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Uczeń tarnowskiego I  LO 
(klasa 3b). Olbrzymi suk-
ces osiągnął zajmując 5 

miejsce w  zawodach III stopnia 
i uzyskując tytuł laureata LV Olim-
piady Astronomicznej. 

Zmagania finałowe odbyły się 
w Planetarium Śląskim w Chorzowie. 
Finaliści mieli do rozwiązania sześć 
zadań, w  tym zadania teoretyczne 
daleko wykraczające poza program 
wiedzy szkolnej, zadanie obserwa-

cyjne sprawdzające zdolności praktyczne oraz umiejętne posłu-
giwanie się nteleskopami. 

Tytuł laureata jest jednocześnie powołaniem Przemka do 
reprezentacji Polski na VI Międzynarodową Olimpiadę Astronomii 
i Astrofizyki (IOAA), która w tym roku odbędzie się w Rio de Janeiro.

Przemek już po raz drugi był wśród najlepszych. W ubiegło-
rocznych zawodach LIV Olimpiady Astronomicznej zajął 9. miejsce 
i  reprezentował Polskę podczas V Międzynarodowej Olimpiady 
Astronomii i Astrofizyki w Chorzowie, zdobywając brązowy medal 
w rywalizacji 140 uczniów z 27 państw uczestniczących w zawodach. 

Absolwent Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycz-
nych, laureat XIV Olimpia-

dy Elektrycznej i  Elektronicznej 
„Euroelektra”.W  finale uzyskał 
czwartą lokatę. Jest również 
finalistą XXXV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej, w której zajął 7 
miejsce. Imprezie patronowała 
Akademia Górniczo-Hutnicza

Na tym nie kończą się sukcesy 
Mateusza. W  XXXVIII Olimpiadzie 
Wiedzy Technicznej, która odbyła się w kwietniu br. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Mateusz zajął 8 miejsce i po raz kolejny uzyskał 
tytuł laureata. 

Jego liczne sukcesy zostały zauważone. W  ubiegłym roku 
Mateusz otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz wy-
różnienie dla uczniów biorących udział w projekcie: „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Ponadto jest stypendystą 
w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych”. 

Doktor nauk teologicz-
nych, biskup pomocni-
czy diecezji tarnowskiej 

w  latach 2009–2012. 12 maja 
Benedykt XVI mianował  go 
biskupem tarnowskim.

Bp Andrzej Jeż urodził się 
3 maja 1963 r. w  Limanowej. Po 
ukończeniu Liceum Ogólnokształ-
cącego w  Limanowej wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Tar-

nowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 
12 czerwca 1988 r. Pracował jako wikariusz w parafii Krościenko 
n. Dunajcem (1988-1991) a następnie w parafii Wierzchosławice 
(1991-1993). W roku 1993 został skierowany na studia specjali-
styczne w  zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie.

20 października 2009 r. Nuncjatura Apostolska w  Polsce 
ogłosiła, że Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. dr. Andrzeja 
Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając 
mu stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). 

Urodził się w Sanoku, ale 
od wielu lat związany 
był z  Tarnowem. Od 

ponad trzydziestu lat pisał - to 
była jego prawdziwa pasja. Naj-
pierw opowiadania trafiały „do 
szuflady”. W 2007 roku ukazał 
się zbiór „Zdrada”, a  dwa lata 
później „Opowiadania”.

Przez ponad cztery lata był 
stałym współpracownikiem „Ga-
zety Tarnowskiej” - piątkowego 
dodatku do „Gazety Krakowskiej”. Spod jego ręki wyszło niemal 
dwieście tekstów poświęconych historii Tarnowa, 160 Pitawali 
Tarnowskich i kilkadziesiąt ostrych jak brzytwa felietonów opisu-
jących tarnowską rzeczywistość.

Czytelnicy szczególnie cenili teksty parahistoryczne Reutera, 
w których odsłaniał tajemnice Tarnowa i jego mieszkańców. Nie-
spodziewana śmierć przerwała mu pracę nad książką – krymina-
łem, którego akcja rozgrywać się miała w Tarnowie przełomu XIX/
XX wieku. Zmarł w Tarnowie w wieku 56 lat. 

ks. bp Andrzej Jeż

Biskup z Tarnowa
Jerzy Reuter

Dziennikarz i pasjonat

Tarnowscy olimpijczycy
Przemysław Kuta Mateusz Zapart
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Dziennikarz i pasjonat

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne wozi swo-
ich pasażerów w  coraz 

lepszych warunkach. Spółka zaku-
piła trzy kolejne dwunastometrowe 
i  niskopodłogowe autobusy firmy 
OTOKAR.

Autobusy spełniają normę EURO 
5 EEV (obecnie najwyższą) - na-
pędzane są olejem napędowym 
i wyposażone w klimatyzację całego 
przedziału pasażerskiego. Są również 
przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych.

Inwestycja kosztowała prawie 
2,3 mln zł. MPK ubiega się ponadto 
o  dofinansowanie unijne do zakupu 
kolejnych ośmiu pojazdów niskopo-
dłogowych. Możliwe, że następne, 
nowe wozy pojawią się w  mieście na 
początku przyszłego roku. We wniosku 
unijnym uwzględniliśmy także nowoczesny 

system nadzoru ruchu autobusów, który 
znacznie poprawi jakość komunikacji z punk-
tu widzenia pasażera – mówi prezes MPK 
Jerzy Wiatr.

Jeszcze w tym roku tarnowianie 
będą mogli spacerować kolejnym, upo-
rządkowanym odcinkiem bulwarów nad 
Wątokiem. To wspólna inwestycja Mało-
polskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie oraz tarnowskiego 
magistratu. Nowe ścieżki spacerowe 
powstaną na odcinku od mostu przy ul. 
Panny Marii do mostu przy ul. Naruto-
wicza. Prace zakończą się w listopadzie. 

Inwestycja stanowić będzie trzeci 
i ostatni etap przebudowy istniejących 
murów oporowych tworzących koryto 
Wątoku, co w znacznym stopniu zwiększy 
bezpieczeństwo powodziowe tej części 
miasta. Co równie ważne, poprawią się 
funkcjonalność oraz estetyka tego miejsca. 
Powstanie alejka spacerowa, pojawią się 
zieleń oraz elementy małej architektury 
(ławki, kosze). Rozwiązanie, które zastosu-
jemy przy budowie tego odcinka nawiązuje 
do istniejących już bulwarów. Po zakończe-
niu inwestycji otrzymamy w tym miejscu 
przestrzeń jednolitą stylistycznie i doskonałe 
miejsce do spędzania wolnego czasu. Naj-
ważniejsze jednak jest to że przebudowane 
zostaną tam także mury oporowe, które na 
dzień dzisiejszy grożą zawaleniem – mówi 
zastępca prezydenta Tarnowa Henryk 
Słomka-Narożański.

Całość inwestycji zamknie się kwotą 
ok. 1,6 mln zł. Udział miasta to ok. 460 tys. zł.

Spacerem
nad
WątokiemW Tarnowie powstanie miejsce 

do prowadzenia badań nad 
budownictwem pasywnym. 

Tzw. „Poligon energooszczędności” 
ulokowany zostanie na terenie Zespołu 
Szkół Budowlanych przy ulicy Siewnej 
i  jest rezultatem współpracy miasta 
z Politechniką Krakowską.

Poligon to część większego projektu 
pod nazwą „Małopolskie Laboratorium 
Budownictwa Pasywnego”. W  jego skład 
wchodzą inwestycje na terenie Politechniki 
Krakowskiej oraz Zespołu Szkół Budowla-
nych. Tarnowska część składać się będzie 
z zaplecza do nauki i praktycznego wdroże-
nia technologii budownictwa pasywnego 
(m.in. hala technik ogólnobudowlanych 
z boksami szkoleniowymi oraz sala audio-
wizualna). 

Inwestycja ma docelowo służyć pracom 
badawczym prowadzonym przez Politech-
nikę Krakowską. Konieczne więc będzie 
przygotowanie (budowa i  montaż) przez 
uczniów szkół zawodowych modelowych 
obiektów lub instalacji z wykorzystaniem 
bazy i wyposażenia poligonu. 

Poligon to także placówka wdrożenio-
wa, której celem będzie transfer efektów 
pracy politechniki (wyników badań i nowo 
opracowanych czy też ulepszanych tech-
nologii). Idea poligonu polega na uzyskaniu 
zarówno efektów naukowo-badawczych 

i popularyzacji technologii wysoko energo-
oszczędnych lub pasywnych, jak i dydaktycz-
nych polegających na nabyciu pożądanych 
na rynku wiedzy i umiejętności praktycznych 
z  tej dziedziny - mówi dyrektor Zespołu 
Szkół Budowlanych Ludwik Chruściel.

Łączna wartość projektu to ok. 20 mln 
zł, z  czego na część tarnowską przypada 
ok.2,6 mln. Dofinansowanie z Małopolskie-
go regionalnego Programu Operacyjnego 
wyniesie 85%.

Poligon budownictwa

Zgodnie z założeniami projektu beneficjentami 
korzystającymi z obiektu i wyposażenia Poligonu 
Energooszczędności mogą być: 

 -  Politechnika Krakowska jako uczelnia wyższa, 
jej pracownicy naukowi prowadzący planowe 
badania naukowe oraz jej studenci w ramach zajęć 
objętych programem studiów lub indywidualnych 
projektów/prac dyplomowych 

 -  uczniowie i słuchacze ZSB lub innych publicznych 
placówek kształcenia zawodowego w  ramach 
zajęć szkolnych lub organizowanych przez te szkoły 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

 -  firmy i przedsiębiorstwa zainteresowane szkole-
niem swoich pracowników z zagadnień dotyczą-
cych zastosowań technologii i materiałów budow-
nictwa pasywnego lub wysokoenergetycznego.

MPK ma nowe autobusy
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Na czerwcowej sesji Rady Miej-
skiej odbędzie się głosowanie 
nad absolutorium dla prezy-

denta za 2011 rok. Absolutorium to po 
prostu skwitowanie potwierdzające 
poprawność realizacji budżetu miasta. 
Przed głosowaniem radni zapoznają się 
między innymi z informacjami na temat 
realizacji uchwał Rady Miejskiej za rok 
ubiegły, sposobów załatwiania skarg 
zarejestrowanych w  Urzędzie Miasta, 
współpracy z  organizacjami pozarzą-
dowymi i  decyzji administracyjnych 
wydanych w Urzędzie. 

O tym jaki to był rok dla miasta, najle-
piej świadczy fakt, że w ubiegłym roku  mia-
sto powiększyło swój majątek o blisko 100 
mln złotych, co stanowi wzrost o  prawie 

10 % w stosunku do całej wartości mienia 
komunalnego. W  ostatnich latach miasto 
dokonało w tym zakresie bezprecedenso-
wego skoku.  Wartość majątku należącego 
do samorządu na koniec ubiegłego roku 
przekroczyła miliard złotych. Wzrost war-
tości mienia spowodowany był realizacją 
wielu inwestycji, a  ściślej rzecz ujmując 
oddaniem ich do użytkowania.  Jak widać 
miasto po prostu inwestowało -  były to 
przede wszystkim drogi, oraz infrastruktura 
miejska służąca edukacji, wypoczynkowi. 
Kontynuowano m.in. prace nad połącze-
niem Tarnowa z  powstającą autostradą 

A4. Powstał zupełnie nowy, prawie dwuki-
lometrowy odcinek „dwupasmówki”, który 
po ukończeniu budowy ronda na skrzyżo-
waniu ulic Jana Pawła i  Błonie, umożliwi 
wyjazd z miasta do węzła Tarnów-Północ. 
Do użytku oddano również, odnowiony 
kosztem pięciu milionów złotych, odcinek 
drogi krajowej nr 73 w ciągu ul. Nowodą-
browskiej. Wyremontowano dolny odcinek 
ulicy Krakowskiej od skrzyżowania z ulica 
Czerwoną do ulicy Gliniańskiej. Odnowiono 
także m.in. ulice Bitwy o Wał Pomorski, Sien-
kiewicza oraz Norwida. W mieście powstało 
kolejne kilkadziesiąt miejsc parkingowych. 

