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Inżynier geodeta po Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w  Krakowie, mieszkający 
w Pleśnej

Laureat tytułu „Ambasador Tarnowa”, 
który otrzymał z rąk prezydenta Ryszarda 
Ścigały podczas uroczystej gali w  tar-
nowskim teatrze za, jak podkreślono 
w laudacji, m.in. niekwestionowane zasługi 
dla Tarnowa, jakimi są przede wszystkim 
wzmocnienie pozycji największego przed-
siębiorstwa w  regionie – utworzenie na 
bazie Azotów Tarnów mocno liczącej się 
grupy chemicznej w  tej części Europy, 
wsparcie kierowanego przez niego resortu 
dla powstającego Centrum Bezpiecznych 
Technologii oraz skuteczny lobbing na rzecz 
pomocy znajdującym się w trudnej sytuacji 
Zakładom Mechanicznym. 

W  latach 1989-1997 prywatny przed-
siębiorca, jednocześnie radny i  zastępca 
wójta Gminy Pleśna. Od 1999 do 2000 roku 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 
odpowiedzialny za budżet, finanse i  inwe-
stycje. W tym czasie także konsultant Banku 

Światowego, 
p r z e w o d n i -
czący Komite-
tu Sterujące-
go Programu 
PHARE - Inredi 
Tourin III oraz współautor Małopolskiego 
Programu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Od 2001 r. poseł Platformy Obywa-
telskiej na Sejm RP IV kadencji. W  latach 
2004-2006 przewodniczący Platformy 
Obywatelskiej w Małopolsce. W 2005 roku 
został posłem na Sejm RP V kadencji. 

Od 16 listopada 2007 roku do 8 listo-
pada 2011 roku minister Skarbu Państwa. 
Od 2011 roku poseł na Sejm VII kadencji. 
Pracuje w sejmowej Komisji Regulamino-
wej i Spraw Poselskich. 

Ryszard Jaźwiński

„Wena” za nie-
nachalną , ale i nie-
banalną promocję 
Tarnowskiej Nagro-
dy Filmowej – kul-
turalnej wizytówki 
Tarnowa na ante-
nie radiowej Trójki, 
a także poza falami 
eteru.

Absolwent studiów dziennikarskich na 
Uniwersytecie Warszawskim. Jeden z najwy-
bitniejszych znawców kina w Polskim Radiu. 
Wielokrotny juror Tarnowskiej Nagrody Fil-
mowej. W Programie III Polskiego Radia od 
1991 roku – to wciąż jego pierwsze miejsce 
pracy. Dziennikarz, obserwator, juror, mo-
derator spotkań z filmowcami.

Autor wielu wywiadów z gwiazdami 
i autorytetami kina. Z wieloma z nich mocno 
zaprzyjaźniony. Od 1997 roku jest autorem 
audycji „Trójkowo, filmowo”, trzykrotnie 
nominowanej do prestiżowej Nagrody Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej (w każdej 
edycji od początku jej istnienia) i wreszcie 
uhonorowanej Nagrodą w 2010 roku. 

Od kilkunastu lat odwiedza Tarnów 
jako juror Tarnowskiej Nagrody Filmowej. 
W trakcie jej trwania nie tylko nadaje z Tar-
nowa  festiwalowe studio, ale także prowa-
dzi spotkania z filmowcami tuż po projek-
cjach konkursowych w kinie Marzenie. 

Marcin Pulit

„Wena” za de-
terminację w  re-
alizacji misji radia 
publicznego, szcze-
gólnie na falach 
101,0 FM – progra-
mu nadawanego 
wyłącznie dla re-
gionu tarnowskie-
go.

Rocznik 1970. Absolwent Wydzia-
łu Filozoficzno – Historycznego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, ukończył 
podyplomowe studia z  zarządzania 
i finansów w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. 

Pracę w  mediach zaczynał w  1994 
w Radiu Dobra Nowina, potem przez lata 
związany z Radiem Kraków, przez trzy lata 
z Gazetą Krakowską. 

Był dyrektorem Biura Spółki Kraków 
Airport. Członek Rady Nadzorczej Pol-
skiego Wydawnictwa Muzycznego. Od 
30 czerwca tego roku prezes Zarządu 
Radia Kraków S.A. 

Jak twierdzi - priorytetem dla publicz-
nego radia jest dostarczanie mieszkańcom 
rzetelnej, lokalnej informacji i publicystyki. 
Bez mocnego oddziału ze specjalnym, 
oddzielnym programem dla Tarnowa, po-
wiatu tarnowskiego i dąbrowskiego byłoby 
to niemożliwe.

Marta Tutaj

„Wena” za umie-
jętność łączenia po-
dróżniczej pasji z pro-
fesjonalnym dzienni-
karstwem.

Urodzona w 1961 
w  Tarnowie. Absol-
wentk a I I I  L iceum 
Ogólnokształcącego 
oraz Uniwersytetu 
Śląskiego na kierunku kulturoznawstwo - 
filmoznawstwo. 

W pierwszych latach po studiach pra-
cowała m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury, 
Filmotece oraz Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej. Od 1990, z  przerwą na 
pracę w  latach 1993-1996 w „Gazecie 
Wyborczej” - filia w Tarnowie, zatrudniona 
w „Temi”.

Publikowała w  pismach „Prószyński 
i  S-ka”. W  1990 roku zdobyła nagrodę 
w konkursie na opowiadanie miesięcznika 
„Fantastyka”, w 2003 roku zajęła III miejsce 
w  ogólnopolskim konkursie dziennikar-
skim „Obywatel Reporter”. Jest także autor-
ką dwóch wystaw fotograficznych: „Miesz-
kańcy Wysp” - Muzeum Etnograficzne oraz 
„Kamienna Poduszka” – Klub Podróżnika. 
Uwielbia podróże, które sama organizuje. 
Zwiedziła mi.in Kenię, Tanzanię, Indie, 
Nepal, Indonezję, Australię, Peru, Ekwador, 
Wyspy Galapagos, a także Oman i Syrię.

Ambasador Tarnowa
Aleksander Grad 

W wypełnionym po brzegi Tarnowskim 
Teatrze, podczas Gali Urodzinowej miasta, wręczono 
nagrody „Ambasador Tarnowa” oraz „Weny” dla 
dziennikarzy. W uroczystości wzięli udział mieszkań-
cy oraz przedstawiciele władz, parlamentarzyści, 
radni wojewódzcy i miejscy, jak również szefowie 
firm i instytucji. Główną nagrodą wręczoną podczas 
Gali był tytuł oraz statuetka „Ambasador Tarnowa”. 
Za nieoceniony wkład w rozwój Tarnowa, zaszczytny 
laur, otrzymał Aleksander Grad.

LAUREACI WEN 2011



kwiecień 2012 r.

TARNÓW. PL 3INWESTYCJE

Po zimowej przerwie ruszyły miej-
skie inwestycje. Wszystkie prace 
prowadzone są zgodnie z  zało-

żeniami i ustalonym harmonogramem. 
Jednym z  największych zadań jest 

kolejny etap prac termomodernizacyj-
nych miejskich obiektów. Ogłoszono już 
przetargi na kompleksową modernizację 
8 z 16 przewidzianych do remontu w tym 
roku budynków. Kilkadziesiąt odnowionych 
obiektów w  mieście oraz skok jakościowy 
w estetyce Tarnowa. To właśnie efekt dobie-
gającego końca programu termomoderniza-
cji realizowanego z tak dużym rozmachem 
po raz pierwszy od ponad 30 lat – mówi 
prezydent Ryszard Ścigała. 

Cały program realizowany jest od 2007 
roku w ramach trzech wieloletnich projek-
tów współfinansowanych ze środków ze-
wnętrznych. Łączne nakłady przeznaczone 
na tę inwestycje sięgną prawie 48 mln zł. 
Warto podkreślić, że dzięki wykonanym od 
2007 roku pracom majątek miasta wzrósł 
o ponad 21 mln zł, co doskonale wpisuje się 
również w  hasło „pomnażania bogactw” 
zawarte w Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 
2020 – dodaje prezydent.

Poza termomodernizacją realizowa-
nych jest także kilka innych dużych inwe-
stycji. W  bieżącym roku kontynuowane 
będą m.in. budowa Domu dla Bezdom-

nych Mężczyzn (planowane zakończenie 
prac – maj 2013 r.), modernizacja pałacyku 
w Parku Strzeleckim pod potrzeby Galerii 
Miejskiej (zakończenie prac budowlanych 
w  2012r., zagospodarowanie otoczenia – 
połowa 2013r.), adaptacja budynku przy ul. 
Pszennej na lokale komunalne (planowane 

zakończenie – listopad 2012r.), rozbudowa 
Zespołu Szkół Muzycznych ( sierpień 2012r.) 
oraz budowa przedszkola przy ul. Olszy-
nowej (planowane zakończenie - kwiecień 
2012r.).

Priorytetem jest, podobnie jak w roku 
ubiegłym, poprawa komunikacyjnej do-
stępności Tarnowa poprzez powiązanie 
dróg miejskich oraz powstającej kosztem 
ponad 30 mln zł Strefy Aktywności Gospo-
darczej z siecią szlaków regionalnych i mię-
dzynarodowych, rozbudowa ul. Spokojnej 
(od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej), 
budowa ronda na skrzyżowaniu al. Jana 

Pawła II i ul. Błonie (planowane zakończe-
nie - lipiec 2012) oraz budowa połączenia 
drogi  wojewdzkiej nr 977 z autostradą A4.

Z  najważniejszych inwestycji jedno-
rocznych warto wymienić m.in. remont 
ulicy Koszyckiej (2 mln zł), odnowienie 
elewacji I  Liceum Ogólnokształcącego 
(700 tys. zł), poprawę infrastruktury słu-
żącej odprowadzaniu wód opadowych 
i ochronie przed powodzią (milion zł) oraz 
modernizację pomieszczeń sanitarnych 
przy pokojach w  internacie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (625 
tys. zł).

Ruszyły inwestycje

Obiekty przewidziane 
do modernizacji w 2012 roku:

Modernizacja przedszkoli publicznych 
w Tarnowie – poprawa efektywności 
energetycznej (projekt realizowany 
w ramach MRPO):

 -  Przedszkola publiczne nr 12, 13, 21, 
31, 32 oraz 34.

Modernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Tarnowie - poprawa 
efektywności energetycznej (projekt 
realizowany w ramach MRPO):

 -  DPS na ul. Czarna Droga oraz DPS na 
ul. Szpitalnej.

Termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej Gminy Miasta 
Tarnowa(projekt współfinansowany 
ze środków NFOŚiGW):

 -  Szkoła Podstawowa nr 3, 5, 9, 15, 
19, Zespół Szkół Techniczno-Zawo-
dowych, Zespół Szkół Mechaniczno 
Elektrycznych oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 4.

Tegoroczny budżet Tarnowa za-
kłada ponad 113 milionów złotych 
na zadania na inwestycje mająt-
kowe. Dla porównania, Nowy Sącz 
planuje w tym roku zainwestować 
ok. 16 milionów złotych.
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Ruszyły przygotowania do re-
alizacji projektu „Budowa po-
łączenia węzła autostrady A4 

w  Wierzchosławicach ze Strefą Ak-
tywności Gospodarczej w Tarnowie”. 
Inwestycja pozwoli na lepsze skomuni-
kowanie miejskich terenów inwestycyj-
nych z powstającą autostradą. W latach 
2013 – 2014, zgodnie z  decyzją Rady 
Miejskiej, na opracowanie dokumen-
tacji z  budżetu miasta przekazane 
zostanie 100 tysięcy złotych.

