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Absolwentka wydziału aktor-
stwa dramatycznego (2008) 
Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej im. L. Solskiego w  Kra-
kowie. Do zespołu tarnowskiego 
teatru dołączyła w 2011 r. debiutu-
jąc w spektaklu „Tajemniczy ogród” 
w reż. T. Obary i  w bardzo krótkim 
czasie stała się jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych twarzy tarnow-
skiego teatru.

Można ją także zobacz yć 
w  spektaklach:„Czego nie widać, 
„Powrót krasnoludków”, „Makbet”, „Trzy siostry”, „Blackbird”. Obda-
rzona talentem wokalnym (spektakl „Solski o …miłości. Aktorzy 
śpiewają”). Jest instruktorem tańca w szkole Pade Style w Kra-
kowie. W Tarnowskim Teatrze prowadziła warsztaty teatralne dla 
dzieci i młodzieży pełnosprawnej oraz z niepełnosprawnością 
w  ramach „Talii Bez Barier”. W  swoim dorobku artystycznym 
posiada wiele ról teatralnych (min. w Teatrze TVP), filmowych 
(m.in. „Uwikłanie”, „Korowód”, „Świety interes”) oraz serialowych 
(„Plebania”, „Ludzie Chudego”, „Rezydencja”, „Julia”).

 - 

Fotoreporter i  filmowiec, nauczyciel 
fotografii i  filmu w  Pałacu Młodzieży 
w Tarnowie. Pracował jako fotoreporter 

m. in. w „Czasie Krakowskim”, „TEMI”, „Gazecie 
Krakowskiej”, Polskiej Agencji Prasowej. Aktu-
alnie współpracuje z Agencją Fotograficzną 
„Reporter”. Publikuje zdjęcia w ogólnopolskich 
gazetach codziennych i tygodnikach. Należy 
do Klubu Fotografii Prasowej Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Od 1987 
r. prowadzi jeden z najlepszych w krajowym 

ruchu kina niezależnego Amatorski Klub Filmowy „Szwenk”, któ-
rego był jednym z głównych założycieli, a od ponad 20 lat pracuje 
z młodzieżą, prowadząc zajęcia w Pracowni Filmowej oraz w Pra-
cowni Fotografii Cyfrowej Pałacu Młodzieży. Jest współzałożycielem 
Międzynarodowej Grupy Twórczej Euroregionu Karpackiego, pełnił 
również funkcję wiceprezesa Tarnowskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Jest członkiem Zarządu Federacji Niezależnych Twórców 
Filmowych w Warszawie. Za działalność kulturalną w dziedzinie 
filmu i fotografii został nagrodzony statuetką „Uskrzydlony” przy-
znaną przez Tarnowską Fundację Kultury. Posiada Srebrną Odznakę 
Federacji Niezależnych Twórców Filmowych oraz tytuł Zasłużony 
Działacz Kultury. Otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi i Medal KEN. 

Tadeusz Koniarz

Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia 
w dziedzinie upowszechniania kultury

Dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie (1980-2012), przewod-
niczący Tarnowskiego Towarzystwa 

Kulturalnego, przewodniczący Komitetu 
Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, 
zastępca przewodniczącego Towarzystwa 
Historycznego O/Tarnów. 

Absolwent etnologii i  muzeologii, 
specjalista w  dziedzinie kultury i  historii 
Żydów tarnowskich. W 1979 r. zorganizo-

wał pierwszą w Polsce wystawę poświęconą Cyganom/Romom, 
a w 1982 r. pierwszą po wojnie wystawę poświęconą Żydom „Żydzi 
w Tarnowie”. Twórca pierwszej na świecie i do niedawna jedynej 
stałej wystawy muzealnej „Roma/Cyganie. Historia, kultura”. 
Jeden z inicjatorów powołanego w 1988 r. Komitetu Opieki nad 
Zabytkami Kultury Żydowskiej. Wykładał na letnich seminariach 
organizowanych przez Oxford Centre, a także dla studentów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Od 2006 r. wykładowca romologii na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Uhonorowany przez 
Ambasadę Izraela dyplomem uznania za opiekę nad zabytkami 
żydowskimi. W maju 2012 r. odebrał z rąk marszałka województwa 
małopolskiego Marka Sowy odznakę za Zasługi dla Kultury Pol-
skiej, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagroda Honorowa

Adam Bartosz

Artysta plastyk, miłośnik sztuki 
i  artystów, właściciel firmy 
poligraficznej Bodoni otwar-

tej na innowacyjność, gotowej na 
eksperymenty, których celem jest 
nowa jakość. Jako artysta czuje sztukę 
bardziej niż biznes. Człowiek skrom-
ny, który ze swoim zespołem nigdy 
nie odmawia artystom i animatorom 
kultury. Wspiera tarnowskie instytu-
cje kultury.

Jego wkład w  wizualizację Tarnowa na starych i  nowych 
fotografiach jest naprawdę imponujący. W  wielu przypadkach 
angażuje się z całą firmą w realizację wielkich wystaw: Panorama 
Siedmiogrodzka, Kocham Tarnów, Tarnów Przyszłości, wydruki 
wielkoformatowe, w tym nowatorskie rozwiązania plastyczne, jak 
wydruk plakatów Andrzeja Dudzińskiego na aluminiowych płytach 
zaklejanych drukiem, wystawa 25 lat Tarnowskiej Nagrody Filmowej, 
niecodzienne zlecenia na rzecz kultury i edukacji kulturalnej, jak 
klocki, puzzle magnetyczne i wiele innowacyjnych rozwiązań dla 
potrzeb kultury. Wielokrotny sponsor Tarnowskiej Nagrody Filmo-
wej, długoletni partner BWA Galerii Miejskiej, Tarnowskiego Teatru, 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Stanisław Kozyra

Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa” 

Nagroda „Nadzieja Roku” 

Matylda Baczyńska
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Powstająca po północnej stronie 
Zakładów Mechanicznych Stre-
fa Aktywności Gospodarczej 

doczeka się dogodnego połączenia 
z  autostradą, a  konkretnie - węzłem 
Tarnów-Zachód. Umowę w  tej sprawie 
podpisali wicemarszałek województwa 
małopolskiego Roman Ciepiela, 
prezydent Tarnowa Ryszard Ści-
gała, starosta powiatu Mieczysław 
Kras i wójt Wierzchosławic Wiesław 
Rajski.

Budowa połączenia węzła au-
tostrady A4 w Wierzchosławicach 
z SAG obejmie budowę łącznika wę-
zła autostrady A4 z drogą powiatową 
nr 1346K, budowę nowego mostu na 
rzece Dunajec, przebudowę drogi 
powiatowej Tarnów – Wierzchosławice 
oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego 
ulic Witosa – Kwiatkowskiego – Mościckie-
go do skrzyżowania z ulicą Czystą w Tar-

nowie.– Tylko współdziałając mamy szansę 
na duże pieniądze z Unii Europejskiej na lata 
2014-2020. Dlatego dążymy do współpracy 
z  innymi samorządami, co w  przyszłości 
wszystkim przyniesie wymierne korzyści 
w postaci nowoczesnego połączenia z au-
tostradą. W ten sposób realizujemy również 

zapisy Strategii Rozwoju Miasta 2020. Jest 
to jedno z zadań zapisanych w programach 
operacyjnych – podkreśla prezydent 
Tarnowa .

Zgodnie z  umową inwestycja obej-
mować będzie również połączenie tego 
ciągu z ulicą Krakowską w Tarnowie. - To 
niezwykle ważna inwestycja. Strategiczna, 
zarówno z  punktu widzenia całego woje-
wództwa, jak i  samego Tarnowa. Mowa 
o  rozwoju gospodarczym, o  ogromnej 

szansie na krok do przodu.  Kom-
pleksowe rozwiązanie drogowe jest 
gwarantem w  tym zakresie - mówi 
wicemarszałek Roman Ciepiela. 

Do zawarcia umowy doszło pod-
czas XII Forum Gospodarczego Małych 
i  Średnich Przedsiębiorstw. Przygo-
towanie dokumentacji kosztować 
będzie 400 tysięcy złotych. Każda ze 
stron pokrywać będzie 25% kosztów 
przedsięwzięcia. Studium drogowe 

wraz z  decyzją środowiskową ma być 
gotowe w 2014 roku, natomiast realizacja 
powinna nastąpić w nowej perspektywie 
finansowej UE. 

Czy Tarnów, Mielec, Dębica i Dąbro-
wa Tarnowska zacieśnią współ-
pracę? Wszystko wskazuje na to, 

że tak. W tarnowskim ratuszu samorzą-
dowcy z  czterech miast podpisali list 
intencyjny w tej sprawie.

Porozumienie zakłada współdziała-
nie w obszarach kluczowych dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego w  ramach 
obszaru funkcjonalnego wyznaczonego 
przez Tarnów, Mielec, Dąbrowę Tarnowską 
i Dębicę, rozwój współpracy w celu wspie-
rania potrzeb rozwojowych na poziomie 
lokalnym i  regionalnym oraz podjęcie 
niezbędnych działań dla przygotowania 
i  realizacji wspólnych projektów o  zna-
czeniu ponadlokalnym. – Działając razem 
mamy szansę sięgnąć po środki na wspólną 
strategię dla tarnowsko-mielecko-dębickiego 
obszaru funkcjonalnego, która wytyczy 
dla każdego z  nas określoną rolę w  jego 
ramach. Chcemy maksymalnie wykorzystać 
możliwości, jakie daje Tarnowowi Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030 i powstająca właśnie Krajowa Polityka 
Miejska – podkreśla prezydent Tarnowa 
Ryszard Ścigała.

Znaczenie współpracy pomiędzy 
samorządami dostrzega również prezydent 
Mielca Janusz Chodorowski. –Już teraz-
musimy patrzeć na to, co będzie za kilka lat. 
Wiele już zostało zrobione, ale bez myślenia 

przyszłościowego i  spojrzenia w  przód nie 
będziemy się rozwijać. 

Z   p r e z y d e n t e m  M i e l c a  z g a d -
za się wicemarszałek województwa 
małopolskiego i  inicjator spotkania Ro-
man Ciepiela. - Współpraca jest wyborem 
i  koniecznością cywilizacyjną. Jest także 
myśleniem o  racjonalnym wykorzystaniu 
czasu i środków. Samorządy czterech miast 
powinny stworzyć oś współpracy.

Wstępnie ustalono, że samorządy 
mogłyby podjąć współpracę m.in. w 
obszarach usprawnienia połączeń komu-
nikacyjnych (np. droga nr 984), integracji 
transportu publicznego, wspólnej oferty 
inwestycyjnej i  promocji gospodarczej, 
oferty edukacyjnej (szkolnictwo zawodo-
we), przeciwdziałania zagrożeniom (np. 
ochrona przeciwpowodziowa), gospodar-
ki odpadami oraz regionalnych centrów 
medycznych.

O współpracy gospodarczej myśli także 
burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław 
Początek. - Podjęliśmy już daleko posunięte 
prace dotyczące powołania podstrefy spec-
jalnej strefy ekonomicznej przy Krakowskim 
Parku Technologicznym, ale jeżeli ta strefa 
powstanie, a mam taką nadzieję, to również 
istnieje możliwość współpracy z  mielecką 
strefą gospodarczą. Więc jest kilka takich 
obszarów, gdzie możemy współpracować– 
mówi.

Zawarcie umowy poprzedziła gorą-
ca dyskusja. Samorządowcy rozmawiali 
na tematy dotyczące m.in. możliwości 
utworzenia wspólnego obszaru funk-
cjonalnego oraz budowy partnerstw 
podmiotów z  subregionu tarnowskiego 
i obszarów przygranicznych województwa 
podkarpackiego. - Mamy wspólne odcinki 
dróg, mamy drogę krajową nr 4, czy też 
w najbliższym czasie autostradę A4. Mamy 
drogi wojewódzkie, które wymagają dużych 
nakładów, po to żeby lepiej skomunikować 
nasze województwa. Ale to nie tylko to, bo 
przecież współpraca w wielu różnych innych 
obszarach np. przygotowania obszarów in-
westycyjnych dla potencjalnych inwestorów 
– mówi wicemarszałek województwa 
podkarpackiego Zygmunt Cholewiński.

Połączą SAG z A4

Sygnatariuszami porozumienia byli pre-
zydent Mielca Janusz Chodorowski, zastępca 
burmistrza Dębicy Mariusz Trojan, burmistrz 
Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek oraz 
prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. To kolejny 
etap prac zapoczątkowanych podpisaniem w marcu 
br. w  Jaśle „Deklaracji współpracy pomiędzy 
Województwem Małopolskim i Województwem 
Podkarpackim w sprawie podjęcia działań na rzecz 
współpracy i rozwoju obu regionów”. Organizatora-
mi spotkania były Urząd Miasta Tarnowa oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Kiedyś COP, dziś TOF?
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Szybka kolej aglomeracyjna i skoja-
rzona z nią sieć parkingów to inwe-
stycja zbliżająca komunikacyjnie 

miasta Małopolski. Marszałek Roman Cie-
piela zainicjował i koordynuje tego rodzaju 
działania. Prezydent Ryszard Ścigała rozdał 
zadania swoim podwładnym, którzy mają 
przygotować miasto do tych inwestycji. 