Tarnów jest regionalnym centrum kul-
tury. Po półtorarocznym remoncie do użytku 
oddano nową siedzibę tarnowskiego teatru. 
W wyniku modernizacji, na fundamentach 
zabytkowego „Sokoła”, powstał nowoczesny 
i funkcjonalny obiekt, posiadający najnowo-
cześniejszą tzw. technologię sceny. Koszt 
przebudowy wyniósł 15 milionów złotych, 
z czego blisko osiem milionów pochodzi-

ło ze środków unijnych. Rozpoczęto 
przebudowę i  rewaloryzację budynku 
Bractwa Strzeleckiego na potrzeby 
Biura Wystaw Artystycznych – Galerii 
Miejskiej. Całkowity koszt inwestycji to 
prawie 5,5 mln złotych. Wysokość dotacji 
z Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na tę inwestycję to 
ponad trzy mln złotych. 

Sfinalizowano również kolejne 
etapy programu rewitalizacji przestrzeni 
publicznej w centrum miasta. Do dyspo-
zycji mieszkańców został oddany m.in. 
wyremontowany kosztem prawie 1,4 
miliona złotych Plac Rybny wraz z oto-
czeniem Bimy oraz Skwer Popiełuszki 
z  fontanną w  Układzie Słonecznym. 

Zakończono także remont części murów 
miejskich.

Duże inwestycje nie ominęły oświaty. 
Zakończyła się trwająca od 2007 roku 
kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół 
Plastycznych. W sumie prace z nią związa-
ne kosztowały blisko 17 milionów złotych. 
Inwestycja ta została dofinansowana 

Absolutorium za 2011

Budżet 2011:
Wydatki: 508 mln zł

 - 150 mln zł więcej niż pięć lat temu
Wydatki majątkowe (inwestycje): 
78 mln zł

 - 25 mln zł więcej niż pięć lat temu
Dochody: 485 mln zł

 - 152 mln więcej niż pięć lat temu

Miejski budżet jest uchwalany 
przez Radę Miejską, która również 
określa dopuszczalny poziom za-
dłużenia. Czuwa ona także nad jego 
prawidłową realizacją. 

Wniosek w sprawie absolutorium 
musi najpierw zaopiniować Regional-
na Izba Obrachunkowa i Komisja Rewi-
zyjna. Jest to jedna z najistotniejszych 
form kontroli organu stanowiącego, 
jakim jest Rada Miejska nad organem 
wykonawczym, którym jest prezydent 
miasta. Dla prawidłowości debaty 
absolutoryjnej radni zapoznają się  
m.in. z następującymi dokumentami: 
sprawozdaniem rocznym organu wy-
konawczego z  wykonania budżetu, 
opinią RIO o sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu oraz opinią Komisji Rewi-
zyjnej w sprawie wykonania budżetu.

Rada podczas sesji opiniuje wy-
konanie budżetu oraz bada jego 
poprawność pod względem formal-
no-rachunkowym i  zgodności ze 
stanem rzeczywistym, ma do dyspo-
zycji stanowisko Komisji Rewizyjnej 
w tej sprawie, opinię RIO, a także inne 
dokumenty i  opinie. Ta ocena jest 
jedną z zasadniczych przesłanek, która 
decyduje o udzieleniu absolutorium.
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kwotą przeszło 14 milionów złotych ze 
środków unijnych z Programu Infrastruk-
tura i Środowisko oraz kwotą 200 tys. zł. 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Jeden z najważniejszych programów 
inwestycyjnych, na który został położony 
nacisk, a pięknie zmieniających wizerunek 
naszego miasta to program tzw. termo-

modernizacji. Jego celem jest obniżenie 
kosztów utrzymania i  eksploatacji bu-
dynków należących do miasta, a efektem, 
który wszyscy mogą dostrzec, jest zmiana 
ich wyglądu na nowoczesny i estetyczny. 
Koszt całkowity zaplanowanych do końca 
2013 roku inwestycji termomodernizacyj-
nych to prawie 50 mln zł. Część zostanie 
dofinansowana z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a  część z  Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Tym trybem 
wykonano termomodernizację 18 placó-
wek edukacyjnych – szkół i  przedszkoli. 
W pełni do użytku oddane zostały obiek-
ty SP nr 2, SP nr 10, III i V LO, ZSO nr 1, 
a także Zespołu Szkół Technicznych wraz 
z budynkiem pracowni. Prace zakończyły 
się ponadto w żłobkach nr 1, 3, 6, 7 i 10, 
w przedszkolach nr 6, 24, 26, 33 i 35 oraz 
w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo 
– Wychowawczej „Przyjazny Dom”. Przebu-
dowy miejskich obiektów na taką skalę nie 
prowadzono w Tarnowie od dziesiątek lat. 

Kolejne działania miały na celu budo-
wę nowych obiektów. Prawie cztery mln 
zł kosztowały dotychczasowe prace zwią-
zane z budową Przedszkola Publicznego 
nr 8 przy ulicy Olszynowej. W 2011 roku 
wykonany został stan surowy zamknięty 
– zamontowano m.in. stolarkę okienną 
i drzwiową. W budynku mieścić się będzie 
osiem oddziałów przedszkolnych prze-
znaczonych dla 200 dzieci. Koszt całego 

zadania zamknie się kwotą prawie pięciu 
milionów złotych. Inwestycje te pozwolą 
na ugruntowanie pozycji Tarnowa jako 
znaczącego, drugiego po Krakowie w Ma-
łopolsce, ośrodka edukacyjnego. Jest 
to z  resztą jeden z  ważniejszych celów 
wskazanych w  Strategii Rozwoju Miasta 
- Tarnów 2020. Realizowana była także, 
rozłożona na dwa lata, budowa nowego 
domu dla bezdomnych, a na ten cel wydat-
kowano 2,2 mln zł.

W 2011 r. przygotowano (opracowano 
dokumentacje budowlano-wykonawcze 
i projekty, przeprowadzono postępowania 
przetargowe, podpisano umowy) oraz 
rozpoczęto kilka dużych zadań inwestycyj-
nych, na które nakłady finansowe zostaną 
poniesione głównie w roku bieżącym. Są to 
m.in: rozbudowa ul. Spokojnej na odcinku 
od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej 
(5,4 mln zł), rozbudowa Strefy Aktywności 
Gospodarczej – Etap I (26 mln zł), budowa 
ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II – 
Błonie w  ciągu drogi krajowej nr 73 (5,2 
mln zł), rewaloryzacja budynku Bractwa 
Strzeleckiego wraz z otoczeniem i adapta-
cja na potrzeby Galerii Miejskiej (3,7 mln 
zł), adaptacja budynku przy ul. Pszennej 
na lokale komunalne (3,3 mln zł). 

Miasto jest silne potencjałem i aktyw-
nością swoich mieszkańców, dlatego m.in. 
wspiera organizacje pozarządowe. W 2011 
roku ogłoszono w  sumie 11 otwartych 
konkursów dla NGO-sów, w ramach których 
106 podmiotom przyznano pieniądze na 
realizację 146 zadań z zakresu sportu, kultu-
ry, edukacji, zdrowia, promocji miasta oraz 
pomocy społecznej. W sumie na te formy 
aktywności przeznaczono 2,2 mln zł.

Nie można zaprzeczyć, że rok 2011 był 
rokiem udanym dla rozwoju miasta, spore 
kwoty zostały zainwestowane – widać jak 
miasto się zmienia. A wszystko po to by 
cel zapisany w  strategii rozwoju miasta, 

a mianowicie stworzenia z Tarnowa mia-
sta o  najwyższym możliwym komforcie 
życia mógł być w  ciągu kilkunastu lat 
osiągnięty. Nie jest to rzecz ani prosta, ani 
łatwa. Potrzeba jeszcze wiele wspólnego 
wysiłku i pracy. 

Rada Miejska w  2011 roku podjęła 
ogółem 171 uchwał, z  czego 162 (95%) 
zostały już zrealizowane. Dziewięć uchwał 
znajduje się w realizacji. Miasto wydało pra-
wie 100 tys. decyzji, tj. o ponad trzy tysiące 
więcej niż w roku poprzednim, co obrazuje 
liczbę spraw, które załatwia urząd. W 2011 
roku nie wpłynęła żadna skarga na pracow-
ników Urzędu Miasta Tarnowa. Przy tej skali 
wpłynęły jedynie dwie skargi na pracę urzę-
du. Każda z nich została sprawdzona przez 
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej i uznana 
za bezzasadną, tzn. zarzuty w nich zawarte 
nie potwierdziły się. Sprawność i  jakość 
działania Urzędu Miasta Tarnowa podkreśla 
dodatkowo certyfikat jakości ISO wydany 
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
S.A. w Warszawie oraz przeprowadzone po 
raz kolejny badania zadowolenia klienta. 
Pokazały one, że klienci UMT są generalnie 
zadowoleni z  obsługi oferowanej przez 

urzędników – niemal wszystkie szczegó-
łowe wskaźniki lokują się w  przedziale 
średniego poziomu zadowolenia.

W  2011 roku Tarnów ponowie 
okazał się najbardziej skutecznym sa-
morządem w Małopolsce w absorpcji 
środków z  Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. Takie 
dane zaprezentował Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego. 
Na terenie Tarnowa realizowane są 
projekty dotowane w  wysokości 
182,3 mln zł. Na jednego mieszkań-
ca przypada 1558 zł.
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Prace nad Tarnowską Kartą Miejską 
weszły w  ostatnią fazę. Wszyscy 
chętni mogą już składać wnioski 

o  jej wydanie. Karta umożliwi miesz-
kańcom łatwy dostęp do wielu usług 
oferowanych w mieście. 

Niezbędne druki można pobrać pod 
adresem http://www.ekarta.umt.tarnow.pl/
index.php?id=113 lub bezpośrednio z Punk-
tu Obsługi Klienta (POK) zlokalizowanego 
w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 
4 (parter, sala nr 1), w którym także można 
składać wypełnione wnioski wraz ze zdjęciem. 
O możliwości odebrania karty użytkownicy zo-

staną powiadomieni drogą mailową. W chwili 
obecnej czas oczekiwania to ok. 30 dni. Po 
okresie testowym karta dostępna będzie 
w ciągu ok. siedmiu dni od złożenia wniosku.

Podstawowym założeniem projektu 
jest ułatwienie mieszkańcom miasta do-

stępu do usług publicznych, głównie tych 
świadczonych przez Urząd Miasta, instytu-
cje i przedsiębiorstwa miejskie oraz lokal-
nych przedsiębiorców. Jedną z opcji będzie 
dostęp do informacji o usługach medycz-
nych oraz systemu rezerwacji miejść do 
części lekarzy Zespołu Przychodni Specja-
listycznych. Za pomocą karty użytkownicy 
systemu będą mogli komunikować się 
z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi 
ogólnomiejskie (zgłosić problemy dro-
gowe, poinformować odpowiednią firmę 
o potrzebie odbioru śmieci wielkogabary-
towych czy też zawiadomić Biuro Ochrony 

Środowiska o  nielegalnych wysypiskach 
śmieci). Karta umożliwi także rezerwację 
miejsca do fryzjera czy stomatologa. Po-
wyższe usługi będą dostępne wyłącznie 
dla posiadaczy kart premium, czyli osób 
zameldowanych na terenie Tarnowa.

Ruszyła Karta Miejska POK działa w godzinach pracy 
Urzędu Miasta Tarnowa (poniedzia-
łek w godz. 7.30 do 18.00, od wtor-
ku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) 
i realizuje następujące usługi:
* udzielanie informacji o  Systemie 

Karty Miejskiej (SKM),
* przyjmowanie wniosków o wydanie 

e-karty miejskiej,
* wydawanie e-kart,
* rozpatrywanie reklamacji dotyczą-

cych działania SKM,
* prowadzenie infolinii SKM.

