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Szczypiorniści SPR Control Process Tarnów wywalczyli awans 
do I ligi. – To zasłużony awans i duży sukces młodego zespołu. Z opty-
mizmem patrzymy w przyszłość, zwłaszcza mając takiego sponsora 
w postaci firmy Control Process. Plany są ambitne. Chcielibyśmy grać 
nie tylko na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej, ale być może 
w przyszłości również na boiskach ekstraklasy – mówi prezes Sto-
warzyszenia Piłki Ręcznej w Tarnowie Janusz Terlecki. 

To nie pierwszy awans tarnowskich piłkarzy ręcznych do I ligi. Unia 
Tarnów grała w niej w sezonach 2005/6, 2006/7 i 2008/9. Z kolei w la-
tach 90 dwukrotnie występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Po wakacyjnej przerwie na treningach zespołu pojawiło się 
dwóch nowych zawodników. Pierwszy z nich, Kacper Król, prze-
szedł do Tarnowa z gdańskiego SMS’u. Drugi, czyli Kamil Cieniek, 
reprezentował wcześniej barwy rezerw Vive Targów Kielce.

Archeolog, muzealnik, społecznik. 
Ukończył archeologię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 4 lipca został nowym dyrek-
torem muzeum, zastępując na stanowisku 
dotychczasowego szefa tej placówki Ada-
ma Bartosza.

Autor ponad stu publikacji naukowych 
i popularyzatorskich z zakresu archeologii. 
Członek szeregu stowarzyszeń: v-ce prezes 
Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Wę-
gier, skarbnik Tarnowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego. W  chwilach wolnych lubi poczytać fantastykę 
naukową lub pomajsterkować przy jakiś szafkach lub regałach. 
Z szeregu odznaczeń które posiada najbardziej jest dumny z Krzy-
ża Kawalerskiego przyznanego przez Prezydenta Węgier za pracę 
na rzecz przyjaźni polsko węgierskiej. 

Jako archeolog wraz z innymi archeologami z tzw. Tarnowskie-
go Ośrodka Archeologicznego poprzez liczne badania terenowe 
zmienił całkowicie stan wiedzy na temat pradziejów doliny Dunaj-
ca i Białej Dunajcowej. Żonaty, troje dzieci. Ostatnio zafascynowany 
wnuczką i wnukiem oraz budową domu. 

Urodził się w Tarnowie i tutaj mieszka. 
Obecnie uczeń XVI LO im. Armii Krajowej 
w Tarnowie uczęszczający do klasy o profilu 
pożarniczym. Z  tematyką pożarniczo-ra-
towniczą związany od 2009 roku. Dowódca 
szkolnej sekcji ratowniczej EIR oraz ratownik 
w  Dębickiej Grupie Ratowniczej Rat-Gryf. 
Inicjator reaktywacji Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Tarnowie-Mościcach. Wyszkolony 
z zakresu ratownictwa cywilnego jak i tak-

tyczno-wojskowego. Wraz z grupą EIR przeprowadza pogadanki na 
temat pierwszej pomocy w tarnowskich szkołach gimnazjalnych.

 Miłośnik jazdy na rowerze oraz sportu. W wolnych chwilach 
spędza czas ze znajomymi o podobnych zainteresowaniach. Jego 
marzeniem i zarazem życiowym celem jest praca w Państwowej 
Straży Pożarnej. Za wykazanie się niezwykłą postawą i odwagą, 
udzielając pierwszej pomocy kobiecie napadniętej przez nożow-
nika, otrzymał podziękowania z rąk prezydenta Tarnowa, komen-
danta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie, żołnierzy 
Światowego Związku Armii Krajowej oraz grona pedagogicznego 
XVI LO.

Po dziewięciu sezonach doczekaliśmy się awansu piłkarzy 
tarnowskiej Unii do II ligi. Ostatni tak znaczący sukces drużyna 
odniosła w 1994 roku, kiedy to tarnowskie „Jaskółki” świętowały 
awans na zaplecze ekstraklasy. Sukces ten jest cenny tym bardziej, że 
wywalczony został w świetnym stylu na dwie kolejki przed końcem 
rozgrywek, przez odmłodzony borykający się z problemami orga-
nizacyjnymi zespół . Warto pamiętać, że drużyna Unii praktycznie 
w całości oparta jest na wychowankach klubu oraz mieszkańcach 
Tarnowa, a średnia wieku drużyny seniorów to 22 lata. 