- Tu nie tylko chodzi o przygotowanie 
i uzupełnienie miejsc parkingowych przy 
odnowionym dworcu PKP, ale o nową infra-
strukturę i otwarcie położonej na południe 
od linii kolejowej części miasta – mówi 
prezydent Ryszard Ścigała 

Ustalone zostały zasady finansowania 
systemu „parkuj i jedź” realizowanego 
w ramach szybkiej kolei aglomeracyjnej 
łączącej Tarnów z Bochnią, Krzeszowica-
mi i Trzebinią. 80% pokryje marszałek, 
20% pochodzić będzie z samorządowych 
budżetów. – Wkrótce podpisane będzie 
wstępne porozumienie pomiędzy naszymi 
samorządami, Województwem Małopolskim 
oraz PKP – mówi zastępca prezydenta Hen-
ryk Słomka-Narożański, .

System „parkuj i jedź” polega na 
wybudowaniu w pobliżu dworców PKP 
parkingów dla samochodów i pozostałych 
pojazdów. 

Do końca października tego roku 
samorządy mają czas na przygotowanie 
koncepcji parkingów. W Tarnowie inwe-
stycja realizowana będzie po południowej 
stronie dworca PKP, przy okazji przebu-
dowy i remontu torowisk linii Kraków-
Rzeszów. Przewiduje się wybudowanie 
wielopoziomowego parkingu na około 650 
samochodów. Znajdzie się też miejsce na 
parking rowerowy, kasy kolejowe, zajezd-
nię autobusową i postój taksówek. 

- W związku z pracami nad systemem 
„parkuj i jedź” przebudowane zostanie skrzy-
żowanie ulic Droga do Huty z Krakowską 
– dodaje prezydent Słomka-Narożański. 

Koszt inwestycji na terenie Tarnowa 
to kilkanaście milionów złotych. Obecnie 
trwają prace nad założeniami do koncepcji 
oraz nad precyzyjnym kosztorysem. Przy-
stąpienie do realizacji w roku przyszłym, 
zakończenie prac planowane jest na 2015 r.

Miasto pozyskało kolejne środki 
z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Zo-

staną one przeznaczone na drugi etap 
rozbudowy Strefy Aktywności Gospo-
darczej (SAG).

Przedsięwzięcie, będące kontynu-
acją działań podjętych w ramach projektu 
„Rozbudowa SAG -etap I” (budowa ronda 
na skrzyżowaniu ulic Czystej i  Mościc-
kiego oraz drogi dojazdowej do SAG-u) 
zakłada dozbrojenie oraz poszerzenie 
terenów inwestycyjnych zlokalizowa-
nych po północnej stronie Zakładów 
Mechanicznych. Projekt przewiduje 
budowę m.in. sieci wodociągowej, sieci 
kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji 
sanitarnej, budowę dróg wewnętrznych 

(skomunikowanych z  drogami zaplano-
wanymi w ramach etapu I), a także ciągów 
pieszo-rowerowych o  długości 3 km. 
Zaplanowano ponadto budowę miejsc 
parkingowych dla TIR-ów.

Celem budowy SAG-u jest aktywizacja 
gospodarcza oraz podniesienie atrakcyj-
ności inwestycyjnej Tarnowa. Infrastruk-
tura powstała w ramach obydwu etapów 
zwiększy tereny inwestycyjne oraz ułatwi 
komunikację pomiędzy istniejącymi już 
strefami („Czysta”, „Park Kryształowy” i „Me-
chaniczne”), a w przyszłości także z węzłami 
autostrady A4 Tarnów-Północ i Tarnów-
Zachód. Całość inwestycji zamknie się 
kwotą ok. 11,5 mln zł. Dofinansowanie 
z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego wynosi prawie 8 mln zł.

Tarnowscy kierowcy będą korzy-
stać z trzech nowych skrzyżowań 
o  ruchu okrężnym. Pierwsze 

z nich mieścić będzie się na zbiegu ulic 
Kwiatkowskiego i Chemicznej. Kolejne 
na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Gar-
barskiej. Trzecim na skrzyżowaniu ulicy 
Błonie i alei Jana Pawła II pojedziemy 
już w lipcu. – Poprawa układu komuni-
kacyjnego cały czas pozostaje dla nas 
priorytetem – mówi prezydent Ryszard 
Ścigała.

Rondo w ciągu ul. Kwiatkowskiego po-
wstanie jako pierwsza część połączenia wę-
zła Tarnów-Zachód z tarnowskimi strefami 
aktywności gospodarczej i ulicą Krakowską. 
Jego celem będzie także skierowanie ruchu 
samochodów ciężarowych z  produktami 
Zakładów Azotowych w stronę wjazdu na 
autostradę A4 w Wierzchosławicach. Ta 
inwestycja w całości zostanie sfinansowana 
z  budżetu miasta. Planowany koszt to ok. 
siedmiu mln zł. Ogłosiliśmy już przetarg na 
wykonanie programu funkcjonalno–użytko-
wego, po jego otrzymaniu zostanie rozpisany 
przetarg na realizację - mówi dyrektor Cen-
trum Rozwoju Miasta Krzysztof Madej.

Z kolei rondo na ul. Lwowskiej wybu-
duje prywatny inwestor, który w  pobliżu 
skrzyżowania postawi pawilon handlowy. 
W  ramach inwestycji zostanie wykonane 
również wzmocnienie nawierzchni ul. 
Lwowskiej w  kierunku przejścia dla pie-
szych przy ul. Jasnej. 

Część inwestycji jest dopiero w fazie 
planowania, a niektóre właśnie dobiegają 
końca. Tak jest z rondem na skrzyżowaniu 
ul. Błonie i al. Jana Pawła II. – Roboty idą 
zgodnie z planem. Rondo zostanie oddane 
do użytku do końca lipca. Aktualnie jeste-
śmy na etapie uzyskiwania pozwolenia 
na użytkowanie łącznika ronda z  drogą 
krajową nr 73. Jak tylko je dostaniemy 
i zostanie uruchomiony wiadukt, który po-
wstaje nad autostradą, ruch samochodowy 
w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej zamiast ul. 
Nowodąbrowską będzie odbywać się nową 
drogą. Dokładne terminy uzależnione są od 
zakończenia prac przez GDDKiA w  Krako-
wie– mówi dyrektor Madej.

Następne ronda
w Tarnowie

Pieniądze na SAG II

Parkuj i jedź
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Termomodernizacja kolejnych 
obiektów użyteczności publicz-
nej, remonty w ramach programu 

„Maluch” i  środków z  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. To tylko niektóre z inwestycji 
prowadzonych w Tarnowie podczas 
wakacji.

Największym zadaniem inwestycyj-
nym jest bez wątpienia „Miejski program 
termomodernizacji obiektów użyteczności 

publicznej”. Zaplanowany zo-
stał na lata 2008-2013 i prze-
widuje kompleksową moder-
nizację ponad 40 budynków 
żłobków, szkół, przedszkoli 
oraz domów pomocy spo-
łecznej. W  roku bieżącym 
prace zostaną wykonane 
w  Przedszkolach Publicz-
nych nr 12, 13, 21, 31, 32 i 34, 
Szkołach Podstawowych nr 
3, 5, 9, 15 i 19, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 4, 
Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych, Zespole Szkół 
Techniczno-Zawodowych 
z nowym budynkiem i salą gimnastyczną, 
a także w domach pomocy społecznej przy 
ul. Szpitalnej i Czarna Droga. Przetargi na 
wszystkie zadania (z wyjątkiem DPS-u przy 
ul. Szpitalnej) już rozstrzygnięto. W placów-
kach oświatowych wykonawcy rozpoczęli 
prace wraz z zakończeniem roku szkolnego. 
Wszystkie remonty wewnątrz szkół i przed-
szkoli zakończą się przed końcem wakacji. 
Natomiast prace przy elewacjach potrwają 
do listopada. Ich wartość w roku bieżącym to 
ok. 16 mln zł - podkreśla dyrektor Centrum 
Rozwoju Miasta Krzysztof Madej.

Dodatkowe pieniądze na remonty 
udało się pozyskać również z rządowego 
programu „Maluch”. Miasto złożyło dwa 
wnioski, na które otrzymało dofinanso-
wanie w kwocie 156 tys. zł. Za pozyskane 
środki zostaną przeprowadzone remonty 
w  żłobkach nr 1 i  3 oraz powstanie w 
nich także dodatkowych 30 miejsc (po 
15 w  każdym żłobku). Inwestycje ruszą 

jeszcze w lipcu i zakończą się pod koniec 
miesiąca.

Nie brakuje również dobrych in-
formacji dla osób niepełnosprawnych. 
Zakończył się pierwszy etap remontu 
pomieszczeń sanitarnych przy pokojach 
mieszkalnych i  przebudowa węzła sani-
tarnego z przystosowaniem do potrzeb 
osób niepełnosprawnych w  internacie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wycho-
wawczego. Przyznane ze środków PFRON 
dofinansowanie wynosi prawie 118 tys. 
zł. Całość prac zamknie się kwotą ok. 392 
tys. zł. Druga ważna inwestycja to roboty 
remontowe szybu windowego i montaż 
nowej windy w Domu Pomocy Społecz-
nej dla Osób Przewlekle, Somatycznie 
Chorych im. Świętego Brata Alberta przy 
ulicy Szpitalnej. Na to zadanie miasto 
otrzymało kwotę 50 tys. zł, przy koszcie 
całkowitym wynoszącym prawie 225 tys. 
zł. Prace rozpoczną się i zakończą jeszcze 
w tym roku.

W  najbliższym czasie kierow-
cy będą musieli uzbroić się 
w  cierpliwość, rozpoczną się 

bowiem strategiczne dla Tarnowa re-
monty na wiaduktach kolejowych. 
Gruntowną modernizację przejdzie 
w sumie osiem obiektów.

PKP PLK przedłożyło harmonogram 
prac związanych z przebudową obiektów 
inżynieryjnych, który jest aktualnie weryfi-
kowany przez pracowników Urzędu Miasta. 
Zakłada on rozpoczęcie prac pod koniec 
lipca. Wtedy to właśnie budowlańcy przy-
stąpią do remontu wiaduktu na ul. Warsz-
tatowej. Na połowę sierpnia zaplanowano 
modernizację wiaduktu na ul. Wita Stwosza, 

a pod koniec września na ulicy Krakowskiej. 
Kolejne prace wystartują już w roku 2013. 
Będzie to remont wiaduktu na ulicach 
Czerwonych Klonów (połowa stycznia), 
Tuchowska (połowa marca), Gumniska 
(koniec kwietnia)i al. Tarnowskich (koniec 
października).

Modernizacja linii kolejowej E-30 to kluc-
zowa dla Tarnowa inwestycja komunikacyjna. 
Niestety oznacza ona także duże uciążliwości 
dla korzystających z miejskich dróg. Musimy 
przygotować się na bardzo duże utrudnie-
nia w ruchu, które potrwają aż do końca 2014. 
Kłopoty zostaną wynagrodzone z nawiązką – 
wyraźnie poprawią się parametry, a co za tym 
idzie także warunki przejezdności zmoderni-

zowanych wiaduktów. Rozwiązane zostaną 
także problemy dotyczące odwodnienia 
obiektów - zniknie problem z zalewaniem ulicy 
Krakowskiej i Czerwonych Klonów - podkreśla 
dyrektor Centrum Usług Ogólnomiejskich 
UMT Jacek Kułaga.

W  ramach modernizacji odcinka po-
między Biadolinami i Tarnowem za kwotę 
ponad 620 milionów złotych przebudo-
wane zostaną nie tylko wiadukty, ale rów-
nież tory kolejowe. Spore zmiany czekają 
również tarnowski dworzec. Zostaną tam 
wybudowane nowe perony przystosowane 
do obsługi osób o ograniczonych możliwo-
ściach ruchowych. Podziemne przejście 
zostanie przebudowane i wydłużone.

Termomodernizacji c.d.

„Miejski program termomodernizacji obiek-
tów użyteczności publicznej” kosztować będzie 
w  sumie prawie 50 mln zł i  składa się z  trzech 
odrębnych projektów: 

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej Gminy Miasta Tarnowa” (23 szkoły 
publiczne). Zadanie jest współfinansowane ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej. Wartość całego zadania to 
prawie 31 mln zł, a dofinansowanie wynosi ponad 
9 mln zł. Dodatkowo fundusz przyznał miastu 
preferencyjna pożyczkę w kwocie ponad 18 mln zł.

- „Modernizacja obiektów użyteczności pu-
blicznej w Tarnowie – poprawa efektywności ener-
getycznej” (7 obiektów użyteczności publicznej). 
Zadanie jest współfinansowane z  Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość 
zadania to prawie 7,5 mln zł. Dofinansowanie 
wynosi ok. 3,5 mln zł.

- „Modernizacja przedszkoli publicznych 
w Tarnowie – poprawa efektywności energetycz-
nej” (11 przedszkoli publicznych). Zadanie jest 
współfinansowane z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Wartość zadania to ponad 
10 mln zł. Dofinansowanie wynosi ok. pięciu mln zł.

Wkrótce ruszą remonty wiaduktów 
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Kolejna gorąca wirtualna dyskusja 
o  mieście za nami. Podczas ma-
jowego czatu prezydent Ryszard 

Ścigała odpowiadał na pytania miesz-
kańców. Rozmowa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Poniżej jej fragment.

16:30:45] ~qmak: Panie Prezydencie 
czy był Pan kiedyś z  wizyta na oddziale 
dziecięcym szpitala im. Szczeklika?? warun-
ki w jakich tam się leczy dzieci to nawet nie 
trzeci świat, choć kadra lekarska profesjo-
nalna, m iła i pomocna

[16:30:59] Prezydent: Oj to muszę ten 
oddział odwiedzić. Bo wizyty na kardiologii 
i intensywnej terapii czy ginekologii poka-
zują zupełnie inny obraz.