Udział w porozumieniu zmierzającym do 
powstania nowej drogi zadeklarowały cztery 
samorządy: województwo małopolskie, po-
wiat tarnowski, gmina Wierzchosławice oraz 
miasto Tarnów. Zakłada ono opracowanie 
wymaganej dokumentacji studyjno-koncep-
cyjnej połączenia wraz z pozyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia. 

Postanowiono również, że doku-
mentacja studyjno-koncepcyjna musi 
obejmować planowane połączenie tego 
ciągu z ul. Krakowską w Tarnowie. To jed-
na z  kluczowych inwestycji drogowych dla 
naszego miasta. Tereny inwestycyjne muszą 

mieć dobre połączenie z  głównymi droga-
mi. Liczymy na owocną współpracę w  tym 
temacie z innymi samorządami – podkreśla 
prezydent Ryszard Ścigała.

Inwestycja obejmować będzie bu-
dowę połączenia węzła autostrady A4 
z  drogą powiatową nr 1346K, budowę 
nowego obiektu mostowego na rzece 
Dunajec, przebudowę drogi powiatowej 

nr 1346K Tarnów-Wierzchosławice oraz 
przebudowę ciągu komunikacyjnego  
biegnącego uliami Witosa – Kwiatkow-
skiego - Mościckiego do skrzyżowania 
z ul. Czystą. 

Koszt opracowania dokumentacji sza-
cowany jest na 400 tys. zł. Kwota ta zostanie 
podzielona równo pomiędzy sygnatariuszy 
porozumienia.

Do A4 wspólnymi siłami

Zakończyły się prace przy budowie 
połączenia Tarnowa z  węzłem 
autostrady A4 Tarnów-Północ. 

Nowa droga skomunikuje miejski układu 
drogowy oraz południe regionu z  naj-
ważniejszym szlakiem komunikacyjnym 
w tej części Polski.

Inwestycja pod nazwą „Budowa 
połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) 

z drogą wojewódzką nr 977” weszła w fazę 
odbiorów technicznych. W ostatnim eta-
pie na odcinku od ul. Błonie do przyszłego 
wjazdu na autostradę zainstalowano 
mi.in. oświetlenie oraz wybudowano 
drogi serwisowe. Od kilku lat Tarnów jest 
wielkim placem budowy. Urząd Miasta 
skupia się głównie na poprawie dostęp-
ności komunikacyjnej miasta, tak aby 

uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnym 
dla inwestorów. 

Do tej pory w ramach inwestycji wybu-
dowano połączenie ul. Starodąbrowskiej z ul. 
Gumniską wraz z rozbudową skrzyżowania 
Starodąbrowska-Kołłątaja oraz przebudową 
ul. Gumniskiej, Dąbrowskiego i ul. Ziai. Pro-
jekt współfinansowany jest z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Małopolskiego Programu Operacyjnego. 
Jego całkowita wartość wynosi 89 mln zło-
tych, w tym dofinansowanie to 53 mln zł. 
Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

Szybciej do autostrady Na skrzyżowaniu al. Jana Pawła 
II – ul. Błonie w ciągu drogi krajowej 
nr 73 trwa także budowa największe-
go ronda w mieście (55 m średnicy 
zewnętrznej i 37 m wewnętrznej). 
Umożliwi ono płynne włączenie się w 
układ komunikacyjny miasta pojaz-
dów zjeżdżających z autostrady A4. To 
rozwiązanie drogowe stanowić będzie 
integralną część połączenia północ-
południe. Jego całkowita wartość to 
5,8 mln zł. 85% wartości wydatków 
kwalifikowanych dofinansowane jest z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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Tarnów był uczestnikiem presti-
żowej konferencji branżowej 
zorganizowanej w  Warszawie 

przez miesięcznik „Computerworld” 
pod patronatem Ministerstwa Admi-
nistracji i  Cyfryzacji. Organizatorzy 
poprosili tarnowski magistrat o  za-
prezentowanie uczestnikom spotkania 
dobrych praktyk w zakresie informaty-
zacji miasta.

Tematem konferencji były zmiany 
zachodzące w  informatyce rządowej. 
Przedstawiciele rządu, w  tym minister 
administracji i  cyfryzacji Michał Boni, 
oraz zaproszeni eksperci zaprezentowali 
perspektywy rozwoju najważniejszych 
projektów teleinformatycznych w naszym 
kraju, związane z  nimi oczekiwania grup 
społecznych i  organów państwowych 
oraz możliwości ich realizacji. Powszechny 
dostęp do Internetu poprzez rozwój infra-
struktury informatycznej dzięki wykorzysty-
waniu środków europejskich to szansa na 
skok w edukacji cyfrowejiw nauce – mówił 
minister Michał Boni.

Tarnów podczas konferencji reprezen-
tował Janusz Różycki, dyrektor Wydziału 
Informatyzacji Urzędu Miasta, który wygło-

sił wykład pt. „Integracja zasobów informa-
cyjnych urzędu na potrzeby sprawnego za-
rządzania miastem. Zasady przetwarzania 
i wykorzystania informacji gromadzonych 
w systemach miejskich dla wsparcia pro-
cesów zarządzania, planowania i rozwoju 
miasta”.

Zaproszenie dla Tarnowa nie było 
przypadkowe – ocenia dyrektor Różycki. 
Nasze miasto postrzegane jest jako miasto 
światłowodowych autostrad oraz ludzi 
z pasją realizujących i korzystających z no-
woczesnych technologii.  

Dzielimy się
doświadczeniem

To generalny wniosek płynący z ba-
dania zadowolenia klienta Urzędu 
Miasta Tarnowa przeprowadzone-

go przez niezależnych ekspertów z Wyż-
szej Szkoły Biznesu. Celem badania była 
identyfikacja poziomu zadowolenia 
z jakości obsługi oraz pomiar zadowo-
lenia w odniesieniu do poszczególnych 
elementów tego procesu.

Badania pokazały, że zdecydowana 
większość aspektów działalności Urzędu 
Miasta jest oceniana pozytywnie. Za-
uważono schludny wygląd urzędników, 
a także ich rzetelność i profesjonalizm. Jako 
jeden z głównych problemów mieszkańcy 
najczęściej wymieniali brak odpowiednio 
dużego parkingu, rozdrobnioną lokalizację 
UMT oraz bariery architektoniczne prze-
szkadzające niepełnosprawnym.

Prezydent nakazał coroczne poddawa-
nie się ocenie klientów (m.in. mieszkańców, 
przedsiębiorców i przedstawicieli stowarzy-
szeń), a  robienie tego według określonych 
norm jest najbardziej miarodajne. Poprzecz-
ka jest systematycznie podnoszona, a  po-
zytywna ocena tylko motywuje do dalszej 
pracy. Wyzwaniem pozostaje budowa Cen-
trum Administracji – mówi sekretarz miasta 
Aleksandra Mizera.

Zastosowana metodologia, wywiad 
ankietowy, zebranie danych od 483 respon-
dentów – klientów UMT pozwalają ocenić 
wyniki jako wiarygodne i  reprezentatywne 
dla tej populacji. Mogą one służyć do dal-
szego doskonalenia w  sferze zarządzania 
urzędem – podsumowuje dr Przemysław 
Stach, współautor projektu.

Polskie Centrum Ba-
dań i  Certyfikacji S.A. 
w Warszawie przepro-

wadziło w  Urzędzie Mia-
sta Tarnowa kolejny audyt 
nadzoru dotyczący systemu 
zarządzania jakością. Kon-
troli poddano poszczególne 
wydziały i  elementy zarzą-
dzania. Ocena jest wysoka – w  magi-
stracie system działa, jest dobrze nad-
zorowany i doskonalony, co – zdaniem 
ekspertów - stawia Tarnów w czołówce 
samorządowych systemów jakości 
w kraju. 

Będziemy wnioskować o  przedłużenie 
systemu jakości ISO dla Urzędu Miasta Tarno-
wa – powiedziała podczas podsumowania 
audytu Elżbieta Krodkiewska–Skoczylas. 
Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż 
zmiany organizacyjne w magistracie zostały 
przeprowadzone bardzo sprawnie, z korzy-
ścią dla klientów.

Zwrócono także uwagę 
na dobre przywództwo, zaan-
gażowanie w życie miasta oraz 
przyjęcie wieloletniej strategii 
pod kątem rozwoju i komfortu 
życia mieszkańców, jak również 
realizację nowej polityki jakości.

Od kilku lat obowiązują-
cy w  Urzędzie Miasta system 

zarządzania jakością ISO jest poddawany 
weryfikacji. Efektem ma być zadowolenie 
klienta, sprawność jego obsługi oraz szybka 
i  właściwa reakcja na potrzeby. Z  drugiej 
strony wiąże się to z  posiadaniem wielu 
szczegółowo opisanych procedur, których 
tworzenie jest rokrocznie oceniane przez 
zewnętrznych kontrolerów z Polskiego Cen-
trum Akredytacji. Cieszymy się z pozytywnej 
oceny wystawionej przez tę instytucję, choć 
byliśmy spokojni o wynik, ponieważ prezy-
dent jest pod tym względem niezwykle sta-
nowczy - mówi Bożena Kaczor z Wydziału 
Audytu i Kontroli.

Mieszkańcy
dobrze
ocenili Urząd

Tarnów realizuje 3 projekty informatyczne 
współfinansowane ze środków europejskich: 

 -  Rozbudowa i  zwiększenie dostępności do sieci 
szerokopasmowych systemu EduNet,

 -  Platforma zintegrowanych usług publicznych dla 
mieszkańców miasta z elementami karty miesz-
kańca, 

 -  Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 
Przestrzennej wspomagającego zarządzanie 
Gminą Miasta Tarnowa.

Na realizację tych przedsięwzięć magistrat 
pozyskał ze środków europejskich kwotę ponad 5 
milionów złotych.

Znów ISO dla Urzędu 
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Obecność na imprezach tury-
stycznych oraz nowe materiały 
promocyjne – to tylko niektóre 

z  działań podejmowanych przez Tar-
nowskie Centrum Informacji tuż przed 
rozpoczęciem sezonu turystycznego. 
Na początku marca TCI wzięło udział 
w  największej imprezie turystycznej 
świata – targach ITB w Berlinie. 

Podobnie, jak w  latach ubiegłych 
tak i tym razem Tarnów pokazał się obok 
Krakowa i  Zakopanego na wspólnym 
stoisku Małopolski w  ramach Polskiego 
Stoiska Narodowego organizowanego 
przez Polską Organizację Turystyczną. Gród 
Tarnowskich promował się słynnym „tar-
nowskim ciepłem”, tarninówką i preclami 
tarnowskimi. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się folder niemieckojęzyczny „Tar-
nów i  region” oraz najnowszy angielsko-
języczny mini przewodnik po Tarnowie 
wydany przez prestiżowe wydawnictwo 
„in yourpocket”. Ważne było pokazanie 
Tarnowa, w  kontekście zbliżającego się 
EURO, jako ośrodka leżącego na szlaku do 
Lwowa i posiadającego rozbudowaną bazę 
noclegową i gastronomiczną.

Obecność na takich targach to dosko-
nała promocja. Warto dodać, że obecność 
Tarnowa w  Berlinie była w  większości 
opłacona ze środków zewnętrznych - dzię-
ki sfinansowaniu w  100% powierzchni 
wystawienniczej przez Polską Organiza-
cję Turystyczną i  zapewnieniu przez nią 
i  Województwo Małopolskie bezpłatnego 
dojazdu, miasto zaoszczędziło kilkadziesiąt 
tysięcy złotych – podsumowuje dyrektor 
TCI Marcin Pałach.