Przygotowania do nowego sezonu już ruszyły. Klub na razie 
podpisał roczne umowy z 15 zawodnikami. Są to piłkarze, którzy 
wywalczyli awans do II ligi. Obecnie testowanych jest również 
kilku nowych zawodników.

Szymon Mróz

Młody bohater
Andrzej Szpunar

Nowy dyrektor

Zasłużony awans

Dolny rząd od lewej: Patryk Święcicki, Bartłomiej Siedlik, Michał Włodarczyk, Oskar Garncarz.
Środkowy rząd od lewej: Mikołaj Sygnarowicz, Łukasz Szostak, Dawid Ciochoń, Grzegorz Barnaś, 
Radosław Jachym, Mariusz Nowak, Marcin Janas
Górny rząd od lewej: Marcin Chudoba (masażysta), Marcin Ogarek (trener), Mikołaj Grzesik, 
Wojciech Michalik, Jakub Hudzik, Paweł Bieś, Daniel Dutka, Marcin Niedojadło, Paweł Sokół, Kamil 
Dereń, Mateusz Bujak, Janusz Terlecki (prezes), Wacław Grzesik (kierownik drużyny)

Jaskółki w II lidze

I rząd od lewej: Jakub Bernacki (masażysta), Marcin Szczerba, Sergiusz Kostecki, Dawid Sojda, Kamil 
Pawlak, Maciej Urbanek, Adrian Ślęzak, Jakub Wróbel, Michał Żurowski (dyrektor ds. sportowych).
II rząd od lewej: Mirosław Witek (kierownik drużyny), Łukasz Popiela, Robert Witek, Dominik Pie-
tuch, Tomasz Libera, Łukasz Kazik, Roger Radliński, Marcin Ćwikliński (kierownik sekcji piłki nożnej).
III rząd od lewej: Łukasz Jamróg, Marcin Furmański, Szymon Adamski, Tomasz Kijowski (trener), 
Kamil Wilk, Paweł Węgrzyn, Sławomir Matras. 
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15 sierpnia tarnowianie uczczą 92. 
rocznicę Bitwy Warszawskiej. Została 
ona stoczona w  dniach 13-25 sierpnia 
1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej. Zadecydowała o  zachowaniu nie-
podległości przez Polskę i  przekreśliła 
plany bolszewików rozprzestrzenienia 
rewolucji na Europę Zachodnią.

To jedna z  najważniejszych bitew 
w historii Europy, w której wzięło udział, 
jak szacują historycy, nawet pięć tysięcy 
mieszkańców Tarnowa i  najbliższych 
okolic. Cud nad Wisłą 1920 roku połączył 
Warszawę i Tarnów także z innych powo-
dów – tarnowianin Franciszek Ksawery 
Latinik pełnił wtedy urząd gubernatora 
Warszawy i dowodził I Armią Frontu Pół-
nocnego, odpierając radzieckie uderzenie. 
Jest też oczywiście postać pochodzącego 
z  podtarnowskich Wierzchosławic, ów-
czesnego premiera rządu – Wincentego 
Witosa. Dwie najważniejsze osoby mające 
wpływ na bieg ówczesnych wydarzeń – 

jednej z najistotniejszych bitew w historii 
Europy, związane były z naszym miastem.

Zachęcam do wzięcia udziału w uroczy-
stościach, które wspólnie organizują Polskie 

Stronnictwo Ludowe, Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach, 
Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta.

Ryszard Ścigała

Tłumy tarnowian wzięły udział 
w  tegorocznych Zdearzeniach. 
W  ostatni weekend czerwca zor-

ganizowano wiele ciekawych wydarzeń 
m.in. Jarmark Galicyjski, loty balonem 
i intronizację króla kurkowego. Były 
zabawy edukacyjne dla najmłodszych 
oraz koncerty plenerowe zespołów Per-
fect i Myslowitz. Te ostatnie cieszyły się 
największym zainteresowaniem publicz-
ności, nie tylko mieszkańców miasta.