[16:31:27] ~Aktotam: Czy jest szansa 
na załatanie dziur na ul. Szpitalnej w oko-
licach Biedronki i  bloków mieszkalnych? 
Koło można urwać

[16:31:44] Prezydent: Przekazuję jako 
interwencje do Centrum Usług Ogólno-
miejskich

[16:31:54] ~max: jakiej wysokości 
kwoty otrzymuje miasto od ZA Tarnów. Czy 
partycypujemy w  zyskach firmy z  tytułu 
podatków?

[16:32:24] Prezydent: Korzystamy 
przede wszystkim z  udziałów w  podatku 
dochodowym, a więc mnie jako prezyden-
towi zależy, aby ludzie w Tarnowie zarabiali 
jak najwięcej.

[16:33:10] Prezydent: Troszkę mniej 
korzystamy z tzw. CITu, czyli udziału w po-
datku dochodowym od osób prawnych, 

zależy nam też, aby firmy opłacały podatek 
od nieruchomości.

[16:33:41] Prezydent: W  przypadku 
Azotów to kilkaset hektarów. Oj korzysta-
my, korzystamy. Oby więcej takich firm.

[16:34:00] ~Oburzony: Po co likwido-
wać przedszkola skoro brakuje miejsc??

[16:34:11] Prezydent: Miejsca w Tar-
nowie jeszcze oczywiście są. Ale niektóre 
przedszkola cieszą się większą, a  inne 
mniejszą popularnością, dlatego nie wszy-
scy znajdą miejsce tam gdzie chcą.

[16:34:28] Prezydent: Gdyby była taka 
potrzeba, jest możliwość otwarcia dodat-
kowego oddziału w  przedszkolu przy ul. 
Wilsona.

[16:44:02] ~FanTarnowa: Co z Tame-
lem. Kiedyś był w miecie inwestor z Chin.

[16:44:43] Prezydent: Nie tylko był, ale 
jest aktywny. I zwiększa zatrudnienie oraz 
ma plany rozwojowe dla firmy. Weszliśmy 
z Tamelem we współrpace w sprawie edu-
kacji i wspólnej promocji.

[16:46:09] ~psenk: Panie Prezydencie.
Czemu tak mało zieleni na zmodernizo-
wanej ul.Krakowskiej?.Szkoda że Tarnów 
nie pozostał nonkomformista w  sprawie 
zieleni i  bardzo udanych remontów pla-
ców czy małych zieleńców tylko przyjąl 
ogólnopolski trend jak najwięcej „betonu 
w centru...

[16:46:29] Prezydent: Bardzo dziękuję 
za ten głos, bo pomoże mi przekonać mo-
ich oponentów do zmian w organizacji ul. 
Krakowskiej.

Korzystający z tarnow-
sk iej  komunik acj i 
miejskiej mają do dys-

pozycji nowe bilety. Pierwszy 
z nich to tzw. bilet hybrydo-
wy, drugi to tańszy bilet okre-
sowy dla posiadaczy Karty 
Miejskiej w wersji premium. 

Bilet hybrydowy został 
wprowadzony z myślą o pasażerach korzy-
stających z przesiadek, dla których dojazd 
do celu z wykorzystaniem przesiadki wiązał 
się z ponoszeniem dodatkowych kosztów 
podróży. Teraz nie będzie już takiego pro-
blemu. Nowe bilety dostępne będą w cenie 
jak dotychczasowy bilet na jedną linię 
tj. 2,40 zł – pełnopłatny, 1,40 zł – ulgowy 
i  mogą być wykorzystywane w  dwojaki 
sposób: jako bilet jednorazowy na jednej 

linii komunikacyjnej lub jako 
bilet czasowy 30-minutowy, 
ważny przez 30 minut od 
chwili skasowania w  dowol-
nym autobusie w  obrębie 
jednej strefy komunikacyjnej. 

Z tańszego o 10 % biletu 
okresowego korzystać mogą 
posiadacze Tarnowskiej Karty 

Miejskiej w  wersji premium. Został on 
wprowadzony w  celu promowania prze-
jazdów komunikacją miejską dla miesz-
kańców posiadających e-kartę. Dodatkowo 
posiadacz Tarnowskiej Karty Miejskiej sam 
będzie miał możliwość zapłaty oraz doła-
dowania dowolnego biletu okresowego 
poprzez sieć internetową.

Ceny dotychczas obowiązujących 
biletów pozostały bez zmian.

Taniej miejskim autobusem

Czat z prezydentem

Msze św., koncerty, nocne czu-
wanie, spotkanie młodzieży z 
całej Polski, a także wspólne 

kibicowanie podczas inauguracji Euro 
– tak wyglądał program obchodów 25. 
rocznicy wizyty Jana Pawła II w Tarnowie 
i beatyfikacji Karoliny Kózkówny. 

Gośćmi uroczystości byli Prymas Pol-
ski abp Józef Kowalczyk i kard. Stanisław 
Dziwisz metropolita krakowski. Obchody 
odbyły się od 8 do 10 czerwca w Tarnowie, 
Zabawie i Wał–Rudzie.

Tarnowianie
pamiętają

Jana Pawła II na stroni www.
tarnow.pl wspominali tarnowianie:

Niesamowite przeżycie!!! Nie 
miało znaczenia zmęczenie, ilość prze-
bytych kilometrów (pieszo)  – radość, 
radość, uniesienie…

Mieliśmy z Żoną wtedy po 20 lat. 
Teraz ponad dwa razy więcej.

Ta rocznica budzi wspomnienia, 
kiedy wszystko co było „poza” nie mia-
ło znaczenia. Miałam szczęście widzieć 
z bliska Ojca Świętego… - brak słów..

Tłumy ludzi, którzy się nie znali, 
a traktowali się jak najbliższa rodzina. 
Nikt obok nikogo nie przechodził 
obojętnie – tak powinno nam zostać!!!

Byłem „porządkowym” – padałem 
ze zmęczenia, ale miałem pewność ze 
wtedy naprawdę byłem kimś ważnym 
i potrzebnym.
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 1.  Czy jest Pani/Pan zadowolona(y) z funkcjonowania opieki 
medycznej w Tarnowie (np. opieki szpitalnej, dostępności do: 
lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów i rehabilitacji 
medycznej)? 

TAK 

RACZEJ TAK

RACZEJ NIE

NIE

 2. Czy system opieki zdrowotnej w Tarnowie wymaga zmian?

TAK 

RACZEJ TAK

RACZEJ NIE

NIE

 3.  Czy zdaniem Pani/Pana pojawienie się kolejnych niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej poprawi funkcjonowanie opieki 
zdrowotnej w Tarnowie?

 
TAK 

RACZEJ TAK

RACZEJ NIE

NIE

 4.  Jakie zdaniem Pani/Pana mogą pojawić się zagrożenia związane 
z funkcjonowaniem niepublicznych zakładów opieki zdrowot-
nej?*

a) ograniczenie dostępu do usług medycznych,

b) konieczność płacenia za leczenie,

c) likwidacja przychodni, szpitala

d) inne .......................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 5.  Jakie szanse stwarza działalność niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej?*

a) szybszy dostęp do świadczeń – brak kolejek oczekujących,

b) większa konkurencyjność,

c) lepsza opieka

d) inne .......................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Ankieta dotycząca oceny opieki medycznej
Szanowni Państwo
Biorąc pod uwagę tak ważny aspekt życia społecznego jakim jest ochrona zdrowia, zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie 

udziału w ankiecie, dotyczącej oceny funkcjonowania opieki medycznej na terenie Tarnowa.
Ogromnie ważne jest, by w pracach nad stworzeniem optymalnego modelu działania opieki medycznej swój pogląd wyrazili 

głównie mieszkańcy Tarnowa, którzy korzystają na co dzień ze świadczeń opieki zdrowotnej.

* W pytaniach oznaczonych gwiazdką można zaznaczyć kilka opcji

Czy wiesz, że:
 - przychodząc do lekarza pierwszego kontaktu, trafiasz najczęściej do prywatnej przychodni. 

Ponad 80 % usług podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Tarnowa realizowane jest przez podmioty prywatne.
 - dawne przychodnie rejonowe od ponad dwunastu lat są prywatne.
 - bezpłatnie możemy się leczyć we wszystkich podmiotach, które mają podpisane kontrakty z NFZ i są to zarówno podmioty pu-

bliczne, jak i spółki.
To podpisanie umowy z NFZ, a nie forma/własność podmiotu decyduje o bezpłatności świadczeń.

 - prawie połowa Polaków skorzystała z całkowicie odpłatnych świadczeń w ostatnim półroczu  (wynika z badań CBOS).
 - prywatne wydatki na opiekę zdrowotną stanowią około 1/3 ogółu wydatków w tej sferze, z tego ponad 85% to bezpośrednie 

wydatki gospodarstw domowych (opublikowane przez GUS dane Narodowego Rachunku Zdrowia).
 - transport, ciepło, woda, utrzymanie budynków, odpady - od kilkunastu lat w Tarnowie o te usługi dla mieszkańców dbają spółki 

„nadzorowane właścicielsko” przez miasto.

Uprzejmie dziękujemy za wypełnienie ankiety

Wypełnione ankiety można dostarczyć do sekretariatu Cen-
trum Spraw Społecznych UMT (ul. Goldhammera 3, pok. 311) lub 
do Kancelarii Głównej UMT (ul. Nowa 4, parter).
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W  czerwcu w  Kotłasie, 
mieście partnerskim 
Tarnowa, przebywali 

przedstawiciele miasta z  za-
stępcą prezydenta Henrykiem 
Słomką-Narożańskim na czele. – 
Nieopodal Kotłasu na cmentarzu 
w tajdze, gdzie leżą Polacy, posta-
wiliśmy katolicki krzyż. W imieniu 
Prezydenta Tarnowa Ryszarda 
Ścigały złożyliśmy wieniec, zapa-
liliśmy świece.

Pier wsz ym prz ystankiem 
w  drodze do odległego Kotłasu, 
miasta leżącego na północy Rosji w obwo-
dzie archangielskim, był Sankt Petersburg. 
Tam tarnowianie spotkali się z  Konsulem 
Generalnym RP. Rozmowy dotyczyły kon-
taktów z Polonią, wymiany młodzieży oraz 
współpracy regionów i miast partnerskich.

Następnego dnia, z  Kotłasu delega-
cja udała się w  głąb tajgi do Priwodiny, 

gdzie postawiono krzyż, złożono kwiaty, 
zapalono znicze. Po powrocie odbyły się 
rozmowy z  Kotłaską Polonią o  wymianie 
młodzieży obu miast, o  możliwościach 
wymiany artystów malarzy i fotografików 
oraz zorganizowaniu wspólnego pleneru.

Kolejnego dnia, już tradycyjnie, zło-
żono kwiaty na grobach Polaków na 

cmentarzach w Dok i Makaricha. 
– Zapaliliśmy też świecie na sym-
bolicznym pomniku Eugeniusza 
Bodo, wybitnego polskiego aktora 
– wspomina prezydent Słomka-
Narożański. 

Przeprowadzone zostały roz-
mowy z przewodniczącą Zarządu 
Rejonu Kotłas na temat możli-
wości współpracy ze starostwem 
tarnowskim, co byłoby rozszerze-
niem współpracy miast na region. 
Cykl oficjalnych spotkań dopełniły 
rozmowy z merem Kotłasu, depu-

towanymi Rady Miasta Kotłas oraz depu-
towanymi Rady Obłastii Archangielskiej. 
– Konsul RP Wojciech Cholewiński pod-
sumowując współpracę Tarnowa i  Kotłasu 
podziękował całemu społeczeństwu naszego 
miasta za wspieranie Polonii i utrzymywanie 
aktywnych kontaktów – powiedział prezy-
dent Słomka-Narożański. 

Od 1 lipca za parkingi w strefie płatnego parkowania w Tar-
nowie odpowiadają Targowiska Miejskie. Zmieniły się 
stawki za parkowanie, nie zmienione są godziny płatnego 

parkowania oraz sam system kart parkingowych, chociaż wkrótce 
płacić będzie można też za pomocą sms. Nie została poszerzona 
strefa płatnego parkowania. 

Pracownicy Targowisk Miejskich wraz z pracownikami przejętymi 
z  byłego TZDM pobierać będą opłaty za parkowanie, kontrolować 
kierowców i  nakładać kary tym, którzy nie będą mieli ważnej karty 
parkingowej. – Przede wszystkim chcemy uszczelnić strefę parkowania 
poprzez zwiększenie kontroli, co jest możliwe dzięki powiększeniu liczby 
pracowników przeznaczonych do tego zadania – mówi dyrektor Targowisk 
Miejskich Jacek Chrobak. 

Miasto planuje ułatwienia dla kierowców polegające na możli-
wości opłaty parkingowej za pomocą sms. – Planujemy wprowadzić 
ten system jeszcze w  tym roku – mówi zastępca prezydenta Tarnowa, 
Henryk Słomka-Narożański. – Będzie działał na analogicznej zasadzie, 
jak funkcjonujący już w tarnowskim MPK. 

Tradycyjne karty parkingowe kierowcy będą mogli kupować w pu-
blicznych punktach sprzedaży na terenie Tarnowa. 

Z wizytą w Kotłasie

Z pomocą dla Poldimu
Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z  firmą 

Poldim w zakresie pomocy dla zwalnianych pracow-
ników tej firmy. Kontakt ze spółką został nawiązany 
natychmiast po uzyskaniu informacji o  możliwych 
zwolnieniach grupowych.