W  targach uczestniczyło w  ponad 
11 tys. wystawców z 187 krajów. Organi-
zatorzy zarejestrowali blisko 200 tys. zwie-
dzających z  czego 59  tys. to mieszkańcy 
Berlina i okolic.

Za nami kolejna rocznica lokacji 
Tarnowa. Tradycyjnie już, po raz 
piąty, urodziny miasta zostały za-

inaugurowane na Rynku słodką imprezą 
z  udziałem maluchów ze wszystkich 
tarnowskich przedszkoli. 

Dzieci to najważniejsi uczestnicy 
inauguracji obchodów, które rozpoczęły 
się przy pomniku Władysława Łokietka. To 
z tego miejsca na Rynek udał się barwny 
korowód postaci historycznych, z samym 
królem, hetmanem Janem Tarnowskim 
i Spycymirem na czele. Nie zabrakło dam 
dworu w historycznych strojach z XIV LO 
oraz mieszczaństwa i  szlachty z  epoki 
odgrywanej przez młodzież z  II LO. Po 
dotarciu na płytę rynku najmłodsi zapre-
zentowali przygotowany specjalnie na tę 
okazję program artystyczny. Były piosenki, 
wierszyki, tańce i  życzenia – wszystko to 
o Tarnowie i dla tarnowian. O sprawny prze-

bieg urodzin zatroszczyła się „mundurowa” 
młodzież z XVI LO.

Nie obyło się bez słodkiego poczę-
stunku, chorągiewek z  herbem Tarnowa 
oraz 1330 baloników w  barwach miasta 
napełnionych helem, które na zakończenie 
zostały wypuszczone w niebo. 

„Tarnów w 3D” – pod takim hasłem 
odbywał się zakończony niedawno 
konkurs zorganizowany przez Biuro 
Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Mia-
sta Tarnowa. Przy aktywnym wsparciu 
mieszkańców powstał zaawansowany 
model 3D miasta, który można oglą-
dać za pomocą aplikacji Google Earth. 
Wpłynęło w sumie 18 zgłoszeń, z czego 
do finału zakwalifikowano 12.

Zwycięzcami (nagroda w kwocie pięciu 
tys. zł) zostali Bracia_B, którzy stworzyli 
modele Katedry, Łaźni Żydowskiej oraz 
Pałacu Ślubów. Drugą nagrodę (2,5 tys. zł)
otrzymał Lovely, który nadesłał aż 33 prace 
konkursowe, w tym opracowanie zabudowy 
Rynku. Trzecie miejsce (1,5 tys. zł) zajął Dre-
wal, który wykonał 18 prac mi.in. kościół pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz kom-
pleks administracyjny przy al. Solidarności.

Ze względu na bardzo wysoki i  wy-
równany poziom prac przyznano również 
trzy wyróżnienia specjalne. Otrzymali je 
Recedent (m.in. Kasyno i Dom Chemika), 
Piotr „Pzet” (m.in. Muzeum Etnograficz-
ne, kościół Św. Maksymiliana) oraz Dawid 
„Kardaw” (Kościół pw. Miłosierdzia Bożego).

Łącznie do konkursu zostało zgłoszo-
nych 71 modeli budynków. Najmłodszy 
uczestnik miał 13 lat, a  najstarszy 50 lat. 
W zdecydowanej większości do rywalizacji 
przystąpili mieszkańcy Tarnowa, niemniej 
licznie reprezentowana była szkoła ZSP 
w  Ryglicach, a sporą niespodzianką był 
udział Sergiusza z Krasnoyarska na Sybe-
rii. Pozostałe placówki oświatowe, które 
wystartowały w konkursie i zgłosiły prace 
do oceny to: ZSNS „Siódemka” – najmłodszy 
uczestnik rywalizacji, oraz Gimnazjum nr 4 
z zespołem „czwórka”.

W trzech wymiarach

Tarnów
mocno
obecny

Berlińskie targi to nie jedyna im-
preza promocyjna, na której obecny 
będzie Tarnów. Stoisko promujące 
nasze miasto pojawi się m.in. w Kato-
wicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, 
Gdańsku, Budapeszcie, Londynie, Pa-
ryżu, Mediolanie oraz Wiedniu.
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W niedzielę, 15-go kwietnia, Tar-
nów upamiętni 72. rocznicę 
mordu katyńskiego. Główne 

punkty obchodów to msza święta cele-
browana o godzinie 12.00 w kościele XX 
Filipinów oraz uroczystości przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza. Odbędzie się też 
spotkanie w Alei Dębów Katyńskich przy 
ul. Wojska Polskiego. 

Uroczystości przed Grobem Niezna-
nego Żołnierze rozpoczną się tuż po mszy 
świętej. Będzie kompania honorowa, 
orkiestra Azotów Tarnów, poczty sztan-
darowe, pojawią się organizacje komba-
tanckie i  szkoły. Elementem obchodów 
będzie też spotkanie w  Alei Dębów 
Katyńskich. 34 dęby posadzone przy ul. 
Wojska Polskiego przypisane są zamor-

dowanym w Katyniu oficerom związanym 
z  Ziemią Tarnowską. Za poszczególne 
dęby odpowiadają tarnowskie szkoły. I to 
właśnie szkoły są organizatorem tej części 
uroczystości.

– Jednym z ważniejszych celów uroczy-
stości, poza oddaniem hołdu poległym, jest 
przybliżenie młodemu pokoleniu kart historii, 
które jeszcze nie tak dawno były objęte zaka-
zem nauczania – mówi Henryk Słomka - 
Narożański, zastępca prezydenta Tarnowa, 
a jednocześnie wiceprezes Stowarzyszenia 
Ofiar Katynia, które wraz z  magistratem 
organizuje uroczystości.

Aleja Dębów będzie sukcesywnie 
rozbudowywana. Nastąpi to w chwili wy-
kupu dalszych działek. Część już została 
wykupiona, część jest w regulacji prawnej.

Replika Panoramy Siedmiogrodz-
kiej stanęła na Placu Tarnów 
w  centrum Kiskoros. Henryk 

Słomka - Narożański, zastępca prezy-
denta Tarnowa wraz z merem Kiskoros 
dokonali uroczystego odsłonięcia wy-
bitnego dzieła Jana Styki. Panorama 
obrazuje bitwę pod Sybinem zakończo-
ną zwycięstwem armii siedmiogrodzkiej 
dowodzonej przez gen. Józefa Bema.

Na zaproszenie samorządu Kiskoros 
z okazji święta narodowego Węgier, z wizytą 
do partnerskiego miasta, wraz z zastępcą 
prezydenta Tarnowa udał się Andrzej Szpu-
nar, z-ca dyrektora Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie. – Podczas przemówienia opowia-
dałem o niesamowitych dziejach Panoramy, 
podkreślałem wagę węgierskich patriotów 
ważnych i  dla naszej historii – relacjonuje 
Henryk Słomka-Narożański. – Złożyłem 
także pozdrowienia od prezydenta Ryszarda 

Ścigały oraz mieszkań-
ców naszego miasta. 
Zostało to gorąco przy-
jęte, a cała uroczystość 
cieszyła się dużym za-
interesowaniem władz 
Kiskoros i mieszkańców 
miasta.

Replika Panora-
my Siedmiogrodzkiej 
eksponowana będzie 
w  Kiskoros do paź-
dziernika bieżącego 
roku. Potem pojedzie 
do Miszkolca. Od mo-
mentu uroczystego 
odsłonięcia repliki ob-
razu, co miało miejsce 
21 marca 2009 roku w  Tarnowie przy 
udziale ówczesnego Marszałka Sejmu, 
dzisiejszego Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego, Panorama wędruje po 
Europie. Prezentowana była już w Varpolota 
i w Santu Gheorhe. 

Panorama w Kiskoros

72. rocznica mordu katyńskiego

Fakty 
o Panoramie  

Siedmiogrodzkiej
*  Panorama Bitwy pod Wielkim Sybinem 

zamówiona została przez społeczeń-
stwo węgierskiej pod koniec XIX wieku 
w 50. rocznicę Wiosny Ludów.

*  Twórcą Panoramy jest polski malarz 
Jan Styka. Obraz malowali pod jego 
kierunkiem  malarze węgierscy: Tiha-
mer Margitay, Palo Vago i Bela Spanyi; 
polscy:  Tadeusz Popiel,  Zygmunt 

Rozwadowski i Michał Wywiórski oraz 
niemiecki malarz  Leopold Schön-
chen.

*  Malowidło powstało w  1897 roku 
w budynku Rotundy we Lwowie. Prace 
trwały do kwietnia do września.

*  Pierwotne wymiary Panoramy to: 120 
metrów obwodu i 15 metrów wysoko-
ści.

*  Panoramę wystawiano we Lwowie, 
Budapeszcie, Krakowie i Warszawie. 
W  1908 roku obraz nagle zniknął. 

Jak się okazało, Styka pociął obraz, 
by w  kawałkach go sprzedać. Kilka 
części odnaleziono dopiero po 70-ciu 
latach.

*  Do dziś odnaleziono 31 części, z czego 
20 znajduje się w  zbiorach polskich 
muzeów, w tym w Tarnowie. Pozostałe 
11 pozostaje w  prywatnych rękach 
w kraju i zagranicą.

*  Muzeum Okręgowe w Tarnowie pro-
wadzi akcję poszukiwania zaginionych 
fragmentów Panoramy. 



kwiecień 2012 r.

TARNÓW. PL8 TARNÓW

Ekologiczna zabudowa placów, par-
kingów i przyblokowych skwerów. Budo-
wa małych zbiorników retencyjnych do 
gromadzenia deszczówki i jej dalszego 
wykorzystywania przy pielęgnacji terenów 
zielonych. To koncepcje na zabezpieczenie 
Tarnowa przed wodami opadowymi. 

W opracowaniu dotyczącym zabez-
pieczenia powodziowego Tarnowa sporo 
miejsca poświęcono analizie zagrożenia 
miasta wodami opadowymi, które może 
pojawić się w związku z coraz mniej wy-
dolną kanalizacją. W tej sytuacji konieczne 
jest zagospodarowanie wód deszczowych 
tak, by zmniejszyć ilość odpływającej wody 
z terenów poszczególnych zlewni oraz wy-
dłużyć czas spływu kanałami deszczowymi 
do odbiornika. 

Podstawową, najtańszą i skuteczną 
metodą jest retencja powierzchniowa, czyli 
zatrzymanie wody na powierzchni terenu. 
– Poleciliśmy służbom odpowiedzialnym za 
planowanie przestrzenne w naszym mieście, 
by w każdym nowym planie zagospodaro-
wania przewidywać rozwiązania dotyczące 
odprowadzania wód opadowych – mówi 

Henryk Słomka-Narożański, zastępca 
prezydenta Tarnowa odpowiadający za 
infrastrukturę miejską. – Chodzi o zaplano-
wanie lokalizacji małych zbiorników retencyj-
nych i zabezpieczenia miejsc pod lokalizację 
fontann, oczek wodnych, strumyków i podob-
nych obiektów małej architektury.

Cztery wyraźnie wydzielone strefy, 
nowa estetyka, poprawa funk-
cjonalności i bezpieczeństwa. 

Projekt tarnowskiego Burku zyskał ak-
ceptację wszystkich zainteresowanych, 
w tym kupców i tarnowskich radnych. – 
Zakładamy, że prace rozpoczną się późną 
wiosną przyszłego roku, w tym, niestety 
zabrakło środków w budżecie. Jeśli jednak 
pojawią się nowe możliwości prezydent 
nie wyklucza wcześniejszego rozpoczęcia 
prac – zapewnia Henryk Słomka-Naro-
żański, zastępca prezydenta.

