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Absolwent Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego na kierunku peda-
gogika kulturalno-oświatowa 

(dzisiaj animacja kultury). W Tarnow-
skim Centrum Kultury od 1993 roku, 
dyrektor od 2007 roku. To właśnie ta 
instytucja jest organizatorem jednej 
z kulturalnych wizytówek miasta „Tar-
nowskiej Nagrody Filmowej”. 

Do najważniejszych autorskich pro-
jektów zalicza opiekę nad tzw. tarnowską sceną rockową, posadę 
menedżera zespołu CAVE, autorstwo „Wakacyjnych Spotkań 
Twórców Nieznanych”, „Szkoły Muzyków Rockowych S.M.Rock” 
oraz cykli „Zrób kabaret” (Noc Kabaretowa, Wieczory Kabaretowe, 
Pakademia), „Moja Mała Ojczyzna Tarnów”, „Konwoje Kultury” oraz 
„Szlakiem Cmentarzy Wojennych z I Wojny Światowej”.

Jeden z pomysłodawców i realizatorów albumu fotograficz-
nego „Kocham Tarnów” oraz wydawnictwa „Filmowy Tarnów – 25 
lat Tarnowskiej Nagrody Filmowej”. Zanim został dyrektorem był 
muzykiem i autorem tekstów zespołu TOY. Pisał także dla zespołów 
Cave, Siedem, Personel, Days, The Same. 

Poza pracą miłośnik halowej piłki nożnej, współtwórca i pro-
wadzący program kulturalny w TV IMAV – „W pierwszym rzędzie 
Kultura” oraz maniak Play Station i gry FIFA 12. 

Klaudia Sok – rocznik 1994. 
Uczennica klasy fotograficznej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych i Technicznych im. Jana Szczepa-
nika. Miss Polonia Regionu Tarnow-
skiego 2012 została zaledwie tydzień 
po swoich osiemnastych urodzinach.

Udział w  wyborach traktowałam 
jak nową przygodę, która zakończyła się 
sukcesem. Dzięki podjęciu decyzji o wzięciu 

udziału w konkursie zdobyłam główny tytuł, a przy tym poznałam 
wspaniałe dziewczyny, z  którymi nawiązałam świetny kontakt. 
Każda próba do wielkiego finału w ich towarzystwie była dla mnie 
przyjemnością. Za co im szczerze dziękuję! – podkreśla Klaudia.

Pasją Klaudii jest fotografia, dlatego też zdecydowała się na 
wybór technikum o profilu fotograficznym. Interesuje się tańcem 
towarzyskim i  nowoczesnym. Wolny czas lubi spędzać aktywnie 
na siłowni, basenie lub na rolkach, a także w domowym zaciszu 
razem z rodziną i przyjaciółmi.

Obecnie tarnowska Miss jest w trakcie przygotowań do na-
stępnych wyborów, w których reprezentować będzie Tarnów. Tym 
razem będą to wybory Miss Polonia Małopolski, które odbędą się 
21 lipca w Zakopanem. 

Marek Kazimierz Cieślak - ur. 
28 czerwca 1950 w Milanów-
ku – były żużlowiec, trener 

reprezentacji Polski na żużlu i, od tego 
sezonu, drużyny Azotów Tauronu Tar-
nów. Dwukrotnie odznaczony Orderem 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi 
dla rozwoju sportu żużlowego.

Trzykrotny uczestnik finałów IMŚ. 
Sześć razy został powołany do reprezenta-
cji polskiej na DMŚ – czterokrotny meda-
lista (po dwa srebrne i brązowe medale). 
Cztery razy był w finałach IMP, w 1975 r. zdobył wicemistrzostwo 
Polski w Częstochowie, gdzie przegrał w barażu o złoto z Edwar-
dem Jancarzem. Dwa razy awansował do finałów MIMP w 1968 
roku w Lesznie i 1969 roku w Lublinie. Dwa razy był w finałach 
MPPK i cztery razy w finałach zawodów o Złoty Kask, które wygrał 
w roku 1976. Dwukrotny finalista Srebrnego Kasku.

Pod jego przewodnictwem tarnowscy żużlowcy nie przegrali 
żadnego z trzech pierwszych meczów obecnego sezonu zwycię-
żając u siebie zespoły z Wrocławia i Częstochowy oraz remisując 
na wyjeździe z obecnym Mistrzem Polski, czyli drużyną Falubazu 
Zielona Góra.

Tomasz Kapturkiewicz

Filmowy duet

Miss Tarnowa 2012 
Klaudia Sok Marek Kazimierz Cieślak

Trener legenda

Tarnowianka z  urodzenia, z  wy-
kształcenia konserwator dzieł 
sztuki i menedżer kultury. Od 1987 

roku zajmuje się organizacją i realizacją 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej – festiwa-
lu najciekawszych polskich filmów fabu-
larnych, a od 1994 roku jest dyrektorem 
Festiwalu – dwukrotnie nominowanego 
do Dorocznej Nagrody Polskiego Instytu-
tu Sztuki Filmowej w kategorii „Krajowe 
wydarzenie filmowe” w roku 2008 i 2009.

W latach 1990-1996 była organizatorem cyklicznych projek-
tów filmowych Tarnowskiego Centrum Kultury „Premiera miesiąca” 
– cyklu wyróżnionego nagrodą ówczesnego Komitetu Kinemato-
grafii „Laterna Magica” za popularyzację polskiej kinematografii.

Przez siedem lat, do 2010 roku, realizowała cykl „CZWARTY 
eksta FILM”. Jest również organizatorem wielu spotkań z  twór-
cami polskiego filmu przy okazji realizacji wszystkich propozycji 
filmowych, począwszy od Tarnowskiej Nagrody Filmowej przez 
Premiery miesiąca, aż po Akademię Filmową. 

Anna Grygiel

W chwili oddania gazety do druku jeszcze nie znaliśmy 
wyników Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Więcej na ten temat 
w kolejnym numerze.
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Zakończył się trwający od sierpnia 
2007 roku „Program zapewnienia 
harmonii estetycznej i urbani-

stycznej centrum miasta”. Nową jakość 
zyskało tarnowskie Śródmieście - popra-
wiono estetykę przestrzeni i zieleni miej-
skiej oraz stan techniczny miejskich ulic.

W zakres projektu weszły m.in. rewitali-
zacja przestrzeni publicznej placu Rybnego 

i Bimy, renowacja murów miejskich wraz 
z pracami ziemnymi w podwórkach przy 
istniejącym murze pierzei południowej, 
remonty i iluminacja skwerów miejskich, 
opracowanie i wykonanie ścieżki edukacyj-
no-historycznej w centrum miasta, budowa 
przejścia podziemnego na ul. Mickiewicza, 
rewitalizacja ul. Krakowskiej oraz remont 
Grobu Nieznanego Żołnierza.

Celem projektu było zwiększenie funk-
cjonalności i atrakcyjności turystycznej okolic 
Starego Miasta oraz ożywienie centrum 
miasta poprzez tworzenie warunków dla 
rozwoju nowych funkcji miejskich. Projekt 
został dofinansowany ze środków MRPO na 
lata 2007–2013 kwotą w wysokości ponad 
sześciu mln zł. Wartość całego projektu wy-
niosła ponad 18 mln zł.

Jak zmieniło się miasto?

Projekt objął następujące zadania: 
 I.  Rewitalizację pl. Rybnego i Bimy.

Koszt robót budowlanych wraz z pracami arche-
ologicznymi wyniósł 1,5 mln. zł.

 II.  Renowację murów miejskich wraz z  pracami 
ziemnymi w  podwórkach przy istniejącym 
murze pierzei południowej.

Koszt robót budowlanych wyniósł ponad 700 
tys. zł.

 III.  Estetyzację i iluminację skwerów miejskich: 
 -  Zagospodarowanie skweru przy pl. Kościuszki 
 -  Zagospodarowanie skweru Małkowskiego 
 -  Zakup modułu fontanny - skwer O. O. Kokocińskiego 
 -  Zagospodarowanie skweru ks. J. Popiełuszki 
 -  Zagospodarowanie skweru Piszów 
 -  Zagospodarowanie skweru Bóżnic 

Koszt robót budowlanych wyniósł ponad 1,7 mln zł.

 IV.  Opracowanie i wykonanie ścieżki edukacyjno- 
historycznej w centrum miasta. 

- Wyznaczenie i oznakowanie szlaku turystycz-
nego „Średniowieczne mury” - 32 plakiety z  żeliwa 
umieszczone zostały w  nawierzchni chodników, 
umożliwiając logiczne przemieszczanie się wzdłuż 
murów miejskich.

Koszt zadania wyniósł ponad 20 tys. zł.

 V. Zagospodarowanie przestrzeni placu targowe-
go Burek: 

- Wykonanie opracowania nowej koncepcji 
zagospodarowania terenu pl. Bema, na którym obecnie 
znajduje się plac targowy.

Koszt zadania wyniósł prawie 45 tys. zł.

 VI.  Zagospodarowanie południowej pierzei Rynku.
- Zmianę zagospodarowania działek poprzez ich 

utwardzenie oraz wprowadzenie małej architektury 
i iluminacji kamienic: Rynek 7 i 9.

Koszt robót wyniósł prawie 250 tys. zł.

 VII. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych 
w centrum miasta: 

 -  Wykonanie przejścia podziemnego dostosowanego 
do osób niepełnosprawnych pod ul. Mickiewicza 

 -  Remont jezdni i chodników odcinka ul. Krakowskiej 
(od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania 
z ul. Batorego).

Wartość robót  wyniosła siedem mln zł (ul. 
Krakowska wraz z  robotami dodatkowymi) oraz pięć 
mln zł (przejście podziemne wraz z  pracami przy ul. 
Mickiewicza).

VII. Remont Grobu Nieznanego Żołnierza. 
Wartość robót wyniosła prawie 120 tys. zł.

IX. Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy 
ul. Wałowa 7 – tzw. plac Łokietka.

Koszt robót wyniósł prawie 240 tys. zł.

Nowe Stare Miasto

Krakowska w liczbach:
 - Całkowita długość wyremontowane-

go odcinka – 526,76 mb
 - Szerokości pasów jezdni poszczegól-

nych odcinków:
* Odcinek od ul. Krasińskiego do ul. 

Malczewskiego – 10,50 mb
* Odcinek od ul. Malczewskiego do 

ul. Nowy Świat – 6,00 mb
* Odcinek od ul. Nowy Świat do ul. 

Batorego – 3,70 mb
* Odcinek od ul. Batorego do ul. Tar-

gowej – 5,50 mb
 - Jezdnia z kostki porfirowej 16x24x8 

– pow. 160 m2

 - Parkingi z kostki porfirowej 16x24x8 
– pow. 1291 m2/91 sztuk

 - Ciągi piesze – płyty granitowe szaro-
żółte 40x40x7 – 3906 m2

 - Zieleń – pow. 36 m2

 - Elementy małej architektury:
* Ławki – 16 sztuk
* Słupki blokujące pojedyncze – 92 

sztuki
* Słupki z koszami na śmieci – 29 sztuk
* Latarnie – słupy oświetleniowe – 41 

sztuk
* Słupki z łańcuchami podwójnymi 

– 58 mb
* Drzewa w osłonach stalowo-żeliw-

nych – 18 sztuk 

Anna Grygiel
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Tarnów nieodległej przyszłości
Zakończyły się prace nad programem operacyjnym „Tar-

nów 2015”. Wyznacza on najważniejsze zadania do realizacji 
w ramach „Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020”. Dokument 
zawiera ponad sto przedsięwzięć, zgrupowanych w  trzech 
obszarach rozwoju miasta. Są to: rozwój gospodarczy, komfort 
życia oraz regionalne oddziaływanie.