Grupa Perfect odwiedziła Tarnów po 
raz pierwszy od parunastu lat. Nic dziwne-
go więc, że na tarnowskim rynku pojawiło 
się aż 10 tysięcy osób. – To prawdopodobnie 
rekord frekwencji podczas niebiletowanej 
imprezy tego typu w naszym mieście. Cieszę 
się, że udało nam się zaproponować miesz-
kańcom miasta i regionu koncert tak znane-
go i cenionego zespołu. Razem z Myslowitz 
to mega wydarzenie muzyczne w Tarnowie 
w wykonaniu polskich gwiazd – mówi za-
stępca prezydenta Dorota Skrzyniarz.

Zespół Myslowitz pojawił się w Tar-
nowie z nowym wokalistą Michałem Ko-
walonkiem. Został bardzo ciepło przyjęty 
przez publiczność. – Na początku myślałem, 
że publiczność nie akceptuje nowego wokali-
sty, ale po trzech piosenkach wszystko było już 
w porządku. Michał jest świetnym muzykiem. 

Rekordowe święto miasta

W organizacji Zdearzeń brali udział: 6 Brygada Powietrzno-Desantowa (Kraków), Aeroklub Ziemi Tar-
nowskiej, Agencja PR „Get Public”, Bractwo Kurkowe, Centrum Informacji Turystycznej, Centrum Sztuki Mościce, 
Dobra Nasza S.A., Fundacja „Podzielmy się Pięknem i Dobrem”, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Straży 
Pożarnej,Marcin Ruszel – mural, Michał Smutek – mural, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 
Orkiestra z Gminnego Ośrodka Kultury w Zakliczynie, Paweł Topolski – wystawa, Piotr Barszczowski - wystawa, 
Przewozy Regionalne, Straż Miejska, Targowiska Miejskie, Tarnowski Teatr, Tarnowskie Centrum Kultury, Wydział 
Kultury UMT, Wydział Marki Miasta

Dodatkowo na dzień przed koncertem skoń-
czył 33 lata, a tarnowianie odśpiewali mu „Sto 
lat”. Było naprawdę fantastycznie – podkreśla 
gitarzysta zespołu Jacek Kuderski.

Podczas „Zdearzeń” w  tarnowskim 
teatrze odbyła się uroczystość wręczenia 
Nagród Kultury Miasta Tarnowa artystom 
i  ludziom zasłużonym dla kultury (nagro-
dzonych prezentowaliśmy w  lipcowym 
„Tarnów.pl”- przyp. red.). Mieszkańcy mieli 

także okazję posłuchać kataryniarzy, wziąć 
udział w  grze planszowej prowadzonej 
przez Zygmunta Chajzera, skosztować 
regionalnych przysmaków czy obserwować 
jak powstaje mural. - Chcieliśmy dać szansę 
tarnowskim artystom na zaprezentowanie 
tego niecodziennego rodzaju sztuki i zago-
spodarowanie miejskiej przestrzeni. Warto 
zobaczyć efekt przy ul. Wałowej 25 - mówi dy-
rektor Wydziału Kultury Marcin Sobczyk.

Głosem prezydenta

W rocznicę Cudu nad Wisłą razem

godz. 10.00
Gmach Główny Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie
 -  otwarcie wystawy „Wincenty Witos – 

Premier Rządu 1920”

godz. 10.30
Uroczystości przy pomniku Wincentego 
Witosa
 -  przegląd orkiestr dętych OSP
 -  zbiórka pocztów sztandarowych
 -  wystąpienie okolicznościowe
 -  odznaczenia zasłużonych dla Ruchu 