Sukcesem zakończyły się prowadzone 
od kilku lat działania zmierzające do upo-
rządkowania handlu na placu Bema, czyli 
popularnym Burku. Po licznych rozmowach, 

debatach i dyskusjach, weryfikacji róż-
nych pomysłów i szerokich konsultacjach 
społecznych powstała kompromisowa 
koncepcja. Stała się ona podstawą projektu, 
który zyskał powszechne uznanie. Ostatnio 
pozytywne opinie w tej sprawie wydali 
członkowie komisji kultury oraz komisji 
rozwoju RM w Tarnowie. 

Jaki będzie nowy Burek? Przede 
wszystkim cały plac Bema uzyska nową 
estetykę. Od północnej strony powstanie 
tzw. strefa publiczna, czyli skwer z ławkami, 
kwietnikami, pomnikiem. Za nią rozcią-
gną się pawilony kwiatowe z markizami, 
parasolami i detalami architektonicznymi 
nawiązującymi do tradycji handlu kwiata-
mi. Trzecia strefa to zadaszone, estetyczne 

stoły do handlu warzywami. I wreszcie, od 
południa, plac domknie ciąg pawilonów 
handlowych owocowo-warzywnych. Dla 
wygody kupców będzie on na noc zamy-
kany antywłamaniowymi żaluzjami. 

Burek kompromisu

W  mieście przyjęto zasadę, że 
w  każdym nowym planie zagospoda-
rowania miasta zawarte będą rozwią-
zania dotyczące odprowadzania wód 
opadowych.

Skuteczna retencja powierzchniowa 
dla Tarnowa:

 * kształtowanie terenów zielonych tak, 
by powstawały powierzchnie płaskie

 * stosowanie dachów zielonych w  bu-
downictwie jednorodzinnym, usługo-
wym i przemysłowym

 * budowa obiektów małej architektury 
(oczka wodne, fontanny, strumyki), do 
których można kierować wody opado-
we z przyległego terenu i dachów

 * budowa parkingów oraz lokalnych 
ciągów pieszo-jezdnych z powierzchni 
ażurowych

 * projektowanie i realizacje zbiorników 
małej retencji wodnej, takich jak zale-
wy i stawy

Wody opadowe niestraszne
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Nieznacznie zmniejszy się liczba 
pawilonów. Będzie jednak w  zupełności 
wystarczała, co potwierdzają kupcy handlu-
jący na Burku. – Dzisiaj część pawilonów jest 
nieczynna, część traktowana jako magazyny. 

Pod handel jest zabezpieczona w  projekcie 
odpowiednia liczba – mówi Jacek Chro-
bak, dyrektor Targowisk Miejskich. Wiele 
szczegółowych rozwiązań uwzględnia uwagi 
kupców, chociażby zabezpieczenia anty-
włamaniowe ekspozycji poza pawilonami, 
by nie musieli składać codziennie wystawek. 
Na każdym etapie koncepcji i projektu odby-
waliśmy spotkania i konsultacje z kupcami, 
w sumie kilkanaście. Ich uwagi były dla nas 
bardzo istotne – dodaje dyrektor.

Realizacja inwestycji na placu Bema 
zajmie około 3-4 miesięcy. Planowany koszt 

to kwota rzędu 3 milionów 900 tysięcy 
złotych.

 
 

PKP rozpoczęło remonty i przebu-
dowę torowisk na terenie Tarno-
wa. Po ich zakończeniu w  2014 

roku pociągi jeździć będą z prędkością 
ok. 160 km/h. Podróż z  Tarnowa do 
Krakowa trwać będzie 38 minut, a  do 
Rzeszowa minutę mniej. Równolegle 
w  mieście trwają prace nad siecią dro-
gową w okolicach torowisk.

Rozpoczęcie prac stało się możliwie 
po zamknięciu uzgodnień pomiędzy PKP 
a  magistratem dotyczących przebudowy 
linii kolejowej E 30 na tarnowskim odcinku. 
W konsekwencji PKP prowadzi już prace na 
wiadukcie przy ul. Lwowskiej i przy ul. Wia-
dukt. Z  kolei odcinek torowisk pomiędzy 
Aleją Tarnowskich, dworcem PKP i Mości-
cami przebudowywany będzie po zakoń-
czeniu Euro 2012. Ale drobne działania 
przygotowawcze trwają cały czas: wycinka 
drzew, krzewów, prace geodezyjne. 

Także Urząd Miasta Tarnowa realizuje 
swoje zadania. – W tegorocznym budżecie 
zabezpieczyliśmy środki na wykonanie 
projektu technicznego dla drogi łączącej 
ul. Tuchowską z Aleją Tarnowskich – mówi 

Henryk Słomka - Narożański, zastępca 
prezydenta. – Ta inwestycja musi być prowa-
dzona równolegle z przebudową torowiska, 
jakie położone zostanie w  kierunku ul. Ziai 
i Torowej.

Co jeszcze się zmieni? Swój ostatecz-
ny kształt uzyska dworzec PKP, gdzie wy-
remontowane zostaną perony i przejście 
podziemne, łącznie z przebiciem w kierun-

ku południowym. – To pozwoli nam zago-
spodarować dotychczas niewykorzystane 
tereny – mówi Ryszard Ścigała, prezydent 
Tarnowa. – Prowadzimy rozmowy z  mar-
szałkiem Romanem Ciepielą, inicjatorem 
idei szybkiej kolei aglomeracyjnej pomiędzy 
Tarnowem a Trzebinią oraz związanych z nią 
parkingów. Będzie to możliwe po ostatecz-
nym przekazaniu miastu przez PKP praw 
własności do tego terenu. Mam nadzieję, 
że minimalnymi uciążliwościami w trakcie 
przebudowy osiągniemy efekt poprawy 
przejezdności i  skomunikowania części 
północnej i południowej miasta, aktualnie 
podzielonego przez torowiska.

Na terenie Tarnowa budową i przebudową 
objętych jest 12 skrzyżowań układu drogowego 
z linią kolejową, z czego 8 prowadzonych jest na 
strategicznych dla miasta drogach:

 * Budowa wiaduktu drogowego przy ul. Zbylitowskiej
 * Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Czerwo-

nych Klonów
 * Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Warsz-

tatowej
 * Przebudowa wiaduktu kolejowego przy uli. Kra-

kowskiej
 * Remont wiaduktu kolejowego przy ul. Tuchowskiej
 * Budowa wiaduktu kolejowego przy ul.: Dąbrow-

skiego - Al. Tarnowskich
 * Budowa wiaduktu kolejowego przy ul. Gumniskiej
 * Remont wiaduktu kolejowego przy ul. Lwowskiej

Burek w liczbach
 - Powierzchnia placu – 1,8 hektara
 - Planowana liczba pawilonów kwia-

towych – 15
 - Planowana liczba pawilonów owo-

cowo-warzywnych – 27 
 - Liczba metrów stołów kupieckich – 

200 
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Rozpoczął się coroczny wiosenny 
przegląd miejskich placów zabaw. 
W  trosce o  bezpieczeństwo naj-

młodszych szczegółowej kontroli pod-
danych zostanie 19 ogólnodostępnych 
miejsc, w których dzieci mogą korzystać 
z urządzeń do zabawy.

Specjalna komisja sprawdzi zużycie 
urządzeń, stan fundamentów oraz jakość 
nawierzchni na placach. Place i bawiące się 
na nich dzieci muszą być bezpieczne - pod-
kreśla kierownik Biura Gospodarki Komu-
nalnej UMT Stefan Piotrowski. W  skład 
zespołu wejdzie przedstawiciel Urzędu 
Miasta, firmy utrzymującej place zabaw oraz 
niezależny specjalista posiadający wykształ-
cenie wyższe o  specjalności konstrukcyjnej. 
Wszystkie wykryte w  trakcie szczegółowej 
kontroli usterki będą następnie sukcesywnie 
usuwane – dodaje.

Oprócz głównego wiosennego prze-
glądu, pracownicy Zakładu Składowania 
Odpadów Komunalnych przeprowadzają 
regularne kontrole placów zabaw co 
najmniej 3 razy w  tygodniu. Każda nich 
obejmuje sprawdzenie ogólnego stanu 
urządzeń, a w szczególności uszkodzeń po-
wstałych w wyniku wandalizmu, występo-
wania niebezpiecznych krawędzi, braków 
elementów konstrukcyjnych, nadmiernego 
zużycia urządzeń czy też kompletności 
konstrukcji. 

Od 1 kwietnia utrzymaniem czystości 
i  porządku na wszystkich placach zabaw 
zlokalizowanych na terenach należących 
do miasta i  dbałością o  stan techniczny 
urządzeń zabawowych zajmuje się Zakład 
Składowania Odpadów Komunalnych. 
Uwagi dotyczące stanu placów zabaw ad-

ministrowanych przez Urząd Miasta Tarno-
wa można zgłaszać telefonicznie do Biura 

Gospodarki Komunalnej w Centrum Usług 
Ogólnomiejskich pod nr tel. 14 68 82 873.

Gmina Miasta Tarnowa zarządza 19 ogólnodostęp-
nymi placami zabaw.
Są one zlokalizowane w następujących miejscach: 
Ogród Jordanowski w Parku Strzeleckim – 28 
urządzeń zabawowych,
Park na Górze Św. Marcina – 18 urządzeń zaba-
wowych,
Park Piaskówka – 11 urządzeń zabawowych,
osiedle Legionów – 17 urządzeń zabawowych,
osiedle Westerplatte – 16 urządzeń zabawowych,
osiedle 25 – lecia – 9 urządzeń zabawowych,
ul. Bitwy pod Studziankami – 17 urządzeń zaba-
wowych,
ul. Bitwy pod Monte Cassino – 16 urządzeń 
zabawowych,
ul. Kruczkowskiego – 16 urządzeń zabawowych,

ul. Pułaskiego – 10 urządzeń zabawowych,
ul. Powstańców Warszawy – 6 urządzeń zaba-
wowych,
ul. Sucharskiego – 18 urządzeń zabawowych,
ul. Burtnicza – 8 urządzeń zabawowych,
ul. Skowronków – 9 urządzeń zabawowych,
ul. Fąfary – 7 urządzeń zabawowych,
ul. Warzywna/Pracy – 6 urządzeń zabawowych,
ul. Ogrodowa – 13 urządzeń zabawowych,
ul. Krzyska – 11 urządzeń zabawowych,
ul Kołłątaja – 11 urządzeń zabawowych.
Razem na wszystkich placach zabaw znajduje się 
ponad 200 urządzeń zabawowych. W przypadku 
placów zabaw nie administrowanych przez UMT 
uwagi należy zgłaszać do zarządcy terenu np. 
właściwej spółdzielni mieszkaniowej.

Ruszyły zapisy na półkolonie
Po zakończeniu ferii zimowych przyszedł czas na 

rozpoczęcie przygotowań do organizacji letniego 
wypoczynku dla tarnowskich dzieci. Już można je za-

pisywać na półkolonie, które organizowane będą w ramach 
miejskiego programu „Lato w Mieście – Bezpieczne Wakacje 
Tarnów 2012”.

W  ramach atrakcji przewidziano m.in. zajęcia na krytej 
i  otwartej pływalni, wspinaczkę sportową, tenis ziemny, strze-
lectwo sportowe, gry i  zabawy rekreacyjne w „Wakacyjnej 
Olimpiadzie Sportowej”, wycieczki krajoznawcze, a także zajęcia 
plastyczne oraz zabawy i  konkursy edukacyjne. Zapewniona 
zostanie również opieka w godz. 7.00 – 16.00, drugie śniadanie, 
obiad oraz podwieczorek.