Być może część zwalnianych pracowników tarnow-
skiej spółki znajdzie pracę w podkarpackim Budomexie, 
który wyraził zainteresowanie zatrudnieniem części pra-
cowników Poldimu. Firma ta przyjęła również zaproszenie 
tarnowskiego PUP-u do udziału w XIX Targach Pracy, pod-
czas których będzie prezentować wolne miejsca pracy na 
stanowiska: cieśla, zbrojarz, operator żurawia wieżowego, 
inżynier budowy, kierownik budowy (w sumie ponad 220 
miejsc pracy).

Pracownicy PUP-u przygotowali również 200 ankiet 
skierowanych do pracowników Poldimu mających na 
celu zbadanie ich sytuacji pod kątem potrzeb i oczekiwań 
związanych z zatrudnieniem na lokalnym rynku pracy. Ma 
ona na celu przygotowanie projektu programu aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych.

Dodatkowo, PUP, wspólnie z WYG International i Woje-
wódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, opracował program 
wsparcia dla tarnowskiego zakładu. W skład pakietu wejdą 
m. in. indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne 
poradnictwo psychologiczne, kursy zawodowe (pracownik 
kancelaryjny, pracownik księgowości z  obsługą progra-
mów IT, operator koparko-ładowarki, opiekun domowy, 
diagnosta samochodowy, telemarketer/ telewindykator) 
oraz warsztaty poszukiwania pracy i usługi pośrednictwa 
pracy a także staże zawodowe.

Kierowco! Zmiany!

Nowe stawki za karty parkingowe:
05, h – 1 zł
1 h – 2 zł
2 h – 4,20
3 h – 6,80
Każda następna godzina – 2 zł (+6,80)
Całodniowa karta – 14 zł
Strefa obowiązuje:
poniedziałek-piątek od 8.00 do 18.00
sobota od 8.00 do 15.00
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Piłka nożna

Gol 2012 - Tarnowska Wakacyjna Szkoła 
Techniki Piłkarskiej
16 - 20 lipca (od poniedziałku do piątku)
godz. 9.00 - 14.00
Miejsce: KCEM Kana, Pałac Młodzieży – 
hala sportowa lub boisko rekreacyjne, 
tarnowskie orliki lub inne obiekty piłkarskie 
miasta Tarnowa
Organizator: KCEM „Kana”, ul. Mościckiego 
12, 33-100 Tarnów, tel. 14 688 81 11

Piłka nożna – turnieje 

19 lipca – dzieci do rocznika ‘96
26 lipca – dzieci do rocznika 2000
31 lipca – dzieci do rocznika 2002
godz. 9.00 – 14.00
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy „Tar-
novia”, ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów, 
tel. 608 717 277

Wakacje z Iskrą

3, 5, 10, 12, 17, 19 lipca 
godz. 09.00 – 14.00
Miejsce: Obiekty sportowe KS „ISKRA”, 
ul. Krzyska 116
Organizator: Klub Sportowy „Iskra”, 
ul. Krzyska 116, 33-100 Tarnów, 
tel. 600 142 894

Piłkarski Mini Mundial 2012

2 - 6 lipca 
godz. 10.00 – 14.00
Miejsce: Boiska treningowe KS „ZKS Unia” 
Tarnów
Boisko piłkarskie przy ZSS ul. Zbylitowska 7
Organizator: KS „ZKS Unia” Tarnów,
ul. Traugutta 5a, 33-101 Tarnów, 
tel. 14 633 19 63

Futsal

Mini Mundial - turniej futsalowy dla drużyn 
podwórkowych w kat. szkoła podstawowa 
i gimnazjalna
4 - 10 lipca 
godz. 10.00- 13.00
Miejsce: Boisko ze sztuczną nawierzchnią, 
ul Wojska Polskiego 24, TOSiR
Organizator: ul. Gumniska 25,
33-100 Tarnów, tel. 14 622 07 10

Młodzieżowa Liga Letnia U-16 i U-14 
o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa
4, 11, 18, 25 lipca 
godz. 10.00 – 17.00
05, 12, 19, 26 lipca 
godz. 10.00 – 13.30
Miejsce: Obiekty sportowe „Orlik”, os. 
Zielone 
TTS FUTAR
Organizator: ul. Westerplatte 12/84, 
33-100 Tarnów, tel. 790 778 862

Tenis nożny

Turniej tenisa nożnego dla dzieci i  mło-
dzieży
18 lipca 
godz. 8.30 – 12.30
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy „Tar-
novia”, ul. Bandrowskiego 9, 
33-100 Tarnów, tel. 608 717 277

Tenis stołowy

2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 
30 lipca 
godz. 10.00 – 13.00
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy „Tar-
novia”, ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów, 
tel. 504 701 880

Tenis stołowy –  
turniej dla dziewcząt i chłopców

16 lipca 
godz. 9.45
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy „Tar-
novia”, ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów, 
tel. 504 701 880

Tenis ziemny

Otwarte zajęcia z tenisa i tenisa ziemnego 
dla dzieci i młodzieży
2 - 31 lipca (zajęcia od poniedziałku do 
piątku)
godz. 9.00 – 12.00
Miejsce: Korty Tarnowskiego Klubu Teniso-
wego, ul. Romanowicza 1A
Organizator: Tarnowski Klub Tenisowy, ul. 
Elektryczna 2, 33-100 Tarnów,
tel. 601 474 148

Turnieje mini tenisa i tenisa ziemnego dla 
dzieci i młodzieży
14, 28 lipca 
godz. 9.00 – 19.00
Miejsce: Korty Tarnowskiego Klubu Teniso-
wego, ul. Romanowicza 1A
Organizator: Tarnowski Klub Tenisowy, ul. 
Elektryczna 2, 33-100 Tarnów,
tel. 601 474 148

Szachy

Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży
7, 21, lipca 
godz. 10.00
zapisy od godz. 8.30
Miejsce: Sala Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich przy Parafii bł. Karoliny
Organizator: Parafialny Uczniowski Klub 
Sportowy „Karolina” przy Parafii Bł. Karoliny 
w Tarnowie, ul. M. Dąbrowskiej 41,
33-100 Tarnów, tel. 14 624 22 11

Wspinaczka sportowa

2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 lipca 
godz. 12.30 – 15.30
3, 5, 10, 12, 17, 19 lipca 2012 r.
godz. 10.00 – 13.00
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy „Tar-
novia”, ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów, 
tel. 605 301 431

Zawody we wspinaczce sportowej dla 
dziewcząt i chłopców w kat. do 12, do 15 
lat oraz powyżej 15 lat
13 lipca 
godz. 12.30 
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy „Tar-
novia”, ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów, 
tel. 605 301 431

Wspinaczka sportowa

2-5, 16-20, 23-27, 30-31 lipca 
godz. 9.00 - 12.00
Miejsce: Hala sportowa TOSiR, 
ul. Krupnicza 8a
Organizator: TOSiR, ul. Gumniska 25,
33-100 Tarnów, tel. 14 622 07 10

Piłka siatkowa

2, 4, 06, 09, 11, 16, 20, 25, 27 lipca 
godz. 09.00 – 12.00

Wakacje ze sportem i kulturą
Lato w mieście
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Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy „Tar-
novia”, ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów, 
tel. 664 064 559

Piłka siatkowa –  
turniej dziewcząt i chłopców

11 lipca 
godz. 8.30 – 12.30
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy „Tar-
novia”, ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów, 
tel. 664 064 559

Strzelectwo sportowe

3, 5, 10, 12, 17, 24, 26, 31 lipca 
godz. 10.00 – 13.00
Miejsce: Strzelnica LOK w Tarnowie, 
ul. Krzyska 17A
Organizator: Tarnowski Klub Strzelecki 
LOK, ul. Krzyska 17A, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 621 87 21

Karting

4 - 6 lipca
Miejsce: Tor Kartingowy Speer Race, ul. Ko-
chanowskiego 30 hala 6 - teren Zakładów 
Mechanicznych
Organizator: Tarnowskie Towarzystwo 
Sportowo-Kulturalne „K-Team”
ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, 
tel. 601 791 990

Wakacyjne zawody kartingowe z  cyklu 
Karting Summer Cup 2012
8 lipca 
Miejsce: Tor Kartingowy Speer Race, ul. Ko-
chanowskiego 30 hala 6 - teren Zakładów 
Mechanicznych
Organizator: Tarnowskie Towarzystwo 
Sportowo-Kulturalne „K-Team”
ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, 
tel. 601 791 990

Karate

2-5, 16-20, 23-27, 30-31 lipca
godz. 10.00 - 13.00
Miejsce: Hala sportowa TOSiR, 
ul. Krupnicza 8a
Organizator: TOSiR, ul. Gumniska 25, 
33-100 Tarnów, tel. 14 622 07 10

Pływanie

Pływalnia letnia za złotówkę – uczniowie 
tarnowskich szkół za okazaniem ważnej 
legitymacji szkolnej
Każdy wtorek miesiąca lipca 
godz. 10.00 - 19.00

Miejsce: Pływalnia letnia na Górze św. 
Marcina oraz pływalnia letnia w Tarnowie 
- Mościcach
Organizator: TOSiR, ul. Gumniska 25, 33-
100 Tarnów, tel. 14 622 07 10

Pływalnia kryta Park Wodny za złotówkę – 
uczniowie tarnowskich szkół za okazaniem 
ważnej legitymacji szkolnej
Każdy poniedziałek, środa i  czwartek 
miesiąca lipca 
godz. 13.00 - 18.00
Miejsce: Pływalnia kryta Park Wodny, 
ul. Piłsudskiego 30
Organizator: TOSiR, ul. Gumniska 25, 
33-100 Tarnów, tel. 14 622 07 10

Brydż

2, 9, 16, 23, 30 lipca 
godz. 16.30 - 22.00
Miejsce: Dom Studenta PWSZ, ul. Słowac-
kiego 7
Organizator: Tarnowski Związek Brydża 
Sportowego, ul. Ks. Kmiecika 18A, 
33-100 Tarnów, tel. 692 443 669

Amatorskie czwartki

5, 12, 19, 26 lipca 
godz. 16.30 - 21.00
Miejsce: Dom Studenta PWSZ, ul. Słowac-
kiego 7
Organizator: Tarnowski Związek Brydża 
Sportowego, ul. Ks. Kmiecika 18A, 33-100 
Tarnów, tel. 692 443 669

Akademia kaneńska

2-6 lipca 
godz. 9.00-14.00
Miejsce: KCEM Kana, obiekty sportowo-
rekreacyjne miasta Tarnowa
Organizator: KCEM „Kana”, ul. Mościckiego 
12, 33-100 Tarnów, tel. 14 688 81 11

Olimpiada sportowa

Wakacyjna Olimpiada Sportowa dla dzieci 
z półkolonii oraz grup zorganizowanych
12, 18 lipca 
godz. 10.00 – 13.00
Miejsce: Obiekty sportowe TOSiR przy ul. 
Wojska Polskiego (w przypadku niesprzy-
jającej pogody hala TOSiR, ul. Krupnicza 8a)
Organizator: Międzyszkolny Klub Sporto-
wy „Pałac Młodzieży”, ul. J. Piłsudskiego 24, 
33-100 Tarnów, tel. 14 621 15 41

Wędrowny obóz kolarski

Wędrowny Obóz Kolarski tarnowskiej mło-
dzieży po Warmii i Mazurach

7-28 lipca
Miejsce: Warmia, Mazury
Organizator: ZHP Chorągiew Krakowska – 
Hufiec Tarnów, ul. Konarskiego 17, 
33-100 Tarnów, tel. 508 228 859

W  okresie wakacji istnieje możliwość ko-
rzystania z boiska ze sztuczną trawą przy 
Zespole Szkół Sportowych, ul. Zbylitowska 
7, po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z dyrekcją szkoły, tel. 14 633 15 17.

Wakacje z Pałacem Młodzieży

Miejsce: Pałac Młodzieży
Organizator: Pałac Młodzieży, ul. J. Piłsud-
skiego 24, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 621 15 41, 622 03 85

Warsztaty rekreacyjno-sportowe 
dla uczniów szkół podstawowych:
zajęcia integracyjne, olimpiada spor-
towa, zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
judo, wspinaczka sportowa, zajęcia na 
basenie, gry i zabawy na boiskach PM 
i w Parku Strzeleckim, lekcje gry w ko-
szykówkę, lekcje gry w  piłkę ręczną, 
tenis ziemny, tenis stołowy, strzelnica 
sportowa, aerobik, lekcje tańca, wy-
cieczki (Kopalnia soli Bochnia, Jamna, 
Plichty, Klikowa, rezerwat „Debrza”, 
las „Kruk”, Las Lipie, Góra św. Marcina, 
zwiedzanie zabytków Tarnowa, zwie-
dzanie teatru.