Dodatkowo uruchomiony został po-
mocniczy POK zlokalizowany w Kasie 
Biletowej Zarządu Komunikacji Miej-
skiej przy ul. Krakowskiej 42 i  działa 
w godzinach:
* od poniedziałku do piątku od 6.45 

do 19.00
* sobota od 7.00 do 14.30

Realizuje następujące usługi:
* przyjmowanie wniosków o wydanie 

e-karty miejskiej,
* wydawanie e-kart oraz ich dupli-

katów,
* sprzedaż okresowych biletów komu-

nikacji miejskiej oraz ich przenosze-
nie na e-kartę,

* rozpatrywanie reklamacji dotyczą-
cych sprzedaży biletów kresowych 
komunikacji miejskiej.

Infolinia dostępna jest pod nume-
rem (14) 68 82 552 i czynna w godzinach 
pracy Urzędu Miasta Tarnowa. Koszt 
połączenia z infolinią SKM jest zgodny 
z  cennikiem opłat operatora teleko-
munikacyjnego, który realizuje dane 
połączenie. Pierwszą dostępną opcją 
będzie możliwość wgrania na kartę bile-
tów okresowych komunikacji miejskiej. 
Harmonogram uruchamiania kolejnych 
usług oraz pozostałe informacje na 
http://www.ekarta.umt.tarnow.pl/.

Tarnowski pomysł na obchodzenie 
patriotycznych świąt poprzez 
wywieszanie małych flag na sa-

mochodach zatacza coraz szersze krę-
gi. Apel do innych miast o  włączenie 
się w  tę inicjatywę odnotowały media 
ogólnopolskie.

Sprawą zainteresowały się m.in. TVN24, 
Radio ZET, Rzeczpospolita oraz Polska Agen-
cja Prasowa, które poinformowały o tarnow-
skiej akcji w swoich serwisach. W tym roku 
Wydział Marki Miasta rozdysponował pięć 
tysięcy flag, które szybko znalazły swoich na-

bywców. Flagi cieszyły się popularnością 
nie tylko wśród mieszkańców miasta, 
można je było bowiem zobaczyć również 
na samochodach zarejestrowanych 
w ościennych powiatach – podsumo-
wuje dyrektor Wydziału Marki Miasta 
Maria Zawada-Bilik.

Tarnowska akcja jest jedynym 
wydarzeniem tego typu w  Polsce. 
Organizowana jest dwa razy do roku 
– z okazji Święta Niepodległości oraz 
majowych świąt - Dnia Flagi Państwo-
wej RP i Konstytucji 3 Maja.

Głośno o „Fladze na samochód” 
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Zespół Przychodni Specjalistycz-
nych (ZPS) otrzymał tytuł „Ge-
parda Biznesu”. To zaszczytne 

wyróżnienie zostało przyznane przez 
redakcję prestiżowego 
Magaz ynu 
P r z e d s i ę -
biorców „Eu-
ropejska Firma”. 

Z  danych finanso-
wych Waszej firmy wynika, 
że przez lata rozwijali-
ście się dynamicznie. To 
sprawiło, że szybko rosła 
wartość rynkowa Waszego 

przedsiębiorstwa i uzyskaliście tytuł Gepard 
Biznesu i  wyróżnienie w  naszym konkursie 
spośród 50 tysięcy badanych podmiotów 

gospodarczych – napisał w uzasad-
nieniu Jerzy Krajewski, redaktor 
naczelny magazynu Europejska 
Firma i dyrektor Instytutu Nowo-

czesnego Biznesu.
Cieszę się, że placówka nadzo-

rowana przez miasto została oceniona 
w  sposób obiektywny. To nobilitacja, że 

ta firma medyczna znalazła się w gronie 
przedsiębiorstw roz wijających się 
w sposób dynamiczny – mówi zastęp-
ca prezydenta Dorota Skrzyniarz.

W Ministerstwie Rozwoju Regional-
nego odbyła się konferencja poświęco-
na rozwojowi miast. Głównym celem 
było zaprezentowanie przygotowanych 
przez resort „Założeń Krajowej Polityki 
Miejskiej”.

W konferencji udział wzięli m.in. 
minister rozwoju regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska, marszałek województwa 
podkarpackiego Mirosław Karapyta, 
prezydent Poznania Ryszard Grobelny, 
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, pre-
zydent Świętochłowic Dawid Kostempski, 
prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz 
dyrektor Departamentu Koordynacji Poli-
tyki Strukturalnej MRR Piotr Żuber.

Dyskusja z udziałem Tarnowa doty-
czyła przyszłego finansowania miast z 
funduszy europejskich na lata 2014-2020. 
Tematyka ta jest o tyle ważna, że, jak 
czytamy na stronie ministerstwa, wymiar 
miejski polityki spójności nabiera coraz 
większego znaczenia, czego dowodem są 
kierunki myślenia Komisji Europejskiej 
wyrażone w propozycji rozporządzeń dla 
perspektywy 2014-2020. Według propozy-
cji Komisji Europejskiej na zintegrowane 
działania miejskie Kraje Członkowskie UE 
będą musiały przeznaczyć znaczną część 
krajowej alokacji Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego a także przygotować 
specjalne rozwiązania implementacyjne 
włączające organy poziomu lokalnego.

 Więcej na ten temat na stronie Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego pod ad-
resem http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/
rozwoj_regionalny/Strony/Konferencja_
miasta_w_polityce_rozwoju_210512.aspx.

O rozwoju
miast

Jednym z założeń Krajowej Polityki Miejskiej 
jest poprawa pozycji konkurencyjnej głównych 
ośrodków miejskich w systemie miast Europy i na 
arenie międzynarodowej, a  także wzmocnienie 
powiązań funkcjonalnych pomiędzy polskimi 
miastami i  promowanie współpracy miast oraz 
budowanie komplementarności funkcjonalnej sieci 
głównych ośrodków miejskich.

Do grona głównych ośrodków miejskich 
zaliczane są miasta wojewódzkie oraz 15 miast 
o znaczeniu regionalnym, wśród nich Tarnów.

Tarnów i  jego okolice są pierw-
szym regionem w  Małopolsce 
objętym systemem telemedycz-

nej sieci ratunkowej. Porozumienie 
w tej sprawie zostało zawarte pomię-
dzy prezydentem Ryszardem Ścigałą, 
starostą Mieczysławem Krasem oraz 
dyrekcjami Szpitala im. Szczeklika 
i Pogotowia Ratunkowego. 

Podpisany dokument dotyczy pionier-
skiego w  Małopolsce systemu diagnozy 
kardiologicznej na odległość. Celem jest 
skrócenie czasu interwencji medycznej 
w przypadkach ostrych zespołów wieńco-
wych. Teletransmisja danych będzie się od-
bywać tuż po przybyciu karetki pogotowia, 
jeszcze w domu pacjenta, pomiędzy zespo-
łami ratownictwa medycznego Powiatowej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie 
a Pracownią Hemodynamiki Specjalistycz-

nego Szpitala im. E. Szczeklika. System ma 
być gotowy za około trzy miesiące. 

Istotą telemedycznej sieci jest przekaz 
badań EKG z defibrylatora w ambulansie 
pogotowia do stacji odbiorczej w szpitalu, 
co umożliwia natychmiastową diagnostykę 
stanu pacjenta w miejscu zdarzenia przez 
lekarza dyżurującego w szpitalu oraz podję-
cie decyzji odnośnie dalszego postępowania 
z pacjentem. Szczególnie jest to istotne w sy-
tuacji, gdy większość zespołów ratowniczych 
to zespoły podstawowe (czyli bez obecności 
lekarza w  karetce). Transmisja danych do 
szpitala pozwala lekarzowi określić prawdo-
podobieństwo ostrego incydentu wieńcowego 
lub stanu zagrożenia życia, zlecić ratownikom 
podanie odpowiednich leków oraz zadecydo-
wać o szybkim przyjęciu na oddział kardiologii 
do leczenia inwazyjnego – mówi dyrektor 
Szpitala im. E. Szczeklika Marcin Kuta. 

Diagnoza na odległość

ZPS dobrze oceniony 
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Zakończyły się przygotowania do 
uruchomienia tarnowskiej Strefy Kibica. 
Pierwszy mecz miłośnicy piłki nożnej  

będą mogli oglądnąć już 8 czerwca 
o godzinie 18.00. Będzie to spotkanie in-
auguracyjne reprezentacji Polski i Grecji.

Strefa Kibica będzie mieściła się na 
terenach sportowych przy ul. Wojska 
Polskiego. Mecze będzie można oglądać 
na ekranie LED o  powierzchni 5 m x 3 
m. Strefa będzie otwarta codziennie od 
godziny 17.00. W  dni, w  których będą 
rozgrywane najatrakcyjniejsze mecze 
(półfinały, finał oraz pojedynki repre-
zentacji Polski) będzie czynna dłużej 
niż zwykle. 

Na całym terenie obowiązywać będzie 
zakaz spożywania alkoholu oraz palenia 
tytoniu. Nagłośnienie usytuowane zo-
stanie kierunkowo w taki sposób, aby do 
minimum ograniczyć natężenie dźwięku, 
docierające do części mieszkalnej osiedla. 
Wstęp będzie wolny.

Trzy duże projekty informatyczne 
realizowane przez nasze mia-
sto znajdują się na ukończeniu. 

Wdrażana jest karta miejska z platformą 
e-usług, rozbudowany został system 
dostępności do sieci szerokopasmowych 
EduNet oraz niezwykle ważny – zintegro-
wany system informacji przestrzennej.

Prezydent Ryszard Ścigała postawił 
ambitne zadania służbom miejskim - Jestem 
przekonany, że narzędzia informatyczne po-
winny być w pełni wykorzystane w nowocze-
snym zarządzaniu miastem, opartym również 
o  wzorce znane z  biznesu. Stąd realizacja 
trzech potężnych projektów informatycznych 
oraz wprowadzenie kilkudziesięciu aplikacji 
sieciowych stworzonych siłami własnymi. Te 
ostatnie dotyczą chociażby sfery zarządzania 
kryzysowego, raportowania i realizacji strate-
gii – mówi prezydent. 

Zakończona została budowa Zintegro-
wanego Systemu Informacji Przestrzennej 
Tarnowa. Co kryje się za tym pojęciem? – 
W jednym miejscu zgromadzono ponad 80 
rejestrów i połączono je z przestrzenią dwu 
i trójwymiarową, bo w ramach projektu po-
wstała przestrzenna - trójwymiarowa mapa 
Tarnowa, na której widoczne jest ukształto-
wanie terenu oraz obiekty budowlane – wyja-
śnia zastępca prezydenta Tarnowa Henryk 
Słomka-Narożański.

Połączenie w jeden system baz danych 
i rejestrów nie tylko miejskich, ale i Policji, 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego, Urzędu Statystycznego, itp., 
w  połączeniu z  mapą będzie znakomicie 
wspomagać zarządzanie Tarnowem. Jako, 
że do mapy podłączono ewidencję gruntów 
i budynków, dróg i mostów, uzbrojenie te-

renu, bazy PESEL i REGON, urzędnik będzie 
miał szybki dostęp do pełnej informacji. 
Dzięki temu będzie mógł przeprowadzać 
analizy przestrzenne i w konsekwencji szyb-
ko wydawać, prawie zza biurka, stosowne 
decyzje, chociażby o warunkach zabudowy 
czy pozyskiwać dane do specyfikacji zamó-
wień publicznych. – Przyspieszenie procedur 
to przede wszystkim korzyści dla mieszkańców 

Tarnowa, przedsiębiorców i  inwestorów – 
mówi Marek Idzkiewicz, dyrektor Wydziału 
Geodezji UMT.

Zintegrowany System Informacji Prze-
strzennej poprawi także bezpieczeństwo 
publiczne w mieście. W sytuacjach kryzy-
sowych i  podczas działań operacyjnych 
stosowne służby będą miały błyskawiczny 
dostęp do baz danych i do informacji prze-
strzennych.

Oczywiście tylko część informacji 
zawartych w ZSIP dostępna będzie publicz-
nie. W magistracie będzie pięć administra-
torów systemu. 

- Praca nad ZSIP była skomplikowana 
– ocenia dyrektor Idzkiewicz. – Uzyskanie 
zgody dysponentów baz danych na włącze-
nie do systemu, aktualizacja własnych baz 
danych i rejestrów oraz dostosowanie do włą-
czenia do systemu, wykonanie ortofotomapy, 
wreszcie zintegrowanie wszystkich danych. 
Ale teraz siedząc przy komputerze, „klika-
jąc” na określony punkt na mapie, stosując 
odpowiednie kryteria mamy błyskawiczny, 
aktualny i niemal pełny dostęp do informacji.