W zajęciach mogą brać udział uczniowie z tarnowskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Zapisy, prowadzone w szkołach 
organizujących półkolonie, potrwają do 31 maja. Odpłatność 
za turnus od jednego dziecka wynosi 100 zł. Wykaz placówek 
organizujących półkolonie: http://www.tarnow.pl/index.php/
pol/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Ruszyly-zapisy-na-polkolonie
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Zakończył się długo oczekiwany ge-
neralny remont ulicy Krakowskiej. 
Główna ulica miasta zmieniła się 

nie do poznania, a tarnowianie otrzyma-
li do dyspozycji kolejną odrestaurowaną 
część miasta.

W ramach projektu wykonano nową 
podbudowę jezdni oraz miejsc postojo-
wych, a ich nawierzchnia została wyłożo-
na z kostką z porfiru. Zmieniła się także 
nawierzchnia chodników, które zostały 
wykonane z płyt granitowych. Rewitali-
zacja oznaczała również zamontowanie 
nowych elementów małej architektury, 
takich jak ławki, kosze na śmieci, słupki 

blokujące, a  także stylizowane latarnie 
uliczne.

Czat z prezydentem

Krakowska gotowa

Projekt poprawy wizerunku cen-
trum miasta realizowany jest w ramach 
działania 6.1 Rozwój miast Schemat A. 
Projekty realizowane wyłącznie w ramach 
programu rewitalizacji Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
trwają już od 2007 roku. Związane z nimi 
wydatki to łącznie blisko 16 milionów 
złotych. Dofinansowanie z MRPO wynosi 
ponad 6 milionów złotych, co stanowi 
70% kosztów kwalifikowanych.

Kolejna gorąca wirtualna dyskusja 
o mieście za nami. Mowa o marco-
wym czacie, podczas którego pre-

zydent Ryszard Ścigała odpowiadał na 
pytania mieszkańców. Rozmowa cieszyła 
si dużym zainteresowaniem, a  kolejną 
zaplanowano już na ten miesiąc.

[14:02:08] Prezydent: Witam 
wszystkich pięknie!

[14:02:45] ~derekmgr: moje 
pytanie do Pana prezydenta brzmi: jak 
miasto po zimie ma zamiar uporać się 
z dziurawymi nawierzchniami ulic po 
likwidacji TZDM? Kto się tym czynnie 
zajmował bedzie?

[14:03:49] Prezydent: Właśnie 
z powodu wielkiej krytyki jakosci 
napraw dróg zdecydowałem się roz-
wiązać TZDM. Już Państwo możecie 
zauważyć ekipy z ZSOKu, które napra-
wiają dziury. Będziemy mieli też moż-
liwość lepszego nadzoru nad firmami, 
którym zlecać będziemy wykonywanie 
takich prac.

[14:05:06] ~lerman89: Witam 
Panie Prezydencie. Mam dwa pytania: 
co z budowa nowej hali sportowo-
widowiskowej i czy jest jakakolwiek 
szansa ze 2012 rok bedzieprzelomowy 
w sprawie zagospodarowania tereno-
wOwintaru. Pozdrawiam

[14:06:19] Prezydent: Nie tyl-
ko dla hali, ale dla całych terenów 
tzw. „Unii” wypracował koncepcję 
powołany przeze mnie Zespół. Zare-
komendował on wyburzenie tej hali 
ze względu na koszty jej modernizacji 
oraz przestarzałą konstrukcję.

[14:06:28] Prezydent: Rozwa-
żam dodatkowo przekazanie jej do 
użytkowania zewnętrznym podmio-
tom.

[14:08:42] ~zaniepokojona: 
Czy przekształcenie przedszkoli i szkół 
to najlepszy pomysł na ratowanie 
szkolnictwa w Tarnowie?

[14:09:55] Prezydent: Troszczę 
się, aby ekonomizacja była jak naj-
mniej dolegliwa dla tarnowian.

[14:10:16] Prezydent: Wszyscy 
mieszkańcy dokładają się do funkcjo-
nowania szkół, pomimo, że zadanie to 
powinno być sfinansowane z zewnętrz-
nej subwencji.

[14:10:38] Prezydent: Miasto nie 
wytrzyma na dłuższą metę kilkudzie-
sięciomilionowej dopłaty.

[14:11:05] ~Kroolik: Panie pre-
zydencie, Czy miasto Tarnów jest 
w stanie pomóc piłkarzom Unii ?

[14:12:10] Prezydent: Dwukrot-
nie już w swojej historii doprowadziłem 
do oddłużenia ZKS Unia Tarnów. 2 lata 
temu miasto wydało 7 milionów zł, 

aby spłacić długi klubu - w zamian za 
przejęcie terenów.

[14:12:52] Prezydent: Od kiedy 
zostałem prezydentem, na ZKS prze-
znaczyłem ponad milion złotych na 
funkcjonowanie, szkolenia.

[14:13:21] Prezydent: Zatrosz-
czyłem się również, aby stadion został 
wyposażony w dobrej jakości szatnie. 
Dalej będę wspierał sport w Mości-
cach.

[14:48:05] ~justyna: Panie pre-
zydencie. Po jesiennym remoncie prze-
pustu przy ul. Ostrogskich pozostał 
kompletnie rozjeżdżony łącznik między 
Ostrogskich a Zamkową - Ostrogskich 
Boczna. Nie da się tam już przejść 
o suchej nodze. Ogromne dziury. Czy 
nikogo to nie obchodzi?

[14:48:08] Prezydent: Od razu 
przekazuję te interwencję.

[14:50:41] ~jacek: Panie Prezy-
dencie, czy jest Pan świadomy faktu ić 
na początek wakacji planowane są ro-
boty drogowe w dwóch newralgicznych 
punktach? Chodzi o budowę rond na 
ul. Błonie i na Mościockiego. Wyobraża 
Pan sobie sytuację kierowców?

[14:51:15] Prezydent: Według 
planu roboty powinny się zakończyć 
w okresie wakacyjnym

[14:51:16] Prezydent: W przy-
padku Mościckiego trwa procedura 
wydania pozwolenia na budowę. 
A swoją drogą kiedy robić remonty, 
jeśli nie w wakacje?

Zapis całej rozmowy oraz odpowie-
dzi na zaległe pytania znajdują się na 
stronie miejskiej tarnow.pl



kwiecień 2012 r.

TARNÓW. PL12 EDUKACJA

Końca dobiega projekt „Patron 
mojej szkoły patriotą – portret 
życiem pisany”. Przedsięwzięcie 

tarnowskiego Magistratu realizowane 
od 2007 roku cieszyło się dużym powo-
dzeniem wśród uczniów szkół i  placó-
wek oświatowych. Zebrano obszerny 
materiał, który w  najbliższych dniach 
w  formie elektronicznej prezentacji 
zawieszony zostanie na stronie miasta 
www.tarnow.pl.

- Ten projekt pomyśleliśmy, jako nietypo-
wą i atrakcyjną lekcję patriotyzmu – wyjaśnia 
Krystyna Latała, zastępca prezydenta Tar-
nowa. – Uczniowie korzystając z nowocze-
snych środków komunikacji i instrumentów 
multimedialnych, prezentowali patronów 
swoich szkół, ucząc się tym samym wzorców 
godnych naśladowania.

I  takie właśnie były zasadnicze cele 
projektu: popularyzacja patronów szkół, 

propagowanie patriotyzmu, a  w  konse-
kwencji budowanie dumy z przynależności 
do swojej małej i zarazem wielkiej ojczyzny 
w oparciu o wspólne dziedzictwo. 

W  projekcie wzięło udział blisko 50 
szkół i placówek oświatowych z Tarnowa, 
które przygotowały rozmaite formalnie 
prezentacje (prace literackie, plastyczne, 
prezentacje multimedialne, wystawy, 
małe przedstawienia teatralne). Uczniowie 
budowali sylwetki patronów wszechstron-
nie. Pokazywali ich charyzmę, wyznawane 
wartości, pasje, zainteresowania, lokowali 
ich w kontekście historycznym. Niejedno-
krotnie odbrązawiali. Stąd patroni jawią się, 
jako postacie prawdziwe, „z krwi i kości”. 

Efekty już wkrótce można będzie oglą-
dać na stronie internetowej miasta. – Istotne 
jest i  to, że projekt ma charakter otwarty, 
wciąż można go uzupełniać, aktualizować – 
podsumowuje Danuta Ciszek z Wydziału 

Edukacji. – A dzięki Internetowi stanowi także 
dobrą promocję zarówno szkół, patronów, jak 
i samego Tarnowa. 

Już wkrótce „IX Miejskie Targi Eduka-
cyjne”. Rokrocznie w  tej dwudnio-
wej imprezie uczestniczy około dwa 

i pół tysiąca uczniów szkół z subregionu 
tarnowskiego. Takiej liczby gimnazjali-
stów można spodziewać się i w tym roku.

Targi Edukacyjne odbędą się w dniach 
12-13 kwietnia w godzinach 10.00 – 15.00. 
Organizują je Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta Tarnowa przy współpracy z Centrum 
Edukacji i  Pracy Młodzieży Ochotniczych 
Hufców Pracy oraz Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Tarnowie. I to właśnie 
teren OHP przy ul. Mościckiego 27 w Tarno-
wie jest miejscem Targów.

Głównym punktem imprezy jest pre-
zentacja bogatej oferty szkół ponadgimna-

zjalnych z terenu miasta. Szkoły wystawiają 
swoje punkty informacyjno-promocyjne, 
rozdawany jest bezpłatny informator. Za-
planowano także zajęcia informacyjno-do-
radcze i warsztaty dla gimnazjalistów. – To 

pożyteczna i dobra akcja – ocenia Krystyna 
Latała, zastępca prezydenta Tarnowa. – 
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną 
z  kluczowych decyzji, rzutującą na przyszłość 
młodych ludzi.

Prezentację swojej oferty już zapo-
wiedziało 25 tarnowskich szkół ponadgim-
nazjalnych (22 publiczne i 3 niepubliczne). 
Ponadto Hufiec Pracy 6-23, Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodo-
wej, Szkolny Ośrodek Kariery (Szok) przy 
ZSM-E, Pałac Młodzieży, a także Urząd Mia-
sta Tarnowa. – Tarnowskie szkoły posiadają 
wieloletnią tradycję i bogatą, nowoczesną 
bazę, ponadto dysponują profesjonalną 
kadrą pedagogiczną, która umiejętnie 

i z dużym zaangażowaniem wspiera i przy-
gotowuje młodych ludzi do wkraczania 
w dorosłe życie. To chcemy pokazać – mówi 
Bogumiła Porębska, dyrektor Wydziału 
Edukacji UMT.

Patron na stronie

W zeszłym roku w Miejskich Targach Edukacyjnych: 
 * uczestniczyła młodzież z 35 gimnazjów z całego subregionu, m. in. z: Biadolin Radłow-

skich, Dąbrowy Tarnowskiej, Jodłówki Tuchowskiej, Karwodrzy, Koszyc Wielkich, Lipin, 
Lubczy, Łęków Dolnych, Łęgu Tarnowskiego, Łysej Góry, Miechowic Wielkich, Niedomic, 
Nowej Jastrząbki, Olesna, Olszyn, Ołpin, Otfinowa, Pleśnej, Radłowa, Ryglic, Rzuchowej, 
Skrzyszowa, Szczurowej, Szynwałdu, Tarnowca, Tuchowa, Wielkiej Wsi, Wierzchosławic, 
Wojnicza, Woli Radłowskiej, Woli Rzędzińskiej, Woli Dębińskiej, Zabawy, Zakliczyna, 
Zalasowej,

 * uczestniczyła młodzież z 10 gimnazjów z terenu Tarnowa, 
 * Wydano 850 informatorów.
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Problemy w ychowania, oświa-
ty, a  zarazem jej finansowanie 
i  wynikająca z  tego niezbędna 

reorganizacja są dla samorządów nie-
zwykle trudnym i wrażliwym społecznie 
wyzwaniem – mówi prezydent Ryszard 
Ścigała. Potrzebny jest dobry lobbing 
oraz duża umiejętność łagodzenia spo-
rów i  osiągania celów bez konfliktów. 
Dobro dzieci stawiam na pierwszym 
miejscu. Takie też zadania postawiłem 
przed pionem edukacji. Podkreślam 
również rolę współpracy z posłami sta-
nowiącymi prawo – dodaje.