Ludowego
 -  złożenie wieńców i wiązanek
 -  przemarsz do Bazyliki Katedralnej

godz. 12.00
Msza Św. za Ojczyznę w  Bazylice Kate-
dralnej
 -  przemarsz pod Grób Nieznanego Żoł-

nierza

godz. 13.15
Uroczystości przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza
 -  odegranie hymnu państwowego
 -  wystąpienia okolicznościowe
 -  Apel Pamięci
 -  salwa honorowa Pododdziału Honoro-

wego Policji w Tarnowie
 -  wiązanka pieśni w wykonaniu orkiestr 

dętych OSP

Program uroczystości 
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Na początku lipca samorzą-
dy Dąbrowy Tarnowskiej, 
Dębicy, Mielca i Tarnowa 

podpisały porozumienie w sprawie 
współpracy. To kolejny krok w kie-
runku utworzenia tzw. obszaru 
funkcjonalnego z Tarnowem jako 
miastem regionalnym. 

Porozumienie zakłada współpra-
cę w zakresie pozyskiwania środków 
z  funduszy unijnych na lata 2014-
2020. – Aby móc skutecznie ubiegać 
się o  środki zewnętrzne po 2013 roku 
musimy szeroko współpracować z  in-
nymi samorządami. Tylko takie podejście 
umożliwi nam pełne wykorzystanie pienię-

dzy z kolejnego budżetu unijnego. Poza tym 
chcemy tworzyć z  Tarnowa ośrodek o  jak 

największej sile oddziaływania. To 
jeden z priorytetów strategii Rozwoju 
Miasta – Tarnów 2020 – mówi prezy-
dent Ryszard Ścigała.

Dokument definiuje potencjal-
ne obszaru współpracy pomiędzy 
miastami. Mają to być m.in. po-
prawa mobilności komunikacyjnej 
związanej z  układem drogowym, 
transportem publicznym i  lotni-
czym, wdrożenie kompleksowego 
systemu zagospodarowania odpa-
dów wraz z  ich wykorzystaniem 
jako źródła energii oraz zastosowa-

nie technologii cyfrowych zapewniających 
włączenie społeczne.

Wałowa 25 – wyburzenie, odsłonię-
cie, wyeksponowanie i prawdo-
podobnie nadanie nowej funkcji 

– takie plany wiążą się z tą częścią tarnow-
skiego deptaka. W efekcie zyskamy kolejną 
atrakcję turystyczną przy ul. Wałowej. 

Pierwotnie inwestycja dotyczyła tylko 
odsłonięcia historycznej półbaszty. Teraz 
planowane jest także zagospodarowanie 

niezwykle ciekawych i  dobrze zachowa-
nych piwnic znajdujących się pod kamie-
nicą. Do ustalenia ciągle pozostaje kwestia 
ich udostępnienia oraz przeznaczenia.  
- Jeszcze trwają formalne czynności w celu 
przejęcia kamienicy zasłaniającej basztę. 
Przygotowujemy też niezbędną dokumen-
tację techniczną– mówi dyrektor Centrum 
Rozwoju Miasta Krzysztof Madej.

Rewitalizacja tego zakątka miasta to 
również szansa na powstanie nietuzin-
kowej przestrzeni w  centrum Tarnowa. 
- Jest pomysł, aby o wyglądzie tego miejsca 
zdecydowali sami mieszkańcy. Rozważa-
my ogłoszenie otwartego konkursu dla 
studentów uczelni technicznych na projekt 
zagospodarowania tego zakątka– dodaje 
dyrektor Madej.

Coraz bliższa współpraca miast

Czym są miejskie 
obszary funkcjonalne?

Jak podaje Koncepcja Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju 2030, są 
to obszary zurbanizowane o największej 
gęstości zaludnienia i  najważniejszych 
funkcjach w systemie osadniczym kraju. 
Administracyjnie obszary te mogą obej-
mować zarówno gminy miejskie, wiejskie, 
jak i miejsko-wiejskie. 