Tarnów w trójwymiarze

Czy wiesz, że…
Tarnowski ZSIP jest jednym z naj-

nowocześniejszych w  Polsce, a  baza 
danych jedną z najbogatszych.

Prace nad ZSIP rozpoczęły się 
w październiku 2011 roku.

Koszt budowy ZSIP to około 1,5 
mln złotych. 75% to środki pomoco-
we z  Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Do końca czerwca system jest 
testowany. Do jego obsługi przeszko-
lonych zostało ok. 120 pracowników 
UMT, którzy będą z  niego korzystać 
i na bieżąco go aktualizować.
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W Tarnowie gościli Ambasador Republiki Czeskiej 
Jan Sechter oraz wiceminister obrony narodowej 
tego kraju Michael Hrbat. Okazją do wizyty było 

odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom 
Czeskich Drużyn 1914–1915 poległym na ziemi tarnowskiej. 
Tablica mieści się na budynku Zespołu Szkół Stowarzyszenia 
„Siódemka”. 

Miasto reprezentował zastępca prezydenta Henryk Słom-
ka-Narożański. W uroczystości udział wzięli także kombatanci II 
wojny światowej z Czech. O artystyczną oprawę zadbali uczniowie 
Zespołu Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka” 
pod opieką dyrektor Anny Mach. Dzieci przedszkolne zatańczyły 

polkę, a starsi uczniowie walca. Pieśni zostały wykonane przez 
chór szkolny.

Dziesięciolecie swojej działalności 
obchodzi w tym roku tarnowski 
Oddział Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Pracy (PTMP). Z  tej okazji 
w Sali Lustrzanej odbyła się uroczystość 
jubileuszowa pod honorowym patrona-
tem prezydenta Miasta Tarnowa i staro-
sty powiatu tarnowskiego.

Podczas spotkania wykład pt. „Choroba 
zwyrodnieniowa kręgosłupa. Co powinien 
wiedzieć każdy lekarz i chory” wygłosił prof. 
dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak. Wrę-
czone zostały również medale jubileuszowe 
Tarnowskiego Oddziału PTMP oraz nagrody 
i wyróżnienia przyznane przez prezydenta 

miasta i starostę powiatu. PTMP zostało uho-
norowane „Dukatem Tarnowskim” za zasługi 
na rzecz organizacji oraz rozwoju medycyny 

i  higieny pracy w Tarnowie. Uroczystość 
uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół Mu-
zycznych im. I. J. Paderewskiego.

Państwowa Straż Pożarna obchodzi swoje dwudziesto-
lecie. Tegoroczny Dzień Strażaka miał dodatkowo wyjątko-
wy charakter - awans na stopień generalski nadbrygadiera 
otrzymał pochodzący z Tarnowa, Komendant Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej Andrzej Mróz. 

Wieloletni szef także tarnowskich strażaków nominację odebrał 
4 maja w Warszawie z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. 
Z kolei 20 maja na ulicach Tarnowa słychać było orkiestry dęte, a na 
rynku odbył się tradycyjny ceremoniał strażacki. W uroczystościach 
wzięli udział m.in.:  parlamentarzyści: Urszula Augustyn, Józef 
Rojek, Robert Wardzała i Michał Wojtkiewicz oraz komendanci: 
wojewódzki PSP Andrzej Mróz, miejski policji Zbigniew Ostrowski, 
Straży Miejskiej Tadeusz Pawlik oraz miejski PSP Tadeusz Sitko. 
Prezydent Ryszard Ścigała wręczył nagrody pieniężne zasłużonym 
strażakom. Państwowa Straż Pożarna należy do instytucji cieszących 
się szczególnym społecznym zaufaniem i popularnością. Dziękuję za 
pełną poświęcenia służbę dla miasta, całego regionu, kraju i jego miesz-
kańców. Tym bardziej, że wasza służba to nie tylko walka z żywiołem 
ognia, ale także, co niezwykle ważne, z zagrożeniami, które niesie 
każdy dzień. Często można Was zobaczyć w trakcie akcji ratowniczych 
na drogach, podczas powodzi i zagrożeń ekologicznych. Niesiecie po-
moc, ryzykując własne zdrowie i życie. I za to należy się Wam ogromny 
szacunek – powiedział podczas uroczystości prezydent.

W ramach uroczystości odbyły się również przemarsz pod-
oddziałów (m.in. poczty sztandarowe i  kompania honorowa) 
oraz przejazd pojazdów pożarniczych (konne sikawki, zabytkowe 
samochody strażackie, nowoczesne pojazdy pożarnicze).

Upamiętniono
Drużyny Czeskie

Świętowali strażacy

Po wybuchu wojny w 1914 roku, po odezwie naczelnego 
wodza armii rosyjskiej wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewi-
cza do Polaków i Czechów, nabrały na sile przejawy lojalności 
i  prądy słowianofilskie, co doprowadziło do wytworzenia 
w armii rosyjskiej jednostki czeskiej. Powstała ona w Kijowie 
28 sierpnia 1914 jako Drużyna Czeska. Jej celem była walka 
o niepodległość Czech.

Od 18 listopada 1914 r. sztab Drużyny Czeskiej miał sie-
dzibę w Tarnowie w koszarach pułku obrony krajowej. 

Dziesięciolecie medycyny pracy
Tarnowski Oddział Polskiego Towa-

rzystwa Medycyny Pracy (2002-2012) 
powstał staraniem Grupy Inicjatywnej 
utworzonej 6 marca 2001r. którą sta-
nowili lekarze: Roman Bartuś, Urszula 
Budak-Niedojadło, Kazimierz Hulski, 
Barbara Hycnar, Barbara Michalik-
Ługowska, Marta Owczyńska, Ewa 
Piotrowska, Janusz Swarowski i Józef 
Wojnar.

13 maja Zarząd Główny PTMP podjął 
decyzję o powołaniu w Tarnowie Oddzia-
łu PTMP. Tarnowski Oddział jest jednym 
z 19 w Polsce. Jego celem jest ochrona 
zdrowia pracujących, a członkami są le-
karze i osoby z wyższym wykształceniem 
związane z tym zagadnieniem. Obecnie 
jest jednym z  większych oddziałów 
w kraju i liczy 84 członków. W kwietniu 
rozpoczął trzecią kadencję. 
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Nowy system komunikacji miejskie 
w Tarnowie funkcjonuje od 13 lutego br. 
Jest efektem pracy zespołu powołanego 
przez prezydenta Tarnowa, składające-
go się z przedstawicieli MPK, ZKM oraz 
firmy Trako – to wrocławska firma spe-
cjalizująca się w optymalizacji rozwiązań 
komunikacyjnych, badaniu i analizie tras 
linii komunikacyjnych.
Analizowano: układ linii komunikacyj-
nych, częstotliwość kursowania każdej 
z  linii w  określonej porze dnia, syn-
chronizację linii na wspólnych ciągach 
komunikacyjnych,optymalne przebiegi 
tras; optymalizację zatrzymań na przy-
stankach.
 Efekty:

 - ograniczenie liczby wykonywanych 
kilometrów z  jednoczesnym utrzyma-
niem korzystnej oferty przewozowej 
dla pasażerów (5.014.269 wozokilome-
trów w roku 2011; 4.588.254 wozokilo-
metry planowane w 2012 r.),

 - zmniejszenie kosztów obsługi sieci linii 
komunikacyjnych przez operatorów 
poprzez lepsze wykorzystanie taboru 
oraz kierowców (2011 r. 79 autobusów 
w dzień roboczy; 2012 r. 72 autobusy).

Uporządkowanie układu linii i zmia-
na numeracji linii, synchronizacja 
odjazdów autobusów, wyelimino-

wanie dublujących się połączeń, zmniej-
szenie liczby pojazdów oraz kierowców 
do obsługi linii, wreszcie optymalizacja 
zatrzymań na przystankach – takie były 
główne cele zrealizowanych w Tarnowie 
zmian w komunikacji miejskiej.

Proces optymalizacji komunikacji 
miejskiej w Tarnowie jest procesem dyna-
micznym. Zarząd Komunikacji Miejskiej, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
oraz firma zewnętrzna Trako na bieżąco 
analizują sytuację, wsłuchują się w propo-
zycje pasażerów. W związku z tym w maju 
wprowadzone były korekty na kolejnych 
liniach mające na celu wyeliminowanie 
opóźnień w  kursach autobusów, m.in. 
33 i 14. – Efekty wprowadzonych zmian są 
już widoczne. Planujemy, że z  samej tylko 
redukcji tzw. wozokilometrów miasto w tym 
roku zyska około 2 miliony złotych oszczęd-
ności – mówi zastępca prezydenta Henryk 
Słomka-Narożański. 

Zarząd Komunikacji Miejskiej nadal 
przyjmuje wszystkie sugestie dotyczące 

funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz 
monitoruje wykonywanie poszczególnych 
kursów na liniach komunikacyjnych. – 
Jeśli zaistnieje w  przyszłości uzasadniona 
potrzeba ich zmian, przeprowadzimy je 
w późniejszym czasie – zapewnia dyrektor 
ZKM Krzysztof Kluza.

W  ramach planowanego po-
łączenia Tarnowa, Bochni, 
Trzebini i  Krzeszowic szybką 

koleją aglomeracyjną, w miastach tych 
powstanie system „Parkuj i Jedź”. 

System ten, znany też pod angielską 
nazwą Park&Ride, polega na budowie par-
kingów, infrastruktury towarzyszącej wraz 
z  przebudową istniejących już dworców 

i  stacji kolejowych. To ponadregionalna 
inicjatywa Wicemarszałka Małopolski 
Romana Ciepieli, która uznana została za 
niezwykle korzystną dla miast leżących na 
szlaku kolejowym. 

Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała 
zawarł wstępne porozumienie z  wice-
marszałkiem Romanem Ciepielą, przed-
stawicielami PKP oraz władzami Bochni, 
Trzebini i  Krzeszowic. W  naszym mieście 
przygotowywana jest też wzorcowa kon-
cepcja infrastruktury parkingu. Podczas 
kilku spotkań uzgodniono formalną ścież-
kę zagospodarowania terenów, obecnie 
należących do PKP. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z  planem projekt zrealizowany 
zostanie już za trzy lata. 

 – Uzupełniającym elementem jest 
zorganizowanie atrakcyjnej przestrzeni 
publicznej porządkującej ruch pieszych i sa-
mochodów w  rejonie dworców kolejowych 
– wyjaśnia zastępca prezydenta Henryk 
Słomka-Narożański odpowiedzialny za 
ten projekt.

Kluczowym elementem zagospoda-
rowania i modernizacji węzłów komunika-

Optymalnie autobusem

Parkuj i jedź cyjnych jest budowa parkingów z drogami 
dojazdowymi, ciągami pieszych, kontrolą 
dostępu i  monitoringiem. W Tarnowie 
parking przy dworcu byłby na około 800 
miejsc (w Bochni na 350, w Trzebini na 500, 
w Krzeszowicach na 300). 

Szacunkowy koszt projektu to 20 
milionów euro. W  połowie finansowany 
będzie ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Jeszcze w tym roku 
rozpoczną się wstępne prace, a właściwa 
realizacja to lata 2013-2015.

Tarnów 
wyróżniony

 Tarnów został nominowany do nagro-
dy „Kryształy PR-u”. Tym samym miejskie 
wydawnictwa znalazły się w pierwszej 
piątce najlepszych miejskich biuletynów 
w kraju. Do konkursu zostały zgłoszone: 
miesięcznik „Tarnów.pl” i jedniodniówka 
„Wiadomości Tarnowskie”. Pierwsze miejsce 
zajął częstochowski periodyk „Jasne, że 
Częstochowa”.
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Ponad 341 tysięcy biletowanych 
wejść zanotowano w  2011 roku 
w  tarnowskim Parku Wodnym. 

To o jedną trzecią więcej niż rok wcze-
śniej. Frekwencja wskazuje na wzrost 
popularności krytej pływalni przy ul. 
Piłsudskiego.