Problemy oświaty to przede wszyst-
kim problemy finansowe. Dlaczego? Otóż 
wszystkie samorządy w Małopolsce dopła-
cają do kosztów funkcjonowania placówek 
oświatowych około jednej czwartej, gdyż 

subwencja pokrywa zaledwie 70-75 pro-
cent potrzeb. Ponadto koszt utrzymania 
oświaty to 40 do 50 procent całości budże-
tu samorządowego. – W przypadku nasze-
go miasta to 44 procent – mówi zastępca 
prezydenta Krystyna Latała. – Samorządy 
nie są już w stanie tego udźwignąć i to sy-
gnalizowaliśmy podczas Forum – spotkania 
w Krakowie, zgłaszając także konkretne po-
stulaty. Podkreślaliśmy, że planowane przez 
rząd ograniczenie deficytu w samorządach 
jest zbyt restrykcyjne i  jeśli już musi zostać 
wdrożone, to może z   przesunięciem na 
2013 rok. Moim zdaniem, problemy oświaty 
wymagają systemowych rozwiązań.

W Forum wzięli udział przedstawiciele 
samorządów, marszałkowie, władze wo-
jewódzkie i parlamentarzyści. Wśród tych 
ostatnich ziemię tarnowską reprezentowali 
posłowie: Urszula Augustyn oraz Andrzej 
Sztorc. 

Poza oświatą debatowano o  gospo-
darce odpadami, wsparciu dla bezrobot-
nych, repatriacji i  abolicji dla cudzoziem-
ców oraz budownictwie pasywnym.

Cyfryzacja realizowana przez 
zespół Wydziału Informatyzacji 
tarnowskiego magistratu w pięciu 

podstawowych obszarach – bezpieczeń-
stwa, katastru i geodezji, usług miej-
skich, procedur administracyjnych oraz 
edukacji traktowana jest w skali Polski 
jako wzorcowa. – Nasze rozwiązania 
określane są modelowymi, szczególnie w 

zakresie edukacji – mówi Janusz Różycki, 
dyrektor Wydziału informatyzacji.

Informatyczny system zarządzania 
edukacją miejską pn. „Edunet” rozpoczął 
się przed siedmioma laty. Dzisiaj pierwszy 
etap jest zakończony. Funkcjonuje potężny 
portal informacyjny, z którego korzystają 
nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracow-
nicy administracji miejskiej. Umożliwia on 

zarządzanie danymi, pełni funkcje telecen-
tra, e-urzędu.

Jednocześnie realizowany jest „Edu-
net 2”. Uruchamiane są ( już działają w 
12 szkołach) dzienniki elektroniczne, 
znakomicie ułatwiające pracę nauczycieli 
i dyrektorów, umożliwiające rodzicom na 
bieżąco kontrolowanie wyników ich dzieci. 
Ujednolicone oprogramowanie w zakresie 
zarządzania placówkami oświatowymi 
wydatnie obniża koszty funkcjonowania 
edukacji. We wszystkich 78 placówkach 
działają systemy monitoringu wpływające 
na bezpieczeństwo uczniów, hot-spoty 
umożliwiające korzystanie z Internetu 
oraz infomaty, czyli komputer z dwoma 
monitorami. Za tym idą dalsze innowa-
cyjne rozwiązania, m.in. multimedialna 
platforma e-learningowa.

- Cyfryzacja szkół jest jednym z głównych 
zadań państwa w edukacji – mówi Krystyna 
Latała, zastępca prezydenta Tarnowa. – Od 
2013 roku wdrażany będzie wieloletni program 
rządowy związany ze wsparciem finansowym 
na zakup sprzętu i realizację technologii 
cyfrowych. Małopolska została wybrana do 
pilotażowej realizacji, a Tarnów jest tu wzorem 
do naśladowania dla innych gmin.

Wzorzec z Tarnowa

Jednym zdaniem… 
Posłanka Urszula Augustyn, zastępca 

przewodniczącego sejmowej Komisji Edu-
kacji Nauki i Młodzieży, adresat postulatów 
w sprawie edukacji

Milion uczniów mniej niż sześć lat temu 
chodzi do polskich szkół. O 10 miliardów zł 
wzrosła w tym czasie subwencja oświatowa. 
Bez mądrych, odważnych decyzji nie da się 
rozwiązać problemów, które najmocniej 
dotykają dziś samorządy. Dlatego wspólnie 
szukamy rozwiązań. 

W ciągu ostatnich 5 lat w Polsce:
Liczba uczniów zmniejszyła się o milion
Zlikwidowano 3 tysiące szkół
Liczba nauczycieli wzrosła o 18 tysięcy
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Po ostatnich zmianach organi-
zacyjnych zadania związane z 
bieżącym utrzymaniem dróg oraz 

obsługą mieszkańców przejęło Centrum 
Usług Ogólnomiejskich. To właśnie tam 
mieszkańcy mogą załatwiać sprawy, któ-
rymi do tej pory zajmował zlikwidowany 
Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich.

Aby zapewnić jak najlepszą jakość 
świadczonych usług i nie wprowadzać 
dodatkowych komplikacji centrum zostało 
przeniesione do kamienicy, w której mie-
ścił się TZDM. Dodatkowo powstało Biuro 
Inżynierii Ruchu Drogowego, w którym za-
łatwić można sprawy związane ze strefami 
płatnego parkowania (m.in. karty parkin-

gowe, mandaty). Poza tym biuro zajmuje 
się m.in. zarządzaniem ruchem na drogach 
publicznych, projektami organizacji ruchu 
drogowego. Wszystkie informacje związane 
z opłatami za postój w strefach płatnego 
parkowania można uzyskać pod numerem 
14 68 82 570.

Natomiast istniejące już wcześniej 
Biuro Miejskiego Inżyniera Utrzymania 
Miasta przejęło zadania związane m.in. 
z bieżącymi remontami i utrzymaniem 
dróg oraz utrzymaniem nawierzchni dróg, 
chodników i parkingów miejskich. W zakres 
kompetencji biura wchodzi także wydawa-
nie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
i zjazdy z dróg publicznych. Informacje o 

ubytkach w nawierzchni 
dróg przyjmowane są pod 
dotychczasowym numerem 
alarmowym 504 044 051 
oraz pod numerem 14 68 82 
576/577. Informacje zwią-
zane z zajęciem pasa dro-
gowego i zjazdami z dróg 
publicznych dostępne są 
pod numerem 14 68 82 575.

Awarie sygnalizacji 
świetlnej zgłaszać można 
w firmie TTJ Technika pod  

numerami 14 63 61 530 (w godz. od. 8.00 
– 17.00) oraz 660 161 200 (osoba pełniąca 
dyżur 24h), natomiast uszkodzenie ozna-
kowania pionowego w firmie Wimed pod 
numerami 14 655 47 51 (w godz. od. 8.00 
– 16.00) oraz 664 951 957 (osoba pełniąca 
dyżur 24h).

Miasto przejęło zadania TZDM-u
Trwa intensywne łatanie ubytków 

w nawierzchni tarnowskich dróg. 
Pracami zajmuje się specjalna grupa 
pracowników Zakładu Składowania 
Odpadów Komunalnych. Działania 
koordynuje Centrum Usług Ogólno-
miejskich.

Szczegółowe dane statystyczne 
wyglądają następująco: od 1 marca 
załatano już prawie 600 m2 dziur w 
nawierzchniach asfaltowych oraz ok. 
1000 m2 ubytków w drogach o na-
wierzchni żwirowej. Wszystkie dziury 
są uprzednio odpowiednio podcinane 
oraz oczyszczane do podkładu mine-
ralnego. Aby remonty nie zakłócały 
ruchu drogowego w mieście, prace 
na głównych ciągach komunikacyj-
nych są wykonywane w godzinach 
nocnych.

Jedną z najpiękniejszych 
tradycji związanych ze 
Świętami Wielkanoc-

nymi jest wysyłanie bliskim 
kartek z  życzeniami. Dziś, 
w dobie mediów elektronicz-
nych, tradycyjne pocztówki 
można zastąpić e-kartkami. 
Namawia do tego tarnowski 
magistrat. Uzyskane w ten 
sposób oszczędności są przeznaczane na pomoc potrzebującym.

Dzięki zastąpieniu papierowych kartek elektronicznymi podczas 
ostatnich Świąt Bożego Narodzenia udało się zaoszczędzić około pięciu 
tysięcy złotych, które przekazano na rzecz Domu Samotnej Matki pro-
wadzonego przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Pieniądze przeznaczono 
na remont kuchni.

Wzory kartek przed tegorocznymi Świętami Wielkanocnymi trady-
cyjnie można pobrać z miejskiego portalu www.tarnow.pl.

E-kartki na święta

Kartkowa akcja odbywa się dwa razy do roku: w Święta Bożego 
Narodzenia i właśnie w Święta Wielkiej Nocy. Zwyczaj wysyłania 
życzeń drogą elektroniczną z roku na rok zatacza coraz szersze 
kręgi. Prezydent zachęca do idei nie tylko miejskie instytucje, ale 
również szkoły oraz prywatne firmy. 

Zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń kandyda-
tów do wyborów do rad osiedli. Aby umożliwić 
rejestrację wszystkim chętnym, Miejska Komisja 

Wyborcza przedłużyła termin zgłaszania kandydatów 
chętnych do pracy na tym szczeblu samorządu. 

15 kwietnia głosować będziemy w osiedlach: „Starów-
ka”, „Strusina”, „Piaskówka”, „Rzędzin”, „Gumniska Zabłocie”, 
„Krakowska”, „Mościce”, „Chyszów”, „Klikowa”, „Jasna”, „Wester-
platte”, „Legionów”, „Koszyce” i „Zielone”. Ze względu na brak 
kandydatów, elekcja nie odbędzie się na osiedlu „Grabówka”.

Kandydatami mogli być wyborcy z danego osiedla, 
którzy złożyli pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na kandydowanie oraz uzyskali co najmniej 20 podpisów 
mieszkańców popierających kandydata z danego osiedla. 
Pełna lista kandydatów do rad osiedli dostępna jest na 
stronie miejskiej www.tarnow.pl. 

Obecnie w Tarnowie działa trzynaście rad osiedli. 
Ostatnio, w trzech, z powodu bardzo niskiej frekwencji, 
nie wybrano przedstawicieli. Rady pracują społecznie na 
dyżurach i zebraniach.

Wybory do rad osiedli
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Powstało Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej to podmiot, 

który zapewni wspólną obsługę ekonomiczno-admini-
stracyjną i organizacyjną placówkom tego typu prowa-
dzonym przez miasto.

Nowe rozwiązanie pozwoli nie tylko na zracjonalizowanie 
kosztów obsługi podmiotów, ale również poprawi dostępność 
do pomocy psychologicznej – centrum zatrudniać będzie psy-
chologów, pedagogów i  terapeutów, którzy będą pracować 
z dziećmi ze wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych 
na terenie miasta – ocenia dyrektor Centrum Spraw Społecz-
nych Magdalena Osiak.