Przedsięwzięcia mają zarówno charakter inwestycyjny, jak 
i nie inwestycyjny. Do 2015 roku w Tarnowie ma powstać m.in. Stre-
fa Aktywności Gospodarczej w pobliżu Zakładów Mechanicznych. 
Jednym z ważniejszych zadań będzie utworzenie parku naukowo-
technologicznego, który zapewni infrastrukturę konieczną dla 
rozwoju innowacji i współpracy z wyższymi uczelniami regionu. 

Ważnym elementem będzie kontynuacja prac nad poprawą 
dostępności komunikacyjnej miasta. Działania samorządu skon-
centrują się m.in. na współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad w zakresie przełożenia drogi krajowej nr 73 oraz 
budowy tzw. obwodnicy wschodniej, a także opracowaniu studium 
skomunikowania terenów stref aktywności gospodarczej z realizo-
wanymi węzłami autostradowymi Tarnów-Północ i Wierzchosławice. 
Przygotowana zostanie również dokumentacja dotycząca lokalizacji 
lotniska lokalnego na potrzeby środowiska biznesowego.

Ruszyły prace budowlane. Projekt zakłada poszerzenie oraz 
scalenie istniejącej SAG poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych 
terenów pod lokowanie inwestycji przemysłowych i usługowych, 
tak aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość 
z dotychczasowym obszarem. 

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne” 
(SAG)

Wykonano nowy strop, wkrótce rozpocznie się montaż sto-
larki okiennej oraz dachu. Wartość projektu to prawie 4 mln zł. 
Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na ten rok, a uru-
chomienie Galerii Miejskiej na rok 2013.

Rewaloryzacja budynku Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie 
wraz z otoczeniem i adaptacją na potrzeby Galerii Miejskiej 

Budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 8 przy 
ul. Olszynowej 

Aktualnie wykonywane są instalacje sanitarne, wentylacji 
mechanicznej, instalacje elektryczne i niskoprądowe, rozpoczęto 
montaż lamp. Umowny termin zakończenia robót to 28 lipca 2012 
r. Od 1 września uczęszczać tu będzie 200 przedszkolaków.

Przebudowa placu handlowego Burek
Plac uzyska nowy wygląd. Od północy powstanie skwer 

z ławkami, kwietnikami i pomnikiem. Za nią znajdą się pawilony 
kwiatowe i deptaki. Trzecią strefę tworzyć będą zadaszone stoły 
do handlu warzywami oraz pawilony owocowo-warzywne.
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Tarnów nieodległej przyszłości
Wzrost komfortu życia realizowany będzie m.in. poprzez 

podnoszenie jakości kształcenia (przyznawanie stypendiów uzdol-
nionym uczniom, tworzenie klas akademickich dla uzdolnionej 
młodzieży), zwiększanie atrakcyjności lokalnej infrastruktury 
społecznej, rozbudowę infrastruktury czasu wolnego, czy też za-
pewnienie wysokiej estetyki przestrzeni miejskich (np. przebu-
dowa placu handlowego Burek i  uporządkowanie zaniedbań 
urbanistycznych tarnowskich osiedli mieszkaniowych).

Tarnów to także ważny ośrodek regionalny o znacznym od-
działywaniu na swoje otoczenie. Istotnym miernikiem rangi miasta 
jest jakość edukacji. Dlatego przewidziano działania wspierające 
rozwój kształcenia akademickiego oraz zapewnienie wysokiej jako-
ści tarnowskiej oferty kształcenia ponadlokalnego (m.in. budowa 
budynku szkolno-dydaktycznego w Zespole Szkół Budowlanych 
oraz utworzenie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Pasyw-
nego). Kolejnym niezwykle istotnym elementem będzie stworzenie 
nowoczesnej oferty wysokospecjalistycznych usług medycznych 
i profilaktycznych poprzez m.in. utworzenie Regionalnego Centrum 
Kardiologii przy Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika.

Budowa budynku szkolno-dydaktycznego w Zespole Szkół-
Budowlanych 

Na terenie ZSB powstaje 2-kondygnacyjny budynek szkolenio-
wo-dydaktyczny. W budynku mieścić będą się specjalistyczne pra-
cownie: informatyczno-architektoniczna, materiałów budowlanych 
i technik budownictwa. Zakończenie prac zaplanowano na 2013 rok.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
W 2011 roku prace termomodernizacyjne zakończyły się 

w 18 placówkach edukacyjnych (m.in. III i V LO oraz ZSO nr. 1). 
W tym wyremontowanych zostanie kolejnych 16 (Przedszkola 
publiczne nr 12, 13, 21, 31, 32 oraz 34, Szkoły Podstawowe nr 3, 
5, 9, 15, 19, Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych, Zespół Szkół 
Mechaniczno Elektrycznych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 4.) Prace obejmą także Domy Pomocy Społecznej przy 
ul. Czarna Droga i ul. Szpitalnej.

Rozwój tarnowskich uczelni
Mowa przede wszystkim o utworzeniu na bazie Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej Akademii Tarnowskiej. Uczelnia cały 
czas rozbudowuje swój kampus i poszerza ofertę edukacyjną, aby 
w przyszłości sprostać wymaganiom, jakie niesie ze sobą status 
akademii – na ukończeniu jest nowy kompleks Instytutu Ochro-
ny Zdrowia. Mogę zapewnić, że dokładamy wysiłków, dokładamy 
wszelkich starań, aby ten cel wreszcie się zrealizował – mówi rektor 
uczelni Stanisław Komornicki.

Budowa Parku Naukowo-Technologicznego
Powstaną ośrodki o charakterze innowacyjnym lub naukowym. 

Na zaawansowanym etapie jest tworzenie Centrum Bezpieczeństwa 
Chemicznego, które uzyskało akceptację rządu Stanów Zjednoczo-
nych oraz krajów europejskich (grupa G8 oraz UE). Trwają również 
prace nad utworzeniem parku naukowo-technologicznego Info-
Tech-Med.
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Rady będą funkcjonowały w 10 
osiedlach. Swoich reprezentantów na 
tym poziomie samorządu nie będą 
mieli mieszkańcy sześciu dzielnic, gdzie 
frekwencja nie przekroczyła 3% lub nie 
zgłosiła się odpowiednia liczba kandy-
datów na radnych.

W wyborach wzięło udział 2 675 tar-
nowian, co oznacza, że ogółem frekwencja 
wyniosła 3,27%. Poniżej zamieszczamy 
szczegółowe zestawienie prezentujące 
wyniki wyborcze i nowych radnych oraz 
frekwencję w poszczególnych osiedlach.

Komentarz przewodniczącego Miej-
skiej Komisji Wyborczej Macieja Moraw-
skiego:

W naszej ocenie, w czasach braku ak-
tywności obywatelskiej, ostatnie wybory na-
leży uznać za sukces. Należy zauważyć, że był 
problem ze zgłaszaniem kandydatów do rad 
osiedli. Najczęściej listy wyborcze zawierały 
minimalną liczbę kandydatów, co obrazuje 
zainteresowanie mieszkańców pracą spo-
łeczną. Np. w Grabówce na ponad 10 tysięcy 
wyborców tylko siedem osób zdecydowało się 
na kandydowanie. Trzeba pamiętać również o 
tym, że w dniu wyborów nie dopisała pogoda 
oraz o tym, że wybory do rad osiedli odbywają 
się praktycznie bez żadnej kampanii wyborczej 
ze strony kandydatów. 

Rada Osiedla Nr 5 „Rzędzin”
Frekwencja wyborcza 6,36 %
Białas-Grodzińska Małgorzata
Blicharski Leszek
Bogdas Bogusław Jan
Jarosz Tadeusz 
Kolak Zbigniew Piotr
Łabno Wanda Maria
Marchwica Cecylia
Misiaszek Danuta
Papuga Maria
Półkoszek Agata 
Półkoszek Maria
Pyrchla Jolanta
Rębalska Halina
Soból Barbara
Więckowski Tadeusz

Rada Osiedla Nr 7 „Krakowska”
Frekwencja wyborcza 3,44%
Bednarz Władysław
Biskupek Katarzyna

Znamy wyniki 
wyborów
do rad osiedli

„Geniusz z Tarnowa” - tak brzmiał 
tytuł 13. Dyktanda „O  złote pióro” 
poświęconego w  tym roku postaci 
wybitnego tarnowskiego wynalaz-
cy Jana Szczepanika.  W  zmaganiach 
zorganizowanych  przez Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Ogrodniczych udział 
wzięło ponad 70 osób. Tekst tegorocz-
nego sprawdzianu ortograficznego już 
tradycyjnie przygotował prof. dr hab. 
Bogusław Dunaj. 

Dyktando pisali reprezentanci szkół 
gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych, 
a także osoby dorosłe. Aula Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Ogrodniczych wypełniona 
była po brzegi. Niestety, jak w  poprzed-

nich latach, nikomu nie udało się napisać 
dyktanda bezbłędnie, chociaż prof. Dunaj 
zapewniał, że jest o  wiele łatwiejsze niż 
w  latach ubiegłych. Laureatka konkursu 
w  kategorii „dorosły” Anna Stankiewicz 
popełniła tylko 3 błędy.

 Z kolei ekipa tarnowskiego magistratu  
w  składzie: Danuta Ciszek i  Bartłomiej 
Bieniasz zajęła drugie miejsce w  rywali-
zacji drużynowej, czyli w  IV Tarnowskim 
Turnieju Ortograficznym  o Puchar Prezy-
denta Miasta Tarnowa. Pierwsze miejsce 
na podium wywalczyła drużyna Starostwa 
Powiatowego, na czele której stanął wi-
cestarosta Mirosław Banach. Na trzecim 
miejscu uplasowała się drużyna Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowie. Startujący w Turnieju przedsta-
wiali szerokie spektrum zawodowe; warto 
wymienić policjantów, strażników miej-
skich, pielęgniarki, a nawet debiutujących 
w  słownych zmaganiach przedstawicieli 
tarnowskiej palestry. 

