zagospodarowania jego 
otoczenia. 

Z kolei basen letni ma zostać zmoderni-
zowany, a w miejscu po basenie olimpijskim 
mogłaby np. powstać nowoczesna hala 
sportowa na około tysiąc miejsc, pełnowy-
miarowa, z możliwością rozgrywania tu me-
czów koszykówki i siatkówki. Swoje miejsce 
znalazłoby tutaj także sztucznie mrożone, 
zadaszone lodowisko. – Wraz z będącymi 
obok kortami tenisowymi oraz MDS mielibyśmy 
całosezonowy kompleks rekreacyjno-sportowy. 
Choć miasto nie jest w stanie samodzielnie 
udźwignąć tak dużej inwestycji – wyjaśnia 
Edward Rusnarczyk, dyrektor Tarnowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 W tej koncepcji Hala Jaskółka w na-
turalny sposób traciłaby funkcjonalność, 

jako obiekt przestarzały, bardzo drogi do 
utrzymania, bez możliwości na zagospoda-
rowanie i praktyczne wykorzystanie. 

Co mogłoby powstać w miejsce „Ja-
skółki”? W propozycjach mieszkańców 
Mościc pojawiają się m.in. kompleks Spa 
i rehabilitacji. Inne propozycje to park 
technologiczny, centrum innowacyjnych 
technologii, park naukowo-medyczny… 

- Nie wykluczamy także i innej działal-
ności działalność komercyjnej, ale tylko o 
charakterze współgrającym z tym terenem. 
Oby znalazł się inwestor, który podjąłby się 
realizacji takiego zamierzenia. Dzięki temu 
zarobilibyśmy na utrzymanie pozostałych 
obiektów. Ale przede wszystkim to musi być 
wizytówka Mościc, wizytówka Tarnowa – 
mówi prezydent Latała. 

Druga koncepcja przewiduje komplek-
sowy remont i modernizację Hali Jaskółka. 
W  ekspertyzie stanu technicznego hali 
oszacowano koszty remontu na kwotę około 
6 mln zł netto. Według ekspertów sporządza-
jących dokumentację śmierć techniczna tego 
obiektu przewidywana jest za około 8-10 lat. 
Budowa nowego obiektu halowego wymaga 
poniesienia zbliżonych nakładów. Przyjęcie 
tej opcji oznaczałaby jednak brak efektu 
kumulacji obiektów sportowo-rekreacyjnych 
na jednym terenie, czyli rezygnację z realizacji 
atrakcyjnego i wygodnego dla mieszkańców 
centrum sportowo-rekreacyjnego. – Zespół 
ocenia pierwszą koncepcję, jako bardziej 
atrakcyjną, ciekawą i otwierającą szersze 
perspektywy na przyszłość – podsumowuje 
Krystyna Latała.

Żyjemy coraz dłużej

Czy wiesz, że…
Najczęściej nadawane imiona 

chłopcom to: Jakub, Kacper, Szymon, 
Filip, Karol, Michał, Wiktor, Mateusz.

Najczęściej nadawane imiona 
dziewczynkom to: Julia, Zuzanna, Alek-
sandra, Emilia, Lena, Amelia, Wiktoria, 
Natalia, Maja, Oliwia, Milena.

Jednym zdaniem… 

Krystyna Latała: Długofalowe tendencje demograficzne, jakie obserwujemy w Tar-
nowie, mają swoje odbicie także w oświacie. Przez ostatnich kilkanaście lat regularnie 
ubywało uczniów, natomiast proporcjonalnie nie ubywało nauczycieli. Dodatkowo, 
przy niekorzystnych uregulowaniach prawnych i  przerzucaniu na samorządy zadań 
bez pokrycia ich kosztów system oświaty stał się niewydolny. Skutkuje rozdrobnieniem 
zatrudnienia, coraz więcej nauczycieli pracuje na niepełnych etatach. W efekcie dzisiaj 
stoimy przed trudnymi i bolesnymi decyzjami restrukturyzacyjnymi. Obecnie intensywnie 
pracujemy nad rozwiązaniami, które uzdrowią sytuację przy minimalnych kosztach 
społecznych.
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Zespół Szkół Muzycznych wzboga-
cił się o nowe instrumenty. Zakup 
za kwotę prawie 140 tysięcy zło-

tych był możliwy dzięki dofinansowaniu 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, środkom z budżetu miasta 
oraz wsparciu Stowarzyszenia „Tarno-
wianie”. Głównym celem projektu była 
poprawa bazy instrumentalnej szkoły.

Za pozyskane fundusze zakupiono 
4 akordeony guzikowe, 11 skrzypiec róż-
nych wielkości, 2 altówki, 11 wiolonczel, 
1 kontrabas, 3 klarnety oraz 1 ksylofon. 
Dzięki zakupowi instrumentów znacznej 
poprawie uległ proces dydaktyczny, a dzieci 
które otrzymały nowe instrumenty mogą 
spokojnie pracować nad poprawą techniki 
gry oraz osiągnięciem lepszej jakości dźwię-
ku – podkreśla dyrektor szkoły Andrzej 
Komorowski.

Trwa również rozbudowa samej 
szkoły. Powstaje nowoczesny obiekt 
szkolno-wychowawczy pod nazwą „Dom 
Perkusisty”. Młodzi muzycy dostaną do 
dyspozycji miejsce, w którym, w komfor-
towych warunkach i bez obaw sąsiadów, 
będą mogli szlifować swoje umiejętności 
gry na instrumentach perkusyjnych. Dwu-
kondygnacyjny budynek zlokalizowany 
będzie po północnej stronie istniejącego 
kompleksu Zespołu Szkół Muzycznych. 
Składać się będzie z sali egzaminacyjnej 
na parterze oraz sześciu sal lekcyjnych 
i toalet usytuowanych na piętrze. Koszt 
inwestycji, finansowanej w całości z bu-
dżetu miasta, zamknie się kwotą ok. 640 
tysięcy złotych.

W V Liceum Ogólnokształcącym 
odbyło się „Wielkie Czytanie 
Korczaka”. Spotkanie zain-

augurowało realizację całorocznego 
projektu edukacyjno-wychowawczego 
„Przystanek Korczak 2012”. W czytaniu 
wzięli udział, nauczyciele, uczniowie V 
LO oraz przedstawiciele tarnowskich 
szkół.

Teksty Korczaka czytali m.in. posłanka 
Urszula Augustyn, wiceprezydent Tarno-
wa Krystyna Latała, dyrektor Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa Bogumi-
ła Porębska, dyrektor Pałacu Młodzieży 
Marta Komorowska, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowac-
kiego w Tarnowie Ewa Stańczyk, Dyrektor 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie Adam 
Bartosz oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 

w Tarnowie im. J. Nowaka-Jeziorańskiego 
i Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyj-
nymi im J. Korczaka w Tarnowie.

Celem projektu jest popularyzacja my-
śli pedagogicznej Janusza Korczaka wśród 
uczniów tarnowskich szkół, nauczycieli 
oraz rodziców. 

W edukacyjnym skrócie

Czytali Korczaka

Nowe instrumenty 
dla „Muzyka”

Co zrobić, żeby głos młodych ludzi 
był obecny w publicznych deba-
tach? Jakie prawa przysługują 

młodym? – na te i  wiele innych pytań 
będą się starali odpowiedzieć uczniowie 
Gimnazjum nr 11 oraz Państwowej Szko-
ły Średniej w Stadtlengsfeld (Turyngia). 
Tarnowska szkoła otrzymała na ten cel 
grant ze środków europejskich.