I termin
2 lipca do 6 lipca 2012 r.
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 8.00 – 16.00
II termin
3 lipca do 13 lipca 2012r.
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 8.00 – 16.00
III termin
16 lipca do 20 lipca 2012r.
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 8.00 – 16.00
IV termin
23 lipca do 27 lipca 2012r.
(zajęcia od poniedziałku do piątku)
godz. 8.00 – 16.00

Młodzież gimnazjalna i starsza - warsztaty 
ceramiki artystycznej, 
16 lipca do 20 lipca 
23 lipca do 27 lipca 
godz. 12.00 – 14.00

Młodzież gimnazjalna i starsza - warsztaty 
fotograficzne
2 lipca do 13 lipca 
16 lipca do 27 lipca 
godz. 11.00 – 13.00
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Młodzież gimnazjalna i starsza -warsztaty 
informatyczne „Różne sposoby tworzenia 
prezentacji multimedialnych”
2 lipca do 6 lipca 2012r.
godz. 10.00 – 12.00

Młodzież gimnazjalna i starsza - warsztaty 
„Nie bądź kopciuszek – uszyj sobie ciuszek”, 
2 lipca do 13 lipca 
godz. 16.30 – 19.30
16 lipca do 27 lipca 
godz. 11.00 – 14.00

Plener malarski dla młodzieży i dorosłych
13 lipca do 23 lipca 
godz. 9.00 – 13.00

Tarnowianie mogą w  okresie 
wakacyjnym korzystać również z miej-
skich „Orlików”. Rezerwacji można 
dokonywać :

- boisko na os. Zielonym – bezpo-
średnio u animatorów na boisku. Orlik 
jest czynny siedem dni w  tygodniu 
w godz. 15-20,

- boisko przy SP nr 5 - bezpo-
średnio u  animatorów na boisku. 
Godziny otwarcia „Orlika” znajdują się 
na drzwiach wejściowych szkoły oraz 
na tablicy informacyjnej na samym 
boisku, 

- boisko przy IV LO – bezpośred-
nio u  animatorów na boisku. Orlik 
jest czynny siedem dni w  tygodniu 
w godz. 10-22.

TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY

Cykl koncertów Jazzowy Rynek - 5-letni 
festiwal jazzu tradycyjnego

6, 13, 20 lipca 
godz. 19-22
Miejsce: tarnowski Rynek
Organizator: Tarnowskie Centrum Kultury 
oraz Stowarzyszenie Leliwa
Wystąpią zespoły:
6.07. - Ragtime Banjo Band, Five O’Clock 
Orchestra, Jazz Band Ball Orchestra& Joyce 
Lyle (USA)
13.07. - Old Boys Band, Dixi Company, 
Revival Swing Band (Czechy)
20.07. – Old Times, Leliwa Jazz Band, 
Wojtek Karolak Trio
 

KINO MARZENIE

Najciekawsze wybrane propozycje na 
wakacje
6.07. – 2.08. - EPOKA LODOWCOWA 4: 
Wędrówka kontynentów, 
reż. S.Martino, M.Thurmeier (prod. USA , 
film animowany w wersji 3D, b/o)

rozrywka dla widzów w każdym wieku
20.07.- 16.08. – PROMETEUSZ reż. R.Scott 
(prod. USA, film w wersji 3D, od lat 15)
najnowszy, oczekiwany z ogromnym zain-
teresowaniem film Ridley’a Scotta

Tarnowski Teatr

1. Warsztaty teatralne - „Słońce w teatrze” 
-  I tura od 2 do 9 lipca , pokaz warsztatów 
9 lipca
- II tura od 20 do 28 sierpnia, pokaz warsz-
tatów 28 sierpnia
 2. Opera „Agatka, czyli przyjazd Pana” - 15 
lipca o godz. 19.00
 3. Warsztaty tańca latynoskiego
I  GRUPA 4, 11,18,25 lipca  (środy),  godz. 
19.00 - 21.00
II GRUPA 5, 12,19,26 lipca (czwartki), godz. 
20.00 – 22.00
koszt miesięcznego kursu – 80 zł
Zainteresowanych  kursem  tańca prosimy 
wysyłać zgłoszenia (zawierające dane kon-
taktowe) na adres sekretariat@teatr.tarnow.
pl.  Szczegółowe  informacje    dostępne  są 
w sekretariacie teatru
  

BWA Galeria Miejska 

Abecadło sztuki
Bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci 
w wieku 5 - 8 lat
W  każdą ostatnią sobotę miesiąca, 
o godz. 9.30

28 lipca: Uwaga! Christo zapakował most!
25 sierpnia: Ruchome obrazy. Fotografia 
początkiem filmu

Udział tylko po wcześniejszym zapisaniu, 
ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenia 
przybycia dzieci należy zgłaszać do środy 
poprzedzającej warsztaty: biuro@gm.tar-
now.pl, 14 688 88 20
W razie niepotwierdzenia miejsce prze-
pada.
Czas trwania: 1,5 godziny
Galeria zapewnia pełną opiekę nad dziećmi 
oraz wszystkie potrzebne materiały

Wakacje 
z Miejską Biblioteką Publiczną

Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
ul. Staszica 6
Wakacje w kraju faraona – gry i zabawy 
interaktywne z  wykorzystaniem technik 
multimedialnych
wtorki, czwartki, godz. 11.00
Dział Informacyjno-Wydawniczy, 
ul. Krakowska 4
 TTT - Tropiciele Tajemnic Tarnowa - wa-
kacyjna zabawa edukacyjna 

 W każdy poniedziałek w Galerii Niebieskiej. 
Uczestnicy zabawy - Tropiciele otrzymują 
zadanie do wykonania.  Zajęcia przewidują 
pracę indywidualną lub zespołową 

Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27
W  krainie gier i  zabaw – zajęcia dla 
dzieci (gry i  zabawy multimedialne, 
projekcje filmów video, układanie puz-
zli, gry planszowe, malowanie koloro-
wą kredą na płytach chodnikowych)  
wtorki, godz. 11.00 - 13.00

Kompozycje z  kółek- zajęcia dla dzieci 
z wykorzystaniem techniki origami.
czwartki, godz. 11.00 –13.00
Spotkania z bajką – głośne czytanie bajek 
dla dzieci najmłodszych
piątki, godz. 11.00 – 13.00

Filia nr 9, ul. Krzyska 116
Papierowe fantazje - blok zabaw plastycz-
nych dla dzieci do lat dwunastu 

Filia nr 13, ul. Starodąbrowska 4
  Mały wielki świat - zajęcia plastyczno-
edukacyjne dla dzieci i młodzieży z okazji 
Roku Korczaka

Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a 
Dzień książki – czytanie baśni, zabawa 
w teatrzyk kukiełkowy, przedstawiający ba-
śniowe postacie, szukanie ukrytego skarbu, 
rozszyfrowywanie alfabetu Morse’a, two-
rzenie „starych” map, wyprawa w poszuki-
waniu smoka i miecza oraz turniej zagadek  
 
Mini olimpiada – gimnastyka dla smyka - 
konkursy i zabawy sprawnościowe – zespo-
łowe (tunel, labirynt, tor przeszkód i taniec 
na Twisterze, gra w Scrabble)
 
Dzień kosmicznych odkryć - zabawa wo-
kół biblioteki polegająca na obserwowaniu  
i poznawaniu przyrody połączone z zaję-
ciami manualnymi
 
Zabawy ze sztuką - w  trakcie zajęć 
dzieci zapoznają się z  historią sztuki, 
najsłynniejszymi twórcami i  ich dzie-
łami dzięki wirtualnej podróży do naj-
większych muzeów świata dostępnych 
poprzez Internet 
Zajęcia odbywać się będą codziennie, godz. 
11.00 - 13.00

Filia nr 18, ul. Romanowicza 38
Zostań rycerzem króla Artura – warsztaty 
o charakterze edukacyjnym, których celem 
jest zapoznanie uczestników zajęć z histo-
rią rycerstwa średniowiecznego
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Podsumowano pierwszą edycję 
„Doby dla kultury” – ciekawej inicjaty-
wy tarnowskich instytucji kulturalnych. 
W ciągu 24 godzin z ich oferty skorzysta-
ło ponad 1300 osób.

Muzeum Okręgowe, Teatr im. L. Sol-
skiego, Galeria Miejska BWA, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Tarnowskie Centrum 
Kultury, Centrum Sztuki Mościce oraz Cen-
trum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej nie 
tylko przygotowały specjalne atrakcje dla 
odwiedzających, ale pokazały również jak 
na co dzień funkcjonują „od kuchni”. Chętni 
mogli również zwiedzić siedzibę radia RDN 
Małopolska, galerię Polskiego Związku 
Artystów Plastyków oraz zobaczyć kolekcję 

zabytkowych powozów w  Klikowej. - Po-
mysł, który narodził się na posiedzeniu Rady 
Kultury, okazał się strzałem w  dziesiątkę. 
Frekwencja również przerosła nasze oczeki-
wania – przecież to dopiero pierwsza edycja. 

Chcemy w ten ciekawy sposób aktywizować 
mieszkańców miasta i  okolic. Wiele osób, 
które zdecydowały się poświęcić czas na od-
wiedzenie instytucji kultury zrobiło to po raz 
pierwszy w życiu. Już pracujemy nad kolejną 
odsłoną akcji – podkreśla dyrektor Wydziału 
Kultury UMT Marcin Sobczyk.

Zwiedzanie nie było jedyną atrakcją. 
Najbardziej aktywni uczestnicy, którzy 
odwiedzili najwięcej lokalizacji, otrzymali 
nagrody ufundowane przez instytucje bio-
rące udział w akcji. Gadżety, wydawnictwa, 
zaproszenia, bilety, koszulki itp. powędro-
wały do 24 osób. „Doba dla kultury” została 
zorganizowana z okazji Światowego Dnia 
Rozwoju Kultury.

Tarnowska kultura skuteczna w po-
zyskiwaniu środków zewnętrz-
nych na projekty i przedsięwzięcia 

kulturalne. Tarnowski teatr zrealizuje 
projekt „Tarnów stolicą komedii”, a Ga-
leria Miejska BWA m.in. cztery wystawy 
inaugurujące jej działalność w  nowej 
siedzibie. Nasze instytucje potrafią ge-
nerować bardzo dobre projekty, potrafią 
pisać świetne wnioski dostrzegane i wy-
soko oceniane zarówno w Ministerstwie 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, jak 
i  Urzędzie Marszałkowskim – mówi za-
stępca prezydenta Dorota Skrzyniarz.

Ciekawie zapowiada się projekt tar-
nowskiego teatru. „Tarnów stolicą komedii” 
to m.in. przegląd spektakli komediowych 
teatrów nieinstytucjonalnych, przegląd 
spektakli komediowych grup studenc-
kich, spektakle promujące Ogólnopolski 
Festiwal Komedii „Talia” na terenach mniej-
szych miejscowości oraz sam festiwal, na 
którym zostanie zaprezentowany wybrany 
w trakcie przeglądu jeden spektakl teatru 
nieinstytucjonalnego i jeden spektakl gru-
py studenckiej. Nie zabraknie oczywiście 
spektakli teatrów zawodowych. 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego (MRPO). Całe przedsięwzięcie 
kosztować będzie ponad dwa mln zł. MRPO 
dołoży prawie milion zł. – Nie było łatwo 
zdobyć wsparcie na ten projekt. Konkurencja 
była spora, trzeba było się wykazać projektem 
o  zasięgu ponadregionalnym. Pokazać coś 
nowego i  zapewnić promocje Małopolski 
i miasta. Do współpracy zaprosiliśmy Teatr im. 

Juliusza Osterwy w Lublinie, Teatr im. Stefana 
Jaracza w Olsztynie, Teatr Polski w Bydgoszczy 
oraz Teatr Polskiwe Wrocławiu – dodaje wice-
prezydent Dorota Skrzyniarz.

- Celów, które chcemy osiągnąć jest kil-
ka. To przede wszystkim wsparcie twórczości 
teatrów nieinstytucjonalnych, promocja mia-
sta i Małopolski jako stolicy komedii, a także 
popularyzacja teatru jako sposobu spędzania 
wolnego czasu - mówi dyrektor tarnowskiej 
sceny Rafał Balawejder. 

BWA - Galeria Miejska z myślą o nowej 
siedzibie w Parku Strzeleckim przygotowa-
ło projekt „Czego oczy nie widzą, tego sercu 
nie żal. Cykl wystaw sztuki współczesnej 
artystów międzynarodowych odnoszący 
się do dziedzictwa kultury Małopolski”. 
Na lata 2012 – 2014 zaplanowano cztery 
wystawy oraz wydarzenia towarzyszące: 

edukacyjne, koncerty, wydawnictwa, filmy. 
Wartość projektu to ponad 700 tys. zł, z cze-
go prawie 370 tys. pochodzi Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dwa projekty „miękkie” tarnowskiego 
BWA znalazły uznanie także w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymu-
jąc dofinansowanie - „Zapnij płaszcz. O tym, 
jak dworzec organizuje doświadczenie” (20 
tys. zł z MKiDN) oraz „Sen jest drugim życiem” 
(70 tys. zł dofinansowania). - Pierwszy z nich 
kierowany jest do tarnowskich licealistów, do-
tyczy subkultur i ich wpływu na kształtowanie 
kultury wysokiej. Drugi z kolei to wystawa, 
która będzie częścią składową 9. Festiwalu 
Sztuki ArtFest im. Bogusława Wojtowicza. 
Jej motywem przewodnim będą podróże 
pociągiem i sny– mówi dyrektor BWA Galerii 
Miejskiej Ewa Łączyńska-Widz.

24 godziny z kulturą

Teatr i BWA z unijnym dofinansowaniem
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W  tarnowskich szkołach nauka 
języków obcych stoi na wy-
sokim poziomie. – To godne 

uznania, że tak duża liczba ciekawych 
i  zróżnicowanych form kształcenia języ-
kowego składa się na ofertę tarnowskich 
szkół – mówi zastępca prezydenta 
Tarnowa Krystyna Latała. – Uczniowie 
mają duży wybór nie tylko jeśli chodzi 
o angielski, ale także niemiecki, francuski, 
rosyjski, hiszpański i włoski. 