Park Wodny to zdecydowanie naja-
trakcyjniejszy obiekt sportowo-rekreacyj-
ny w Tarnowie. Przypomnijmy, że kryta 
pływalnia wybudowana została w  2001 
roku, z  kolei dobudowany park wodny 
uruchomiono w październiku 2010 roku. 
Po rozbudowie Park Wodny ma 4.949 
metrów kwadratowych powierzchni użyt-
kowej. Obiektem administruje Tarnowski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

W  minionym roku średnio dziennie 
z basenu korzystało 936 osób, gdy w latach 
2001-2010 – 708 osób. Z  akcji „wstęp za 
złotówkę” adresowanej do dzieci i  mło-
dzieży w 2011 roku skorzystało bez mała 
10 tysięcy osób.

 Na krytej pływalni organizowane są 
liczne zawody sportowe dla szkół oraz zaję-
cia z nauki i doskonalenie pływania cieszące 
się dużym zainteresowaniem. Prowadzone 
są także zajęcia z wychowania fizycznego 

w wodzie dla dzieci ze szkół podstawowych 
oraz gimnazjalnych. – Złożyliśmy wniosek do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, który został 
pozytywnie oceniony. Dzięki temu mamy 
dofinansowanie zajęć bezpłatnej nauki 
pływania – mówi  zastępca prezydenta 
Krystyna Latała. 

1 czerwca Tarnowski Ośrodek Spor-
tu i  Rekreacji zmienił siedzibę przeno-
sząc się z ul. Gumniskiej do Miejskiego 
Domu Sportu przy ul. Traugutta 5A 
w  Tarnowie-Mościcach. W  budynku 
popularnej krytej pływalni 
wcześniej wyremontowano 
pomieszczenia administra-
cyjne. 

Z d a n i e m  d y r e k t o r a 
TOSiR Edwarda Rusnar-
czyka, zmiana siedziby to 
naturalny ruch w  kontek-
ście przejęcia przez Gminę 
Miasta Tarnowa terenów 
sportowych w  Mościcach. 
– Uporządkowanie i  zago-
spodarowanie tych nierucho-
mości to dla nas kluczowe 
zadanie – podkreśla. 

Specjalny zespół powo-
łany w tej sprawie przez pre-
zydenta Tarnowa przedstawił 
raport z  pierwszego  etapu 
prac. Zawiera on dwa możli-

we rozwiązania: wyburzenie Hali Jaskółka 
i stworzenie na jej miejscu kompleksu inno-
wacyjnych obiektów lub pozostawienie hali 
i  jej modernizację. Raport przedstawiony 

zostanie radnym z komisji rozwoju. Trafi on 
także na sesję Rady Miejskiej. 

- W raporcie przedstawiliśmy ponadto 
pomysły na modernizację basenu letniego 
oraz budowę w miejscu po basenie olimpij-

skim nowoczesnej, pełno-
wymiarowej hali sportowej. 
Znalazłoby się tutaj także 
sztucznie mrożone, zada-
szone lodowisko – mówi 
zastępca prezydenta Kry-
styna Latała.

Konkretne działa-
nia podjęte zostały już 
w  przypadku Miejskiego 
Domu Sportu. Poza tym, że 
zrealizowano niezbędne 
działania remontowe oraz 
przeprowadzono prace 
naprawcze, rozstrzygnięto 
także przetarg na opra-
cowanie projektu MDS 
i  zagospodarowanie jego 
otoczenia. Wykonawcą zo-
stała gliwicka firma MWM.

Popularny aquapark
Historia TOSiR w pigułce

TOSiR rozpoczął działalność 1 stycznia  1991 
r.  Siedziba początkowo znajdowała się przy ul. 
Krakowskiej 8, od 1995 r. przy ul. Gumniskiej 25. 
TOSiR zatrudniał 19 osób. Dysponował następują-
cymi obiektami:

 -  sztucznie mrożone lodowisko przy ul. Wojska 
Polskiego

 -  tereny rekreacyjne przy ul. Wojska Polskiego
 -  sztucznie mrożone lodowisko przy ul. Reymonta
 -  basen kąpielowy przy al. Tarnowskich
 -  basen kąpielowy przy ul. Piłsudskiego
 -  kręgielnia na Górze św. Marcina
 -  wyciąg narciarski zaczepowy na Górze św. Marcina

1 stycznia 2012 r. TOSiR został przekształcony 
w samorządową jednostkę budżetową.
Zajmuje się m.in.:

 -  administrowaniem obiektami sportowo-rekre-
acyjnych

 -  tworzeniem miejskiej bazy sportowej
 -  upowszechnianiem kultury fizycznej
 -  organizowaniem zajęć sportowych, rekreacyj-

nych, zawodów
 - tworzeniem osobom niepełnosprawnym wa-

runków do rehabilitacji ruchowej, rekreacji oraz 
uprawiania sportu

TOSiR już w Mościcach

Wizualizacja Miejskiego Domu Sportu wykonana przez firmę MWM Sp. z o.o. 
z Gliwic, która wygrała przetarg na opracowanie projektów technicznych
przebudowy MDS.
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Rok miniony i bieżący to rekordowe 
termomodernizacje placówek 
oświatowych w Tarnowie. W 2011 

roku zakończono termomodernizację 9 

szkół, 5 przedszkoli, 4 żłobków i jedne-
go domu dziecka. W  tym roku do listy 
zakończonych inwestycji dopisanych 
zostanie kolejne 8 szkół i 6 przedszkoli. 

To w sumie 33 placówki. 
Inwestycje te realizowane są przez 

powołane Centrum Rozwoju, któremu 
szefuje dyrektor Krzysztof Madej – 
Zgodnie z przyjętą strategią mamy osią-
gnąć dwa cele – poprawić tzw. sprawność 
energetyczną – czyli po prostu obniżyć 
koszty ogrzewania oraz poprawić estetykę 
naszych obiektów, a w efekcie miasta – na 
który to aspekt kładzie nacisk prezydent 
Ryszard Ścigała. 

W  ramach termomodernizacji 
docieplane są ściany, stropodachy, 
piwnice i fundamenty. Wymieniana jest 
stolarka okienna i drzwiowa, instalacja 
c.o. Przebudowywana jest instalacja 
ciepłej wody użytkowej z  zastosowa-

niem systemu solarnego, czyli kolektorów 
słonecznych.

Termomodernizacja oznacza podnie-
sienie jakości funkcjonowania placówek 
oświatowych w trzech obszarach: estetycz-
nym, ekologicznym i ekonomicznym. Efekt 
ekonomiczny to oszczędności w ogrzewa-
niu budynków rzędu 30 procent w  skali 
roku. Z kolei energooszczędność to wyjście 
naprzeciw działaniom ekologicznym. Zaś 
nowe i odnowione elewacje wpływają na 
estetykę zarówno samych budynków, jak 
i całego miasta. – Nagle w Tarnowie pojawił 
się szereg autentycznie ładnych obiektów, 
z których na nowo wydobyto ich naturalną 
urodę – mówi zastępca prezydenta Krysty-
na Latała. – A to wszystko bez specjalnych 
fanfar. Istotny jest także i  to, że w  odno-
wionych, estetycznych, funkcjonalnych 
placówkach podnosi się jakość  nauczania 
i kształcenia uczniów.

Po analizie 6 złożonych ofert 
komisja przetargowa powoła-
na przez Prezydenta Tarnowa 

rozstrzygnęła przetarg na utrzymanie 
zieleni miejskiej w Tarnowie. Wcześniej 
rozstrzygnięto także dwa inne przetargi: 
na dostawę kwiatów jednorocznych oraz 
utrzymanie fontann. 

 Zieleń

Tarnów podzielony został na 4 rejony. 
Pierwszy obejmuje Stare Miasto. O  teren 
Starówki dbać będzie firma Dom-Mat. Za 
rejony „Południe” i „Północ” odpowiedzialna 

będzie firma Dozorbud. – Firmy, które wygra-
ły przetarg odpowiadać będą za koszenie traw, 
sadzenie kwiatów, utrzymywanie w czystości 
terenów zieleni i urządzeń znajdujących na 
nich, jak również utrzymanie zimowe alejek 
i chodników przylegających do terenów zieleni 
miejskiej – mówi Henryk Słomka-Narożań-
ski, zastępca prezydenta Tarnowa.

Identyczne obowiązki spoczywać 
będą na Zakładzie Składowania Odpadów 
Komunalnych, który decyzją prezydenta 
wybrany został do obsługiwania 19 placów 
zabaw, Parku Piaskówka oraz ul. JP II wraz 
z przyległymi zieleńcami.

Kwiaty

Rozstrzygnięty został przetarg na do-
stawę kwiatów. Miasto zakupiło ich ponad 
46 tys. w 46 gatunkach i odmianach, mię-
dzy innymi: begonie, szałwie, pacioreczniki, 
ipomea batatas, koleusy, pelargonie, celo-
zje pierzaste. Kwiaty wysadzone będą w 22 
miejscach na terenie Tarnowa. Najwięcej 
w Parku Strzeleckim i Sanguszków, na pl. 
Kościuszki, pl. Ofiar Stalinizmu, przy USC, 
ul. Wałowej (donice), przy rondzie Hetmana 
Tarnowskiego. 

Sadzenie kwiatów zaczęło się 30 
kwietnia, zakończone zostanie w połowie 
czerwca. Odpowiadają za nie – oraz za 
systematyczną opiekę nasadzeń – firmy 
utrzymujące zieleń.

Fontanny i ławki

W tym roku fontanny miejskie urucho-
mione zostały 30 kwietnia. Znajdują się one 
w  Parku Strzeleckim łącznie z  kurantem 
wodnym i układem wodnym Mauzoleum 
gen. J. Bema oraz trzema urządzeniami 
napowietrzającymi wodę, przy ul. Mickie-
wicza, na skwerze im. J. Popiełuszki, dwie 
fontanny na rynku, przy ul. Wałowej, na pl. 
Sienkiewicza.

Na terenach zieleni miejskiej zostanie 
także wykonany – w terminie późniejszym 
– remont 578 sztuk ławek miejskich.

Zielone przetargi

Czy wiesz, że…
W Tarnowie na pl. Sienkiewicza 

wybudowana została nowa dwupo-
ziomowa fontanna o  nieregularnym 
kształcie.

Sadzawka, jako tafla wody speł-
nia 2 funkcje:

 - stwarza mikroklimat dla otoczenia 
w upalne letnie dni,

 - wodne elementy dekoracyjne zdobią 
plac, są też atrakcją dla najmłodszych.

Na terenie placu Sienkiewicza 
wykonano również nowe chodniki, 
aleje, ścieżki, oświetlenie, zagospoda-
rowano teren zielenią niską i wysoką 
oraz małą architekturą.

Rekordowa skala zmian
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Mocny nacisk na kształcenie 
politechniczne, informatyczne 
i  języki obce. Do tego bogata 

propozycja zajęć pozalekcyjnych. Ofer-
ta Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
– dawnej „19” oraz Gimnazjum w  Ze-
spole Szkół Niepublicznych w Tarnowie 
wzbudza zainteresowanie rodziców. 
W  trwającym od 10 kwietnia naborze 
do pierwszych klas zapisało się już sporo 
uczniów. 

- Duże zainteresowanie naborem jest 
wynikiem zaproponowanego przez nas 
profilu kształcenia zgodnego z  oczekiwa-
niami oraz trendami rynku pracy w  Polsce 
i Europie – mówi Bogusław Pituła z ZSN 
jednocześnie zapewniając: – Wszelkie dzia-
łania szkoły będą konsultowane i uzgadniane 
z  rodzicami. Istotne jest też, że większość 
dotychczasowej kadry z  SP nr 19 zgłosiła 
chęć pracy i  będzie uczyć w  naszej nowej, 
niepublicznej placówce.

Oferta szkoły skupia się na przed-
miotach ścisłych oraz językach obcych 
i  informatyce. W  siatce godzin znajdzie 
się więcej przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych ponadto zaplanowano 
między klasowe dodatkowe zajęcia z tych 
przedmiotów. – Takie są współczesne ten-
dencje edukacyjne, nacisk na kształcenie 
techniczne i  zawodowe przygotowujące 
kadrę inżynierską, techniczną oraz wykwali-
fikowanych pracowników – ocenia zastępca 
prezydenta Krystyna Latała. Osobiście 
uważam, że koniecznym jest wrócić do 
dobrych tradycji nauczania technicznego 
i zawodowego – dodaje.