W  Gimnazjum im. Romana Brand-
staettera powstała nieformalna grupa 
Młodych Aktywnych Gimnazjalistów 
(MAG-owie), która pod opieką czterech 
nauczycielek Agnieszki Śmietany, Sabiny 
Lenczewskiej, Moniki Zachary i Renaty 
Gomoły przygotowała projekt „Ja w de-
mokracji”. To sukces, ponieważ wniosek 
został dofinansowany kilkunastoma tysią-
cami euro ze środków programu „Młodzież 
w Działaniu”.

Młodzi ludzie będą uczyć się demo-
kracji nie tylko na lekcjach, ale również 
w  aktywnym działaniu. Zaplanowano 
debatę z udziałem lokalnych decydentów, 
spotkania z  przedstawicielami Sejmiku 
Małopolskiego i  Landtagu w  Erfurcie, 
warsztaty w  Point Alpha, happening na 
ulicach Tarnowa oraz międzykulturowe 
ognisko.

Gimnazjaliści dowiedzą się mię-
dzy innymi, jak funkcjonują instytucje 
demokratyczne oraz w  jaki sposób 
rozwija sie demokracja w obu krajach. 
Celem realizowanego projektu jest 
nawiązanie kontaktów międzynaro-
dowych, promowanie idei tolerancji, 
przełamywanie stereotypów, a  tak-
że włączanie młodych obywateli 
w  działania na rzecz społeczeństwa 
demokratycznego. Projekt da szansę 
młodzieży wykazać się kreatywnością 
i pomysłowością.
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Wykaz osób, które spełniły warunki do przyzna-
nia jednorazowego stypendium dla uzdolnio-

nych uczniów za rok szkolny 2010/2011:
- legitymując się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:
 1.  Bogusz Aleksandra, uczennica Gimnazjum nr 10 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;
 2.  Brzeski Jakub, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego 

w Krakowie;
 3.  Bystrzycka Julia, uczennica III Liceum Ogólnokształcą-

cego w Tarnowie;
 4.  Choma Konrad, uczeń Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
 5.  Ciepielowski Paweł, uczeń Szkoły Podstawowej nr 23 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie;
 6.  Cuprian Dominika, uczennica Gimnazjum nr 11 w Tar-

nowie;
 7.  Gaczoł Aleksander, uczeń Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
 8.  Galus Mateusz, uczeń Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
 9.  Gałuszka Piotr, uczeń Worth School w Zjednoczonym 

Królestwie;
10. Giza Wojciech, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie;
11. Janusz Aleksandra, uczennica Gimnazjum Dwuję-

zycznego w  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Tarnowie;

12. Kmiecik Weronika, uczennica Gimnazjum nr 10 w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;

13. Knot Aleksandra, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;

14. Kordela Michał, uczeń Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;

15. Kozioł Żaklina, uczennica Gimnazjum nr 9 w Zespole 
Szkół Sportowych w Tarnowie;

16. Krawczyk Magdalena, uczennica Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych w  Zespole Szkół Plastycznych 
w Tarnowie;

17. Król Magdalena, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie;

18. Kuca Borys, uczeń Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
19. Kuta Przemysław, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie;
20. Łuszczyk Michał, uczeń Gimnazjum nr 10 w  Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;
21. Michałek Wojciech, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej I  stopnia w  Zespole Szkół Muzycznych 
w Tarnowie;

22. Mikosz Anna, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;

23. Mikrut Jakub, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie;

24. Pawula Albert, uczeń I  Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie;

25. Pękala Przemysław, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie;

26. Polak Michał, uczeń Społecznego Gimnazjum Matema-
tyczno-Przyrodniczego w Tarnowie;

27. Pulit Katarzyna, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w  Zespole Szkół Muzycznych 
w Tarnowie;

28. Pytel Michał, uczeń Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
29. Rojek Justyna, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 

w Tarnowie;

Po raz kolejny prezydent Ryszard 
Ścigała przyznał stypendia dla 
uzdolnionych uczniów za suk-

cesy odniesione w  roku szkolnym 
2010/2011. Podczas uroczystego spo-
tkania w Sali Lustrzanej okolicznościo-
we dyplomy odebrało 97 uczniów z 28 
szkół. W  sumie na stypendia przezna-
czono z  budżetu miasta prawie 200 
tysięcy złotych.

O  przyznaniu nagród w  wysoko-
ści dwóch tysięcy złotych decydowały 
osiągnięcia w  różnych dziedzinach. 39 
uczniów otrzymało stypendia za osią-
gnięcia naukowe, w tym za udział i osią-
gnięcia w  olimpiadach oraz konkursach 
międzynarodowych i  krajowych. 50 

uczniów zostało wyróżnionych za wyniki 
w  dziedzinie sportu, w  szczególności za 
medale i  miejsca od I  do III na szczeblu 
międzynarodowym w  mistrzostwach 
świata, mistrzostwach Europy, turniejach 
międzynarodowych oraz na szczeblu 
krajowym w mistrzostwach Polski, Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i  tur-
niejach ogólnopolskich. Za osiągnięcia 
artystyczne na poziomie krajowym oraz 
międzynarodowym przyznano również 
siedem stypendiów artystycznych.

Dodajmy, że zainteresowanie sty-
pendiami było bardzo duże. Do Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęły 
122 wnioski o przyznanie stypendium od 
łącznie 32 wnioskodawców - 29 dyrektorów 
tarnowskich szkół i trzech osób pełnolet-
nich będących mieszkańcami Tarnowa, ale 
uczących się poza nim, w Krakowie oraz za 
granicą w Wielkiej Brytanii. Dwóm z nich 
również przyznano stypendia. 

Najzdolniejsi
uczniowie docenieni
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30. Siwek Piotr, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Tar-
nowie;

31. Solak Wojciech, uczeń Społecznego Gimnazjum Językowe-
go w Zespole Szkół Społecznych w Tarnowie;

32. Stankowska Agnieszka, uczennica Gimnazjum nr 6 
w Tarnowie;

33. Stinia Przemysław, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;

34. Wardzała Sławomir, uczeń Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie;

35. Wrona Magdalena, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie;

36. Wrona Michał, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie;

37. Wytrwał Mateusz, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;

38. Ziaja Piotr, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;

39. Zygucki Krzysztof, uczeń Niepublicznego Niepłatnego 
Gimnazjum w Tarnowie;

- legitymując się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:
40. Basta Martyna, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej II stopnia w  Zespole Szkół Muzycznych 
w Tarnowie;

41. Cieślicka Anna, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie;

42. Dżalak Kamil, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II 
stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie;

43. Gmyr Ewelina, uczennica Liceum Plastycznego w Zespole 
Szkół Plastycznych w Tarnowie;

44. Kierońska Patrycja, uczennica I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Tarnowie;

45. Maciejowski Robert, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie;

46. Michalski Marian, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie;

47. Żmuda Monika, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie;

- legitymując się wybitnymi osiągnięciami sportowymi:
48. Baniak Izabela, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 

w Tarnowie;
49. Bardo Karolina, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
50. Bartoszek Aleksandra, uczennica Szkoły Podstawowej 

nr 9 w Tarnowie;
51. Bizacka Barbara, uczennica Szkoły Podstawowej nr 14 

w Tarnowie;
52. Bizacka Ewa, uczennica Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
53. Boksa Patrycja, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie;
54. Budzik Aneta, uczennica Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;
55. Budzik Tomasz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Tar-

nowie;
56. Bylica Dominik, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Tar-

nowie;
57. Chwistek Renata, uczennica VII Liceum Ogólnokształcą-

cego w Tarnowie;
58. Derlaga Joanna, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie;
59. Duraj Maksymilian, uczeń Niepublicznego Niepłatnego 

Gimnazjum w Tarnowie;
60. Filipek Bartosz, uczeń Gimnazjum nr 11 w Tarnowie;

Tarnowskie szkoły są bardzo dobrze 
przygotowane do przyjmowania 
sześciolatków do pierwszych klas. 