Spróbuj swoich sił
XIII Dyktando Ortograficzne O złote pióro  „Geniusz z Tarnowa”
Wpośród wyróżniających się historycznych superpostaci cesarsko-królewskiego miasta Tarnowa nie sposób nie 

zauważyć wynalazcy wszech czasów – Jana Szczepanika. Przedwcześnie osierocony, nie bez trudu zdobył wykształcenie. 
Nie chcąc zanurzać się w teorii i grząźć w nużącej belferskiej rutynie, wżeniwszy się w lekarską familię, począł wieść 
arcybujny żywot wynalazczego przedsiębiorcy. Nigdy nie zżymał się na czyhające zewsząd jak harpie trudności, ważył 
się na megaprojekty i niemalże nie chybiał, gdyż nie zdarzały mu się niedowarzone pomysły. Około dwudziestocz-
teroletni mariaż z hożą, naówczas nowo przybyłą do Tarnowa przemyślanką, był obfity w liczne narodziny potomka 
i transeuropejskie wojaże. Pół tarnowianin, pół wiedeńczyk działał co najmniej półjawnie i na pewno nie za półdarmo. 
Za pancerz kuloodporny nagrodzili go władcy Hiszpanii i Rosji. Nie będąc pseudopatriotą ani też pseudo-Polakiem, nie 
zhańbił się jednak przyjęciem od cara Orderu św. Anny. Wynalazca swój rzadko spotykany talent wykorzystywał miedzy 
innymi do ulżenia doli zharowanych i nierzadko schorowanych tkaczy. Żmudną, pożerającą czas harówkę patroniarza 
zastąpił automatyką. Odtąd przyozdobienie tkaniny we wzorzyste, superatrakcyjne, pstro nakrapiane esy-floresy to 
już nie sztuka i można to zrobić raz-dwa. Mało znanym wynalazkiem Szczepanika jest barwny film małoobrazkowy. 
Zarejestrowany w ten sposób reportaż z operacji chirurgicznej porażał hipernaturalizmem i przerażał jak mrożący krew 
w żyłach hollywoodzki thriller. W czasie projekcji panie na pół martwe mdlały, jakby ujrzały trupio bladych zombie/ zom-
bi albo trupiogłowych przebierańców ze zszarzałymi oczodołami podczas Halloween. Zdarzeniem, które przysporzyło 
rodzinie Szczepaników ciężkich przeżyć był wypadek syna w Skrzyszowie. Trzylatek, wpadłszy do wpółotwartej studni, 
śmiertelnie zachłysnął się wodą. Po przezwyciężeniu traumy wynalazca powrócił z psychicznego uchodźstwa na niwę 
wynalazczej aktywności. Gdy był ciężko chory i niechybna śmierć była tuż-tuż, wrócił z zagranicy i pożegnał się z tym 
światem w Tarnowie. Jan Szczepanik nie był quasi-postępowym, tworzącym na chybił trafił pseudomodernizatorem. 
Przeciwnie. Był nieznającym tchórzostwa wizjonerem, którego myśl wyprzedzała epokę, wynalazcą XIX-wiecznej 
telewizji. Chciałoby się powiedzieć: chapeau bas !

Kategoria - uczeń: 
I miejsce - Kinga Hepner I LO Tarnów 
II miejsce - Szymon Rój Gimnazjum nr 10 Tarnów 
III miejsce - Kaja Tchórzewska - Zespół Szkół Ekono-
miczno-Ogrodniczych - Tarnów 
Kategoria - dorosły: 
I miejsce - Anna Stankiewicz - Tuchów 
II miejsce - Maciej Kajzer - Bystra Śląska 
III miejsce - Stanisław Gajos - woj. pomorskie 
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Biskupek Marian
Czermak Stanisław
Forysiak Andrzej
Gajewski Edward
Jakiel Marek
Lech Krzysztof
Majzner Szymon
Matusik Stefan Józef
Mucha Roman
Słowik Krzysztof
Sorys Adam
Stefanik Ryszard
Szymura Karolina

Rada Osiedla Nr 8 „Mościce”
Frekwencja wyborcza 3,66
Rafiński Jacek
Głowacka Halina
Maciejczyk Stanisław
Wielgus Jan
Kijak Albina
Wąs Paweł
Ciuruś Andrzej
Kozioł Leszek
Furmański Jerzy Bartłomiej
Wiśniewski Mirosław
Garnuszek Tadeusz
Kliglich Elżbieta
Nowak Barbara
Wróżek Andrzej Bolesław
Skolarczyk Maria Katarzyna

Rada Osiedla Nr 9 „Chyszów”
Frekwencja wyborcza 4,68 %
Gacoń Janusz
Kleszcz Danuta
Chrzanowska Barbara
Ostrowska Krystyna
Mitera Marek
Adamczyk Jolanta
Pawlus Tomasz Józef
Korecki Dariusz
Moryń Jadwiga
Golema Tomasz
Nowoświat Tadeusz
Ficek Marta
Baszczowski Witold
Kosiniak Barbara
Drwal Sylwia Katarzyna

Rada Osiedla Nr 10 „Klikowa”
Frekwencja wyborcza 14,51 %
Barnaś Anna Małgorzata
Faliszewski Wojciech Grzegorz
Gębala Małgorzata
Kozioł Beata Monika
Krawczyk Krzysztof
Krężel Jadwiga Sylwia
Małochleb Janusz
Mikina Jan
Onak Jan
Romanowski Józef

Tarnowscy Strażnicy Miejscy po 
raz kolejny pomogli dzieciom 
z Czarnego Lądu. Funkcjonariusze 

przygotowali jedenaście dwudziesto-
kilogramowych paczek z  zabawkami, 
odzieżą, mydłem i proszkami do prania.

Podarki zostały wysłane do szpitala mi-
syjnego, w miejscowości Mpanshya w Za-
mbii prowadzonego Siostry Boromeuszki 
Mikołowskie. Misjonarki pełną poświęcenia 
pracą na rzecz ludzi potrzebujących pomo-
cy, codziennie walczą o ocalenie każdego 
ludzkiego życia. Środki finansowe, jakimi 
dysponują są zbyt małe w obliczu otacza-
jącej je biedy, cierpienia i chorób.

Akcję pomocy szpitalowi misyj-
nemu strażnicy rozpoczęli w  sierpniu 
2008 roku. Do tej pory wysłali 32 dwu-
dziestokilogramowe paczki z  różnymi 
artykułami.

Strażnicy znów dla Afryki 

Osoby zainteresowane pomocą 
szpitalowi misyjnemu i afrykańskim 
dzieciom, strażnicy zapraszają do 
obejrzenia stron internetowych www.
adopcjaserca.pl oraz sercedlaafryki.pl, 
na których znajdują się informacje na 
temat życia na misji oraz opis sposo-
bów wsparcia szpitala misyjnego.

Gościem Kina Młodego Widza 
w ramach Tarnowskiej Nagrody 
Filmowej był Rzecznik Praw 

Dziecka Marek Michalak, który przyje-
chał do Tarnowa na zaproszenie posłan-
ki Urszuli Augustyn. W spotkaniu wzięła 
udział również zastępca prezydenta ds. 
edukacji Krystyna Latała.

 Tym razem w przeglądzie Kina Mło-
dego Widza znalazły się filmy związane 

z  obchodami  „Roku Korczaka”. Po pro-
jekcjach uczniowie szkół podstawowych 
i  gimnazjalnych mieli okazję osobiście 
porozmawiać z Markiem Michalakiem.

Pytania dotyczyły głównie praw 
dziecka i rodziców oraz ich obowiązków. 
Nie zabrakło dyskusji na tematy eduka-
cyjne. W spotkaniu wzięło udział ok. 300 
dzieci.

Z dziećmi o dzieciach
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Rozkuszka Alfred
Wałaszek Zbigniew
Wilczyński Antoni Andrzej
Wilczyński Czesław Roman
Żurowski Józef

Rada Osiedla Nr 11 „Krzyż”
Frekwencja wyborcza 5,55 %
Babiarz Leszek
Babiarz Stanisław
Barwacz Grażyna
Cetnar Janusz
Cierpich Zofia
Gajda Barbara
Gondek Andrzej Tomasz
Jarmuła Jacek
Kabat Kamil
Kabat Zbigniew

Kusiak Maria
Mruk Sebastian
Radoń Jan
Skalak Kazimierz
Wijas Marcin Sebastian

Rada Osiedla Nr 12 „Jasna”
Frekwencja wyborcza 3,02%
Barnaś Emil
Boryczka Stanisława
Drachus Stanisław
Dumański Mateusz
Falęcka Anna Maria
Iwaniec Marek
Jarmuła Irena
Krzywda Ewa
Mirek Urszula
Niedojadło Jan
Poświatowski Mirosław
Szwec Marta
Wielgus Krystyna Józefa
Wietrzyk Maciej Wojciech
Wojnicki Stanisław

Rada Osiedla Nr 13 „Westerplatte”
Frekwencja wyborcza 3,87 % 
Babiarska - Kras Monika
Banach Marcin Zygmunt
Bator Agnieszka
Gieroń Władysław
Hajost Marek
Kita Maciej Mariusz
Kita Michał Mateusz
Kras Wiesław
Naleziński Jerzy 
Ochwat Marcin
Ogorzelec Józef
Rzepecki Tadeusz
Wołoszczuk Sebastian Jakub
Wronowski Maciej Jan 
Zgłobica Jerzy

Tarnowskie stare miasto można 
oglądać na Google Street View! 
Tym samym Polski Biegun Ciepła 

dołączył do grona takich miast jak Paryż, 
Berlin czy Londyn. W Małopolsce usługa 
dostępna jest tylko w  Krakowie (i  naj-
bliższej okolicy) oraz w Zakopanem.

W  2011 trójkołowce Google sfoto-
grafowały miejscowości, które znalazły się 
w  finale plebiscytu „Patrzcie, Polska! Wy-
bieramy naszą wizytówkę na Street View”. 
Internauci oddali w  plebiscycie ponad 
115 tys. głosów, a zwycięzcą została ulica 
Piotrkowska w  Łodzi, natomiast Tarnów 
został wyróżniony. 

W październiku zeszłego roku trójko-
łowiec Google gościł na ulicach Tarnowa, 
dokumentując miejsca niedostępne dla 
samochodów czyli głównie tarnowskie 
stare miasto. W kolejnym etapie tworzenia 
usługi, ulice miasta będą fotografowane 
ze specjalnego samochodu Street View. 

Podczas pobytu w Tarnowie Google street 
view pomoc merytoryczną i  logistyczną 
zapewniało Tarnowskie Centrum Infor-
macji.

Tarnów według Kreta 

W Tarnowie gościła ekipa pro-
gramu „Polska według Kreta” 
z Jarosławem Kretem na czele. 

W grodzie Tarnowskich filmowano m.in. 
stare miasto, ratusz z mechanizmem ze-
garowym, tańce cygańskie i ekspozycję 
romską w Muzeum Etnograficznym. Pro-
gram z Tarnowem można było zobaczyć 
w TVP INFO.

W programie znalazły się także wywiad 
z  mieszkańcami miasta, Park Strzelecki 
z  mauzoleum gen. J. Bema, występ tar-
nowskich cheerleaderek, sekcja żużlowa, 
jedna z najwyższych ścian wspinaczkowych 
w  kraju, a  także tarnowskie smaki: terti-
lówka, tarninówka i szpada hetman Jana 
Tarnowskiego.

To nie wszystkie działania promocyjne, 
które miały miejsce w tym czasie. W naszym 

mieście gościła również ekipa dziennikarzy 
magazynu pokładowego PKP Intercity „W po-

dróży” przygotowująca materiał o Polskim 
Biegunie Ciepła do kwietniowego wydania 
magazynu. Dziennikarze zwiedzali cen-
trum miasta, powozownię w Klikowej oraz 
przedwojenną część Mościc.

Pomoc logistyczną i  merytoryczną 
dla dziennikarzy zapewnił Wydział Marki 
Miasta UMT wraz z Tarnowskim Centrum 
Informacji. Ponadto pomoc okazali: 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, TOSIR, 
Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjnej Unia 
Tarnów, LKJ Klikowa, Państwowa Straż 
Pożarna oraz restauracje Tatrzańska 
i Tarnovia.

My w googlach

„Polska według Kreta” to cyklicz-
ny program telewizyjny na antenie 
TVP INFO. Od początku cyklu - wrze-
śnia 2011 r nakręcono ponad 20 od-
cinków. Program można oglądać pod 
adresem http://www.tvp.pl/styl-zycia/
podroze/polska-wedlug-kreta.