COPOW w Tarnowie zostało utworzone w oparciu o zasoby 
kadrowe dotychczas działających podmiotów tj. Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom”, Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej im. Janusza Korczaka, Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz o Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze”. Jego siedziba znajduje 
się w budynku Pogotowia Opiekuńczego w Tarnowie – Mościcach 
przy ul. Chemicznej 10a.

Już po raz dziesiąty, wraz z  nasta-
niem wiosny, w  siedzibie Urzę-
du Miasta przy ul. Goldhammera 

zorganizowano charytatywną akcję 
„Wszystko budzi się do życia”. Inicjato-
rem było jak zawsze Stowarzyszenie 
„Kropla”. Przebadano w sumie 84 kan-
dydatów na dawców szpiku kostnego. 
Większość to kobiety. Krew oddali także 
zastępca prezydenta Dorota Skrzyniarz 
oraz sportowiec – kolarz, uczestnik ma-
jowego Karpackiego Wyścigu Kurierów 
w Tarnowie Paweł Bernas.

Głównym celem akcji była pomoc 
chorym na nowotwory krwi poprzez re-
krutację świadomych oraz niespokrewnio-
nych dawców szpiku. Dawcą mógł zostać 

każdy dorosły i zdrowy człowiek. Najczęściej 
zgłaszają się uczniowie szkół oraz studenci. 
Jako ciekawostkę można dodać, że tym 
razem większość przebadanych stanowiły 
kobiety. Zgłosiło się ich aż 53. Szczególne 
podziękowania należą się uczniom Liceum 
Społecznego, I, II, III, IV (najwięcej chętnych 
dawców ), XVI LO oraz ZSME przy ul. Szujskie-
go, ZSB przy ul.Legionów, PWSZ oraz MWSE, 
a także klerykom z tarnowskiego Seminarium 
Duchownego. Dziękujemy również wolon-
tariuszom Ewie Kapłańskiej, Alicji Brodzie 
oraz wolontariuszom IV LO w  Tarnowie 
pod opieką Anny Odbierzychleb. Już dziś 

zapraszamy na kolejne badania 6 grudnia : 
Św. Mikołaj inaczej... – podsumowuje prezes 
stowarzyszenia Katarzyna Duraj.

Urząd Miasta wspiera działalność 
„Kropli”. W  sumie od początku istnienia, 
stowarzyszenie otrzymało z budżetu mia-
sta około 180 tysięcy złotych. Tarnowski 
samorząd jako jedyny w  kraju wspoma-
ga finansowo tego typu charytatywną 
działalność. W  2011 roku dzięki akcjom 
zorganizowanym przez stowarzyszenie 
przebadano 534 osoby. Tarnów doczekał 
się dwóch aktywnych dawców szpiku 
kostnego.

Oddali krew dla potrzebujących

Oddali z „Kroplą”

Marcowa akcja badania kandy-
datów na dawców to tylko począ-
tek planów Stowarzyszenia „Kropla” 
w  bieżącym roku. Pod koniec maja 
w  Tarnowie odbędzie się Jubile-
uszowa Gala X Tarnowskiej „Kropli”, 
w której udział wezmą m.in. zarówno 
dawcy jak i biorcy, mali pacjenci Kli-
niki Transplantacji we Wrocławiu oraz 
uczestnicy Akademii Młodych PWSZ. 
Gwiazdą wieczoru będzie Mietek 
Szcześniak. Jesienią natomiast, z ini-
cjatywy „Kropli”, zaplanowano ogól-
nopolską konferencję dla organizacji 
pozarządowych.
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Przeciwdziałanie rozszerzaniu się 
alkoholizmu i  narkomanii oraz 
problemom im towarzyszącym, 

a  także ograniczenie rozmiarów szkód 
związanych z  ich nadużywaniem to 
główne cele Gminnego Programu Pro-
filaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii dla Miasta Tarnowa na 2011 rok. 
Został on podsumowany na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej.

W  ramach programu w  minionym 
roku potrzebującym została zapewniona 
pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna, 

psychospołeczna i  prawna, adresowana 
do rodzin, w  których występują problemy 
alkoholowe i  narkomanii oraz przemocy 
w rodzinie – mówi zastępca prezydenta do 
spraw społecznych Dorota Skrzyniarz. 
Dofinansowana została również działalność 
świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzie-
ży z rodzin dysfunkcyjnych oraz specjalistycz-
nej placówki opiekuńczo – wychowawczej 
wsparcia dziennego dla dzieci i  młodzieży 
z rodzin patologicznych – dodaje.

W zakresie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, mło-
dzieży, nauczycieli, pedagogów szkolnych 
i  rodziców, realizowane były na terenie 
przedszkoli, szkół, świetlic oraz placówek 
oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo 
- wychowawczych programy z zakresu pro-
filaktyki zachowań problemowych dzieci 
i młodzieży, obejmujących przemoc, agre-
sję, alkoholizm, narkomanię, nikotynizm. 

Ponadto zapewniono dzieciom i mło-
dzieży alternatywne formy spędzania 
wolnego czasu poprzez organizację zajęć 
sportowo-rekreacyjnych i prowadzenie kół 
zainteresowań, realizację programów „Ferie 

zimowe Tarnów 2011” i „Lato w  mieście 
bezpieczne wakacje Tarnów 2011”. 

Do dziewięciu świetlic środowisko-
wych w  2011 r. uczęszczało 353 dzieci, 
z programów profilaktycznych skorzystało 
ponad sześć tys. uczniów, prawie 200 na-
uczycieli i  ponad 2600 rodziców, a  liczba 
uczestników tych zajęć sportowo-rekre-
acyjnych przekroczyła 87 tys. 

Rozstrzygnięto kolejny konkurs dla 
organizacji pozarządowych. Tym 
razem pieniądze w wysokości 

135 tysięcy złotych trafiły do dziewięciu 
podmiotów, które włączą się w promocję 
miasta i marki „Tarnów”.

Największe dofinansowanie, po 35,5 
tys. zł, otrzymały Tarnowskie Stowarzysze-
nie Artystyczne ArtContest oraz Fundacja 
im. Jana Szczepanika. Art.Contest zorgani-
zuje piątą już edycję prestiżowego festiwa-
lu Azoty Tarnów International Jazz Contest, 
natomiast fundacja przeznaczy pieniądze 
na program „Genialne urodziny - Tarnów 
gra ze Szczepanikiem”.

Jan Szczepanik może być idolem dla 
młodych. Ponad wszelką wątpliwość był wy-
bitną postacią swoich czasów. Miał zasady 
i hołdował podstawowym wartościom jak 
rodzina i ojczyzna. Pomimo pracy w wielu 
europejskich miastach, zawsze powracał 
do Tarnowa, który zapewne go inspirował. 
Jesteśmy winni mu pamięć – jemu i jego wy-
nalazkom - mówi dyrektor Wydziału Marki 
Miasta, Maria Zawada-Bilik.

Ponadto miejskie pieniądze trafiły do 
Tarnowskiej Organizacji Turystycznej (16 

300 zł), PTTK Oddział „Ziemi Tarnowskiej 
(łącznie 19 200 zł), Tarnowskiego Towa-
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (9 700 
zł), Związku Polskich Artystów Plastyków 
Okręg Tarnowski (8 100 zł), PCK Oddział 
Rejonowy PCK w Tarnowie (5 200 zł) oraz 
Stowarzyszenia Innowacyjny Ośrodek 
Twórczy ETHER (2 000 zł) .

Miasto pomaga walczyć z nałogami

Program obejmował również po-
moc społeczną osobom uzależnionym 
i rodzinom osób uzależnionych, do-
tkniętym ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym i integrowanie tych osób 
ze środowiskiem lokalnym z wykorzy-
staniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. Ta część Programu reali-
zowana była przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Tarnowie.

NGO-sy pomogą promować Tarnów

Zakończono większość zaplano-
wanych na ten rok konkursów dla or-
ganizacji pozarządowych. Z budżetu 
miasta otrzymały one w sumie ponad 
dwa miliony złotych na działania 
z  zakresu kultury, sportu, zdrowia, 
pomocy społecznej oraz edukacji. 

Całkowity koszt realizacji zadań 
ujętych w  Gminnym Programie Pro-
filaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2011 r. wyniósł dwa mln zł.
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Miasto pomaga walczyć z nałogami

W marcu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej w Tarnowie. 
8 marca nadzwyczajna, a 29-go zwyczajna. W trakcie tej dru-
giej radni decydowali m.in. o zgodzie na objęcie przez miasto 
udziałów w podwyższonym kapitale MPGK oraz Tarnowskich 
Wodociągów.

W  chwili, gdy oddajemy ten tekst do druku radni są po 
pierwszej, a przed drugą sesją marcową. Sesja nadzwyczajna z 8 
marca trwała bardzo krótko i dotyczyła, jak to zwykle w takich 
przypadkach, niewielkich zmian w budżecie.

Z  kolei podczas sesji zwyczajnej radni zajmowali się sta-
łym elementem sesji, czyli uchwałami budżetowymi. Ponadto 
wysłuchali informacji o realizacji Programu Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w mieście. Istotnym tematem obrad był 
projekt uchwały o zmianie granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
a także uchwalenie miejscowego planu dla terenów w północno-
wschodniej części miasta. 

Państwo, którzy interesujecie się życiem Tarnowa, wiecie już 
także, czy radni wyrazili zgodę, by miasto objęło udziały w pod-
wyższonym kapitale MPGK oraz Tarnowskich Wodociągów. 

Grzegorz ŚWIATŁOWSKI,  
przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie

Szczególne miejsce wśród komisji stałych rady zajmuje 
Komisja Rewizyjna. Specyfika jej pracy znacząco różni 
się od zadań i prac pozostałych komisji problemowych. 

W Radzie Miejskiej w Tarnowie kieruje nią Marek Drwal wraz 
z  wiceprzewodniczącym komisji, Piotrem Augustyńskim. 
Ponadto członkami komisji są: Grażyna Barwacz, Barbara 
Koprowska oraz Janusz Małochleb. 

Mówiąc najogólniej, Komisja Rewizyjna pełni dwie zasadnicze 
funkcje: kontrolną i opiniodawczą. Podmiotem kontroli jest prezy-
dent Tarnowa oraz podległe mu jednostki organizacyjne. Jako ciało 
opiniodawcze komisja opiniuje m.in. wykonanie budżetu miasta, 
występuje z wnioskami w sprawie udzielenia lub nieudzielania 
absolutorium prezydentowi. 

W br. plan pracy Komisji Rewizyjnej zawiera 5 kontroli proble-
mowych i 3 kompleksowe. Kontrolowane będą m.in.: modernizacja 
ul. Krakowskiej, kryteria przyjmowane przy reorganizacji placówek 
oświatowych, gospodarowanie materiałami odzyskiwanymi z in-
westycji miejskich. 

Praca w Komisji Rewizyjnej wymaga od jej członków rzetelno-
ści, obiektywności, dużej wnikliwości i zdyscyplinowania z jednej 
strony, z drugiej zaś, może ona dostarczyć nowych doświadczeń 
i  umiejętności oraz satysfakcji płynącej z  faktu bycia pewnego 
rodzaju strażnikiem pilnującym przestrzegania przepisów prawa.

Dwie sesje

Posiedzenie Rady Miejskiej w Tarnowie I Kadencji. 
Początek lat 90. 

Za drzwiami Komisji…

Komisja
Rewizyjna

Marek DRWAL: - Chciałbym po każdej z  przeprowadzonych 
kontroli powiedzieć – Szanowni Państwo, oby tak dalej. Jednak nie 
zawsze jest to możliwe, gdyż zdarza się, że Komisja Rewizyjna w toku 
kontroli wskazuje pewne uchybienia, następnie formułuje wnioski 
i zalecenia pokontrolne, które w konsekwencji mają na celu sprawić, 
by w naszym mieście żyło się lepiej.