Począwszy od kadry nauczycielskiej, 
poprzez bazę dydaktyczną, po rozwią-
zania architektoniczne oraz przystoso-
wanie sal i  łazienek do wzrostu dzieci 
i ich pozostałych potrzeb. – Zachęcamy 
rodziców, by posyłali sześciolatki do szkół 
– apeluje zastępca prezydenta Tarnowa, 
Krystyna Latała. 

Ustawowy obowiązek posyłania sze-
ściolatków do szkół obowiązywał będzie 
od 2014 roku. W Tarnowie akurat wtedy do 
szkół pójdą najliczniejsze roczniki ostatnich 
lat, czyli dzieci urodzone w  2007/2008 
roku. – Będą przepełnione klasy w podsta-
wówkach, a  potem ta komasacja nastąpi 
w gimnazjach i szkołach średnich. To jeszcze 
jeden z powodów, dla których warto posyłać 
sześciolatki do szkół już teraz – podkreśla 
Bogumiła Porębska, dyrektor Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.

Te pozostałe powody, to obiektywne 
oceny sześciolatków w szkołach, które ra-
dzą sobie bardzo dobrze i w żaden sposób 
nie tylko że nie odstają od swoich o  rok 
starszych kolegów, ale nawet wyprzedzają 
ich, niejednokrotnie osiągając najlepsze 
wyniki w  klasach. To także zadowoleni 
rodzice. – Rodzice otrzymują obiektywne 
narzędzie w postaci badania predyspozycji 
swoich dzieci, na podstawie którego mogą 
podjąć decyzję o posłaniu, bądź nie, dziecka 
do szkoły – mówi Krystyna Latała. – Takie 
badania pięciolatków prowadzą eksperci 
z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
przy ul. Nadbrzeżnej. W  przypadku wątpli-
wości rodzice mogą zlecić powtórne badania.

Poza posłaniem sześciolatków do szkół 
rodzice mogą oczywiście pozostawić dzieci 
w  przedszkolach, mogą też posłać je do 
klas przedszkolnych, jakie przygotowane 
zostały w  kilku tarnowskich szkołach. 
W tym wypadku dzieci przez rok oswajają 
się ze szkołą, a  po roku zaczynają naukę 
w klasie pierwszej.

Sześciolatki do szkół

Jednym zdaniem…

Posłanka Urszula Augustyn, 
członek sejmowej Komisji Edukacji 
Nauki i Młodzieży:

Nie ma wątpliwości, że dziś dzieci 
rozwijają się szybciej i sprawnie poru-
szają się np. w  świecie komputerów. 
Im wcześniej rozpoczyna się edukacja, 
tym łatwiej likwiduje się bariery, rozpo-
znaje zdolności i  rozwija talenty. Tak 
zmieniliśmy podstawę programową, 
by przez zabawę uczyć, zainteresować 
otaczającą rzeczywistością i jak najle-
piej przygotować dzieci do zdobywania 
wiedzy. W liczbach:

W ciągu minionego roku w Tarno-
wie 111 sześciolatków poszło do klas 
pierwszych.

Od dwóch lat konsekwentnie 
wzrasta liczba rodziców posyłających 
sześciolatki do szkół podatkowych.

Szacuje się, że w tym roku w 
tarnowskich szkołach liczba sześcio-
latków w pierwszych klasach zostanie 
zwielokrotniona. 

Rodzice mogą osobiście zapoznać 
się z warunkami nauki w tarnowskich 
szkołach. Wystarczy przyjść na dni 
otwarte organizowane przez podsta-
wówki. Najbliższe odbędą się w:

 * Szkole Podstawowej nr 2 
-  14.03.2012 r. (środa)  
w godzinach 16.00 – 17.30

 * Szkole Podstawowej nr 9 
-  13.03.2012 r. (wtorek) 
w godzinach 9.00 – 12.00

 * 14.03.2012 r. (środa) 
w godzinach 15.00 – 17.00

 * Szkole Podstawowej nr 14 
-  27.03.2012 r. (wtorek) 
w godzinach 16.30 – 18.30
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Coraz więcej rodziców 
jest zainteresowanych 
posyłaniem dzieci do 

oddziałów przedszkolnych 
działających przy szkołach 
podstawowych. Również coraz 
więcej placówek otwiera tego 
rodzaju ofertę. W Tarnowie na 
taki krok zdecydowało się już 
siedem szkół podstawowych. 
To szkoły nr 2,3,5,8,10,11 i 23. 

Propoz ycja utworzenia 
w  podstawówkach oddziałów 
przedszkolnych to wspólna inicjatywa 
dyrektorów szkół i Urząd Miasta. Zdaniem 

dyrektorów placówek, które od nowego 
roku szkolnego przyjmą pięcio i sześciolatki 
to znakomity sposób na przyciągnięcie 
do siebie przyszłych uczniów, bo, jak 
twierdzą, dziecko, które zżyje się ze szkołą, 
najprawdopodobniej w  niej pozostanie. 
Ma to również niebagatelne znaczenie 
w przypadku przesunięcia wieku szkolnego 
dzieci. Będzie im łatwiej zaaklimatyzować 
się w szkole w przyszłości.

Zasada jest prosta - w  każdej szkole 
podstawowej mogą funkcjonować oddzia-
ły przedszkolne. Każdy z nich może liczyć 
do 25 dzieci. Dzieci korzystające z  takiej 
formy opieki mogą przebywać w szkołach 
nawet do dziecięciu godzin. Dobrym 
przykładem jest SP nr 3, gdzie maluchy 
mogą uczestniczyć w zajęciach od 6.30 
do 16.30 – w tym pięć godzin podstawy 
programowej. Zajęcia w oddziałach przed-
szkolnych są bezpłatne. To także szansa na 
złagodzenie skutków zwolnień nauczycieli, 
którzy utracą pracę w związku z likwidacją 
przedszkoli.

61. Grad Aleksandra, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;

62. Gut Klaudia, uczennica Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie;

63. Jeż Kinga, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Tarnowie;
64. Klich Aleksandra, uczennica Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
65. Kosarzycka Beata, uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
66. Kowalik Konrad, uczeń Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie;
67. Kozub Laura, uczennica Szkoły Podstawowej nr 17 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;
68. Krawczyk Wojciech, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 

w Tarnowie;
69. Kuczek Karol, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie;
70. Kułaga Magdalena, uczennica Gimnazjum nr 6 w Tar-

nowie;
71. Kwapniewski Michał, uczeń Technikum nr 11 w Zespole 

Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Tarnowie;
72. Lewicki Mirosław, uczeń Społecznego Gimnazjum Mate-

matyczno-Przyrodniczego w Tarnowie;
73. Marchwicka Gabriela, uczennica Gimnazjum nr 2 

w Tarnowie;
74. Mędala Kinga, uczennica Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
75. Mleczko Krystian, uczeń Szkoły Podstawowej nr 23 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie;
76. Nowak Paulina, uczennica Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
77. Nytko Patryk, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie;
78. Olchawa Daniel, uczeń Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;
79. Pacura Dawid, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 w Tar-

nowie;
80. Rej Patrycja, uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie;
81. Roczniak Paulina, uczennica Niepublicznego Niepłatnego 

Gimnazjum Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie;
82. Skrzek Władysław, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 

w Tarnowie;
83. Sobarnia Natalia, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 

w Tarnowie;
84. Stanosz Martyna, uczennica Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
85. Stysiał Tomasz, uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego 

w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie;
86. Sumera Krzysztof, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
87. Sysło Martyna, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego 

w Tarnowie;
88. Szczurek Magdalena, uczennica I Liceum Ogólnokształ-

cącego w Tarnowie;
89. Szumlańska Barbara, uczennica Gimnazjum nr 2 

w Tarnowie;
90. Tryba Filip, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie;
91. Tuszyńska Sylwia, uczennica Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
92. Więcek Joanna, uczennica Gimnazjum nr 4 w Tarnowie;
93. Wojnowski Maciej, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie;
94. Wyroba Weronika, uczennica Gimnazjum nr 11 w Tar-

nowie;
95. Zyznar Magdalena, uczennica II Liceum Ogólnokształcące-

go w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie;
96. Żeleźnik Maciej, uczeń Gimnazjum nr 6 w Tarnowie;
97. Żurowska Klaudia, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 

w Tarnowie

Przedszkole przy ul. Okrężnej 
będzie działać jeszcze przez dwa 
lata. Decyzja o  niezamykaniu 

placówki została podjęta w związku ze 
zmianą rządowych planów dotyczących 
obowiązkowego posyłania sześciolat-
ków do szkoły – taki obowiązek istnieć 
będzie dopiero od września 2014 roku.