„W  podróży” to kolorowy, bez-
płatny miesięcznik pokładowy PKP 
Intercity o nakładzie 35 tys. egz. do-
stępny w pociągach najwyższej klasy: 
EX, IC. Artykuł można dostępny jest 
pod adresem http://www.wpodrozy.
eu/article.php?id=374.
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Rada Osiedla Nr 14 „Legionów 
H. Dąbrowskiego”
Frekwencja wyborcza 4,45 %
Babula Wiesław
Chytaj Stanisław Czesław
Kawalec Marcin
Kawalec Michał 
Kozioł Robert Krzysztof
Łabno Łukasz Sebastian
Maziarka Antoni Piotr
Nowak Krzysztof Józef
Ogar Maria  
Ogrodnik Jan
Różanka Andrzej Józef
Smorczewski Marek
Solarz Tadeusz
Szczepanik Maria 
Tryba Małgorzata

Rada Osiedla Nr 15 „Koszyce”
Frekwencja wyborcza 6,32%
Antosiak Aneta
Chorzępa Tadeusz
Golec Bogusław
Juda Urszula
Kawula Mateusz
Kluza Maria
Konaszewski Rafał 
Konaszewski Ryszard
Mazur Tadeusz Jan
Mietelski Janusz
Mrozik Grzegorz
Radliński Tomasz Marek
Rzepka Piotr
Sikora Janusz
Szczerba Mariusz

Prezydent podziękował radnym osiedli 
poprzedniej kadencji

W związku z zakończeniem kadencji 
Rady Osiedla proszę przyjąć serdeczne po-
dziękowania za czteroletnią pracę społeczną 
na rzecz Tarnowa i jego mieszkańców.

Pana zaangażowanie na rzecz lokalnej 
społeczności, doświadczenie i odpowiedzial-
ność były cennym wsparciem dla działań 
samorządu.

Rada Osiedla to realny gospodarz te-
renu oraz partner dla samorządu, z którym 
wspólną pracą na rzecz mieszkańców i na-
szego miasta można zdziałać wiele.

To Państwo byliście gospodarzami 
swoich osiedli, stając się jednocześnie wy-
razicielami ich potrzeb i oczekiwań.

Dziękując za dobrą pracę w Radzie 
Osiedla, zapraszamy do dalszej owocnej 
współpracy w działaniach na rzecz naszego 
miasta i jego mieszkańców.

Ryszard Ścigała
Prezydent Tarnowa 

Uporządkowany i posprzątany te-
ren oraz nowa ławka do skoków 
– tak zmieniło się miejsce przy 

Pałacu Młodzieży, z którego korzystają 
tarnowscy miłośnicy deskorolek. Zmia-
ny były możliwe dzięki inicjatywie i za-
angażowaniu młodzieży, we współpracy 
z Urzędem Miasta. 

Na terenie tarnowskiego skateparku, 
wraz z pierwszym dniem wiosny, tłumnie 
pojawili się amatorzy tego sportu. Manife-
stowali swoje przywiązanie do deskorolek 
i  ekstremalnego sposobu na spędzanie 
wolnego czasu. Przed kilka ostatnich dni 
intensywnie porządkowali swoje miejsce – 
mówi Dominik Dudek z Pałacu Młodzieży, 
prywatnie także użytkownik toru.

Podczas ostatniej wizyty skejtów 
w  magistracie, prezydent namawiał mło-
dych ludzi do współpracy z Urzędem i wła-
snej inicjatywy w zakresie uporządkowania 
terenu. Na odzew nie trzeba było długo cze-
kać – efektem jest odnowiony skatepark.

Tarnowska Kolekcja Pojazdów 
Konnych trafiła do Zespołu Szkół 
Plastycznych, gdzie poddawana 

jest renowacji. Prace prowadzone są 
przez uczniów i nauczycieli. To kolejny 
krok do lepszego wyeksponowania 
tych wyjątkowych zabytków. 

Prace konserwatorskie odbywają 
się w  jednej z  pracowni nowocześnie 
wyposażonego „Plastyka”. W  specjalnych 
namiotach przejdą kilkutygodniowy proces 
chemiczny, następnie będą czyszczone 

i uzupełniane w detalach. Nad wszystkim 
czuwają konserwatorzy i  specjaliści z  za-
kresu obróbki drewna oraz metalu. Cieszy 
fakt, że mamy w Tarnowie fachowców posia-
dających odpowiednią wiedzę i umiejętności 
do wykonania koniecznych prac – podkreśla 
dyrektor Wydziału Kultury UMT Marcin 
Sobczyk.

Konserwacja kolekcji pochłonie około 
stu tysięcy złotych. To środki miasta oraz 
Województwa Małopolskiego.

Unikatowe powozy
do renowacji 

Deskorolkowa wiosna

Miasto posiada 17 zabytkowych pojazdów 
konnych przechowywanych w powozowni w Tar-
nowie-Klikowej na terenie dawnego stada ogierów. 
Ludowy Klub Jeździecki dzierżawi od Agencji Nieru-
chomości Rolnych 27 pojazdów, także znajdujących 
się w powozowni. Po scaleniu, kolekcja mogłaby 
liczyć 44 pojazdy i stanowić jedyną taką kolekcję na 
terenie Małopolski i jedną z największych w Polsce. 

Według specjalistów jej ranga jest tym 
większa, że stanowi wyjątek pod względem prze-
znaczenia pojazdów. Reprezentują bowiem różne 
typy pojazdów z przełomu XIX i XX w. użytkowane 
w bogatych majątkach ziemiańskich. Należą do 
nich pojazdy reprezentacyjne, dżentelmeńskie, 
osobowo-bagażowe, treningowe, spacerowe 
(także sanie).
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Tarnowianie uczcili ofiary mordu 
katyńskiego. Okazją do oddania 
hołdu rodakom zamordowanym 

w  1940 roku były uroczystości w  Alei 
Dębów Katyńskich oraz przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza. 

Od kilku lat uroczystości patriotyczne 
w naszym mieście mają właściwą oprawę, 
powagę, i nasz tarnowski charakterystyczny 
już styl. I  za to serdecznie dziękuję. Przede 
wszystkim mieszkańcom, którzy współ-
uczestniczą w  tych spotkaniach. Nie ma 
w naszej lokalnej kulturze miejsca na kontr-
manifestacje, czy wręcz agresję. Naszym 
celem jest kultywowanie pamięci, uczczenie 
poniesionych ofiar, wyrażanie przestrogi na 
przyszłość, nauka młodych mieszkańców. 
Zawsze też, kiedy mam okazję zabrać głos 
staram się aby na historii i tradycji budować 
dobrą przyszłość, bez podziałów, uprzedzeń 
czy nienawiści. Tarnów to patriotyczne 
miasto wielu kultur i  narodowości, współ-
istniejących od wieków. To miasto spokoju 
i  rozsądku. Taka jest nasza spuścizna, ale 
i  wartość we współczesnej nie tylko Polsce 
i Europie. Tak też chcę je, wspólnie z miesz-
kańcami, budować.  Nawet takie inicjatywy 

jak „flaga na samochód” czy obchody wigilii 
święta niepodległości – raut charytatywny 
odnotowywane są w  całym kraju. Zachę-
camy też najmłodszych do poznawania 
korzeni i  historii – stąd udział przedszko-
laków w  urodzinach miasta.   Wracając do 
uroczystości katyńskich, które odbyły się 

pod Grobem Nieznanego Żołnierza i w Alei 
Dębów Katyńskich chcę gorąco podziękować 
Rodzinom Katyńskim za trwanie na straży 
pamięci o  ofiarach zbrodni stalinowskich 
oraz zawsze niezawodną współorganizację 
uroczystości poświęconej naszym rodakom, 
którzy ponieśli śmierć z rąk Sowietów. Wszy-
scy odnotowujemy coraz liczniejszy udział 
młodzieży i  pocztów sztandarowych, na 
czele wysuwa się tutaj XVI liceum Ogólno-
kształcące i klasy mundurowe. Dziękuję też 
wiceprzewodniczącemu Stowarzyszenia 
Rodzin Katyńskich – Henrykowi Słomce-
Narożańskiemu za starania o  właściwą 
oprawę, w  tym uczestnictwo krakowskiej 
kompanii honorowej Wojska Polskiego.  To 
było piękne święto – mówi prezydent Ry-
szard Ścigała. 

Pamiętamy o Katyniu

Na przystankach oraz w autobu-
sach komunikacji miejskiej po-
jawiły się plakaty zachęcając do 

ustępowania miejsca osobom niepełno-
sprawnym. To pierwszy etap kampanii 
„Uprzejmość nic nie kosztuje” nawołu-
jącej do kulturalnego zachowywania 
się w środkach komunikacji miejskiej. 

W  sumie w  mieście rozklejono 250 
plakatów zaprojektowanych przez Nicol 
Konzak, uczennicę trzeciej klasy w Zespole 
Szkół Plastycznych. Adresatami apelu są 
przede wszystkim młodzi użytkownicy 

autobusów, a  chodzi w  nim przede 
wszystkim o  wyrobienie nawyku zro-
zumienia oraz życzliwości wobec osób 
uprzywilejowanych – niepełnospraw-
nych (1. etap), osób starszych (2. etap), 
kobiet w  ciąży (3. etap), a  także matek 
z dziećmi (4. etap). 

Pierwszy etap potrwa do końca maja, 
a kolejny rozpocznie się w czerwcu. Orga-
nizatorem akcji jest Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Tarnowie. Wspiera ją Centrum 
Handlowe Gemini Park Tarnów, a patronat 
objął prezydent Tarnowa.

Bądź uprzejmy

 „Aleja Dębów Katyńskich” została 
uroczyście oddana trzy lata temu w ra-
mach 69. rocznicy obchodów zbrodni 
katyńskiej. To część ogólnopolskiego 
projektu „Katyń – ocalić od zapo-
mnienia”. Służyć ma on upamiętnieniu 
pomordowanych oficerów. Każdy 
dąb poświęcony jest jednej osobie 
– ofierze zbrodni NKWD. W sumie po-
sadzono 35 dębów. Przy każdym z nich 

znajduje się tabliczka informacyjna 
zawierająca dane upamiętnionego 
w ten sposób oficera, jedno z drzew 
upamiętnia ofiary katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem.

Drzewami opiekują się uczniowie 
i nauczyciele z tarnowskich szkół (I LO, 
III LO, Gim. nr 4, ZSO nr 1, ZSO nr 4, ZSO-
iT), przedstawiciele federacji Rodziny 
Katyńskie oraz Urząd Miasta Tarnowa. 
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 „Raport o stanie miasta” za rok 2011 
już dostępny. Na 186 stronach znaleźć 
można kompleksową informację o  Tar-
nowie, we wszystkich obszarach życia. 
Dokument prezentuje bowiem pełne 
spektrum aktywności miasta, a  więc 
zarówno tych dziedzin, na które bezpo-
średni wpływ mają władze miejskie, jak 
i tych, które nie są związane z zadaniami 
samorządowymi.

Poniżej, w kilku modułach tematycz-
nych, prezentujemy kluczowe fragmenty 
raportu.

Majątek miasta

Ogólna wartość mienia miasta Tarnowa 
na koniec 2011 r. wyniosła ponad miliard zł 
jest wyższa od wartości mienia miasta z koń-
ca 2010 r. o blisko 100 milionów zł. 

Gospodarka

W  2011 r. w Tarnowie, wg form or-
ganizacyjno-prawnych działało 11.041 

podmiotów gospodarki narodowej (w tym 
9.966 przedsiębiorców zarejestrowanych 
w ewidencji działalności gospodarczej). 

W trzech strefach aktywności gospo-
darczej: Tarnowskiej Podstrefie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w  Krakowie (Czysta 
I i Czysta II), Parku Przemysłowym „Mecha-
niczne” i  Zielonym Parku Przemysłowym 
„Kryształowy”, na terenie o  powierzchni 
blisko 65 ha zainwestowało łącznie 48 
przedsiębiorstw.