Oferta szkoły to również całodzienna 
opieka, z tym, że świetlica ma dodatkowo 
pełnić funkcję edukacyjną. Będzie w  niej 
bowiem zawsze, poza pracownikami 
świetlicy, nauczyciel. – Prowadząca szkołę 

Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy jest 
otwarta i  oczekuje na sugestie rodziców, 
także co do godzin funkcjonowania świe-
tlicy – mówi Bogusław Pituła. – Myślę, 
że dla rodziców i  uczniów istotne jest i  to, 
że planujemy na bazie szkoły podstawowej 
utworzyć gimnazjum, co pozwoli uczniom 
na kontynuację nauki w tym samym miejscu. 

- Tarnowska Fundacja Dobrosąsiedzkiej 
Współpracy ruszyła do bardzo konkretnych 
działań – ocenia prezydent Latała. – Propo-
nuje nowe otwarcie szkoły, daje nowy impuls do 
rozwoju, ma atrakcyjną ofertę, która przyciąga 
dzieci nie tylko z okręgu. Zainspirowała także, 
co przyjęłam z wyjątkowym zadowoleniem, 
dotychczasową kadrę do kontynuacji pracy. 

Zgodnie z rynkiem

Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, w miejsce SP nr 19 działalność rozpoczyna 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie. 

Szkoła prowadzona jest przez Tarnowską Fundację Dobrosąsiedzkiej Współ-
pracy. 

Zarówno do podstawówki, jak i gimnazjum 10 kwietnia rozpoczął się nabór. 
Potrwa do 31 sierpnia. 

Dzieci zapisywać można w: 
- siedzibie ZSN przy alei Solidarności 21 A
- przedszkolu nr 20 przy ul. Sportowej 4
 - Radzie osiedla Koszyce przy ul. Waszkiewicza 2
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.szkola19.pl 
pod nr tel.: 14 636-00-15 oraz w ZSN.
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Od 1 września bieżącego roku 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
obowiązywać zacznie nowa 

podstawa programowa. Reforma ozna-
cza zmiany w programie przedmiotów, 
metodyce nauczania, a w konsekwencji 
zmianę zasad egzaminów maturalnych. 
O szczegółach reformy w zakresie języka 
polskiego mówił profesor dr hab. Sła-
womir Jacek Żurek podczas konferencji 
zorganizowanej w I LO w Tarnowie.

Profesor Żurek jest kierownikiem 
grupy ekspertów ds. podstawy programo-
wej z  przedmiotów kultura i  język polski 
w MEN oraz autorem „Koncepcji podstawy 
programowej z  języka polskiego”. Kon-
ferencję z  jego udziałem zorganizowały 
Ewa Ciesielczyk i Alina Starostka – liderki 
przedmiotowe języka polskiego Tarnowska 
Inicjatywa Oświatowa e-ducaTIO oraz 
Małgorzata Wrześniowska, dyrektor I LO 
w Tarnowie. W  konferencji uczestniczyło 
kilkudziesięciu nauczycieli języka polskie-
go ze szkół ponadgimnazjalnych Tarnowa 
i regionu.

Na czym – w  największym skrócie – 
polega reforma? Trzon lektur pozostaje 
taki sam, zmienia się natomiast filozofia 
nauczania. Chodzi bardziej o  kształce-
nie umiejętności uczniów, niż zdobycie 
encyklopedycznej wiedzy i  jej bierne 
odtwarzanie. Liczyć się będą umiejętności 
komunikacyjne, skuteczne czytanie ze 
zrozumieniem, przekształcanie zdobytych 
informacji, własne interpretacje, budowa-
nie samodzielnych opinii, ich wyrażanie. 

Takie kompetencje, weryfikowane będą na 
egzaminie maturalnym.

- To było dla polonistów bardzo ważne 
i  potrzebne spotkanie – ocenia zastępca 
prezydenta Tarnowa Krystyna Latała. – 
Po pierwsze wyjaśniało celowość i charakter 
zmian, pokazywało do jakiego stopnia 
reforma odpowiada zapotrzebowaniom 
współczesnego świata. Po drugie, ze względu 
na osobę prowadzącego, najbardziej kompe-
tentnego człowieka w tej sprawie, otwartego 

na dyskusje, ciekawego opinii nauczycieli. 
Natomiast sama propozycja zmian matu-
ralnych może budzić kontrowersje i emocje. 
Na pewno nowy program i nowa matura wy-
magają wysiłku i od ucznia, i od nauczyciela, 
i od komisji egzaminacyjnej. 

Nowy program, nowy warsztat, 
nowa matura

Krótko…
Anna Krakowska
polonistka IV LO w ZSO nr 1 w Mościcach
- Kierunek zmian, choć budzi i  bę-
dzie budzić niepokoje nauczycieli 
j. polskiego, zwłaszcza co do lek-
tur obowiązkowych, wydaje się ko-
nieczny. Podkreślenie roli kształcenia 
umiejętności komunikacyjnych, np. 
w  zakresie odbioru tekstów kultury, 
sensowne i przekonujące. Czy jednak 
nauczyciele są przygotowani, aby 
w sposób kompetentny uczyć sztuki 
interpretacji np. filmu? Podoba mi 
się wskazanie efektów kształcenia 
w zakresie umiejętności, wiedzy i war-
tości oraz podkreślenie ich koherent-
ności. Oby udało się to zamierzenie 
naprawdę zrealizować! Warto by 
szarzej podyskutować na temat no-
wej, a  przynajmniej zmodyfikowanej 
ROLI NAUCZYCIELA. Profesor Żurek 
nazwał go „koordynatorem procesu 
dydaktycznego”, który „ma uczyć na 
podstawie wiedzy uczniów”(!). To na-
prawdę innowacja! To będzie wyma-
gało nowoczesnych narzędzi pracy!

Konferencja „Warsztat nauczyciela polonisty 
w świetle nowej podstawy programowej” 
w I LO.

Zakończył się nabór do tarnowskich przedszkoli. Dla 
dzieci przygotowano w sumie prawie cztery tysiące miejsc w 
placówkach miejskich niepublicznych i prywatnych.

Tegoroczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach i do przedszkoli rozpoczęła się w lutym i trwała do 
kwietnia. W jej wyniku do przedszkoli zapisano3692 dzieci. Po 
podsumowaniu naboru okazało się, że do dyspozycji pozostało 
jeszcze ok. 35 wolnych miejsc – ok. 20 w Przedszkolu Publicznym nr 
7 i ok. 15 w oddziałach przedszkolnych. Ich liczba może się jeszcze 
zwiększyć przed wrześniem, kiedy to okaże się ilu rodziców zre-
zygnowało z posłania swoich pociech do tarnowskich placówek. 

Edukacja najmłodszych tarnowian

Nabór 2012
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Jednym z  problemów, jakie sta-
nęły przed radnymi Tarnowa jest 
sprawa uregulowania odległości 

punktów sprzedaży alkoholu od 
budynków użyteczności publicznej: 
szkół, przedszkoli, kościołów. Cieszę 
się, że Rada Miejska zajęła się tą 
sprawą. 

Do tej pory mamy do czynienia 
z sytuacją, w której przedsiębiorcy w za-
leżności od położenia geograficznego 
mają różne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. To 
niedorzeczne! Chcemy, aby wszyscy pracowali w tych samych 
warunkach, na takich samych zasadach. 

Pojawiające się argumenty o tym, że uczniowie będą mieli 
łatwiejszy dostęp do alkoholu „bo będzie blisko” to złe myślenie. 
Jeśli ktoś chce zakupić alkohol, to zakupi go niezależnie od tego 
czy będzie miał do pokonania 30 metrów czy 300.

Prawo nie powinno być surowe. Obyczaj musi być surowy, 
nie prawo.    Bo, kto na przykład ureguluje odległość dealerów 
narkotykowych od szkoły?! Ich działalność nie podlega regulacji…

A  skoro już o  regulacji mowa, to wniesiony przez grupę 
radnych projekt uchwały ma charakter uchwały deregulacyjnej 
ułatwiającej dostęp do prowadzenia działalności gospodarczej 
na takich samych dla każdego, czytelnych i jasnych zasadach. Tak 
powinno być w państwie prawa i wolnego rynku.

Grzegorz Światłowski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie

Komisja Porządku Publicz-
nego zajmuje się szeroko 
rozumiany bezpieczeństwem 

mieszkańców i  porządkiem w  mie-
ście. Zadaniem komisji jest ponadto 
opiniowanie projektów uchwał Rady 
Miejskiej w Tarnowie w zakresie bez-
pieczeństwa i porządku publicznego.

Przewodniczącym komisji jest 
Krzysztof Bazuła. Członkowie KPP to 
Janusz Małochleb, Tadeusz Mazur, 
Jan Niedojadło i Adam Sajdak. 

W  2011 r. KPP odbyła 11 posiedzeń. Zajmowała się (i  zre-
alizowała) wieloma istotnymi tematami. Jednym z  kluczowych 
było przygotowanie miejskiej infrastruktury hydrotechnicznej 
do zagrożeń związanych z  anomaliami pogodowymi i  sytuacją 
powodziową w Tarnowie, rozwiązaniami komunikacyjnymi po-
prawiającymi pieszych i pojazdów w mieście.

Radni zajmowali się także m.in. bezpieczeństwem w ruchu 
drogowym, rozbudową i  modernizacją monitoringu, stanem 
przygotowania infrastruktury Tarnowa do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożaro-
wej, bezpieczeństwem imprez masowych.

Ważnym obszarem działań KPP są zagadnienia związane 
z dziećmi i rodziną. Członkowie komisji zajmowali się wypoczyn-
kiem zimowym dzieci i młodzieży, prewencją kryminalną i profi-
laktyką w szkołach, problemami przemocy w rodzinie. 

Radni z  KPP podjęli także inicjatywę dotyczącą zmiany 
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Tarnowa.

Kwestionariusz

Radni Prywatnie
Imię i nazwisko: Bartłomiej Babuśka
Główna cecha mojego charakteru: optymizm
Cechy, których szukam u kobiet: apetyt na życie, 
uroda też...
Cechy, których szukam u  mężczyzn: elokwencja, 
profesjonalizm, radość z życia
Co cenię u przyjaciół: inteligencję, dystans do własnej osoby
Moja główna wada: późno wstaję
Moje ulubione zajęcie: podróże kulinarne
Moje marzenie o szczęściu: wakacje w tropikach
Kim chciałbym być, gdybym nie był tym kim jestem: recenzentem gastrono-
micznym lub producentem wina
Słowa, których nadużywam: „na zdrowie!” (czasami...)
Ulubieni bohaterowie literaccy: Petroniusz (Quo Vadis), Tytus (komiks 
z dzieciństwa)
Ulubieni bohaterowie życia codziennego: mój syn, Kuba
Czego nie cierpię ponad wszystko: korków na drodze, chorób, złych restau-
racji, bezinteresownej zawiści
Błędy, które najłatwiej wybaczam: Prawie wszystko łatwo wybaczam
Dar natury, który chciałbym posiadać: Dużo zdrowia wystarczy
Moje życiowe motto: Nie trać chwili!

Ważne sprawy miasta…

Równi wobec prawa
Za drzwiami komisji…

20 lat temu
25 czerwca 1992 r. Rada Miejska w Tarnowie 

podjęła uchwałę w sprawie współpracy pomię-
dzy miastem Kiskörös na Węgrzech, a miastem 
Tarnowem.

15 lat temu
26 czerwca 1997 r. Rada Miejska w Tarnowie 

podjęła uchwałę w sprawie nadania Honoro-
wego Obywatelstwa Miasta Tarnowa Ks. Abp 
Józefowi Życińskiemu.

10 lat temu
24 kwietnia 2002 r. Rada Miejska w Tarno-

wie przyznała Nagrody Miasta Tarnowa za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i wspierania kultury. Nagrody 
otrzymali: Joanna Srebro-Drobiecka, ks. Włady-
sław Pachota, Krzysztof Witek.