Przedszkole nr 27 to jedyne, z czterech 
przeznaczonych do likwidacji, które będzie 
dalej funkcjonować. Z powodów demogra-
ficznych oraz ekonomicznych, w Tarnowie 
od września przestaną działać przedszkola 
nr 9, 22 i 23. Natomiast Szkoła Podstawowa 
nr 19 przekształcona zostanie w placówkę 
niepubliczną niepłatną. Uchwałę intencyj-
ną w tej sprawie podjęli radni podczas sesji 
Rady Miejskiej. 

Kontakt do szkół otwierających oddziały 
przedszkolne od 1 września 2012 roku:
* Szkoła Podstawowa nr 2 , ul. Szewska 7
tel. 14 655-73-66, tel. 14 655-73-67
* Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kopernika 10
tel. 14 688-86-58
* Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Skowronków 8
tel. 14 621-22-60
* Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Bitwy pod Studziankami 5, 14 621-19-00
* Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Niedomicka 20, tel. 14 626-69-58
* Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Mościckiego 177a, tel. 014 622-15-85
* Szkoła Podstawowa nr 23
os. Legionów H. Dąbrowskiego, tel. 14 622-32-21
Wszelkie informacje na temat propozycji dotyczą-
cych oddziałów przedszkolnych można znaleźć na 
pod adresem https://nabor.progman.pl/tarnow.html.

Przedszkole w szkole 

Przedszkole nr 27 zostaje



marzec 2012 r.

TARNÓW. PL14 GŁOSEM RADNYCH

Biorąc pod uwagę zakres działań, jedną z kluczowych 
komisji Rady Miejskiej w Tarnowie jest Komisja Rozwoju 
Miasta i Spraw Komunalnych, której przewodniczącą jest 
radna Małgorzata Mękal. Członkami Komisji są: Piotr 
Augustyński, Anna Czech, Grzegorz Kądzielawski, 
Jakub Kwaśny, Jacek Łabno, Janusz Małochleb, Jan 
Niedojadło i Anna Rafińska.

Komisja zajmuje się: tworzeniem strategii i realizacją 
wieloletnich programów rozwoju miasta, ładem i plano-
waniem przestrzennym, budownictwem i  architekturą, 
ochroną środowiska, gminnymi drogami, ulicami, mostami 
i placami oraz organizacją ruchu drogowego, gospodarką 
nieruchomościami, wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, 
zaopatrzeniem w  energię, lokalnym transportem zbio-
rowym, komunalnym budownictwem mieszkaniowym, 
cmentarzami komunalnymi oraz inwentaryzacją i gospo-
darowaniem mieniem.

W bieżącym roku Komisja Rozwoju Miasta i Spraw 
Komunalnych wystosowała wniosek do Prezydenta 

o podjęcie debaty na temat 
mieszkalnictwa w Tarnowie 
oraz o powołanie zespołu ds. 
wspierania rodzimej przed-
siębiorczości. Z  inicjatywy 
Przewodniczącej Komisji 
odbyło się wiele spotkań 
przedstawicieli UM Tarnowa 
z  przedsiębiorcami, a  te-
raz przygotowywana jest 
konferencja na temat szans 
i barier w rozwoju technologii 
w tarnowskich firmach.

Posiedzenia Komisji, 
otwarte dla każdego miesz-
kańca, odbywają się zawsze 
we wtorki przed sesją Rady 
Miejskiej o godzinie 14.30. 

Grzegorz Światłowski

Lutową sesję Rady Miejskiej w Tar-
nowie zdominowały tematy oświatowe. 
Emocje wzbudziły projekty uchwał 
mówiące o likwidacji trzech przedszkoli 
publicznych oraz Szkoły Podstawowej nr 
19. Po dyskusji i wymianie argumentów 
radni uchwalili likwidację w/w placówek.

Zarówno w  przypadku szkoły, jak 
i  przedszkoli, kluczową rolę odegrała de-
mografia, a dokładnie ciągły od kilkunastu 
lat spadek liczby urodzeń oraz trendy 
wskazujące, że w najbliższej przyszłości nic 
się w tej materii nie zmieni. 

W  przypadku SP nr 19 niebagatelną 
rolę odgrywały także koszty. To najdroższa 
w utrzymaniu szkoła podstawowa ze wszyst-
kich w Tarnowie. Wydatki na jednego ucznia 

dwukrotnie przekraczają otrzymywaną sub-
wencję. Z roku na rok uczy się tu coraz mniej 
dzieci, coraz mniejszy jest też odsetek uczniów 
z rejonu, a nawet z Tarnowa. Te racjonalne 
argumenty przeważyły i podjęliśmy uchwałę 
o likwidacji szkoły. Uczniom zapewniamy miej-
sca w wybranych przez rodziców szkołach nr 1 
lub 17. Dla nauczycieli i pozostałych pracowni-
ków szkoły zabiegać będziemy o zapewnienie 
miejsc pracy w innych szkołach.

Ekonomiczne aspekty zdecydowały 
także o likwidacji trzech przedszkoli: nr 9, 
22 i 23. Miasto w pełni utrzymuje wszystkie 
publiczne przedszkola – jest ich 28 – oraz 
w  75% przedszkola niepubliczne – tych 
jest 9, łożąc niebagatelne kwoty. Stawka za 
przedszkole jest z kolei jedną z najniższych 

w Polsce. W kontekście wysokich kosztów 
oraz ubywającej liczby dzieci, a także obo-
wiązkowego pójścia sześciolatków do klas 
pierwszych już za 2 lata, decyzja radnych 
jest zrozumiała. Tym bardziej, że wkrót-
ce oddane zostanie nowoczesne i  duże 
przedszkole przy Olszynowej. Oczywiście 
wszystkie dzieci znajdą miejsca w  przed-
szkolach najbliższych miejscu zamieszkania 
lub wybranych przez rodziców. 

Podczas sesji na sali pojawili się także 
kibice ZKS Unia Tarnów z apelem do prezy-
denta i radnych o pomoc w ratowaniu ma-
jącej kłopoty finansowe sekcji piłki nożnej.