Pomoc publiczna udzielana przez 
Gminę Miasta Tarnowa w 2011 r. wyniosła 
łącznie 7.311.484,15 zł. 

Finanse 

Budżet miasta Tarnowa na 2011 r. 
zamknął się kwotą ponad 485 mln zł po 
stronie dochodów i  kwotą prawie 508 
mln zł po stronie wydatków. Wg stanu 
na 31 grudnia 2011 r. obciążenie Gminy 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
wyniosło ponad 243 mln zł, co oznacza, 

że zadłużenie miasta znajduje się daleko 
poniżej dopuszczalnego prawem poziomu.

Pięć spółek miejskich, których udzia-
łowcem jest Gmina Miasta Tarnowa od-
notowały dodatni wynik finansowy (pro-
gnozowany). Prognozowana kwota zysku 
za 2011 r. wypracowanego przez spółki, 
których udziałowcem jest Gmina Miasta 
Tarnowa wyniesie 6,3 mln zł. 

Według danych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego 
Tarnów prowadzi w  rankingu powiatów 
w  województwie pod względem dofi-
nansowania na jednego tarnowianina. Na 
każdego mieszkańca przypada aż 1.558 zł 
pozyskanych w latach 2007-2011 środków. 

W  sprawie opinii i  sugestii na temat 
raportu prosimy o  kontakt na adres biu-
roprasow@umt.tarnow.pl. Cały dokument 
jest dostępny na Oficjalnym Portalu Miasta 
Tarnowa pod adresem http://www.tarnow.
pl/index.php/pol/Miasto/Urzad-Miasta-
Tarnowa/Raporty-o-miescie.

Po raz kolejny Tarnów został laureatem prestiżowego 
tytułu „Lider Małopolski” przyznawanego przez Sto-
warzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Tym razem 

gremium doceniło tarnowski samorząd za rewitalizację Placu 
Rybnego. Okolicznościowy dyplom odebrał w Krakowie pre-
zydent Ryszard Ścigała. 

W  ramach inwestycji zrewitalizowany został nie tylko sam 
plac, ale również jego najbliższe otoczenie. Przywrócona została 
pierwotna forma placu – teren został obniżony, powstały m.in.
nowe mury z cegły gotyckiej, wymieniona została nawierzchnia 
placu i zbudowane zostały chodniki z kostki granitowej. Renowacji 
zostało poddane także otoczenie Bimy oraz ulica Wąska, która 
zyskała nowy, bardziej estetyczny wygląd.

Koszt remontu placu wraz z otoczeniem wyniósł prawie 1,4 
mln złotych. Jego rewitalizacja to jedno z  zadań wchodzących 
w  zakres projektu „Program zapewnienia harmonii estetycznej 
i  urbanistycznej”. Związane z  nimi wydatki to łącznie blisko 16 
milionów złotych. Dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego wyniosło ponad 6 milionów złotych.

Ponad 200 osób znajdzie pracę w powstającym w Brzo-
zówce centrum dystrybucyjnym firmy Lidl. Budynek 
został ukończony pod koniec marca, a obecnie trwają 

prace wewnątrz obiektu.
Inwestycja zagwarantuje nowe miejsca pracy, stanowiąc 

jednocześnie solidny fundament dalszego wzmożonego rozwoju 
firmy na terenie południowo – wschodniej Polski - podkreśla kie-
rownictwo firmy. Na lokację nowej inwestycji wybrano właśnie 
Tarnów, ze względu na centralne położenie, połączenie z autostradą 
i potencjał ludzki. 

Lidl Polska istnieje na terenie Polski od 2000 r. Obecnie posia-
da ponad 400 placówek na terenie kraju i należy do ścisłej czołówki 
sieci handlowych w  Polsce. Obszar podtarnowskiego centrum 
liczy blisko cztery ha. Samorząd Lisiej Góry pomógł inwestorowi 
w uregulowaniu spraw własnościowych związanych z działkami, 
na których stoi teraz Lidl.

Tarnów w pigule

Lider Małopolski
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Piękniej
na wiosnę
W  połowie maja rozpocznie się sadzenie kwiatów 

jednorocznych. W tym roku będą to m.in. begonie, 
bratki ogrodowe szałwia lśniąca, aksamitka roz-

pierzchła i starzec popielny. W sumie na 22 skwerach i ulicach 
pojawi się prawie ponad 46 tysięcy kwiatów. 

Tarnów pod kątem utrzymania czystości i porządku po-
dzielone jest na 4 rejony tj. rejon nr 1 „Stare Miasto”, rejon nr 2 
„Północ”, rejon nr 3 „Południe”, rejon nr 4 stanowi 19 placów zabaw 
oraz ul. Jana Pawła II z przyległymi zieleńcami i Park Piaskówka, 
na którym utrzymaniem 
czystości i porządku oraz 
dbałością o stan technicz-
ny urządzeń na placach 
zabaw zajmuje się Zakład 
Składowania Odpadów 
Komunalnych. Utrzyma-
niem czystości i porządku 
na rejonach nr 1, 2 i 3 zaj-
mują się firmy wyłonione 
na drodze przetargu nie-
ograniczonego. 

Uwagi dotyczące 
utrzymania miasta, moż-
na zgłaszać telefonicz-
nie do Biura Gospodarki 
Komunalnej w  Centrum 
Usług Ogólnomiejskich 
Urzędu Miasta Tarnowa 
pod nr tel. 14 68 82 869. 

17 maja w Sali Lustrzanej pod patronatem honorowym 
prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbę-
dzie się konferencja poświęcona problematyce ochrony praw 
konsumentów w Polsce. Spotkanie organizowane jest z okazji 
50-lecia praw konsumentów.

Konferencja skierowana jest w szczególności do rzeczników 
konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną 
konsumentów, uczniów szkół, studentów oraz konsumentów, 
a także do urzędów, władz samorządowych, służb mundurowych 
i wymiaru sprawiedliwości. Nie jest to jedyny tak znaczący wkład 
samorządu tarnowskiego w szeroko pojętą edukację konsumencką. 
Tarnów poprzez działania rzecznika konsumentów, udział w  Kra-
jowej Radzie Rzeczników Konsumentów przy Prezesie UOKiK oraz 
dotychczasowe projekty edukacyjne, zajął ważne miejsce na konsu-
menckiej mapie Polski – mówi miejski rzecznik praw konsumentów 
Krzysztof Podgórski.

W konferencji udział wezmą m.in. Jarosław Król, wiceprezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein – poseł do Parlamentu Europejskiego, 
Piotr Stańczak – Dyrektor Europejskiego Centrum Konsu-
menckiego w Polsce oraz Olesia Frączek, Wiceprezes Federacji 
Konsumentów.

Organizatorami są Stowarzyszenie Rzeczników Konsumen-
tów oraz miasto Tarnów przy współpracy Miejskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie i Europejskiego Centrum 
Konsumentów.

W Specjalistycznym Szpitalu im. 
E. Szczeklika gościł prof. Robert 
D. Moore - Dyrektor Ośrod-

ka Laparoskopii Uroginekologicznej 
i  Rekonstrukcyjnej Miednicy mniejszej 
w  Atlancie (USA). Wizyta umożliwiła 
prezentację najnowszych technik opera-
cyjnych stosowanych w chirurgicznym le-
czeniu wysiłkowego nietrzymania moczu 
i zaburzeń statyki dna miednicy u kobiet. 

Profesor Moore przeprowadził wraz 
z zespołem Oddziału Ginekologiczno-Po-
łożniczego „Starego” kierowanym przez lek. 
Juliusza Kacalskiego trzy zabiegi operacyjne  
z użyciem najnowszych rozwiązań amerykań-
skiej firmy AMS, polegające na wszczepianiu 
specjalnych implantów siatkowych poprawia-
jących statykę narządu rodnego. 

Najważniejsza, praktyczna część wi-
zyty przebiegała w formie prezentacji „live 
surgery”,czyli bezpośredniej transmisji 

z sali operacyjnej, a zainteresowani lekarze 
z kilku szpitali Małopolski mogli na żywo 
śledzić przebieg operacji.

Przeprowadzone szkolenie oraz zdo-
byte doświadczenie pozwoli na wprowa-
dzenie w  tarnowskim szpitalu najnow-
szych technik operacyjnych stosowanych 
dotychczas w  nielicznych ośrodkach 

klinicznych w Polsce.  Cieszę się, że miejski 
szpital podejmuje tego rodzaju ambitne 
wyzwania – mówi zastępca prezydenta 
Dorota Skrzyniarz.

Szczeklik operuje po mistrzowsku
Prof. Robert D. Moore jest au-

torytetem w tej wąskiej, a ważnej dla 
wielu kobiet dziedzinie ginekologii. 
Osiągnięcia zawodowe plasują go 
w ścisłej czołówce amerykańskich le-
karzy, czego dowodem jest uzyskanie 
tytułu Top Doctor w roku 2011 oraz 
nieprzerwanie od 2009 r. uzyskiwa-
nie tytułu Best Doctors In America 
Award. Prof. Robert D. Moore swój 
cenny czas dzieli między pacjentki 
oraz dydaktykę, ucząc lekarzy naj-
nowszych technik operacyjnych, 
w  których powstawaniu sam ma 
ogromne zasługi.

50 lat minęło
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Mija pięćdziesięciolecie istnie-
nia popularnej „Dwudziestki” 
określanej także mianem Szkoły 

– Pomnika „Tysiąclecia”, która swą działal-
nością kontynuuje piękne tradycje edu-
kacyjne obecnych Mościc. To doskonała 
okazja do wspólnej refleksji nad miniony-
mi latami i uhonorowanie wszystkich tych, 
którzy związani byli ze szkołą.

Uroczystości jubileuszu będą miały 
miejsce 25 maja. O godz. 9.00 zostanie od-
prawiona msza św. koncelebrowana przez 

ks. bp Andrzeja Jeża z udziałem księży 
uczących w „Dwudziestce” w ciągu 50 lat, 
o godz. 11.30 nastąpi odsłonięcie pamiąt-
kowej tablicy w budynku szkoły, a o godz. 
13.30 odbędzie się uroczystość w Centrum 
Sztuki Mościce. Na wieczór w hotelu Cristal 
Park zaplanowano „Bal Dwudziestki”.

Patronat nad obchodami objęli: eks-
celencja ks. bp Andrzej Jeż, prezydent 
Tarnowa Ryszard Ścigała, prezes Azotów 
Tarnów Jerzy Marciniak oraz Polski Ko-
mitet Olimpijski.

Prawie trzy tysiące uczniów z ponad 
70 gimnazjów z Tarnowa całego subre-
gionu wzięło udział w IX Miejskich Targach 
Edukacyjnych. Była to znakomita okazja do 
zapoznania się z  ofertą tarnowskich szkół. 
Publiczność również dopisała – mówi za-
stępca prezydenta  Krystyna Latała.

Swoje propozycje, na specjalnie 
przygotowanych stoiskach, zaprezento-
wało 25 tarnowskich szkół ponadgimna-
zjalnych (22 publiczne i 3 niepubliczne), 
Tarnowskie Centrum Kształcenia Prak-
tycznego, 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, Pałac Młodzieży, a także Urząd Miasta 
Tarnowa.