5 lat temu
20 czerwca 2007 r. Rada Miejska w Tarnowie 

podjęła uchwałę w sprawie nadania Honoro-
wego Obywatelstwa Miasta Tarnowa Ks. Bp. 
Władysławowi Bobowskiemu. 

Kalendarium Rady Miejskiej
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Uroczystą galą wręczenia nagród 
w Tarnowskim Teatrze zakoń-
czyła się 26. Tarnowska Nagroda 

Filmowa – Festiwal Wybranych Filmów 
Fabularnych. W  konkursie głównym 
przedstawiono 13 filmów fabularnych, 
które powstały w  okresie od poprzed-
niej edycji festiwalu, a które nagrodziły 
trzy gremia jurorów: jury 26 TNF, jury 
młodzieżowe oraz publiczność.

Decyzją jury 26. Tarnowskiej Nagrody 
Filmowej nagroda Grand Prix – statuetka 
Maszkarona i 10 tysięcy zł trafiły do Wojcie-
cha Smarzowskiego za film „Róża”.

Decyzją jury młodzieżowego 26. TNF 
nagroda w  postaci statuetki Kamerzysty 
i pięć tysięcy zł trafiły do Bartka Konop-
ki za film „Lęk wysokości”. Publiczność 
najlepiej oceniła film „Róża”, tym samym 

statuetka Publika i  pięć tysięcy zł trafiły 
do Wojciecha Smarzowskiego. Ponadto 
jury przyznało dwie nagrody specjalne: 
za debiut reżyserski (fundatorem nagrody 
jest Cyfrowe Repozytorium Filmowe) oraz 
za kreację aktorską (fundatorem nagrody 
jest Telewizja Kino Polska). Za najlepszy 
debiut nagrodzono Adriana Panka za 
„Daas” (nagroda w  wysokości czterech 
tysięcy zł).

Drugą nagrodę specjalną otrzymał 
Piotr Głowacki za kreację aktorską w fil-
mie „80 milionów” (nagroda w wysokości 
czterech tysięcy zł). 

Jury dziecięce, które uczestniczyło 
w projekcjach konkursowych Kina Młodego 
Widza, nagrodę w postaci statuetki Koguta 
przyznało Łukaszowi Kacprowiczowi 
i Robertowi Jaszczurowskiemu, twórcom 

filmu animowanego z  serii „Mami Fatale” 
–„Śnieżne wojny”.

Nagrodą za całokształt uhonorowani zo-
stali: Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak 
i Andrzej Seweryn, za dokonania dla polskiej 
kinematografii, ze szczególnym uwzględnie-
niem wybitnych kreacji aktorskich w filmie 
„Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy, uznanym 
przez kapitułę TNF jako jedno z największych 
dokonań polskiej kinematografii.

Zadowolenia ze sprawnej organizacji 
festiwalu filmowego nie kryje odpowie-
dzialna za sferę kultury zastępca prezy-
denta Dorota Skrzyniarz. – Ogromnie się 
cieszę, że druga co do wielkości po Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni impre-
za filmowa odbywa się właśnie w Tarnowie. 
Z roku na rok wydarzenie ma coraz większą 
rangę i rozmach.

Dziewczęcy Katedralny Chór 
Puellae Orantes został 
laureatem najważniejszej 

muzycznej nagrody w kraju. Infor-
mację ogłoszono podczas Gali Fry-
deryków w Warszawie. Chór został 
nagrodzony w  kategorii Muzyka 
Chóralna i Oratoryjna. To pierwsze 
tak prestiżowe wyróżnienie dla 
artystów z Tarnowa.

Nagrodzony został album „Łuka-
szewski&Bembinow. Kolędy i  Pasto-
rałki” nagrany w styczniu ubiegłego roku 
w  Bazylice Katedralnej w Tarnowie przy 
akompaniamencie kwartetu smyczko-
wego „Dafô”. Krążek ukazał się nakładem 

wydawnictwa DUX i jeszcze przed jesienną 
premierą stał się złotą płytą. Chór prowa-
dzony jest przez ks. Władysława Pachotę 
i Aleksandrę Topor. 

Znamy już laureatów szóstej 
edycji Teatralnych Nagród Mu-
zycznych im. Jana Kiepury. Wśród 
nagrodzonych znalazła się dyrektor 
artystyczna tarnowskiego teatru 
Ewelina Pietrowiak.

Podczas uroczystej gali, poprowa-
dzonej przez Annę Matusiak i Wiesła-
wa Ochmana, Ewelina Pietrowiak 
odebrała nagrodę w kategorii „najlep-
szy reżyser” za „Pułapkę” Zygmunta 
Krauzego wystawioną na deskach 
Opery Wrocławskiej. 

Teatralne Nagrody Muzyczne im. 
Jana Kiepury przyznawane są od 2007 
roku przez Mazowiecki Teatr Muzyczny 
im. Jana Kiepury artystom polskich 
scen muzycznych. Laureaci otrzymują 
dyplom oraz statuetkę przedstawiającą 
Jana Kiepurę.

Chóralny Fryderyk 

Nagroda Muzyczna Fryderyk przyznawana jest od roku 1995. Od 1999 przyznaje 
je powołana przez Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonograficzna. W jej 
skład wchodzi ponad 800 artystów, dziennikarzy muzycznych i  profesjonalistów 
z polskiej branży fonograficznej. Nazwa nagrody nawiązuje do imienia polskiego 
kompozytora Fryderyka Chopina.

Kiepura
dla
Pietrowiak
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Od kilku lat w całej Polsce 30 maja 
obchodzony jest Dzień Rodzi-
cielstwa Zastępczego. W Tar-

nowie został on zorganizowany przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej(po 
zmianie ustawy – od początku 2012 r. or-
ganizator pieczy zastępczej w mieście). 
Na wspólne świętowanie zostały zapro-
szone rodziny zastępcze wraz z dziećmi

Obchody miały miejsce w Teatrze im. 
Ludwika Solskiego. Była to doskonała to 
okazja do zintegrowania rodzin zastęp-
czych, wymiany doświadczeń, a  przede 
wszystkim złożenia podziękowania za 
codzienny trud wychowania powierzonych 
dzieci.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępcze-
go to szansa na promowanie idei  tego rodzaju 
rodzicielstwa i jego roli w systemie opieki nad 
dzieckiem. To podziękowanie za włożony trud  
i   wysiłek dla funkcjonujących już rodzin 

zastępczych – dodaje zastępca prezydenta 
Dorota Skrzyniarz.

Ponad 22 litry krwi oddane przez 
50 dawców, m.in. tarnowskich 
motocyklistów i członków klubów 

Honorowych Dawców Krwi PCK. Tak 
w  największym skrócie podsumować 
można koleją edycję „Motoserca”

Cała akcja przeprowadzona została 
w  Galerii Związku Polskich Artystów Pla-
styków Okręg Tarnowski. W przedsięwzię-
cie zaangażowały się tarnowskie służby 

– Policja, Straż Pożarna i  Miejska, które 
pomogły m.in. w zorganizowaniu parady 
motocyklistów rozpoczynającej tegorocz-
na edycję imprezy. 

Zebrana krew zostanie przekazana 
dla najmłodszych pacjentów szpitali dzie-
cięcych. Organizatorami akcji był Oddział 
Rejonowy PCK w Tarnowie dla powiatu 
grodzkiego. Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objął prezydent Ryszard Ścigała.

Miasto przystępuje do realizacji 
,,Karty Tarnowskiej Rodziny”. Celem ini-
cjatywy jest przygotowanie oferty w po-
staci różnorodnych ulg i preferencji de-
dykowanych rodzinom wielodzietnym.

Program ,,Karta Tarnowskiej Rodzi-
ny” jest elementem polityki prorodzinnej 
realizowanej przez miasto. Zakłada on 
promowanie modelu rodziny wielodzietnej, 
kształtowanie jej pozytywnego wizerunku 
oraz umocnienie jej ogólnej kondycji poprzez 
wsparcie materialne - mówi zastępca pre-
zydenta Dorota Skrzyniarz.

Program adresowany jest do wszyst-
kich rodzin zamieszkałych na terenie 
Tarnowa, w których rodzice (jeden rodzic 
lub opiekun prawny) mają na utrzymaniu 
czworo bądź więcej dzieci w wieku do lat 
18 lub do lat 24 w przypadku kontynuowa-
nia nauki i pozostawania na utrzymaniu 
rodziców. Nie wykluczamy w  przyszłości 
objęcia kartą również rodzin „trzy plus”. 
Obecnie opracowujemy regulamin oraz 
wysyłamy informacje o projekcie do poten-
cjalnych partnerów. Chcemy wprowadzić 
kartę do końca czerwca – mówi dyrektor 
Centrum spraw społecznych UMT Mag-
dalena Osiak. 

Wszystkie informacje na temat „Kar-
ty Tarnowskiej Rodziny” są dostępne 
w Centrum Spraw Społecznych UMT , ul. 
Goldhammera 3, pokój 100a lub pod nr 
tel. 14 68 82 833.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej (MOPS) przystąpił do 
wojewódzkiego „Programu 

dofinansowania aktywnych form pracy 
socjalnej”. Ma on na celu zwiększenie 
efektywności pracy socjalnej ośrodków 
pomocy społecznej.

Teraz pomiędzy pracownikiem so-
cjalnym MOPS-u  a  osobą ubiegającą się 
o pomoc zawierany jest specjalny kontrakt 
socjalny dokładnie określający uprawnienia 
i wzajemne zobowiązania stron. Definiuje 
on zasady współpracy oraz działania, jakie 
musi podjąć mieszkaniec miasta w  celu 
poprawienia swojej sytuacji. Dokument za-

kłada również sporządzenie planu i oceny 
realizacji założeń oraz efektów współpracy. 
Kontrakt przyczynia się do odzyskania zdol-
ności do samodzielnego funkcjonowania 
w środowisku i prawidłowego pełnienia ról 
społecznych. Chcemy, żeby nasi klienci, po 
okresie pobierania zasiłków, sami brali spra-
wy w swoje ręce – mówi dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota 
Krakowska.

System kontraktowy wymaga ze 
strony pracownika socjalnego o  wiele 
większego zaangażowania - musi on utrzy-
mywać stały kontakt z klientem, wspierać 
go i nadzorować przebieg umowy.

Motokrew
Kiepura
dla
Pietrowiak

Dla dużej 
rodziny

Aby móc zaoferować przyszłym beneficjentom 
programu ,,Karta Tarnowskiej Rodziny” możliwie naj-
większą gamę ulg i promocji, do udziału w nim, oprócz 
jednostek i  instytucji miejskich, zostały zaproszone 
liczne podmioty zewnętrzne i  komercyjne. W  tym 
celu Centrum Spraw Społecznych UMT wystosowało 
łącznie 257 zaproszeń. 

Do tej pory chęć uczestnictwa w projekcie zgło-
siło kilkanaście instytucji i  przedsiębiorców z  branż 
mi.in. motoryzacyjnej, gastronomicznej i hotelarskiej  
oraz usług sportowych. Dla rodzin dostępne będą 
również preferencje przy rozpatrywaniu wniosków 
na turnusy rehabilitacyjne dla członków rodziny 
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Zapraszamy tarnowskich przedsiębiorców oraz 
wszystkich zainteresowanych do dołączenia do grona 
firm przyjaznych tarnowskiej rodzinie. Wydany przez 
Urząd Miasta Tarnowa certyfikat uczestnictwa w pro-
gramie, a także zamieszczenie danych teleadresowych 
firmy i  jej logo na stronie www.tarnow.pl, w zakładce 
Karta Tarnowskiej Rodziny, staną się elementami promocji 
Państwa firmy korzystnie wpływającymi na jej wizerunek.