Grzegorz Światłowski
przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie

Kwestionariusz 

Radni prywatnie
Imię i  nazwisko: Piotr Au-
gustyński
Główna cecha mojego charak-
teru: Rzetelność
Cechy, których szukam u ko-
biet: Wszystkie poszukiwa-
ne przeze mnie ma moja 
małżonka 
Co cenię u  przyjaciół: Bez-
interesowność, szczerość

Moja główna wada: Zbytnia ciekawość i za dużo gadam
Moje ulubione zajęcie: „Grzebanie” w  samochodzie 
i majsterkowanie

Moje marzenie o  szczęściu: Jestem szczęśliwy i  oby 
jak najdłużej
Kim chciałbym być, gdybym nie był tym kim jestem: 
Architektem albo podróżnikiem
Słowa, których nadużywam: Tarnowianie, Platforma
Ulubieni bohaterowie literaccy: Chyba nie mam, choć 
mógłby to być Ernest Nemeczek
Ulubienie bohaterowie życia codziennego: Rodzina, prof. 
Władysław Bartoszewski i Kazik Staszewski
Czego nie cierpię ponad wszystko: Kłamania prosto 
w oczy i brudu na ulicach
Błędy, które najłatwiej wybaczam: Najłatwiej stylistycz-
ne i interpunkcyjne oraz te do których się przyznasz
Dar natury, który chciałbym posiadać: Umieć odpowie-
dzieć na wszystkie pytania … ale czy warto?
Moje życiowe motto: „Don’t worry be happy”

Szanse i zagrożenia w tarnowskiej oświacie

Za drzwiami Komisji…

Małgorzata MĘKAL: - Człon-
kowie komisji uczestniczyli ak-
tywnie w tworzeniu „Strategii 
Tarnowa na lata 2012-2020”, 
a ja byłam inicjatorem zawar-
cia wspólnych postulatów 
w  strategii Miasta Tarnowa 
i powiatu tarnowskiego. 

Sesja trudnych decyzji. Likwidacja trzech przed-
szkoli i  jednej szkoły, przekształcanej na szkołę 
niepubliczną. Nie możemy nie uwzględniać przyczyn 
demograficznych i ekonomicznych. Ważne, że miejsca 
w  innych przedszkolach czekają, a  szkoła ma szanse 
dobrze zafunkcjonować w nowym kształcie.

Jerzy Hebda
Przewodniczący klubu  

Tarnowianie

Najistotniejszymi, trudnymi decyzjami podjętymi 
na sesji  były uchwały o kontynuacji procesu restruktury-
zacji tarnowskiej oświaty. Są to decyzje konieczne, choć 
niepopularne, a ich podjęcie świadczy o odpowiedzial-
ności radnych za publiczne finanse i budżet miasta. 

Bartłomiej Babuśka
Przewodniczący klubu  

Platforma Obywatelska

Ostatnia sesja przebiegała pod znakiem likwida-
cji szkół i przedszkoli. Koło radnych SLD sprzeciwiło się 
likwidacji SP 19 oraz trzech tarnowskich przedszkoli. 
Istotną sprawą był również fakt braku jakichkolwiek 
działań naprawczych na tarnowskich drogach. Nie-
którzy radni zorientowali się, że głosując za pospieszną 
likwidacją TZDM pozbawili miasto istotnego narzędzia.

Jakub Kwaśny
Przewodniczący klubu Sojusz 

Lewicy Demokratycznej

Zadłużenie miasta niebezpiecznie rośnie. Należy 
racjonalnie wydawać środki finansowe, jednak nie 
można tego realizować poprzez likwidację placówek 
oświatowych.

Anna Czech
Przewodnicząca klubu PiS

Rozpoczynamy cykl informacji poświęconych tarnowskiej Radzie Miejskiej i radnym. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz 
Światłowski prezentować będzie najważniejsze przedsięwzięcia oraz inicjatywy radnych, ich samych w zabawnym kwestionariuszu 
(w układzie alfabetycznym) oraz prace poszczególnych Komisji Rady.
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Dokładnie 298 tysięcy 991 złotych 
i 88 groszy – tyle pieniędzy osta-
tecznie trafiło z Tarnowa na konto 

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Uroczyste podsumowanie XX 
jubileuszowego finału akcji Jurka Owsia-
ka odbyło się w tarnowskim magistracie. 

Wszystkim osobom, podmiotom oraz in-
stytucjom, które wsparły WOŚP podziękowali 

organizatorzy – prezes Stowarzyszenia Tarno-
wianie Bogusław Placek oraz przedstawiciele 

sztabów: Tarnowskiego Sztabu WOŚP – Agata 
Grudzień i Magdalena Siedlik oraz Piotr 
Kukułka ze Szkoły Szczepanika.

Wypalone w specjalnych piecach 
węgierskich, podczas finału akcji na rynku, 
wielkoorkiestrowe serca powędrowały do 
wolontariuszki – rekordzistki. Angelika Ką-
dziołka ze Szkoły Szczepanika zebrała do 
puszki 2580 zł! Znakomite wyniki osiągnęli 

także Jakub Kieroński z Gimnazjum Nr1– 
2400 zł. i policjantka Angelika Primowicz 

– 2070 zł. Kolejne serce trafiło do Zakładu 
Karnego przy ul. Konarskiego, ostatnie zaś 
zostanie wysłane do Jurka Owsiaka.

W tym roku na rzecz tarnowskiego 
finału WOŚP pracowało 850 wolontariuszy. 
Wartość sprzętu medycznego przekazane-
go do Tarnowa przez WOŚP we wszystkich 
latach jej działania to ponad milion złotych.

Blisko 300 tysięcy dla WOŚP 

Listy gratulacyjne otrzymali przedsta-
wiciele następujących firm i instytucji: 
 - Komenda Miejska Policji
 - Komenda Miejska Straży Pożarnej
 - Pogotowie Ratunkowe
 - tarnowski hufiec ZHP
 - Zakład Karny przy ul. Konarskiego
 - firma ochroniarska Cerber

 - Bank PEKAO S.A.
 - Auto Moto Klub
 - Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 - Radio RDN
 - Agencja reklamowa Elefant
 - Marcin Walkowicz z RDN Małopolska
 - Jednostka Ratownictwa Chemicz-
nego

Zbliża się 682. rocznica lokacji Tarnowa. Tradycyjnie już po raz piąty 
urodziny miasta zostaną zainaugurowane słodką imprezą z udziałem 
maluchów ze wszystkich tarnowskich przedszkoli.

Dzieci to najważniejsi uczestnicy inauguracji obchodów, które rozpoczną się 
7 marca pod pomnikiem Władysława Łokietka. To z tego miejsca na rynek uda 
się barwny korowód postaci historycznych, z samym królem oraz hetmanem 
Janem Tarnowskim na czele.

Po dotarciu na płytę rynku najmłodsi zaprezentują przygotowany specjalnie 
na tę okazję program artystyczny. Nie obędzie się bez słodkiego poczęstunku, 
chorągiewek z herbem Tarnowa oraz baloników w barwach miasta napełnionych 
helem, które na zakończenie zostaną wypuszczone w niebo.

Urodziny na słodko

Kolejną część obchodów urodzin miasta zaplanowano na 14 marca 
na godz. 17.00. W Teatrze im. L. Solskiego odbędzie się wtedy uroczysta 
gala, podczas której wręczony zostanie tytułu „Ambasador Tarnowa” oraz 
dziennikarskie „Weny”.

Ponad 37% z Twojego podatku do-
chodowego za rok 2011 wraca do miejsca 
Twojego zamieszkania i  zasila budżet  
gminy. Pracujesz, uczysz się i  mieszkasz 
w Tarnowie, a jesteś zameldowany gdzie 
indziej, nic straconego. Możesz  zdecydo-
wać, na co zostaną przeznaczone Twoje 
podatki. 

Jak to zrobić?

Zgodnie z prawem w przypadku podatku 
PIT miejscem rozliczania się osoby fizycznej 
jest urząd skarbowy właściwy według miejsca 
zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku 
podatkowego. W Tarnowie mogą się więc 
rozliczać wszystkie te osoby, które mieszkają 
w naszym mieście, ale nie są tutaj zameldowa-
ne. Żeby podatek pozostał w mieście, wystarczy 
złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym dla 
miejsca zamieszkania w Tarnowie (I lub II US) 
formularz ZAP-3 http://www.mf.gov.pl/_files_/
podatki/formularze_podatkowe/nip_2012/
zap_3_.pdf, w  którym wskaże się dla celów 
podatkowych tarnowski adres zamieszkania. 
Wypełnienie formularza zajmuje maksymalnie 
10 minut !