Rzeczywiście. Edukacja językowa 
zaczyna się już w tarnowskich przedszko-
lach. Funkcjonują szkoły dwujęzyczne, są 
klasy przygotowujące do międzynarodowej 
matury. Klasy uczestniczą w wymianie mię-
dzynarodowej i europejskich programach, 
współpracują z instytucjami i szkołami eu-
ropejskimi. W mieście organizowane są dni 
kultur językowych. Uczniowie biorą udział 
w ogólnopolskich testach i językowych zie-
lonych szkołach. Organizowane są konkursy 
językowe i artystyczne, np. piosenki francu-
skiej czy anglojęzycznej, formy teatralne, 
konkursy recytatorskie, egzaminy certyfi-
kujące znajomość języka. Realizowane są 
indywidualne oraz innowacyjne programy 
nauczania. Efektem są znakomite wyniki 
nauczania, jedne z najlepszych w Małopol-
sce oraz liczni laureaci olimpiad językowych.

Angielski
Nauczanie angielskiego popularne 

już w  tarnowskich przedszkolach, konty-

nuowane jest w szkołach podstawowych. 
Ciekawą ofertę mają zwłaszcza SP 3, 4 
i  11. Na wyższym poziomie w  nauczaniu 
angielskiego prym wiedzie ZSO nr 2 
z dwujęzycznym gimnazjum i licealną klasą 
Pre – IB przygotowującą do międzynaro-
dowej matury. Pierwsza taka matura już 
w przyszłym roku. Warto przypomnieć, że 
pod względem wyników nauczania gim-
nazjum to zajęło 2 miejsce w Małopolsce 
tuż po słynnym, krakowskim gimnazjum 
Ojców Pijarów. 

Niemiecki
Język niemiecki jest drugim w kolejności 

wybieranym językiem zachodnim. Warto 
podkreślić współpracę tarnowskich szkół 
z Instytutem Goethego oraz działającym od 
2007 roku Małym Centrum Bibliotecznym im. 
Goethego. Szczególne osiągniecia mają w tym 
zakresie XVI LO oraz Gimnazjum nr 9 w Zespole 
Szkół Sportowych. Uczniowie tarnowskich 
szkół przygotowywani są też do egzaminów 
państwowych FIT 1 i FIT 2 oraz egzaminu 
certyfikującego. Ze szkołami niemieckimi stale 
prowadzona jest wymiana uczniów. 

Francuski
Z kolei IV LO z ZSO nr 1 oraz krzyskie 

Gimnazjum nr 6 realizują innowacyjny 
program nauczania francuskiego, przygo-
towujący do egzaminu DELF. „6” ma także 
podpisaną umowę z  Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Tarnowie w zakresie 
nauczania języka francuskiego. 

I to właśnie PWSZ na początku czerwca 
zorganizowała Tarnowskie Dni Języka i Kul-
tury Francuskiej. – W moim odczuciu okaza-
ły się one przede wszystkim wielkim świętem 
młodości. Myślę zarówno o  uczniach szkół 
podstawowych, gimnazjów, liceów Tarnowa 
i okolic, jak i o studentach PWSZ w Tarnowie. 
Pokazali się oni z jak najlepszej strony dopeł-
niając i  ubarwiając poważne wystąpienia 
swoich nauczycieli i wykładowców – mówi 
prorektor ds. Współpracy i Rozwoju PWSZ 
w Tarnowie Wacław Rapak.

- Tarnowskie szkoły dbają o atrakcyjne 
metody i poziom nauczania języków obcych. 
Służy temu wymiana międzynarodowe, 
warsztaty, seminaria językowe, projekty ar-
tystyczne. Wszystko to z oczywistą korzyścią 
dla uczniów – podsumowuje prezydent 
Latała. 

Tarnów językami stoi

Od nowego roku akademickiego 
w  Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Tarnowie funkcjo-

nował będzie Instytut Sztuki. Urucho-
mione zostaną w nim dwa nowe kierunki 
artystyczne: grafika oraz wzornictwo. Tuż 
po czerwcowej, pozytywnej decyzji Pań-
stwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na 
oba nowe kierunki oficjalnie ruszył nabór. 

Po latach starań i przy zaangażowaniu 
wielu ludzi na czele z prezydentem Tarnowa 
Ryszardem Ścigałą, posłanką Urszulą 
Augustyn, zastępcą prezydenta Krystyną 
Latałą oraz rektorem PWSZ Stanisławem 
Komornickim udało się uruchomić Instytut 
Sztuki. – Cieszę się, bo to i moja idea, i duża 
praca – mówi posłanka Augustyn. – Uzy-
skanie pozytywnej decyzji PKA wymagało 
m.in. wcześniejszego przekonania do tego 
pomysłu ministrów edukacji oraz kultury, wie-
lu koronkowych i konsekwentnych działań. 

- Nie mam wątpliwości, że Instytut Sztuki 
podniesie rangę uczelni, nobilituję ją. Tym sa-
mym podniesie to atrakcyjność miasta, jako 
ośrodka studenckiego – ocenia prezydent 
Tarnowa Ryszard Ścigała. – To naprawdę 
wielkie osiągnięcie i dla uczelni, i dla miasta.

Realizacja obu nowych kierunków 
prowadzona będzie przy współpracy, pod 
patronatem i z udziałem kadry z Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie. Studenci uzy-
skają licencjat i możliwość kontynuacji stu-
diów magisterskich na krakowskiej uczelni. 

- Instytut Sztuki pozwala absolwentom 
Zespołu Szkół Plastycznych w  Tarnowie na 
naturalną kontynuację nauki, bez koniecz-
ności opuszczania miasta – podkreśla 
dodatkowe korzyści zastępca prezydenta 
Tarnowa Krystyna Latała. – Dzięki nowym 
kierunkom jeszcze pełniej wykorzystana bę-
dzie znakomita, nowoczesna baza „Plastyka”, 
jego kadry o wysokich kwalifikacjach.

Oferta Instytutu Sztuki nie jest za-
mknięta. Już teraz planowane jest jej po-
szerzenie o dwa nowe kierunki artystyczne, 
dla których bazą byłby tarnowski Zespół 
Szkół Muzycznych. Mowa o  kierunkach: 
instrumentalistyka oraz kompozycja i  in-
terpretacja muzyki jazzowej. Byłyby one 
stworzone w  oparciu o  kadrę naukową 
dwóch znakomitych uczelni: Akademii 
Muzycznej w Katowicach oraz Krakowie.

Instytut Sztuki stał się faktem
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Pozytywnie zakończył się nabór do 
tarnowskich przedszkoli, w  tym 
do nowego obiektu przy ulicy Ol-

szynowej. Od września 200 dzieciaków 
zapełni osiem oddziałów tego najnowo-
cześniejszego w Tarnowie przedszkola. 
Obecnie w  placówce prowadzone są 
prace wykończeniowe, a   całość prac 

nadzorowana była przez urzędowe Cen-
trum Rozwoju z dyrektorem Krzysztofem 
Madejem na czele. 

- Bardzo dobrze oceniam pomysł wybu-
dowania przedszkola przy ulicy Olszynowej. 
Cieszę się z tej inwestycji – w miejscu rozwi-
jającej się części Tarnowa. Nasze miasto jest 
jednym z niewielu na edukacyjnej mapie 

Polski, które w sposób optymalny 
zaspokaja potrzeby w zakresie 
opieki przedszkolnej. Oferta, za-
równo placówek publicznych, jak 
i niepublicznych, jest bardzo bo-
gata i przyciąga maluchy nawet 
spoza Tarnowa – mówi posłanka 
Urszula Augustyn, jedna z  ini-
cjatorek budowy przedszkola.

Przedszkole przy Olszyno-
wej to przestrzenna, kolorowa, 
funkcjonalna, wybudowana 
nowoczesnymi technologiami, 
a zatem oszczędna, placówka.

- Przedszkolaki i  ich rodzice na pewno 
będą zadowoleni ze znakomitych warunków, 
a  miasto uzyskało wymierne oszczędności 
z likwidacji małych, nierentownych oddzia-
łów – mówi prezydent Tarnowa Ryszard 
Ścigała. – I co najważniejsze żadnemu dzie-
ciakowi nie zabrakło miejsca w tarnowskich 
przedszkolach. 

Zastępca prezydenta Tarnowa Krysty-
na Latała dodaje: – Wciąż jeszcze są wolne 
miejsca w Przedszkolu nr 7 przy ulicy Bema. 
Na wszelki wypadek jesteśmy też gotowi 
do uruchomienia dodatkowego oddziału 
w  przedszkolu przy ulicy Wilsona, ale nie 
ma zainteresowania rodziców. Tarnów pod 
tym względem w  pełni zaspokaja potrzeby 
mieszkańców. 

Oprócz dzieci, w przedszkolu przy Ol-
szynowej, jak również w 5 uruchomionych 
przy szkołach oddziałach przedszkolnych 
znalazły miejsce pracy kadry z przedszkoli, 
które zakończyły funkcjonowanie.

Łyk statystyki
Liczba uczniów niepełnosprawnych 

w tarnowskich szkołach w minionym roku 
szkolnym:

Szkoły ponadgimnazjalnej – 22
Gimnazja – 63
Szkoły Podstawowe – 94
Przedszkola – 38 

Tarnów jest jednym z  nielicznych 
miast w  regionie, które w  szero-
kim zakresie zaspokajają „specjal-

ne potrzeby edukacyjne uczniów”. 
W mieście funkcjonują klasy integra-

cyjne w  dwóch szkołach podstawowych 
(SP 3 i SP 9), w dwóch gimnazjach (G1 i G7) 
dwóch liceach ogólnokształcących (LO 
XIV i LO XX). Ponadto działa w Tarnowie 
integracyjna szkoła podstawowa nr 11, 
ciesząca się dużą popularnością oraz 
ogromnym uznaniem uczniów i  rodzi-
ców. W bieżącym roku szkolnym, w od-
powiedz na rosnące potrzeby w  tym 
zakresie, została po raz pierwszy urucho-
miona klasa dla dzieci autystycznych. 

 Integracja zaczyna się już w przed-
szkolach. W Tarnowie działają 4 przed-
szkola z oddziałami integracyjnymi: P1, P 
14, P 18 i P 35. Ponadto w Przedszkolu 18 
prowadzone jest wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka dla dzieci od momentu 
urodzenia. – Są to informacje, które warto 
znać i fakty, o których warto wiedzieć, nie 
tylko by z nich skorzystać, ale i docenić wysiłki 
miasta na rzecz integrujących działań oraz 
włączania dzieci z  problemami w  funkcjo-
nowanie społeczne – mówi zastępca prezy-
denta Tarnowa Krystyna Latała. 

Oprócz wymienionych tu działań sys-
temowych w klasach masowych otacza się 
szczególną i specjalistyczną opieka dzieci 

o specjalnych potrzebach m.in. poprzez za-
jęcia rewalidacyjne, kompensacyjne i socjo-
terapeutyczne. W określonych przypadkach 
prowadzi się też nauczanie indywidualne. 

Z  dużym sukcesem od pięciu lat 
funkcjonuje w  Tarnowie Zespół Szkół 
Specjalnych dla Niesłyszących i  Słabo 

Słyszących. Przyjmuje dzieci z całej Polski. 
Posiada wyspecjalizowaną kadrę i  osiąga 
bardzo dobre efekty kształcenia i  terapii. 
Ma bardzo wysoką pozycję na mapie tego 
typu szkół w kraju. 

W Tarnowie działa też Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy zapewniający 
mieszkańcom miasta i regionu możliwości 

edukacji, internat oraz opiekę fachowców 
nad dziećmi i młodzieżą z umiarkowanym 

i głębokim upośledzeniom umysłowym 
i ze sprzężeniami. W strukturach Ośrod-
ka działają warsztaty terapii zajęciowej 
dla osób dorosłych. To miejsce, gdzie 
ludzie integrują się, są docenieni, mogą 
się realizować artystycznie. Od 16 
lat rokrocznie odbywa się tu festiwal 
„Śpiewaj z Nami” dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej ze SOSW z całej Polski. 
Impreza ta ma już swoją tradycję i pozy-
cję. Podobną rangę ma organizowana od 
ośmiu lat przez CKU i OHP w Tarnowie 
Międzynarodowa Spartakiada Młodzie-
ży Niepełnosprawnej. 

Tarnów realizuje już od trzy lat pro-
gram bezpłatnych zajęć pływania dla 
niepełnosprawnych uczniów i młodzieży 

od 6-15 lat „Niepełnosprawny Sprawny 
w Wodzie”. 

– Należymy do tych nowoczesnych spo-
łeczeństw, które rozumieją, czują i  potrafią 
zadbać o specjalne potrzeby innych osób – 
podsumowuje prezydent Latała. – To jest 
mocny i  ważny aspekt działań tarnowskiej 
oświaty. 

Szeroka integracja

Przedszkole jak spod igły 
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Pałac Młodzieży jest miejscem, bez 
którego trudno sobie wyobrazić 
Tarnów, co jest zrozumiałe biorąc 

pod uwagę, że dopiero co obchodził 65. 
urodziny. Zacny jubilat w ostatnich dwóch 
latach dwukrotnie otrzymał tytuł „Miejsce 
odkrywania talentów” m.in. za kreację 
i realizację innowacyjnych projektów.