Aktywni socjalnie

Podaruj dziecku miłość i  serce – zostań 
rodziną zastępczą. Organizator Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej w Tarnowie poszukuje rodziców zastęp-
czych dla tarnowskich dzieci. Osoby zainteresowane 
taką formą opieki zapraszamy do Organizatora 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w  Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Tarnowie, Al. M. B. Fatimskiej 
9 tel. 14 688 20 20, 14 688 20 15.
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Tarnów zwyciężył w  konkursie 
„Gmina z klimatem”, zorganizowa-
nym przez Fundację EkoRozwoju 

oraz Ministerstwo Środowiska. Oprócz 
prestiżowego tytułu miasto otrzymało 
nagrodę w  formie zorganizowania 
w Tarnowie Festiwalu „Energicznie dla 
klimatu”. 

Jurorzy docenili działania Tarnowa 
w zakresie m.in. modernizacji przedszkoli 
publicznych i  obiektów użyteczności 
publicznej, termomodernizacji obiektów 
– poprawie efektywności energetycznej, 
modernizacji oświetlenia ulicznego, wyko-
rzystania biogazu ze składowiska odpadów 
do produkcji energii elektrycznej oraz 

licznych działań z  zakresu edukacji 
ekologicznej. 

6 czerwca 2012 r. tarnowianie 
odbiorą główną nagrodę: w  Parku 
Strzeleckim – na terenie placu zabaw 
(Ogród Jordanowski) – odbędzie się 
Festiwal „Energicznie dla klimatu”. 
W  ramach festiwalu przewidziano 
m.in. wystawę edukacyjną „7 uczyn-
ków dla klimatu”, warsztaty malo-
wania toreb „Aktywnie dla klimatu”, 
quiz-discgolf „Ekoenergia”. Impreza 
wkomponuje się w obchody Świato-
wego Dnia Ochrony Środowiska w naszym 
mieście. Uczestnicy konkursów mogą liczyć 
na ciekawe nagrody. 

Zapraszamy, zwłaszcza najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta, do udziału 
w festiwalu. 

Nawet 40 tys. zł dofinansowania 
dla budujących domy i  15 tys. 
dla kupujących mieszkania. 

Warunek: budynki muszą być energo-
oszczędne, czyli jednocześnie przyjazne 
środowisku… Muszą więc powstawać 
„domy pasywne” – spełniające nowe 
standardy z zastosowaniem rozwiązań 
mających zminimalizować zuży-
wanie energii w  trakcie eksplo-
atacji. Domy pasywne cechuje 
bardzo niskie zapotrzebowanie na 
energię do ogrzewania, ale jego 
budowa jest niestety droższa od 
obiektów wznoszonych w techno-
logiach dotychczasowych. 

O  tym, że domy powinny być 
energooszczędne wiemy wszy-
scy. To korzyść dla środowiska 
i  dla naszych kieszeni. Oglądając 
zdjęcia termowizyjne budynków 
z zadziwiającą feerią barw możemy 
sprawdzić, którędy „ucieka” ciepło 
z naszych mieszkań. Aby ułatwić oszczę-
dzanie energii Ministerstwo Środowiska 
rozpoczęło konsultacje nowego projektu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, który zakłada 
wprowadzenie ogólnopolskiego programu 
dopłat do kredytów na budowę domów 
energooszczędnych. Jego celem jest 
wsparcie Polaków w budowie lub zakupie 
domów i  mieszkań energooszczędnych, 
czyli ciepłych, tańszych w  eksploatacji, 
a  przy tym z  mniejszą emisją dwutlenku 
węgla. Z programu będą mogły skorzystać 
zarówno osoby, które budują samodziel-
nie, jak i te, które kupują dom lub mieszka-

nie od dewelopera. Wysokość dopłaty ma 
być uzależniona od osiągniętego wskaźni-
ka zapotrzebowania budynku na energię 
użytkową potrzebną do jego ogrzewania 
(nie zaś od jego powierzchni). W zależności 
od wysokości tego współczynnika szacuje 
się, że dotacja wyniesie od 20 tys. do 40 tys. 
zł brutto dla domów jednorodzinnych oraz 

od 10 tys. do 15 tys. zł brutto dla mieszkań. 
Użytkownicy takich budynków zyskają 
podwójnie – także w  postaci niższych 
rachunków za ogrzewanie.

Program będzie obsługiwany za 
pośrednictwem banków partnerskich 
wyłonionych w  naborze przeprowadzo-
nym przez NFOŚiGW. Planowany budżet 
na jego realizację wyniesie około 300 mln 
zł. Z  programu będzie można skorzystać 
w latach 2013 – 2018 (ale do wyczerpania 
zaplanowanych środków). Szacuje się, że 
w wyniku realizacji programu uda się wy-
budować około 16 tys. domów i mieszkań 
o  wysokim standardzie energetycznym 

oraz ograniczyć emisję CO
2 o około 50 000 

ton rocznie. 
Program ma także pomóc upowszech-

nić w  społeczeństwie standardy energo-
oszczędności, zanim staną się one wyma-
gane prawem (co ma nastąpić w przyszłej 
dekadzie). Oferta NFOŚiGW skierowana 
jest do ekoliderów, ludzi którzy myślą 

o  przyszłości. Dopłaty do 
kredytów na budowę do-
mów energooszczędnych 
to realne wsparcie dla Po-
laków i pomoc w realizacji 
marzeń o  własnym domu, 
który będzie przy tym efek-
tywny energetycznie oraz 
ekologiczny. 

Program jest ważny 
także dla naszego miasta, 
może pomóc w  ograni-
czaniu niskiej emisji czyli 
zmniejszyć zanieczyszcze-
nie powietrza, które zwłasz-

cza zimą, w okresie grzewczym, jest odczu-
walne w wielu miejscach w Tarnowie. 

Szczegóły programu będą ostatecznie 
znane w II półroczu 2012 r. Obecnie projekt 
jest poddawany szerokim konsultacjom, do 
udziału w których zachęcają Ministerstwo 
Środowiska oraz NFOŚiGW.

Pier wsz y w  Europie Środkowo-
Wschodniej dom pasywny, posiadający 
certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych 
w Darmstadt, powstał w 2006 r. pod Wrocła-
wiem. W Słomnikach w woj. małopolskim 
3 lutego 2011 r. otwarto pierwszą w Polsce 
halę sportową wybudowaną w technologii 
budynku pasywnego. 

Gmina z klimatem
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W dzielnicy Mościce, na posesji 
przy ul. Kolejowej 37 rośnie 
dąb szypułkowy o  obwodzie 

433 cm i wysokości 23 m. Można powie-
dzieć, że stoi on na terenie dwóch pose-
sji, ponieważ jego pień rozrastając się 
przekroczył granicę działki i częściowo 
znalazł się u sąsiadów. 

Dęby cechują się dość wolnym przy-
rostem, jednak ten zadziwia dynamiką 
wzrostu. Mimo stosunkowo młodego wieku 
osiągnął imponujące rozmiary, do czego 
mogło się przyczynić intensywne nawoże-
nie gleby w szklarniach, które stały niegdyś 
w bliskim sąsiedztwie drzewa. Rozłożysta 
korona, charakterystyczna dla dębów 
rosnących na otwartej przestrzeni, góruje 
nad koronami innych drzew. Widząc ją 
z daleka nad dachami okolicznych domów 
ma się pewność, że to nietuzinkowe drzewo. 
Prawie połowę wysokości drzewa stanowi 
pień, który rozgałęzia się na kilka potężnych 
konarów podtrzymujących regularną koro-
nę. Niestety pień posiada na całej swej dłu-
gości ranę wyglądającą jak pęknięcie, która 
powstała w latach 90. XX wieku w wyniku 
uderzenia pioruna. Pomimo tego uszko-

dzenia, zwanego listwą piorunową, w ko-
ronie znajduje się niewielka ilość posuszu, 
a wytwarzane co roku gęste, ciemnozielone 
listowie świadczy o dobrej kondycji dębu. 
Tak więc nieprzypadkowo w 1996 r. dąb ten 
został objęty ochroną pomnikową i wpisany 
do ewidencji pomników przyrody pod nu-
merem 283. W przeprowadzonej w 2011 r. 
inwentaryzacji dendrologicznej dokonano 
oceny stanu drzewa oraz wskazano zabiegi, 
jakie należy podejmować, aby zachować go 
w dobrej kondycji. Oprócz dębu na posesji 
rosną jeszcze dwa piękne jesiony, tworząc 
pod swymi koronami przytulny, zielony 
zakątek. 

Spośród dwóch rodzimych gatunków 
dębów w  Polsce, dąb szypułkowy wystę-
puje częściej niż bezszypułkowy. Nazwa 
gatunkowa nawiązuje do długich szypułek, 
na których znajdują się owoce dębu - żo-
łędzie. Jest to główna cecha odróżniająca 
te dwa gatunki. Dęby charakteryzują się 
długowiecznością, przeciętnie żyją 400-500 
lat, ale spotyka się okazy znacznie starsze. 

Rozmiary pni i  konarów starych dę-
bów oraz ich kształty przywodzą na myśl 
muskulaturę człowieka. Może dlatego od 

wieków nadaje się im cechy ludzkie i darzy 
szacunkiem. Może też stąd w ludzkiej świa-
domości funkcjonują jako drzewa pełne 
majestatu, a w wielu kulturach zajmowały 
ważne miejsce w symbolice religijnej. 

Dęby szypułkowe często figurują w re-
jestrze drzew pomnikowych w Polsce. Za 
najgrubszy w naszym kraju uznawany był 
Dąb Napoleon, o obwodzie 10,5 m, rosnący 
w  Zaborze w  powiecie Zielonogórskim. 
Niestety, drzewo to zostało zniszczone 
w wyniku podpalenia. 

Tarnowskie pomniki przyrody XVIII

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o. w Tarnowie zapra-
sza do udziału w edukacyjnych zajęciach 
praktycznych pt. „Nowoczesne Zago-
spodarowanie Odpadów Komunalnych” 
towarzyszących kampanii „EKO Tarnów. 
Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”

Praktyczne Ekolekcje adresowane są do 
uczniów szkół biorących udział w kampanii 
„EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekolo-
giczna” i trwają ok. jednej godziny lekcyjnej. 
W  programie zajęć MPGK prezentowane 
będzie mechaniczne przetwarzanie odpadów 
w Regionalnej Stacji Segregacji Odpadów 
Komunalnych w Tarnowie przy ul. Cmentarnej 
– jako jedna z preferowanych metod zagospo-
darowania odpadów, zgodnie z europejską 
piramidą postępowania z odpadami.

Organizator zajęć praktycznych
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodar-

ki Komunalnej Sp. z  o.o. w Tarnowie, ul. 
Okrężna 11

Miejsce organizacji zajęć
Regionalna Stacja Segregacji Odpa-

dów Komunalnych w Tarnowie przy ul. 
Cmentarnej

W  celu umówienia terminu udziału 
w ekolekcjach prosimy o kontakt z Kingą 
Kozłowską, tel. 14 636-31-06

W  Parku Strzeleckim przybyło 
kolejne drzewko „za butelkę”. 
Tym razem jest to klon jawor 

posadzony na skwerku w Ogrodzie Jorda-
nowskim, na podsumowanie X jubileuszo-
wej akcji, organizowanej przez 9 polskich 
firm chemicznych działających w ramach 
programu „Odpowiedzialność i troska”. 

Wśród organizatorów akcji są dwie 
firmy z Tarnowa: Zakłady Azotowe oraz  
Branżowa Organizacja Odzysku, a do zbie-
rania butelek włączyły się dzieci i młodzież 
z ponad 30 placówek oświatowych regionu 
tarnowskiego, gromadząc 435.135 PET-ów. 
Najlepszą szkołą okazała się  Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej 
w  Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 w Tarnowie (67421 butelek), wśród 
przedszkolaków wyróżniło się Przedszkole 
Publiczne w Wierzchosławicach (18169 
butelek). Indywidualnie najlepszymi zbie-
raczami zostali: Kinga Niemiec, Aleksandra 
Zaucha, Jakub Żak i Bartosz Kwapniewski. 
Najbardziej efektywnie butelki zbierały 
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Ostrowie (317,5 butelki 
na każdego ucznia). 

Surowiec wtórny został już przekazany 
do recyklingu (wystarczy do wyprodu-
kowania np. 12,5 tys. bluz polarowych), 
a wokół placówek przybędzie 830 drzewek 
i krzewów posadzonych przez uczestników 
akcji. 

Drzewko za butelkę 
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