Dbaj o swój DOM – 
płać podatki w Tarnowie!
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Organizacje pożytku publicznego 
(OPP) to niezwykle ważna forma 
aktywności obywatelskiej. Ich 

działalność stanowi cenne uzupełnienie 
pracy miejskich instytucji zajmujących 
się m.in. pomocą potrzebującym. Aby je 
wspomóc nie trzeba robić wiele - wystar-
czy przekazać jeden procent swojego 
podatku. 

Przy wypełnianiu rozliczeń podatko-
wych warto pamiętać zwłaszcza o  lokal-
nych OPP. To podmioty, które prowadzą 
działalność na rzecz ogółu społeczności lub 
określonej grupy znajdującej się szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

1 % podatku warto przekazać. Nie tylko 
dlatego, że dzięki temu sami decydujemy 
o  tym, kto go dostanie (jeśli nie przekaże-
my 1 % organizacji pożytku publicznego, 
pieniądze i tak zabierze fiskus, i to państwo 

zdecyduje, jak je wydać). Przede wszystkim 
dlatego, że tak możemy wesprzeć bliski 
naszemu sercu szlachetny cel i  lokalną 
inicjatywę społeczną. Duże ogólnopolskie 
organizacje najprawdopodobniej otrzymają 
duże wsparcie podatników z  całego kraju. 
Na taką pomoc nie mogą liczyć organizacje 
lokalne. I to o nich, jako mieszkańcy Tarnowa, 
powinniśmy pomyśleć w pierwszej kolejności 
– mówi dyrektor Centrum Spraw Społecz-
nych Magdalena Osiak. 

OPP stanowią ok. 14% wszystkich 
organizacji pozarządowych w Tarnowie. 
W ubiegłym roku ich liczba zwiększyła się 
o dwie (Tarnowska Akademia Futsalu i Fun-
dacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji). 
Tarnowskie OPP otrzymują rocznie ok 2,5 
miliona złotych z 1%, najwięcej, bo około 
miliona – Caritas. W skali kraju natomiast 
podatnicy przekazują ok 360 milionów zł 
dla 7 tysięcy organizacji.

Wykaz tarnowskich organizacji po-
żytku publicznego na stronie http://www.
tarnow.pl/index.php/pol/Miasto/Aktual-
nosci-tarnowskie/Zostaw-1-w-Tarnowie.

Skrócenie czasu rejestracji, 
a tym samym zmniejszenie ko-
lejek przy okienkach, uspraw-

nienie pracy lekarzy w  gabinetach 
oraz szybszy przepływ informacji 
niezbędnych do postawienia dia-
gnozy. To najważniejsze spodzie-
wane efekty zakupu nowoczesnego 
serwera przez Zespół Przychodni 
Specjalistycznych w Tarnowie.

- Podjęcie decyzji o zakupie wynikało ze 
stałego wzrostu liczby świadczeń medycz-
nych w naszych przychodniach, wzrasta-
jących wymogów Narodowego Funduszu 
Zdrowia co do sprawozdawczości oraz 
zmian w prawie medycznym. Stary serwer 
już sobie nie radził – wyjaśnia Artur Asztabski, 
dyrektor ZPS. – Ale przede wszystkim istotna jest 
poprawa jakości obsługi pacjentów, a tą zapew-
nia stały rozwój informatyczny ZPS.

Kolejnym krokiem mającym ułatwić 
pacjentom dostęp do świadczeń me-
dycznych oferowanych przez ZPS będzie 

możliwość zdalnej rezerwacji usług np. 
w  przypadku badań zdrowotnych finan-
sowanych przez Urząd Miasta Tarnowa. 
Usługa zostanie udostępniona posiada-
czom Karty Miejskiej – będą mieć oni do 
dyspozycji osobna pulę, w  ramach której 
będzie można wybrać najbardziej odpo-

wiadający termin wizyty. Dodatkowo, tam 
gdzie pozwolą na to przepisy prawne, udo-
stępniona zostanie możliwość rejestracji do 
lekarzy specjalistów.

Koszt inwestycji to 320 tysięcy zło-
tych, 100 tysięcy przekazał tarnowski 
magistrat.

Informatyzacja służy pacjentom
W ZPS jest 180 kom-

puterów połączonych 
w  jedną, kompatybilną 
sieć. Lekarze mają na-
tychmiastowy dostęp 
do wyników badań ana-
litycznych i  diagnostycz-
nych oraz wgląd w histo-
rię choroby. W rejestracji 
łatwo i szybko wyszukać 
można wolne terminy, 
a kiedyś trwało to nawet 
kilkanaście minut. 

Zostaw 1% w Tarnowie

Podatnik może wybrać tylko jed-
no(!) stowarzyszenie lub fundację któ-
rej działalność chce wesprzeć. Wybie-
rając taką instytucję należy sprawdzić, 
czy ma ona status organizacji pożytku 
publicznego. To absolutnie konieczne, 
bo tylko takiej organizacji można prze-
kazać swój 1 proc. podatku.

Ponad 60 przebadanych osób. 
To wymierny efekt bezpłatnych ba-
dań przeprowadzonych w  związku 
z Dniem Walki z Rakiem. Profilaktycz-
na akcje raka skóry przeprowadzono 
w Zespole Przychodni Specjalistycz-
nych w Tarnowie.

Dermatolodzy dokonywali der-
matoskopowej oceny znamion bar-
winkowych pod kątem ewentualnego 
wykrycia czerniaka, wyjątkowo zło-
śliwego nowotworu. U  14 pacjentów 
wykryto zmiany zakwalifikowane do 
chirurgicznego usunięcia.

W większości przypadków zmiany 
nie były groźne. Jednak w 14 powsta-
ło podejrzenie nowotworu. – Liczba 
zachorowań na czerniaka zwiększa się 
z roku na rok. W naszym kraju większość 
osób zgłasza się do lekarza, gdy zmiany 
są już w  zaawansowanym stadium, 
w konsekwencji liczba chorych umiera-
jących na czerniaka jest bardzo duża. 
Dlatego tak ważna jest profilaktyka, 
wczesne rozpoznanie –mówi Artur 
Asztabski, dyrektor ZPS.

Bezcenna 
profilaktyka 
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Większość z zaplanowanych na 
ten rok konkursów dla orga-
nizacji pozarządowych została 

rozstrzygnięta. Z budżetu miasta otrzy-
mały one w sumie prawie dwa miliony 
złotych na działania z zakresu kultury, 
sportu, zdrowia, pomocy społecznej 
oraz edukacji. 

Od kilku lat coraz większym zaufaniem 
cieszy się powierzenie części zadań dla 
mieszkańców organizacjom pozarządo-
wym. Dzięki bliskiemu kontaktowi z miesz-
kańcami, dobrej znajomości potrzeb i ocze-
kiwań, kreatywności i często pasji organiza-
cje są dla samorządu ważnym partnerem. 
Wspieramy tego rodzaju cenne inicjatywy, 
to ważny krok w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego i  jeden z  priorytetów zapi-

sanych w strategii rozwoju Miasta – Tarnów 
2020 – mówi zastępca prezydenta Dorota 
Skrzyniarz. Na pierwszą turę konkursów 
wpłynęło 121 wniosków. Uznanie panelu 
ekspertów uzyskało 50 z nich.