Inkubowanie Naukowców
W  zakończonym właśnie roku szkol-

nym Pałac Młodzieży rozpoczął realizację 
rozłożonego na trzy lata projektu „Mło-
dzieżowy Inkubator Naukowy”. Jest to cykl 
wykładów naukowych i spotkań uczniów 
klas drugich szkół ponadgimnazjalnych 
z  wykładowcami uczelni wyższych. Tylko 

w  pierwszej części pierwszego modułu 
wykładów udział wzięło 500 uczniów 
tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt Korczak
- W tym roku sporo naszych przedsięwzięć 

wiąże się z działaniami pod wspólnym tytułem 
„Projekt Korczak” – mówi Marta Komorow-

ska, dyrektorka PM. – Przygoto-
waliśmy m.in. konferencję „Pytania 
do Janusza Korczaka” z  udziałem 
Rzecznika Praw Dziecka, nad którym 
honorowy patronat przyjęła posłanka 
na Sejm RP Urszula Augustyn. Była to 
szczególna lekcja WOS-u, języka pol-
skiego i historii, na którą zaprosiliśmy 
tarnowską młodzież ze szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. 

W  konferencji udział wzięło 
280 uczniów oraz 20 nauczycieli 
i pedagogów.

Pod Szczęśliwą Gwiazdą
W połowie maja PM zorgani-

zował kilkudniowy Festiwal Arty-

styczny Dzieci i Młodzieży „Pod Szczęśliwą 
Gwiazdą” adresowany do dzieci i młodzieży 
- miłośników teatru, muzyki rozrywkowej, 
klasycznej oraz tańca. 

W tegorocznej edycji festiwalu udział 
wzięło 790 wykonawców oraz przeszło 
1500 młodych widzów obserwujących 

kolejne dni festiwalowych zmagań rówie-
śników.

Sportowo
PM to także aktywność sportowa, 

z firmowym znakiem – piłką ręczną. Wśród 
najważniejszych imprezy sportowe zorga-
nizowanych przez sekcję piłki ręcznej PM 
można wymienić: Tarnowską Ligę Mini 
Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców klas IV 
szkół podstawowych – udział wzięło 120 
młodych zawodników, Memoriał Zbignie-
wa Barnasia w  Piłce Ręcznej Dziewcząt – 
udział wzięło 250 zawodników, Memoriał 
Wiesława Kozioła w Piłce Ręcznej Chłopców 
– udział wzięło 220 zawodników.

- Wymienione wyżej aktywności to oczy-
wiście tylko wycinek potężnej działalności 
Pałacu Młodzieży, ale już on znakomicie 
pokazuje, jak ważna jest to dla miasta insty-
tucja – podsumowuje zastępca prezydenta 
Tarnowa Krystyna Latała. 

Miejsce odkrywania talentów

CZY WIESZ, ŻE…
Wśród nowych formy zajęć i aktywności PM są:

* Pracownia Ikony, Pracownia Grafiki Komputerowej,
* Klub Fantastyki,
* Świetlica oferująca zajęcia opiekuńcze, wyrównawcze 

i twórcze, 
* Pracownia relaksacyjno-terapeutycznej oferująca: 

polisensorykę, dogoterapię i arteterapię, 
* Poszerzona oferta Działu Pedagogicznego z: Dzie-

cięcym Klubem Edukacyjnym, Klubem Aktywnej 
Młodzieży, Kołem Ortograficznym, Kołem Młodego 
Psychologa, Młodymi Wolontariuszami – Klub 
Kreatywnej Młodzieży,

* Warsztaty Teatralne, 
* Zajęcia przygotowujące do matury i testów kom-

petencji (języki obce, język polski, matematyka),
* bogata oferta Pracowni Plastyki: malarstwo, rzeź-

ba, grafika, warsztaty twórcze, plastyka użytkowa.

Ogólna liczba wychowanków stałych w roku szkolnym 
2011/2012: 2590
Ogólna liczba proponowanych zajęć stałych w roku 
szkolnym 2011/2012: 180

Przedział wiekowy wychowanków stałych 
zajęć: od dzieci w wieku przedszkolnym do 
studentów.

Aż sześć tarnowskich szkół otrzy-
ma dofinansowanie na zakup 
nowoczesnego sprzętu elektro-

nicznego w ramach programu „Cyfrowa 
Szkoła”. Program skierowany jest do 
uczniów i nauczycieli klas IV-VI publicz-
nych szkół podstawowych.

Dzięki programowi szkoły mogą 
przede wszystkim kupić pomoce dy-
daktyczne m.in. przenośne komputery, 
drukarki, skanery, tablice interaktyw-
ne, projektory itp. Jak czytamy na stro-
nach Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„dzięki udziałowi w programie szkoły 
uzyskają możliwość unowocześnienia 
bazy technologicznej, a nauczyciele 

zdobędą nowe umiejętności i  kom-
petencje pozwalające w sposób bar-
dziej interesujący prowadzić zajęcia 
z uczniami.

Program będzie realizowany w SP nr 1, 
nr 2, nr 10, nr 15, nr 20 i w Szkole Podstawo-
wej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych 
dla Niesłyszących i Słabo Słyszących. Szkoły, 
w zależności od liczby uczniów, mogą 
liczyć na dofinansowanie w wysokości od 
90 (małe szkoły) do maksymalnie 200 tys. 
złotych (duże szkoły). Wkład własny to co 
najmniej 20 proc. wartości zadania obję-
tego dofinansowaniem. Miasto pozyskało 
na ten cel dotację w wysokości 800 tysięcy 
złotych. 

Cyfrowo w tarnowskich szkołach
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Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej udzie-
liliśmy absolutorium 

Prezydentowi Tarnowa. Co to 
oznacza? Świadczy to o pozy-
tywnej ocenie Sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta 
oraz Sprawozdania finanso-
wego Gminy Miasta Tarnowa 
za rok miniony. 

Podjęcie takiej uchwały 
poprzedzone jest staranną 
analizą działań Prezydenta dokonywaną przez Komisję Rewizyjną 
Rady Miejskiej w Tarnowie. Swoją opinię wydaje także nadzór 
finansowy, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. 
Wyłącznie pozytywne oceny wydane przez oba te ciała stanowią 
dla Rady Miejskiej podstawę do udzielenia Prezydentowi abso-
lutorium. Warto o tym pamiętać, gdyż często głosowanie nad 
absolutorium jest odbierane jako sprawa polityczna. Tymczasem 
tak absolutnie nie jest – pamiętajmy: tylko dobrze zrealizowany 
budżet miasta daje podstawę do udzielenia absolutorium Pre-
zydentowi.

Grzegorz Światłowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Tarnowa 

Komisja Zdrowia należy do stałych 
komisji działających przy Radzie 
Miasta. Zajmuje się problema-

mi zdrowotnymi tarnowian, analizuje 
dostępność mieszkańców miasta do 
świadczeń medycznych. Ściśle współpra-
cuje z Centrum Spraw Społecznych nad-
zorowanym przez zastępcę prezydenta 
Dorotę Skrzyniarz. Przewodniczącą KZ 
jest radna Maria Borys-Latała.

W  skład Komisji wchodzi ponadto 
dwoje zastępców: Anna Rafińska i Roman Korczak oraz pięcio-
ro członków: Tadeusz Mazur, Anna Czech, Grażyna Barwacz, 
Agnieszka Wolińska-Kulpa i Jan Niedojadło.

Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu. Poza wspo-
mnianymi tu już zagadnieniami członkowie Komisji analizują kon-
trakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, zajmują się profilaktyką 
i  wczesnym wykrywaniem stanów chorobowych w  kontekście 
realizowanych w mieście programów profilaktycznych. – Opiniu-
jemy też sprawozdanie o stanie sanitarnym miasta – mówi prze-
wodnicząca Komisji Maria Borys-Latała.

Istotny punkt prac Komisji stanowią zagadnienia zapobiega-
nia i leczenia uzależnień. Analizowana jest dostępność do usług 
psychologicznych, terapeutycznych i psychiatrycznych.

Komisja uczestniczy w  planowaniu budżetu miasta, reda-
guje projekty uchwał. – Jesteśmy merytoryczną Komisją – ocenia 
przewodnicząca Borys-Latała. – Większość z nas jest bezpośrednio 
związana z służbą zdrowia. Mamy trójkę lekarzy i dyrektor szpitala. 

Za drzwiami komisji…

Na sesjach Rady 
Miejskiej
czerwiec, lipiec

  
15 lat temu
10 lipca 1997 r. Rada Miejska w Tar-

nowie podjęła uchwałę  w sprawie de-
klaracji woli utworzenia Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie.

   
10 lat temu
 20 czerwca 2002 r.  Rada Miejska 

w Tarnowie  podjęła uchwałę w sprawie 
wystąpienia do Zarządu Narodowego 
Banku Polskiego o  rozważenie możli-
wości odstąpienia od zamiaru likwida-
cji  oddziału NBP w Tarnowie.

  
 5 lat temu
 28 czerwca 2007 r. Rada Miejska 

w Tarnowie podjęła uchwałę w  spra-
wie ustalenia stref wolnych od dymu 
tytoniowego.

Radni prywatnie

Imię i nazwisko: Grażyna Barwacz
Główna cecha mojego charakteru: 
wszystkie cechy, które posiada zodia-
kalny baran
Cechy, których szukam u  kobiet: dy-
stansu do samych siebie, odwagi, klasy
Cechy, których szukam u  mężczyzn: 
inteligencji, odpowiedzialności, poczucia 
humoru
Co cenię u przyjaciół: to że są na dobre 
i na złe, i umieją cieszyć się życiem 
Moja główna wada: zodiakalny baran 
w życiu nie przyzna się do wad
Moje ulubione zajęcia: czas spędzany 
z rodziną, wycieczki kajakowe, koncerty, 
spotkania z przyjaciółmi
Moje marzenie o  szczęściu: wszyscy, 
którzy chcą i którzy nie chcą, mają prace, 
a  państwo nie „zajeżdża” przedsiębior-
ców i nie „łupi” obywateli o najniższych 
dochodach
Kim chciałabym być, gdybym nie była 
tym kim jestem: nie wiem…

Słowa, których 
nadużywam: do 
licha – łagodny 
synonim
Ulubieni boha-
terowie literac-
cy: Ania Shirley 
i Scarlett O’Hara
Ulubieni bohaterowie życia codzien-
nego: Jan Paweł II bez nadinterpretacji 
ludzi niegodziwych
Czego nie cierpię ponad wszystko: 
cwaniactwa, ignorancji i  braku odwagi 
cywilnej.
Błędy, które najłatwiej wybaczam: jeśli 
to tylko błędy, to wybaczam wszystkie, 
no, no, no… może nie wszystkie
Dar natury, który chciałbym posiadać: 
zdrowie… dla wszystkich
Moje życiowe motto: żyj tak, aby tobie 
było dobrze z ludźmi, a ludziom z tobą 

Komisja Zdrowia
Absolutorium
dla prezydenta
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Za drzwiami komisji…

Już od dziewięciu lat Stowa-
rzyszenie Kropla pomaga 
chorym na nowotwory 

krwi. Dotychczasową jego dzia-
łalność podsumowano podczas 
uroczystej Gali Jubileuszowej, 
która odbyła się w  Centrum 
Sztuki Mościce.

Obecny rok jest dla stowarzy-
szenia szczególny. Trwa bowiem 
10. już akcja charytatywna „Tar-
nowska Kropla”, której celem jest 
pomoc chorym poprzez rekruta-
cję świadomych oraz niespokrew-
nionych dawców szpiku. To duże 
przedsięwzięcie, które jest organizowane dwa 
razy do roku i zatacza coraz szersze kręgi – 
tylko w  2011 roku przebadano ponad 500 
osób - mówi zastępca prezydenta Dorota 
Skrzyniarz.

Nic dziwnego więc, że po tylu latach 
owocnej pracy postanowiono uroczyście 
podsumować dotychczasową działalność 
stowarzyszenia. Gala jubileuszowa odbyła 
się z udziałem gości honorowych - pacjen-
tów i ich opiekunów z Kliniki Transplantacji 
Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
Wrocławskiej Akademii Medycznej, daw-
ców i biorców szpiku Polskiego Rejstru PL-3, 

przedstawicieli Fundacji Przeciwko Leu-
kemii z Warszawy - Moniki Sankowskiej 
oraz doc. Leszka Kauca, prezes Fundacji 
Krwinka  z Łodzi Elżbiety Budny, a także 

przedstawiciela Stowarzyszenia 
Osób Dializowanych z  Krakowa 
Agnieszką Ślusarczyk. Gościem 
była prof. Alicja Chybicka, kierow-
nik Kliniki Dziecięcej we Wrocławiu 
i  jednocześnie Prezes Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego.

Wyjątkowym momentem 
było spotkanie na scenie dawcy 
i biorcy szpiku. Parę lat temu pod-
czas jednej z akcji Kropli zarejestro-
wał się, wtedy 18 letni, Michał z Tar-
nowa, który po dwóch latach oddał 
szpik dla chorej Joasi z Zawiercia. 
Dopiero teraz po zakończeniu te-

rapii zdecydowali się na spotkanie. – Biorca 
zwykle chce poznać swojego dawcę, ale nie 
jest to od razu możliwe ponieważ dawca 
jest chroniony prawem. Do spotkania może 
dojść dopiero wtedy kiedy biorcę uważa się 
za zaleczonego. Na spotkanie zgodę muszą 
oczywiście wyrazić obie strony– mówi prezes 
Stowarzyszenia Kropla Katarzyna Duraj.

Koncert tarnowskiej Kropli, w którym 
wzięli udział tarnowski Chór Gos.pl oraz 
Mietek Szcześniak dedykowany był nie 
tylko wspierającym Kroplę, ale i podopiecz-
nym. Chwilą ciszy uczczono pamięć tych, 
którzy odeszli, w tym Wiolę Hajduk.