Podczas trwania targów uczniowie 
gimnazjów mieli również okazję skorzystać 
z zajęć informacyjno-doradczych. W warsz-
tatach „Poznajemy zawody”, „Jak wybrać 
zawód”, „Gimnazjalisto – planuj przyszłość 
już dziś!” i „Moje decyzje, moja przyszłość” 
wzięło udział 12 grup uczniów z siedmiu 
szkół spoza Tarnowa - Skrzyszowa, Tar-
nowca, Łęgu Tarnowskiego, Lipin, Lubczy, 
Olszyn i Wielkiej Wsi.

Głównym organizatorem był Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy 
współpracy Centrum Edukacji i  Pracy 
Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy 
oraz Centrum Kształcenia i Wychowania 
Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie.

Tłumy na
targach
edukacyjnych

50 lat „Dwudziestki”

W 1958 roku załoga Zakładów Azo-
towych podjęła uchwałę o włączeniu się 
w akcję budowy Szkół – Pomników „Ty-
siąclecia”. W tym celu zdecydowano się 
opodatkować własne pobory w wysoko-
ści 1% stosunku rocznym. Zespół Szkół 
Sportowych im. Polskich Olimpijczyków 
w Tarnowie to placówka oświatowa, 
która w  1999 roku, w  ramach reformy 
oświatowej, wyodrębniła się ze Szkoły 
Podstawowej nr 20. W swej działalności 
kontynuuje zatem 50 – letnią historię.

W ciągu ostatnich 35 lat uczniowie 
szkoły osiągnęli:

Na arenie międzynarodowej – 19 
tytułów, w tym medale Mistrzostw Eu-
ropy – 5 ( pływanie, trójbój nowoczesny)

Na arenie ogólnopolskiej – prawie 
300 tytułów, w tym medale Mistrzostw 
Polski – 240 ( pływanie, koszykówka, 
trójbój nowoczesny, la, piłka nożna)

Na arenie województwa i  regionu 
tarnowskiego – ponad 350 tytułów, 
w tym 230 sportowych

 Wmurowanie aktu erekcyjnego
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Organem prowadzącym dla nowopowstającej szkoły od 
września będzie Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy. 
Podmiot rozpoczynał już nabór do szkoły podstawowej 

i gimnazjum. Placówki powstają w miejsce przekształcanej Szko-
ły Podstawowej nr 19 im. „Marynarki Handlowej”. 

Zapisy do szkoły prowadzone są w siedzibie głównej Zespołu 
Szkół Niepublicznych w Tarnowie przy al. Solidarności 21A oraz 
w siedzibie Rady Osiedla Koszyce, w każdy wtorek w godzinach 
od 13.00 do 16.30, jak również w soboty między 10.00 a 13.00. 
Wszelkie informacje są udzielane pod nr telefonu 14 63 60 015.

Przedstawiciele fundacji zapewniają, że szkoła zachowa swoją 
integralność i tradycje jednocześnie poszerzając swoją ofertę dydak-
tyczno-wychowawczą. Obserwując rynek pracy w  naszym regionie, 
także w Europie daje się zauważyć bardzo duże zapotrzebowanie na 
kadrę z  wykształceniem politechnicznym, dlatego w  szkole będzie 
położony duży nacisk na takie kształcenie z  jednoczesną intensywną 
nauką języków obcych – podkreśla Bogusław Pituła z Fundacji 
Dobrosąsiedzkiej Współpracy. Wszelkie działania szkoły będą uzgad-
niane z rodzicami i realizowane w oparciu o bazę i kadrę Zespołu Szkół 
Niepublicznych, nauczycieli obecnej Szkoły nr 19 gotowych podjąć 
współpracę z  ZSN a  także przy współpracy z  instytucjami i  osobami 
zewnętrznymi. Planowane jest również utworzenie gimnazjum na bazie 
szkoły podstawowej – dodaje. 

Nowy organ prowadzący deklaruje także, że działalność szkoły 
nie ograniczy się tylko do godzin pracy dydaktycznej. W ramach za-
kresu swojego działania i otwarcia na potrzeby społeczności szkolnej 
oraz środowiska lokalnego mają być prowadzone zajęcia sportowe, 
kulturalne, dydaktyczne oraz inne pozwalające na spełnienie ocze-
kiwań i pasji wszystkich zainteresowanych środowisk.

W ostatnim czasie Urząd Miasta 
Tarnowa przeprowadził 27 
konkursów na dyrektorów 

szkół. To najlepsza forma oceny i moty-
wacji zarządzających szkołami.

Wprowadziłem twardą zasadę prze-
prowadzania konkursów na stanowiska 
dyrektorów szkół i  przedszkoli po upływie 
okresu kadencji dyrektora. Uważam bowiem, 
że konkurs jest znakomitym czynnikiem 
motywującym i weryfikującym, pozwalają-
cym dyrektorom spojrzeć krytycznie, bądź 
z dumą, na swoje dokonania oraz nakreślić 
wizje kolejnych lat. Kandydaci są zobligo-
wani bowiem do przedstawienia własnej 
(!) koncepcji prowadzenia szkoły. Bardzo 
mocno tkwi w  mojej świadomości fakt, że 
dyrektorom szkół i  placówek powierzamy 
nauczanie i wychowanie naszych dzieci, ale 
również, na określony czas, mienie miasta 
– budynki, obiekty, boiska. To nasz wspólny 
majątek i dobro, o który dyrektorzy muszą się 
troszczyć. Zwłaszcza teraz, kiedy kilkadzie-
siąt   obiektów zostało zmodernizowanych 

za wielomilionowe kwoty. Wszyscy chyba 
dostrzegają zmiany w wyglądzie tarnowskich 
szkół oraz innych obiektów użyteczności 
publicznej. Właścicielem i organem prowa-
dzącym dla szkół jest miasto. Podzielam 
głosy krytykujące obecny system konkur-
sowy w  jednym aspekcie. Za wadę uznaję, 
że jako właściciel oraz pracodawca miasto 
ma wpływ jedynie na jedną trzecią głosów 
w  komisji konkursowej. Reszta to bowiem 
przedstawiciele kuratorium, związków zawo-
dowych, rady pedagogicznej i rady rodziców. 
Wszystkim członkom komisji, a  zwłaszcza 
pani przewodniczącej Krystynie Latale, ser-

decznie dziękuję za wielogodzinną i czasem 
trudną pracę w komisjach dziękuję. W ciągu 
ostatnich sześciu przeprowadzono 114 kon-
kursów, a w ich wyniku doszło do 23 zmian. 
Trzymam kciuki za wszystkich wyłonionych 
w konkursach dyrektorów, a zwłaszcza tych 
którzy zagoszczą na tych stanowiskach po 
raz pierwszy. Nikt natomiast nie może liczyć 
na taryfę ulgową, bo jako pracodawca sta-
wiam wysokie wymagania.  

Ryszard Ścigała 
prezydent Tarnowa

Głosem prezydenta

Już po konkursach na dyrektorów szkół

Konkursy w liczbach
2008 r. – 15 konkursów, zmieniło się trzech dyrektorów
2009 r. - 17 konkursów, zmieniło się ośmiu dyrektorów
2010 r. – 9 konkursów, zmienił się jeden dyrektor 
2011 r. – 11 konkursów, bez zmian dyrektorów
2012 r. – 27 konkursów – zmieniło si trzech dyrektorów
Od 2008 roku w komisjach konkursowych pracowało w sumie 756 osób, z tego 
pracowników UMT było 237.

Ruszył nabór do przekształcanej SP 19
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Dzięki współpracy magistratu ze 
Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM 
z Tarnowa 14 kwietnia 2012 r. 

mieszkańcy Tarnowa mieli możliwość 
bezpłatnie pozbyć się uciążliwych odpa-
dów w kolejnej zbiórce „elektrośmieci”. 
Tym razem zebrano 10 ton odpadów, 
w tym najwięcej, bo aż 6,5 tony starych 
komputerów, pralek, radioodbiorników, 
3 tony telewizorów, a także zużyte bate-
rie i żarówki. Mieszkańcy mogli oddawać 
elektrośmieci w 3 punktach zbiórki: 
 -  była „Kapłanówka”, 
 -  parking obok kościoła przy ul. Gumni-

skiej, 
 -  parking obok kościoła przy ul. Zbylitow-

skiej. 
Tarnowianom, którzy nie dysponują 

środkiem transportu umożliwiającym 
dostarczenie wielkogabarytowych elek-
trośmieci do wyznaczonych miejsc zbiórki, 
zapewniono możliwość odbioru odpadów 
bezpośrednio z posesji. Mieszkańcy Tarno-
wa wykazują się coraz większą świadomo-
ścią, zrozumieniem problemów i potrzeb 
właściwego postępowania z  odpadami 
oraz odpowiedzialnością za otaczające nas 
środowisko. 

Warto przypomnieć, że przez cały 
rok odpady sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego są bezpłatnie przyjmo-

wane od tarnowian w dwóch punktach 
zbierania:
 - Zakład Składowania Odpadów Komu-

nalnych przy ul. Cmentarnej,
 - ARGO-FILM przy ul. Fabrycznej 7a.

Widząc duże zainteresowanie miesz-
kańców i potrzebę zorganizowanej pomo-
cy w bezpiecznym pozbywaniu się elektro-
śmieci, miasto planuje przeprowadzenie 
następnej zbiórki już 12 maja. 

W gminach krajów zachodnich UE zbie-
ra się od 60% do nawet 80% wytworzonych 
elektrośmieci. W Polsce ten odsetek wynosi 
12% (według deklaracji, bo zdaniem In-
spekcji Ochrony Środowiska jest on jeszcze 
niższy) i z pewnością jest niewystarczający. 

 Sprzątanie Wątoku
Wiosennym Sprzątaniem Wąto-

ku Urząd Miasta Tarnowa za-
inaugurował obchody „Dnia 

Ziemi”. 20 kwietnia 2012 r. w  zorga-
nizowanej już po raz dwunasty akcji 
wzięło udział blisko 200 osób.

W tegoroczne sprzątanie zaangażowa-
li się tradycyjnie uczniowie oraz nauczyciele 
IV Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum 
nr 1, Zespołu Szkół Technicznych w Mości-
cach, Zespołu Szkół Budowlanych, junacy 
Ochotniczego Hufca Pracy oraz osadzeni 
z Zakładu Karnego w Tarnowie i Zakładu 
Karnego w Mościcach, a także wychowan-
kowie Zakładu Poprawczego. Posprzątali 
oni brzegi Wątoku oraz tereny nad Białą 
i wokół Kantorii. Urząd Miasta wyposażył 
uczestników w niebieskie worki i rękawice 
ochronne. Jak co roku, bezpośrednią pieczę 
nad przebiegiem akcji sprawowali węd-
karze z Polskiego Związku Wędkarskiego. 
Efektem tegorocznego porządkowania 
było zebranie 6,9 ton odpadów, które 
zostały przewiezione do Zakładu Składo-
wania Odpadów Komunalnych. 

Warto podkreślić, że osadzeni z Za-
kładu Karnego w Tarnowie postanowili 
przedłużyć akcję na następne dni i  po-
sprzątali tereny rekreacyjne na Górze 
św. Marcina. 