Z kart historii...

Rada I Kadencji
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Trzy miesiące po wejściu w  życie 
przepisów inicjujących „rewolu-
cję śmieciową” trwają przygo-

towania gmin do sprostania nowym 
obowiązkom związanym z  przejęciem 
odpowiedzialności za odpady komu-
nalne. Także nasze miasto szykuje się 
do nowych wyzwań. 

Odbywają się szkolenia i konsultacje 
oraz trwa wymiana doświadczeń w  celu 
wybrania opcji optymalnej dla danego 
samorządu i  najbardziej korzystnej dla 
mieszkańców. Rozpoczęły się także prace 
nad przygotowaniem projektów uchwał 
Rady Miejskiej, które zadecydują o kształ-
cie nowego systemu. Najważniejsze 
uchwały, które powinny być podjęte do 
końca bieżącego roku, to: 
 - uchwała zmieniająca Regulamin utrzy-

mania czystości i  porządku na terenie 
miasta Tarnowa, 

 -  określenie metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz stawki tej opłaty, 

 - ustalenie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

 - przyjęcie wzoru deklaracji o wysokości 
opłat, składanej przez właścicieli nieru-
chomości, terminu i miejsca składania 
deklaracji oraz wykazu dokumentów 
potwierdzających dane zawarte w de-
klaracji, 

 - określenie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i  zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną 
opłatę, 

 - ustalenie górnych stawek opłat po-
noszonych przez właścicieli nierucho-
mości, którzy pozbywają się z  terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych 
oraz właścicieli nieruchomości, którzy 
są zobowiązani do zawarcia umowy na 
odbieranie odpadów komunalnych, 

 - określenie wymagań, jakie powinien 
spełnić przedsiębiorca ubiegający się 

o  uzyskanie zezwolenia w  zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i nieczystości ciekłych. 

W  wymienionych wyżej sprawach 
podjęcie przez radnych uchwał jest obo-
wiązkowe. Przepisy umożliwiają ponadto 
podejmowanie uchwał, które mogą do-
datkowo ułatwić gospodarowanie odpa-
dami, dotyczących: 
 - przyjęcia od właścicieli nieruchomości 

Wraz z nastaniem wiosny ruszył 
program edukacji ekologicz-
nej „EKO Tarnów. Tarnowska 

Inicjatywa Ekologiczna”. Kampania jest 
okazją do szerszego rozpropagowania 
zajęć terenowych dla młodzieży, które 
odbywają się w Zakładzie Składowania 
Odpadów Komunalnych przy ul. Cmen-
tarnej w Tarnowie. 

Eko-lekcja to 45-minutowa wycieczka 
z przewodnikiem po zakładzie umożliwia-
jąca zapoznanie się z gospodarką odpada-
mi komunalnymi w naszym mieście i regio-
nie. Wielka hałda odpadów gromadzonych 
tu od ponad 20 lat oraz ograniczona 
powierzchnia terenu przeznaczonego pod 
kolejne sektory składowiska uzmysławiają 
nam, że składowanie wcale nie jest naj-
lepszym sposobem na unieszkodliwianie 
odpadów. Kompostownia przetwarzająca 
odpady zielone na dobrej jakości kompost 
przekonuje do selektywnego zbierania 
liści, trawy i gałęzi z naszych ogrodów i nie 
mieszania ich z  pozostałymi odpadami. 
Różnokolorowe kontenery ustawione na 
„placu kontenerowym” zachęcają do bez-
płatnego oddawania posegregowanych 
odpadów, które następnie są wykorzysty-
wane jako cenne surowce wtórne, takie 

jak: plastik, szkło, papier, metal czy gruz. 
Bioelektrownia zasilana gazem składowi-
skowym, wydobywającym się z rozkładają-
cych się zdeponowanych śmieci, pokazuje 
korzyści osiągane z  wykorzystania tego 
gazu: produkcję energii elektrycznej 
i  cieplnej oraz ochronę atmosfery przed 
gazem cieplarnianym, jakim jest metan. 
Ujęcie wód odciekowych wypływających ze 
składowiska odpadów i przekazanie ich do 
oczyszczalni ścieków uzmysławia ile szkody 
w  środowisku może spowodować dzikie 
wysypisko śmieci, które nie jest uszczel-
nione i zatruwa wody podziemne. Dużym 
zainteresowaniem zwiedzających cieszy 
się Azyl dla psów i  kotów zlokalizowany 

na terenie Zakładu, w którym kilkadziesiąt 
bezdomnych zwierząt czeka na adopcję. 

Celem tych zajęć jest rozwój świado-
mości społecznej, zwrócenie uwagi na na-
sze codzienne zachowania konsumenckie, 
które mają wielki wpływ na ilość i  jakość 
wytwarzanych odpadów. Przyswojenie 
wiedzy na temat zasad gospodarowania 
odpadami pozwoli na: 
 - ograniczenie ilości wytwarzanych odpa-

dów (np. poprzez rozważne zakupy), 
 - zbieranie odpadów szczególnie nie-

bezpiecznych dla środowiska i  niedo-
puszczenie ich do składowania na skła-
dowisku (np. zużyty sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny, baterie, świetlówki, 
chemikalia), 

 - zwiększenie ilości surowców odzyski-
wanych ze strumienia odpadów komu-
nalnych (np. papieru, plastiku, szkła, 
metalu, gruzu, odpadów organicznych 
na kompost), 

 - zmniejszenie ilości odpadów komunal-
nych przeznaczonych do składowania.

Jednym z ważnych rezultatów wizyty 
na składowisku odpadów jest uświado-
mienie sobie kurczącego się miejsca na 
jego rozbudowę oraz przekonanie się do 
sprawdzonej i coraz bardziej powszechnej 
na świecie technologii termicznego prze-
twarzania odpadów z wykorzystaniem 
energii cieplnej i elektrycznej. 

Co dalej z odpadami? (cz. 10)

Ekolekcje
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W  marcu rozpoczęła się jubile-
uszowa X ogólnopolska akcja 
„Drzewko za butelkę”. Tysiące 

młodych ekologów z  10 miejscowo-
ści (Tarnowa, Bydgoszczy, Miszewa k. 
Gdańska, Włocławka, Nowej Sarzyny, 
Puław, Brzegu Dolnego, Konina, Koł-
baskowa i  Warszawy) zbiera odpady 
plastikowe (butelki PET) oraz sadzi 
drzewka. Patronat nad akcją sprawuje 
dziewięć firm chemicznych realizują-
cych międzynarodowy program „Od-
powiedzialność i troska”. 

Akcja mająca na celu aktywne dzia-
łania na rzecz środowiska cieszy się dużą 
popularnością i  z  roku na rok poszerza 
grono uczestników. Łączy walory 
edukacji ekologicznej, aktywno-
ści społecznej oraz dbałości o śro-
dowisko naturalne. 

60-letnia sosna produkuje jednego 
dnia tyle tlenu, ile wynosi śred-
nie dobowe zapotrzebowanie 
trzech osób. Nie bez znaczenia 
jest więc fakt, że w  ramach dziewięciu 
dotychczasowych edycji „Drzewka za bu-

telkę”, dzieciaki posadziły ponad 
18 tysięcy drzewek, zbierając przy 
tym przeszło 13 mln pustych bu-
telek plastikowych – popularnych 
PET-ów. Polacy opróżniają rocznie 
110 tys. ton butelek, a jedna tona to 
25 tys. sztuk, z czego roczny odzysk 
to ok. 50 tys. ton. Uczestnicy prze-
konują się, jak wielkie ilości plasti-
kowych opakowań są codziennie 
„produkowane” i  jak w  pożyteczny 
sposób można je wykorzystać po-
przez recykling (zamiast obciążać 
nimi środowisko). To właśnie z tych 
butelek po przetworzeniu produ-
kowane są m.in. ciepłe i  lubiane 

nie tylko przez dzieci bluzy 
polarowe, opakowania nie-

spożywcze oraz spożywcze, 
w których tworzywo wtórne 
stanowi warstwę środkową 
czy żywica poliestrowa. Do 

wyprodukowania w  pro-
cesie recyklingu bluzy 

polarowej potrzebne 
jest 35 butelek PET. 

Dzieci, które włączy-
ły się w  ubiegłoroczną akcję 

zebrały tyle butelek, że wystarczyłoby do 
wyprodukowania ponad 90 000 bluz „po-
lar”, na każdego uczestnika akcji przypada 
więc po 3 bluzy. 

Tarnów od wielu lat włącza się w kam-
panię „Drzewko za butelkę”. Szkoła Pod-
stawowa nr 15 z  rekordowymi „zbiorami” 
PET-ów zdobywała najwyższe miejsca we 
współzawodnictwie, odbierając laury pod-
czas targów „POLEKO” w  Poznaniu. W  na-
szym mieście, oprócz kilkuset sadzonek 
którymi uczniowie upiększyli otoczenie 
swoich placówek, co roku w Parku Strzelec-
kim uroczyście sadzone jest pamiątkowe 
drzewko. Wyrósł z nich już niemały zagajnik 
dębów, klonów i lip.  Tegoroczny tarnowski 
finał akcji zaplanowano na 25 maja.

niektórych lub wszystkich obowiązków 
związanych z pozbywaniem się nieczy-
stości ciekłych, uprzątania błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż nieruchomości, 

 - odbierania odpadów od właścicieli nie-
ruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komu-
nalne, 

 - podziału miasta na sektory, 
 - ustalenia dodatkowych usług świadczo-

nych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz wysokości 
cen za te usługi. 

Na zespole przygotowującym pro-
jekty uchwał spoczywa duża odpowie-
dzialność, gdyż od efektów jego pracy bę-
dzie zależało sprawne działanie przyszłe-
go systemu odpadowego w naszym mie-
ście a także zadowolenie mieszkańców ze 
sposobu jego funkcjonowania. 

Aktualnie analizowana jest także 
kwestia umów, jakie dotychczas właści-
ciele nieruchomości z  przedsiębiorcami 
wywożącymi odpady komunalne. Jako 
że znowelizowana ustawa o  utrzyma-
niu czystości i  porządku w  gminach nie 
reguluje trybu rozwiązywania umów 

w  momencie przejęcia odpadów ko-
munalnych przez gminę, pojawiły się 
obawy, iż może to powodować roszcze-
nia z  tytułu utraty praw nabytych przez 
wywożącego odpady w  przypadku, gdy 
właściciele nieruchomości samoistnie nie 
wypowiedzą zawartych wcześniej umów. 
Wiceminister Środowiska Piotr Woźniak 
uspokaja, twierdząc że każda umowa 
powinna zawierać zapis o trybie i warun-
kach jej rozwiązania przez jedną ze stron 
i  na tej podstawie właściciele nierucho-
mości będą mogli rozwiązywać dotych-

czasowe umowy. Zwrócił także uwagę 
na nałożony przez ustawę na gminy 
obowiązek prowadzenia kampanii infor-
macyjno – edukacyjnej dotyczącej praw 
i  obowiązków właścicieli nieruchomości 
oraz innych mieszkańców, wynikających 
z  uchwał wprowadzających w  gminie 
nowy system odpadowy. Ministerstwo 
Środowiska przygotowało również kom-
pleksowy opis działań związanych z  no-
wym systemem gospodarki odpadami 
komunalnymi, z którym można się zapo-
znać na stronie www.mos.gov.pl. 

„Drzewko za butelkę” po raz dziesiąty
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