Od lat z pomocą

W  węgierskiej miejsco-
wości Tállya odbyła się 
uroczystość odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej poświęconej 
Norbertowi Lippóczy’emu. Zawisła 
ona na ścianie jego domu rodzin-
nego przy ulicy Rózsa 16.

Tablicę ufundowało Tarnow-
skie Towarzystwo Przyjaciół Węgier 
(TTPW), a  autorem projektu jest 
Klaudiusz Stachaczyński. Głównym 
motywem plastycznym jest wino-
grono i herb Tarnowa oraz napis po 
polsku i węgiersku.

Oprócz członków TTPW w  uro-
czystości wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych Tállya z burmi-
strzem Józsefem Osika na czele. Cere-
monię odsłonięcia tablicy prowadziła 
wiceburmistrz Rencsiné Ágh Márta. 
Słowo o Norbercie Lippóczym wygło-
sił István Kovásc, Ambasador Tarno-
wa i były Konsul Węgier w Krakowie. 

Podczas uroczystości, zgodnie 
z uchwałą Walnego Zebrania Tarnow-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, 
wręczono Istvánowi Kováscowi tytuł 
Honorowego Członka TTPW. 

W  trakcie gali wręczone zostały 
podziękowania dla osób prywatnych 
oraz instytucji i  firm wspierających 
działalność stowarzyszenia. Dużą 
Kroplą  uhonorowano Przedszkole nr 
26 w Tarnowie, Gimnazjum nr 6,  IV LO 
w Tarnowie, Centrum Sztuki Mościce, 
firmę Bruk-Bet, Hotel pod Dębem, 
RDN oraz Urząd Miasta Tarnowa.

Tablica Lippóczy’ego w Tallya

Rok 2012 jest rokiem 110. rocznicy 
urodzin Norberta Lippóczy’ego. Z  tej 
okazji w Tallya, oprócz tablicy, otwarto 
także wystawę pod tytułem „Exlibris 
ze zbiorów Norberta Lippóczego”. Na 
kilkunastu planszach zaprezentowano 
wybór exlibrisów o tematyce związanej 

z winem i winną latoroślą, a także przed-
stawiono postać Norberta Lippóczy’ego. 
Wystawa jest dwujęzyczna (teksty po 
polsku i  węgiersku) i  zostanie na Wę-
grzech przez okres wakacji. W Tarnowie 
będzie ją można obejrzeć jesienią. Wy-
stawa jest współfinansowana z budżetu 

Miasta Tarnowa. Otwarcia dokonał Dy-
rektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie 
Andrzej Szpunar. Warto przypomnieć, że 
Norbert Lippóczy był między innymi ko-
lekcjonerem exlibrisów i wielki ich zbiór 
(około 20 tysięcy) przekazał do Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie.
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Tradycyjnie z  okazji Światowego 
Dnia Ochrony Środowiska ma-
gistrat podsumował całoroczne 

działania ekologiczne prowadzone 
wspólnie z tarnowskimi przedszkolami 
i szkołami w roku szkolnym 2011/2012. 

W dwunastej już akcji „Sprzątania Wąto-
ku”, przeprowadzonej pod opieką wędkarzy 
z  PZW w Tarnowie, pomagali uczniowie 
miejskich szkół, junacy z  Ochotniczego 
Hufca Pracy i grupy osadzonych z Zakładów 
Karnych w Tarnowie oraz w Mościcach. Z te-
renów objętych porządkowaniem (oprócz 
Wątoku także rejon zbiornika Kantoria i rzeki 
Białej) zebrano blisko siedem ton odpadów. 

Po raz ósmy Urząd Miasta Tarnowa 
wraz ze Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM 
zorganizował konkurs zbiórki baterii. Ze-
brano i przekazano do unieszkodliwienia 
5,5 tony tych niebezpiecznych odpadów, 
które trafiwszy do środowiska mogłyby 
spowodować zanieczyszczenie gleby i wód 
gruntowych. 

W  siódmej edycji zbiórki opakowań 
plastikowych, przygotowanej wspólnie 
z  Przedsiębiorstwem Obrotu Surowcami 
Wtórnymi KOMETAL, zebrano ponad 24 
tony opakowań plastikowych czyli blisko 
900 tys. popularnych PET-ów. Jako su-
rowiec wtórny posłużą one do produkcji 
nowych wyrobów. 

U ro c z y s t e  p o d s u m o w a n i e  a k -
c j i  oraz  wręczenie  nagród odbyło 
się w  Parku Strzeleckim w  czerwcu, 
miesiącu, w  którym obchodzony jest 
Światowy Dzień Ochrony Środowiska. 

Wyróżniający się uczestnicy działań 
proekologicznych zostali nagrodzeni 
przez Urząd Miasta oraz firmy ARGO-
FILM i   KOMETAL, a  wsz yscy młodzi 
ekolodzy otrzymali upominki. 

Z przyjemnością przedstawiamy zwycięz-
ców tegorocznych akcji:
 ZBIÓRKA BATERII
Kategoria „PLACÓWKA OŚWIATOWA”:
Przedszkole Publiczne nr 27 (6 kg/1 dziecko)
Najlepsza Szkoła Podstawowa:
Szkoła Podstawowa Nr 15 (0,85 kg/1 ucznia)
Najlepsza Szkoła Ponadpodstawowa:
Gimnazjum  nr 1 (1,28 kg/1 ucznia)
 
Kategoria „ZBIERACZ”:
Najlepszy Zbieracz w przedszkolach: 
 1  miejsce: Oliwia Leśniak 4 350 szt. (Przed-

szkole Publiczne nr 4)
 2  miejsce: Paulina Wideł  4 025 szt. (Przed-

szkole Publiczne nr 13)
 3  miejsce:  Sz ymon Broniek 3 379 

szt. (Przedszkole Publiczne nr 27)
  Najlepszy Zbieracz w  szkołach podstawo-
wych:
 1  miejsce: Daria Mróz   6 800 szt.  (Szkoła 

Podstawowa nr 17)
 2  miejsce: Anna Szwed 3 120 szt. (Szkoła 

Podstawowa nr 15)
 3  miejsce: Ewa Tokarz 2 174 szt.  (Szkoła 

Podstawowa nr 1)

Najlepszy Zbieracz w  szkołach ponadpod-
stawowych:
 1  miejsce: Oliwia Jakubowska 5 473 szt. 

(Gimnazjum nr 11) 
 2  miejsce: Bartłomiej Tyka 3 310 szt. (Ze-

spół Szkół Ogólnokształcących Nr 5)
 3  miejsce: Rafał Pajor 1 204 szt.( Zespół 

Szkół Specjalnych dla Niesłyszących 
i Słabo Słyszących)

 
ZBIÓRKA OPAKOWAŃ PLASTIKOWYCH
 
Kategoria „SZKOŁY PODSTAWOWE I PO-
NADPODSTAWOWE:”
 1  miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9 (4 110 

kg)
 2  miejsce: Szkoła Podstawowa nr 15 (3 005 

kg)
 3  miejsce: Integracyjna Szkoła Podstawo-

wa nr 11 (2 685 kg)

Wyróżnienie: Gimnazjum nr 11 (2 615 kg) 
Wyróżnienie: Społeczna Szkoła Podstawo-
wa nr 2 (1 247 kg)
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa nr 2 
(1 010 kg) 
     

Kategoria „PRZEDSZKOLA”:
 1  miejsce: Przedszkole nr 4 (1 340 kg)
 2  miejsce: Przedszkole nr 14 (935 kg)
 3  miejsce: Przedszkole nr 34 (880 kg) 
Ponadto placówki oświatowe włączyły 
się w akcję zbiórki nakrętek plastikowych, 
gromadząc:
Szkoła Podstawowa nr 15 – 1 149 kg
Szkoła Podstawowa nr 5 – 485 kg
Przedszkole nr 6 – 99 kg
Przedszkole nr 1 – 65 kg
Przedszkole nr 23 – 52,5 kg 

W „Sprzątaniu Wątoku” uczestniczyli: 
1. Zespół Szkół Budowlanych 
2. Zespół Szkół Technicznych 
3. Szkoła Podstawowa nr 15 
4. Gimnazjum nr 1 
5. IV Liceum Ogólnokształcące 
6. Zakład Poprawczy w Tarnowie 
7. Polski Związek Wędkarski Okręg 
Tarnów
8. Centrum Kształcenia i Wychowania 
Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie 
9. Zakład Karny Mościce 
10. Zakład Karny Tarnów

Finał działań ekologicznych

Dzięki magistratowi i sponsorom najaktywniejsi młodzi ekolodzy otrzymali upominki
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Ponad pięć tysięcy uczniów i  na-
uczycieli z  34 tarnowskich szkół 
wzięło udział w  ekologicznej 

kampanii edukacyjnej „EKO Tarnów. 
Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna”. 
W Urzędzie Miasta Tarnowa odbyło się 
uroczyste zakończenie kampanii i wrę-
czenie nagród laureatom towarzyszą-
cych jej konkursów. 

Zainicjowana przez tarnowski MPEC 
kampania „EKO Tarnów” stanowiła jeden  
z  elementów konsultacji społecznych 
budowy spalarni odpadów komunalnych. 
Głównym celem przeprowadzonych dzia-
łań była popularyzacja zasad racjonalnej 
gospodarki odpadami oraz uwrażliwianie 
mieszkańców Tarnowa na znaczenie re-
cyklingu i  segregacji odpadów. Podczas 
trwającej od listopada 2011 r. akcji odbyły 
się m.in.: 

Szkolenia dla nauczycieli z 34 placó-
wek oświatowych w Tarnowie. 

Ekolekcje w  szkołach - dla dzieci 
i  młodzieży ze szkół biorących udział 
w kampanii. Łącznie w ekolekcjach wzięło 
udział ponad 5000 uczniów;

Ekolekcje terenowe w  Regionalnej 
Stacji Segregacji Odpadów w Tarnowie – 
organizowane przez Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie;

Ekolekcje terenowe na tarnowskim 
składowisku odpadów – organizowane 
przez Zakład Składowania Odpadów Ko-
munalnych w Tarnowie. 

Konkursy o tematyce ekologicznej dla 
dzieci i młodzieży oraz nauczycieli ze szkół 
uczestniczących w  kampanii. Do konkur-
sów zgłoszono ponad 250 prac. 

Przedstawiamy laureatów konkursów:
W  kategorii szkoła podstawowa (prace 
plastyczne na temat „Kocham Tarnów – 
dbam o środowisko”):
Pierwsze miejsce – Dominik Bylica, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Tarnowie 
Wyróżnienie I  stopnia– Zuzanna Kozioł, 
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie
Wyróżnienie II stopnia– Jagoda Słota, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie
Wyróżnienie dodatkowe – Ewelina Kornaś, 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie
Wyróżnienie dodatkowe – Justyna Dziura-
wiec, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie
W kategorii szkoła gimnazjalna (plakat 
na temat „Mieszkam w Tarnowie – segre-
guję odpady”):
Pierwsze miejsce – Dagmara Kwaśny, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Tarnowie
Wyróżnienie I stopnia – Mateusz Dudek, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 
w Tarnowie
Wyróżnienie II stopnia – Adrian Wiśniew-
ski, Gimnazjum nr 11 w Tarnowie
Wyróżnienie dodatkowe – Nicole Grom-
niak, Gimnazjum nr 6 w Tarnowie
W  kategorii szkoła ponadgimnazjalna 
(scenariusz spota reklamowego promują-
cego segregację odpadów):

Pierwsze miejsce – Sylwia Masłoń , 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 
w Tarnowie.

Jurorzy postanowili przyznać dodatko-
wo, poza regulaminem konkursu, specjalne 
wyróżnienie za pracę zbiorową - makietę 
„Kocham Tarnów – dbam o  środowisko” 
- uczennicom Szkoły Podstawowej nr 8 

w Tarnowie - Dominice Wolanin, Domi-
nice Knutelskiej, Izie Baniak.

Dodatkowo wśród szkół uczestni-
czących w  kampanii rozlosowane zostały 
cztery zestawy pojemników do segre-
gacji opadów (ufundowane przez MPGK 
w Tarnowie). Zestawy trafią do V Liceum 
Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Bu-
dowlanych, Zespołu Szkół Technicznych 
z  ul. Kwiatkowskiego 17, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 6. 

Kampania została przeprowadzona 
przez MPEC Tarnów oraz Urząd Miasta 
Tarnowa we współpracy z Zakładem Składo-
wania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, 
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej w Tarnowie, Fundacją Wspiera-
nia Inicjatyw Ekologicznych, RDN Małopol-
ska, ODN w Tarnowie w ramach Tarnowskiej 
Inicjatywy Oświatowej „E-ducatio”. 

5000 ekoaktywnych tarnowian

Myśl kolorowo, dbaj o naturę, 
Inwestuj w  przyszłość, stań za nią 
murem. 
Segreguj śmieci, walcz z odpadami, 
O zdrowsze życie zabiegaj z nami. 
Tylko trzy kolory, aby lepiej było, 
To naprawdę mało, lecz dużo by się 
zmieniło. 
Niebieski – papier, biały - szkło, żółty 
plastik, powtórz to! 
Niebieski – papier, biały - szkło, żółty 
plastik, to proste, bo …

 (Tekst do rapowania Sylwii Masłoń, 
ZSO Nr 6) 

Dominik Bylica - I miejsce w kategorii szkoła 
podstawowa

Dagmara Kwaśny - I miejsce w kategorii szkoła gimnazjalna