Lista uczestników 
i miejsce sprzątania: 

 * Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Krupnicza 
8 - teren nadrzeczne za Kauflandem

 * IV LO ul.Norwida 22 w Tarnowie – rejon 
ul. Przemysłowej

 * Zespół Szkół Technicznych ul. Kwiat-
kowskiego 17 – okolice kościółka na 
Terlikówce

 * Gimnazjum nr 1 w Tarnowie ul. Reymonta 
30 – teren od mostu w ul. Dąbrowskiego 
do mostu rotmistrza Pileckiego (w ul. 
Mostowej) 

 * Hufiec Pracy ul. Kwiatkowskiego 17 – re-
jon ul. Okrężnej

 * Zespół Szkół Budowlanych ul. Legionów 
16 – otoczenie Kantorii 

 * Zakład Karny w Mościcach – Biała, oko-
lice mostu przy ul. Krakowskiej

 * Zakład Karny ul. Narutowicza – Burtnicza, 
okolice sklapu Kaufland, ul. Łyczków

 * Zakład Poprawczy ul. Klikowska 101 – 
teren od ul. Dąbrowskiego w kierunku 
ul. Tuchowskiej

 Trwa akcja zbiórki odpadów wielko-
gabarytowych. Odpady należy wystawiać 
najpóźniej do godz. 9.00 każdego dnia wy-
znaczonego w terminarzu akcji. nformacje 
dotyczące akcji można uzyskać w Urzędzie 
Miasta Tarnowa pod nr tel. 14/ 68 82 873 
Szczegóły na stronie www.tarnow.pl

7-10 maja 2012 r.
Osiedle Nr 11 „Krzyż” (4 dni)
 14 maja 2012 r.
Osiedle Nr 2 „Strusina” cz. 1
 15 maja 2012 r.
Osiedle Nr 2 „Strusina” cz. 2
 16 maja 2012 r.
Osiedle Nr 2 „Strusina” cz. 3
 17 maja 2012 r.
Osiedle Nr 9 „Chyszów”
 21–23 maja 2012 r.
Osiedle Nr 6 „Gumniska-Zabłocie” (3 dni)
24 maja 2012 r.
Osiedle Nr 7 „Krakowska”
28 maja 2012 r.
Osiedle Nr 4 „Grabówka” cz. 1
29 maja 2012 r.
Osiedle Nr 4 „Grabówka” cz. 2
30-31 maja 2012 r.
Osiedle Nr 10 „Klikowa” (2 dni)
4 czerwca 2012 r.
Osiedle Nr 12 „Jasna” cz. 1

Nie wyrzucaj elektrośmieci Wielkie gabaryty
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Indywidualnie sukces odnieśli: 
1 miejsce – Mateusz Galus z III LO 
2 miejsce – Weronika Paprocka IV LO 
3 miejsce – Radosław Truchan IV LO 
4 miejsce – Adrianna Gądek III LO 
5 miejsce – Piotr Molczyk IV LO 
W rywalizacji zespołowej I i V miejsce zajęli 

uczniowie z IV LO. Pozostałe lokaty przypadły 
drużynom z III LO.

Wspominaliśmy już o  koniecz-
ności przybliżania wszystkim 
zainteresowanym (mieszkań-

com, administratorom i  zarządcom 
budynków, radnym, przedsiębior-
com) nowych zasad gospodarowania 
odpadami. Obok innych miast także 
w Tarnowie odbywają się spotkania 
umożliwiające zapoznanie się z  te-
matyką dotykającą nas wszystkich 
– bo wszyscy przecież wytwarzamy 
odpady. 13 kwietnia 2012 r. pod 
honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały oraz 
Prezesa Krajowej Izby Gospodarki 
Odpadami Tomasza Ucińskiego od-
była się, zorganizowana przez Zarząd 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie, 
konferencja szkoleniowa „Zadania 
Samorządów Gmin w nowym systemie 
gospodarki odpadami”.

Celem Konferencji było zapoznanie 
uczestników ze zmianami systemowymi  

w zarządzaniu odpadami komunalnymi oraz 
z zadaniami nałożonymi na gminy, które od  
1 lipca 2013 r. przejmą władztwo nad od-

padami wytworzonymi na swoim terenie 
oraz odpowiedzialność za odbiór odpadów 
i  ich właściwe zagospodarowanie. Tema-
tyka konferencji obejmowała zagadnienia 
związane z nowymi przepisami prawnymi 
i  miała na celu dostarczenie odpowiedzi 
na nasuwające się pytania i  wątpliwości. 

Powinna też służyć ugruntowaniu wiedzy 
praktycznej i  teoretycznej w  zakresie no-
wych zasad postępowania z  odpadami. 

W konferencji licznie uczestniczyli radni 
Rady Miejskiej w Tarnowie oraz przedsta-
wiciele samorządów współpracujących 
z MPGK. Warto wiedzieć, że choć MPGK 
jest stricte tarnowską spółką, to jej dzia-
łania sięgają daleko poza granice miasta. 
Firma obsługuje mieszkańców takich 
gmin, jak Skrzyszów, Ryglice, Gromnik, 
Tuchów, Zakliczyn, Wojnicz, Dębno, Wie-
trzychowice czy Rzepiennik Strzyżewski. 

Wśród ciekawych wystąpień kon-
ferencyjnych warto zwrócić uwagę na 
prezentację Mariusza Burnóga, Wicepre-
zesa Zarządu MPGK Sp. z o.o w Tarnowie, 

który przedstawił profil działalności Spółki 
i  perspektywy rozwoju Przedsiębiorstwa. 
Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz z Kancelarii 
Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólni-
cy sp. k. z Wrocławia, specjalistka w zakresie 
Prawa zamówień publicznych, poświęciła 
swoje wystąpienie tematyce związanej 

Zagadnienia związane z ochroną 
wody były tematem przewodnim 
XXI Międzyszkolnego Konkur-

su Ekologicznego, który odbył się 13 
kwietnia 2012 r. w  murach IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II 
w Tarnowie-Mościcach. Polska należy do 
krajów niezbyt zasobnych w wodę, dlate-
go szczególnie ważne jest uświadomienie 
konieczności podejmowania działań, 
które zapewnią odpowiednie zasoby 
wody w naszym kraju a także sprawią, że 
jakość wody będzie zadowalająca. Choć 
w ostatnich latach nastąpił duży postęp 
w  zakresie poprawy jakości wody, to 
działania ochronne muszą być kontynu-
owane, a wiedza o tym poszerzana. 

Konkurs został zorganizo-
wany przez IV LO przy udziale 
Urzędu Miasta Tarnowa, Zakła-
dów A zotow ych w  Tarnowie 
– Mościcach S.A., Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej oraz 
tarnowskiego oddziału Regio-

nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Krakowie. Najlepsi ekolodzy otrzymali 
nagrody ufundowane przez Urząd Mia-
sta Tarnowa oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie., a  także upominki od 
Zakładów Azotowych i RDOŚ. 

Co dalej z odpadami? (cz. 11)

XXI Konkurs Ekologiczny
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z gospodarką odpadami i omówiła aktualne uwarunkowania 
prawne wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, a Kinga Dulemba z Departamentu 
Środowiska, Rolnictwa i  Geodezji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, podjęła temat aktualnego 
stanu prac nad Planem Gospodarki Odpadami Województwa 
Małopolskiego. 

W  związku z  dużym zainteresowaniem uczestników 
taką formą lokalnego szkolenia, Zarząd MPGK planuje zor-
ganizowanie jeszcze w  tym roku kilku podobnych paneli  
z udziałem uznanych autorytetów i specjalistów, których tema-
tyka będzie związana z  nowelizacją przepisów o  utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach z uwzględnieniem aktualnego 
stanu przygotowań do rozpoczęcia „rewolucji śmieciowej” czyli 
przejęcia odpowiedzialności za odpady komunalne przez gminy. 

18 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, 
na którym wicemarszałek Wojciech Kozak zaprezentował Plan 
gospodarki odpadami woj. małopolskiego. Dokument ma na 
celu rozwijanie systemu gospodarki odpadami, którego głów-
nymi założeniami jest: 
- zapobieganie powstawaniu odpadów, 
- przygotowywanie odpadów do ponownego użycia, 
- recykling i inne formy odzysku odpadów. 

Plan ma być pomocny w zwalczaniu zjawiska nielegalnego 
składowania odpadów (w  tym przeciwdziałać powstawaniu 
„dzikich” wysypisk). W  Planie określono, które instalacje na 
terenie woj. małopolskiego nie spełniają wymogów ochrony 
środowiska i muszą być zamknięte. 

Urząd Miasta, realizując Program 
oczyszczania kraju z  azbestu, 
kolejny raz oferuje pomoc miesz-

kańcom Tarnowa w bezpiecznym usunię-
ciu z  terenu naszego miasta odpadów 
zawierających azbest. Akcja 
usuwania odpadów azbe-
stowych będzie trwała do 15 
listopada.

Od 2001 r. na koszt miasta 
usunięto już 755,5 tony tych 
niebezpiecznych odpadów. 
W  Biurze Ochrony Środowiska 
UMT prowadzona jest ewiden-
cja obiektów zawierających 
elementy azbestowe, a  właści-
ciele otrzymują każdorazowo 
informacje o zasadach pomocy 
w  usuwaniu azbestu, ponadto 
Gmina Miasta Tarnowa korzysta 
z  wojewódzkiej bazy danych 
o wyrobach i odpadach zawie-
rających azbest, wprowadzając do bazy 
informacje o  rodzaju, ilości i  miejscach 
występowania substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska. Każ-
dy właściciel nieruchomości ma obowiązek 
dokonania kontroli stanu technicznego 

wyrobów azbestowych oraz ich inwen-
taryzacji, zabezpieczenia bądź usunięcia. 
Dobrze zabezpieczony nieuszkodzony 
wyrób azbestowy nie stanowi zagrożenia 
dla zdrowia. Właściciele i  zarządcy nie-

ruchomości zobowiązani są zgłaszać 
prace polegające na zabezpieczeniu lub 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego. Na właścicielu, zarządcy bądź 
użytkowniku nieruchomości, na której 

znajdują się wyroby zawierające azbest 
ciąży obowiązek sporządzenia informacji 
o wyrobach zawierających azbest i miejscu 
ich wykorzystania. 

Pomoc Urzędu polega na wykonaniu 
na koszt magistratu następu-
jących usług:
*  Usunięc ie  powsta łych 
u  mieszkańców odpadów 
azbestowych, czyli spakowanie  
i załadunek na samochód tych 
odpadów (lub tylko załadunek 
na samochód, jeśli odpady 
azbestowe zostały uprzednio 
spakowane przez demontu-
jącego).
* Transport odpadów azbesto-
wych z terenu nieruchomości 
do miejsca unieszkodliwiania.
* Unieszkodliwienie odpadów 
azbestowych na specjalnym 
składowisku.

Informacje o  posiadanych odpadach 
azbestowych oraz wnioski o ich usuwanie 
należy składać w Biurze Ochrony Środowi-
ska, przy ul. Bernardyńskiej 24. Szczegóło-
we informacje można uzyskać pod nr tel. 
14/68-82-872.

Azbest – pozbądź się problemu

W tarnowskim Azylu 
dla Psów każdy zwierzak 
po „przejściach” ma za-
pewnioną specjalistyczną 
pomoc. Dbają o to współ-
pracujące z placówką be-
hawiorystki – psycholożki 
zwierzęce. 

Kinga i Katarzyna to 
wolontariuszki. Swoją pracę 
w azylu traktują jak misję. Poświęcają czas na pomoc w wy-
pracowaniu właściwego zachowania zwierząt po przejściach, 
skrzywdzonych przez człowieka. Jesteśmy im głęboko wdzięczni 
– podkreśla Janusz Łabno, kierownik azylu.

Praca ze skrzywdzonymi psami nie jest łatwa. Mają nie-
prawidłowe odruchy, niewłaściwe zachowanie, są agresywne, 
bądź wycofane. Nie nadają się do adopcji. Ale konsekwentna, 
codzienna praca z nimi daje wymierne efekty. Tak było np. ze 
znaną wszystkim, którzy śledzą życie zwierząt w tarnowskim 
Azylu, Niebieskooką. Suczka, która panicznie bała się człowie-
ka, po kilku tygodniach wróciła do formy. 