Wyróżnia się cztery podtypy MOF: 
 1)  MOF ośrodków wojewódzkich, w tym 

metropolitalnych - wszystkie mia-
sta wojewódzkie mają obowiązek 
opracowania dla swoich obszarów 
funkcjonalnych dwóch dokumentów: 
strategii rozwoju aglomeracji i planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

 2)  MOF ośrodków regionalnych (w  tym 
Tarnowa), czyli nie będących miastem 

wojewódzkim, ale ważnych dla regio-
nu - zasady ich wyznaczania są takie 
same jak w przypadku wojewódzkich, 
ale nie muszą one opracowywać 
strategii i planów zagospodarowania 
przestrzennego, jest to im jedynie 
zalecane; 

 3)  MOF ośrodków subregionalnych (50-
100 tys. mieszkańców); 

 4)  MOF ośrodków lokalnych.

Rewitalizacja zakończona
W ramach zadania zrekonstruowa-

no m.in. fragment murów miejskich 
przy ul. Wąskiej, wykonano konser-
wację murów przy ul. Taras, Szerokiej, 
Fortecznej oraz Wałowej 7. Głównym 
celem tych projektów było wyekspono-
wanie najstarszych zachowanych frag-
mentów murów obronnych. Kolejnym 
etapem przywracania i  odkrywania 
najstarszych miejsc Tarnowa będzie 
właśnie wyeksponowanie półbaszty 
i kolejnych fragmentów historycznych 
murów miejskich. Remont będzie wzo-
rowany na przebudowie zaułku Króla 
Władysława Łokietka, który jest jednym 
z  najlepszych przykładów poprawy 
estetyki w centrum miasta.



sierpień 2012 r.

TARNÓW. PL 5INWESTYCJE

Zmodernizowanie trzech kilome-
trów sieci ciepłowniczych oraz 
53 węzłów cieplnych – zaplano-

wano w Tarnowie – Mościcach w ramach 
projektu modernizacji tarnowskiemu 
systemu ciepłowniczego. MPEC całość 
zadań inwestycyjnych w tym roku kon-
centruje właśnie w tej dzielnicy miasta. 
Prace rozpoczęły się w maju i potrwają 
do jesieni br. 

System ciepłowniczy w  Mościach 
modernizowany jest przy współfinanso-
waniu ze środków unijnych od 2010 roku. 
W tym roku zakończy się jego komplek-
sowy remont polegający na wymianie 
wszystkich węzłów i sieci. - Już z począt-
kiem sezonu grzewczego, czyli jesienią 
2012 roku, ciepło dla mieszkańców Mościc 
oraz przedsiębiorców i instytucji mających 
swoje siedziby w tej dzielnicy dostarczane 
będzie zgodnie z  najwyższymi standar-
dami przesyłu ciepła i  bezpieczeństwa 
energetycznego. Zwiększy się efektywność 
energetyczna i ekologiczna dostaw w tym 
rejonie miasta – podkreśla prezes MPEC 
Krzysztof Rodak.

W ramach projektu powstaje również 
sieć światłowodowa, która po połączeniu 
z  metropolitalną siecią światłowodową 
Tarnowa umożliwi m.in. zdalne zarządzanie 
dostawą ciepła, a  także monitorowanie 
stanu infrastruktury i procesów przesyłu. 
Nakłady inwestycyjne w 2012 roku wyniosą 
ponad cztery mln. złotych. 

Remont kamienicy przy ul. Wałowej 
10, w której mieści się zabytkowa 
Sala Lustrzana wkroczył w decy-

dującą fazę. Po zakończeniu prac główny 
deptak miejski zyska kolejny reprezen-
tacyjny budynek. 

Modernizacja rozpoczęła się pod 
koniec ubiegłego roku wymianą, kosz-
tem prawie 170 tys. zł, stolarki okien-
nej. - Obecnie prowadzone są prace przy 
renowacji tynków oraz konserwacji sztu-
katerii, kamieniarki i  stolarki drzwiowej. 
Zamontowana zostanie również iluminacja 

budynku. Mam nadzieję, że mieszkańcy 
i turyści docenią nasze starania, by obiek-
towi przywrócić pierwotną estetykę. To była 
jedna z  piękniejszych kamienic w  mieście 
i  tak powinno być nadal – mówi prezes 
Miejskiego Zarządu Budynków Danuta 
Sowała.