Największe dotacje przeznaczono na 
zadania z  zakresu zdrowia i  opieki spo-
łecznej. Partnerami samorządu będą m.in. 
Stowarzyszenie „U Siemachy” (prowadzenie 
specjalistycznej placówki opiekuńczo–wy-
chowawczej wsparcia dziennego, prowa-
dzenie punktu konsultacyjnego oraz telefo-
nów zaufania dla mieszkańców w trudnych 

sytuacjach), Caritas Diecezji 
Tarnowskiej („Pomoc oso-
bom bezdomnym z Domu 
dla Bezdomnych Mężczyzn 
oraz „Zapewnienie dzie-
ciom i młodzieży z  rodzin 
dysfunkcyjnych opieki, 
pomocy w nauce, organi-
zacji wolnego czasu i zajęć 
sportowych oraz rozwoju 
zainteresowań poprzez 
prowadzenie świetlic śro-
dowiskowych”) oraz Sto-
warzyszenie „Kropla” („Edu-
kacja prozdrowotna. Działania edukacyjne 
w zakresie transplantacji i dawstwa szpiku 
kostnego oraz pozyskiwania honorowych 
dawców szpiku”).

Z  wydarzeń kulturalnych dofinanso-
wanie otrzymały m.in. Tarnowska Orkiestra 
Kameralna na organizację cyklu koncertów 
w 2012 roku, Dziewczęcy Chór Katedralny 
„Puellae Orantes” na nagranie i promocję 
albumu CD „Ave Maria” oraz Chłopięcy chór 
Katedralny „Pueri Cantores Tarnovienses” na 
promocję kultury polskiej podczas koncer-
tów w kraju i za granicą. Z kolei programy dla 
osób powyżej 55. roku życia, przy pomocy 
środków z budżetu miasta, realizować będą 
tarnowskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. 
UTW przy Małopolskiej Wyższej Szkole 
Ekonomicznej otrzymał dofinansowanie na 
program „Czas wolny z Pegazem w tle”, zada-
nie  „Tarnów w obiektywie seniora” zrealizuje 
UTW przy fundacji „Kromka chleba”.

Ponad 700 tys. zł trafiło do organizacji 
sportowych, głównie na organizację zajęć 
z zakresu sportu dzieci i młodzieży. Najwięk-
sze dofinansowanie na programy wspoma-
gające rozwój sportowych talentów oraz 
szkolenie dzieci i  młodzieży uzdolnionej 
sportowo przyznano Pałacowi Młodzieży 
(piłka ręczna, koszykówka, wspinaczka, 
judo), Unii Tarnów (piłka nożna, koszykówka, 
lekka atletyka) oraz MKS Tarnovia (piłka noż-
na, tenis stołowy oraz wspinaczka sporto-
wa). Na wsparcie mogą liczyć również m.in. 

drużyny ligowe: piłki ręcznej, piłki nożnej, 
koszykówki oraz siatkówki.

Z  zakresy edukacji dofinansowanie 
otrzymały KCEM „Kana”, Ludowy Klub 
Jeździecki, Związek Harcerstwa Polskiego, 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 
Szkoły Sportowej w Tarnowie oraz Fundacja 
im. Jana Szczepanika.

Pełna lista podmiotów, które uzyska-
ły dofinansowanie wraz z  zadaniami do 
realizacji w  2012 roku znajduje się pod 
adresem http://www.tarnow.pl/index.php/
pol/Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Wspol-
praca-z-organizacjami-pozarzadowymi/
Zestawienie-wnioskow-wyniki-2012.

Pieniądze dla pozarządówek 

Pozarzadówki w liczbach
Liczba podmiotów, które otrzymały 
doatację:
Kultura - 24
Edukacja - 5
Sport - 31
Zdrowie i opieka społeczna – 21
Kwoty przeznaczone na wsparcie 
projektów:
Kultura – 265 500
Edukacja - 20 000
Sport - 712 000
Zdrowie i opieka społeczna – 975 010

Kolejne z zaplanowanych na ten 
rok konkursów dla organizacji po-
zarządowych zostaną ogłoszone na 
przełomie marca i kwietnia. Pierwszy 
z  nich obejmować będzie zadania 
z  zakresu prowadzenia, w  formie 
wyjazdowej i  stacjonarnej wakacyj-
nych zgrupowań sportowych, naboru 
i  selekcji dzieci i młodzieży do sekcji 
klubów sportowych działających na 
terenie Tarnowa. Drugi dotyczyć będzie 
organizacji wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków 
zamieszkałych za granicą z elementami 
edukacji, turystyki, ekologii i wychowa-
nia patriotycznego. Szczegóły będzie 
można znaleźć na www.tarnow.pl

Do MOPS-u przez Internet
Aby skontaktować się z  pracow-

nikami i śledzić na bieżąco działalność 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
nie trzeba się w nim osobiście pojawiać. 
Od niedawna działa bowiem strona 
internetowa ośrodka, na której można 
znaleźć wszystkie niezbędne informacje.

Nowa strona dostępna jest pod adre-
sem www.mops.tarnow.pl. Zamieszczane 
są na niej wszystkie wymagane informacje 
dotyczące działalności jednostki oraz bie-
żące wydarzenia. Można również pobrać 
wnioski w  formie elektronicznej, które 
należy następnie wypełnić i wydrukować. 

Działa takżę poczta, która umożli-
wia lepszy kontakt z  pracownikami jak 
i z samym MOPS-em. Każdy pracownik ma 
swoją osobistą skrzynkę pocztową, na którą 
można przesyłać zapytania oraz informacje 
związane z zagadnieniami, którymi się zaj-
mujemy – mówi dyrektor MOPS-u Dorota 
Krakowska. Oprócz indywidualnych ad-
resów można korzystać również z głównej 
skrzynki mops@mops.tarnow.pl.
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Kontynuując nasze rozważania 
na temat gospodarki odpadami 
w  Tarnowie chcielibyśmy zwró-

cić uwagę na analizę modeli możliwych 
do zastosowania docelowo w  naszym 
mieście. Zaczynając od zbiórki odpadów 
postaramy się przedstawić zalety i  wady 
poszczególnych działań. 
 -  zbiórka wieloworkowa (wielopojem-

nikowa). W tym systemie różne frakcje 
odpadów surowców wtórnych zbierane 
są do oddzielnych kolorowych worków/
pojemników. Sprawdza się głównie 
w  zabudowie jednorodzinnej. Zaletą 
tego systemu jest uzyskiwanie kilku frak-

cji odpadów, ułatwie-
nie odzysku i  recy-
klingu, brak koniecz-
ności organizowania 
specjalnych punktów 
selektywnego zbie-
rania odpadów i ła-
twość wprowadzenia 
w zabudowie jedno-
rodzinnej. Do wad 
systemu możemy 
zaliczyć konieczność 
zaangażowania wła-
ścicieli (posiadaczy) 
posesji, stosunkowo 
duża powierzchnia do ustawienia po-
jemników, wyższy koszt transportu dla 
każdej frakcji oraz konieczność odbioru 
od każdego wytwarzającego, trudny do 
skutecznego zastosowania w  zabudo-
wie wielorodzinnej wysokiej, 

 -  pojemniki w „gniazdach”. System podobny 
do opisanego powyżej, stosowany tam, 
gdzie jest odpowiednie miejsce do utwo-
rzenia „gniazda” – ustawienia kilku koloro-
wych pojemników „igloo”, (”dzwonów”). 
Zaletą systemu jest ułatwienie odzysku 
i  recyklingu, oddziaływanie na świado-
mość ekologiczną także osób niezaan-
gażowanych bezpośrednio w segregację 
odpadów. Trudnością jest znalezienie 
odpowiednio dużego placu z dojazdem 

i konieczność znalezienia dodatkowych 
środków na zakup pojemników, 

 -  zbiórka dwupojemnikowa (podział na 
frakcje suchą i  mokrą): podobny do 
obecnie funkcjonującego w Tarnowie. 
Osobno zbierane są „suche” surowce 
wtórne (papier i tektura, szkło, tworzy-
wo sztuczne, metale) oraz „mokre” pozo-
stałe odpady. Zaletą tego systemu jest 
bardzo łatwe gromadzenie odpadów 
(tylko dwa pojemniki) nawet w niewiel-
kich gospodarstwach domowych, w tym 
w zabudowie wielorodzinnej oraz prosty 
transport. Wadą: pomimo prostoty, 
wymaga jednak zaangażowania korzy-
stających, a odpady wymagają dalszego 
sortowania na poszczególne rodzaje,

„Tona makulatury to 17 uratowa-
nych drzew. Czy nadal chcesz wydruko-
wać tę stronę?” – spotkali Państwo taki 
komunikat przy próbie drukowania? 
Zachęcanie do zastanowienia nad 
problemami środowiska coraz częściej 
przekazywane jest także w internecie.