Behawiorystki współpracują z azylem od ponad pół 
roku. Są tu kilka razy w tygodniu i zawsze wtedy, gdy jest taka 
potrzeba. Pracują z psami, wyprowadzają je, uczą komend, 
posłuszeństwa, karności, zaufania. Ich zaangażowanie pro-
centuje. Wiele psów, którymi się opiekują znalazły swój dom.

Behawiorystki w Azylu
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Dom Dziennego Poby-
tu uroczyście obcho-
dził Jubileusz 30–le-

cia istnienia. Fakt ten stał się 
okazją do przypomnienia 
jego historii, spotkania daw-
nych pracowników z  obec-
nymi a także z tymi, którzy 
na przestrzeni minionych 
lat i  w  chwili obecnej mają 
wpływ na kształt i  funkcjo-
nowanie placówki. 

Były okolicznościowe wy-
stąpienia, wspomnienia o tym, 
co minęło i refleksje nad prze-
szłością. Były także gratulacje, 
podziękowania i  życzenia. 
Ciepłe słowa osób korzystających z domu 

i równie emocjonalne wypowiedzi pracow-
ników. Zastępca prezydenta do spraw spo-

łecznych Dorota Skrzyniarz 
wręczyła pamiątkowe dyplo-
my i  upominki długoletniej 
pracownicy Annie Mruk i   
Marii Gładysz, podopiecznej 
o najdłuższym, aż 17-letnim, 
stażu. Były urodzinowe pre-
zenty - dzięki pomocy Stowa-
rzyszenia „Srebrne Skronie” 
oraz wsparciu sponsorów 
(Karpacka Spółka Gazownic-
twa, BRUK-BET, PREGIPS, MA-
RO-MED) zakupiono nowy 
sprzęt rehabilitacyjny – dom 
wzbogacił się o  bieżnie, ro-
werek magnetyczny, piłki 
gimnastyczne oraz aparat 

fotograficzny.
Jubileusz uświetnił występ arty-

styczny wolontariuszy z  XXIII Liceum 
Ogólnokształcącego. Jak na urodziny 
przystało nie zabrakło urodzinowego 
tortu i  lampki szampana. Uroczystości 
wpisały się w obchody Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej.

W bieżącym roku stowa-
rzyszenie Kropla orga-
nizuje 10. już akcję cha-

rytatywną „Tarnowska Kropla”, 
której celem jest pomoc chorym 
na nowotwory krwi poprzez 
rekrutację świadomych oraz nie-
spokrewnionych dawców szpiku.

Jej punktem kulminacyjnym 
będzie  Jubileuszowa Gala w  Cen-
trum Sztuki Mościce. Na wrzesień 
natomiast zaplanowano ogólno-
polską konferencję dla organiza-
cji pozarządowych poświęconą 
chorobom nowotworowym i  roli 

opieki psychologicznej w  procesie 
rehabilitacji.

Honorowym gościem Gali bę-
dzie prof. Alicja Chybicka, prezes 
Polskiego Towarzystwa Pediatrycz-
nego w  Polsce, kierownik Kliniki 
Transplantacji Szpiku Onkologii i He-
matologii Dziecięcej Wrocławskiej 
Akademii Medycznej i  senator RP. 
W Gali uczestniczyć będą zaproszeni 
goście: 20-osobowa grupa dzieci 
- pacjenci wraz z opiekunami z wro-
cławskiej kliniki, dyrektor Polskiego 
Rejestru Dawców Szpiku PL-3 doc. 
Leszek Kauc, Monika Sankowska 

z Fundacji Przeciwko Leukemii im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej, Elżbieta Budny, kawaler 
Orderu Uśmiechu i prezes Fundacji Krwinka, 
a także polscy dawcy i biorcy, władze lokalne 
oraz wszyscy, którzy wspierali dotychczaso-
we działania Stowarzyszenia ,,Kropla”.

Dla zaproszonych gości zaśpiewa 
tarnowski Chór GosPL oraz Mietek Szcze-
śniak. Galę uświetnią wręczane statuetki 
oraz podziękowania a  także wyjątkowe 
wydarzenie, które nie miało jeszcze miejsca 
w Tarnowie – mówi prezes „Kropli” Kata-
rzyna Duraj.

Okrągły jubileusz

Ten nowoczesny i przyjazny osobom starszym i niepełnosprawnym ośrodek 
powstał w 1981 roku i przez 29 lat nieprzerwanie miał swoją siedzibę w Tarnowie 
przy ulicy PCK 8. W 2011 roku Dom zmienił swoją lokalizację i został przeniesiony 
do przebudowanego (koszt adaptacji 350 tyś. złotych w całości pokryty z budżetu 
miasta) nowoczesnego, przestronnego, pozbawionego barier architektonicznych 
budynku znajdującego się w kompleksie DPS-u przy ul. Szpitalnej.

Bogate plany „Kropli”

Po raz pierwszy Tarnowska Kropla została zorganizowana w 2003 roku i od razu 
stała się akcją cykliczną. Od tego czasu Stowarzyszenie Kropla przebadało prawie 3 
tys. tarnowian chcących być honorowymi dawcami. Dotychczas dwie osoby oddały 
szpik dla chorych.

Ponadto stowarzyszenie zorganizowało I Ogólnopolski Zjazd Honorowych 
Dawców Szpiku Rejestru PL-3, liczne wykłady i konferencje oraz spotkania z cieka-
wymi ludźmi. Najmłodszym podopiecznym Stowarzyszenia Kropla był chłopczyk, 
który urodził się z białaczką, przeszedł szczęśliwie przeszczep szpiku we Wrocławiu. 
Obecnie ma sześć lat.

Od początku istnienia, stowarzyszenie otrzymało na swoją działalność z Urzędu 
Miasta ok. 180 tys. zł.
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Od ponad miesiąca w Tarnowie 
funkcjonuje Centrum Obsługi 
Placówek Opiekuńczo – Wycho-

wawczych. Najważniejszym zadaniem, 
jakie stoi przed nową instytucją jest 
przekształcenie istniejących form opieki 
instytucjonalnej w model prorodzinny, 
a  w  obszarze zarządzania stworzenie 
nowej sieci placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych i racjonalne wykorzysty-
wanie środków finansowych przezna-
czonych na funkcjonowanie placówek.

Celem jest maksymalne ograniczenie 
instytucjonalnego charakteru placówek. 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
wchodzące w skład centrum muszą róż-
nić się od tradycyjnych Domów Dziecka. 
Pracę chcemy oprzeć na tzw. „systemie 
rodzinkowym”, który jest zbliżony do wa-
runków domowych. Dzieci w rodzinkach 
będą miały swoich opiekunów, którzy 
pokierują ich procesem wychowania 
poprzez realizację indywidualnego planu 
pracy z dzieckiem .

Praca z  podopiecznymi oparta jest 
na podmiotowym, wzmacniającym po-
dejściu do wychowanków i ich rodzin, jak 
i również wykorzystaniu ich wewnętrznych 
i zewnętrznych zasobów. Z wychowankami 
pracuje wykwalifikowana kadra pedago-
gów, psychologów i terapeutów.

Trwa „Europejski Rok Ak-
tywności Osób Starszych 
i  Solidarności Międzypo-

koleniowej”. Również Tarnów 
pamięta o  swoich najstarszych 
mieszkańcach – na ukończeniu 
są przygotowania zmierzające do 
utworzenia tarnowskich klubów 
seniora.

Trwają prace nad powołaniem 
do życia dwóch placówek tego 
typu. Pierwsza z  nich, czyli Klub 
Seniora, którego założycielami są 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Stowarzyszenie „Senior Na Czasie” 
oraz Przedszkole Publiczne nr 32 zainicjuje 
swoją działalność już w tym miesiącu. Na 
początek proponujemy seniorom po dwa 
spotkania w tygodniu. Jedno wypełnią róż-

nego rodzaju ćwiczenia prowadzone na sali 
gimnastycznej, natomiast drugie spotkanie 
integrować będzie seniorów ze sobą poprzez 
różne formy aktywizacji. Chcemy aktywizo-
wać również dziadków dzieci uczęszczają-
cych do Przedszkola Nr 32 poprzez różnego 

rodzaju przedsięwzięcia integrujące 
seniorów z  dziećmi – np. wspólne 
czytanie bajek, czy praca w ogrodzie 
przedszkola – mówi dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dorota Krakowska.

Mając na uwadze potrzeby 
mieszkańców Mościc powstał rów-
nież pomysł utworzenia Klubu Se-
niora w tej dzielnicy przy Akademii III 
Wieku. Prowadzić go będzie Stowa-
rzyszenie Absolwentów i Przyjaciół IV 
LO, a jego cele to inspirowanie i bu-
dzenie do działania poprzez zmianę   

stylu życia oraz aktywność fizyczną i umy-
słową osób starszych poprzez m.in. aktyw-
ne uprawiania sportów, takich jak Nordic 
walking, aerobic, aerobic na basenie oraz 
zajęcia językowe i zajęcia komputerowe. 

Mowa o czterech milionach 
złotych na pomoc osobom 
niepełnosprawnym w Tarno-

wie. Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dokonał podziału środków. W bieżącym 
roku dla Tarnowa przeznaczono kwotę 
ponad milion złotych większą niż w roku 
ubiegłym.

Dzięki pozyskanym środkom w 2012 
roku kontynuowane będą zadania na rzecz 
pomocy osobom niepełnosprawnym w za-
kresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. 
Realizowane będą programy „Rehabilitacja 
zawodowa osób niepełnosprawnych” 
(przedsięwzięcia z  tego zakresu mają na 
celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej 
uzyskania i  utrzymania odpowiedniego 
zatrudnienia i awansu zawodowego) oraz 
„Rehabilitacja społeczna osób niepełno-
sprawnych” (zadania z  tego zakresu mają 
na celu umożliwienie osobom niepełno-
sprawnym uczestnictwa w życiu społecz-
nym). Pozyskane środki te pozwolą na m.in. 
rozszerzenie zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zwiększenie szans osób nie-
pełnosprawnych na uzyskanie zatrudnienie, 

a także podwyższenia ich dotychczasowych 
kwalifikacji zawodowych – mówi zastepca 
prezydenta Dorota Skrzyniarz.

Aktualnie magistrat realizuje rów-
nież dwa projekty w  ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami 
II”. Polegają one na m.in. remoncie po-
mieszczeń sanitarnych przy pokojach 
mieszkalnych i  przebudowie węzła sani-
tarnego z  przystosowaniem do potrzeb 
osób niepełnosprawnych w  internacie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowaw-
czego w Tarnowie (przyznane ze środków 
PFRON dofinansowanie wynosi 117.600 
zł) oraz zakup pojazdu przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych 
przebywających w  Domu Emerytów – 
Placówce Pielęgnacyjno-Opiekuńczej 
Caritas Diecezji Tarnowskiej (przyznane ze 
środków PFRON dofinansowanie wynosi 
blisko 32 tys. zł).

Solidarni z seniorami

Cztery 
w jednym

O milion więcej

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 - Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 

osób niepełnosprawnych – szesnaście nowych 
stanowisk pracy

 - Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełno-
sprawnych – sześć osób

 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu 
do spółdzielni socjalnej – osiem osób

 - Finansowanie stażu osobom niepełnosprawnym 
poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnie-
niu – dwie osoby
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