Ostatnio portal Onet wzbogacił się 
o nową sekcję, w której użytkownicy znajdą 
interesujące materiały związane z  siecią 
Natura 2000. Europejska Sieć Ekologiczna 
Natura 2000 to forma ochrony składników 
różnorodności biologicznej wdrażana 
od 1992 r. na terenie wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Program 

Natura 2000 wprowadza inne rozwiązania, 
niż tradycyjna ochrona przyrody, bazując 
na harmonijnym łączeniu ochrony i użyt-

kowania środowiska. Celem sieci jest 
stworzenie warunków, które umożliwią 
rozwój gospodarczy przy jednoczesnym 

Co dalej z odpadami? (cz. 9)

Ekologia
w Internecie

Schemat docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
pochodzącymi od mieszkańców Tarnowa (oprac. Savona Project) 
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 -  system „Ekobudka”. Nieznany w Tarno-
wie sposób zbierania odpadów w pa-
wilonach kontenerowych postawionych 
w miejscach dotychczasowych altanek 
śmieciowych. Korzyścią jest uzyskiwanie 
wielu wyselekcjonowanych frakcji od-
padów, ułatwienie odzysku i recyklingu 
oraz oddziaływanie na świadomość 
ekologiczną. Do wad można zaliczyć 
konieczność ponoszenia nakładów 
inwestycyjnych, przeznaczenia miej-
sca pod „Ekobudkę”, zaangażowania 
użytkowników nieruchomości, wyższe 
koszty eksploatacyjne (zatrudnienie 
osoby sortującej), a także wymóg uzy-
skiwania szeregu uzgodnień , pozwoleń, 
dostępności mediów itp., 

 -  zbiórka jednopojemnikowa (wszystkie 
odpady do jednego kontenera). Naj-
starsza i  najbardziej znana forma po-
zbywania się odpadów. Niskokosztowa 
na  etapie punktów zbiórki i transportu, 
łatwa do prowadzenia. Wady: koniecz-

ność prowadzenia w  późniejszej fazie 
złożonej mechanicznej obróbki odpa-
dów, ograniczone możliwości odzysku 
i  recyklingu (znaczne zabrudzenie od-
padów) i brak przekazu ekologicznego. 

Zebrane odpady przekazywane są 
do dalszego przekształcania i  unieszko-
dliwiania. W  okresie przejściowym, tj. do 
czasu oddania do eksploatacji Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych, cykl życia odpadów planu-
je się następująco:
 -  mechaniczno-biologiczne przekształ-

canie zmieszanych odpadów komu-
nalnych, z  wydzieleniem odpadów 
nadających się w całości lub w części do 
odzysku, 

 -  przetwarzanie selektywnie zebranych 
odpadów zielonych, bioodpadów – wy-
twarzania kompostu wykorzystywane-
go do wspomagania uprawy roślin, 

 -  składowanie odpadów powstających 
w procesie mechaniczno-biologicznego 

przekształcania zmieszanych odpadów 
komunalnych. 

W  stanie docelowym to ostatnie 
ogniwo zostanie zastąpione procesem ter-
micznego przekształcania odpadów z  od-
zyskiem energii lub mechaniczno – biolo-
gicznym przetwarzaniem odpadów. Zespół 
analityczny, biorąc pod uwagę uwarunko-
wania wynikające z  aktualnej sytuacji oraz 
uwzględniając wymogi prawa, w  tym nor-
my europejskie, rekomendował dla Tarnowa 
rozwiązanie polegające na realizacji Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów Ko-
munalnych jako centralnej instalacji regio-
nalnej obsługującej w  zakresie odpadów 
cały tarnowski region gospodarki odpadami 
komunalnymi. Podstawowym założeniem 
systemu przetwarzania odpadów komunal-
nych wytwarzanych w  Tarnowie po stanie 
przejściowym jest kompleksowe spełnienie 
docelowych wymagań prawnych, a  także 
osiągnięcie przed 1 stycznia 2018 r. docelo-
wej infrastruktury gospodarki odpadami. 

zagwarantowaniu, że różnorodność bio-
logiczna, jako wspólne dobro wszystkich 
ludzi, będzie chroniona i szanowana. 

Internauci odwiedzający serwis do-
wiedzą się m.in. jakie są założenia, fakty 
i mity związane z siecią Natura 2000, w jaki 
sposób można ciekawie spędzić wolny czas 
za sprawą geocachingu, który w  naszym 
kraju zdobywa coraz większą popularność. 
Młodzi ludzie będą mogli dowiedzieć się, 
jak można połączyć naukę z  pasją i  jakie 
korzyści przyniesie im wiedza o sieci Natu-
ra 2000. Na portalu umieszczono bogatą 
bazę materiałów multimedialnych, wśród 
których wiele zostało stworzonych przez 
studentów wspierających ideę ochrony 
przyrody. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony: 
portal wiedzy.onet.pl/natura2000, gdzie 
będzie można także wziąć udział w  kon-
kursach z cennymi nagrodami oraz w quizie 
z wiedzy o sieci Natura 2000. Portal został 
stworzony w  ramach kampanii „Natura 

2000. Poczuj to!” i  ma na celu promo-
wanie idei zrównoważonego rozwoju 
poprzez podniesienie poziomu wiedzy 
i  świadomości ekologicznej. Kampania 
jest realizowana przez Generalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w  ramach projektu 
„Złap Równowagę, Odkryj Naturę” współ-
finansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Programu Infra-
struktura i Środowisko. 

Oficjalna strona sieci Natura 2000 jest 
dostępna pod adresem http://natura2000.
gdos.gov.pl/natura2000/index.php?lan-
g=pl. Tam można znaleźć szczegółowe 
dane i aktualny stan obszarów Natura 2000 
w Polsce. 

Przypomnijmy, że także w  najbliż-
szym sąsiedztwie Tarnowa znajdują się 
tereny objęte siecią Natura 2000. To 
„Dolny Dunajec”, który swym zasięgiem 
obejmuje także mały fragment naszego 
miasta, oraz „Biała Tarnowska”. Obszar 

„Dolny Dunajec”, położony we wschod-
niej części woj. małopolskiego, obejmuje 
rzekę Dunajec od zapory w Czchowie do 
ujścia do Wisły oraz ujściowy odcinek 
rzeki Biała Tarnowska, w obrębie miasta 
Tarnowa o powierzchni 22 ha. To ostoja 
wielu gatunków ryb, cennych z przyrod-
niczego punktu widzenia. Ichtiofauna 
Dolnego Dunajca zdominowana jest 
przez ryby karpiowate (brzana, kleń, jelec, 
świnka, ukleja), występuje też głowacica, 
pstrąg potokowy, certa, szczupak, boleń, 
okoń, sandacz i  jazgarz, a także gatunki 
limnofilne: leszcz, płoć, krąp. Znając cele 
i uwarunkowania tworzenia sieci Natura 
2000 nie powinno nas dziwić, że obszar 
„Dolny Dunajec” położony jest tak blisko 
jednej z większych fabryk chemicznych – 
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mości-
cach S.A. To sąsiedztwo pokazuje, że przy 
odpowiedzialnym podejściu możliwe jest 
wspólne funkcjonowanie tak wydawało-
by się rozbieżnych sfer. 
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