Remont finansowany jest ze środków 
własnych Miejskiego Zarządu Budynków. 
Jego koszt to ponad 1,5 mln zł. Wszyst-
kie szczegóły renowacji są uzgadniane 
i  zatwierdzane przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków.

Dobiega końca kolejny etap mo-
dernizacji hali widowiskowo-
sportowej przy ul. Gumniskiej. 

Koszt tej inwestycji to ponad 190 tys. zł. 
Obecnie prowadzone prace to kon-

tynuacja modernizacji rozpoczętej w roku 
ubiegłym. Wtedy wymieniono m.in. dach, 
parkiet na boisku głównym oraz zamonto-
wano nowe urządzenia sportowe (bramki, 
kosze itp.). - Naszym głównym celem jest 
poprawa komfortu korzystania z  obiektu. 

W ramach tegorocznej inwestycji wymienimy 
dodatkowo stolarkę okienną. Odnowione 
zostaną także tynki, główna sala oraz scena 
– mówi dyrektor Centrum Rozwoju Miasta 
Krzysztof Madej.

Remont zakończy się jeszcze w sierp-
niu. Natomiast do końca listopada zmo-
dernizowane zostaną także pomiesz-
czenia, do których wprowadzą się filie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej z  ulic 
Gumniskiej i Pracy.

Ciepło 
dla Mościc

W  latach 2010 – 2011 MPEC Tarnów 
zmodernizował w ramach projektu już sześć km 
sieci i  44 węzły ciepłownicze za łączną kwotę 
ponad 12 mln. zł. Całkowita wartość projektu 
„Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw 
ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej 
w Tarnowie” prawie 31 mln zł, kwota dofinanso-
wania z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 
to prawie 19 mln zł. Projekt, poza kompleksową 
modernizacją systemu ciepłowniczego w  Mo-
ściach, obejmuje również modernizację Magi-
strali Wschodniej Tarnowa w latach 2013 – 2014. 
Łącznie w ramach projektu zmodernizowanych 
zostanie 14,8 km sieci (w  tym: dziewięć km 
w Tarnowie – Mościcach oraz 5,8 km magistrali 
wschodniej Tarnowa) i  97 węzłów ciepłowni-
czych, a  metropolitalna sieć światłowodowa 
Tarnowa wydłuży się o 30 km. 

Remonty hali
„w Gumniskach”

Wałowa pięknieje
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Tarnów zajął pierwsze miejsce w kraju w najnowszym ran-
kingu innowacyjnych samorządów „Rzeczypospolitej”. Po-
wstał on po przeanalizowaniu ankiet, których adresatami 

były wszystkie miasta na prawach powiatu. Kapituła oceniała 
m.in. dostępność do Internetu, możliwość załatwienia spraw 
w e-urzędzie czy unikatowe rozwiązania cyfrowe.

Nasze miasto jest liderem w  zakresie unikalnych rozwiązań 
wprowadzonych przez samorząd. W tej kategorii Tarnów uzyskał 
największą liczbę punktów.  - Informatyzacja miasta podnosząca 
komfort i jakość życia to jeden z priorytetów zapisanych w „Strategii 
rozwoju miasta - Tarnów 2020”. Gołym okiem widać, że przeżywamy 
informatyczną rewolucję. Pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospoli-
tej” jest docenieniem naszych innowacyjnych przedsięwzięć takich jak 
m.in. karta mieszkańca, system wspomagania zarządzania edukacją 
Edunet czy zintegrowany system informacji przestrzennej – mówi 
prezydent Ryszard Ścigała.

Tarnów najbardziej innowacyjny
Informatyczny Tarnów
Tarnowska sieć światłowodowa liczy już 80 km. Google 

sklasyfikowało Tarnów w czołówce miast, których mieszkańcy 
prowadząc działalność gospodarczą najczęściej sięgają po 
Internet. 

W  ostatnich latach Tarnów zrealizował kilka nowator-
skich rozwiązań - począwszy od zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych (powódź, awarie itp.), poprzez możliwość 
kupowania biletów komunikacji miejskiej przez komórkę, 
korzystania z bezpłatnej sieci internetowej na terenie mia-
sta, otrzymywania powiadomień sms, zdalnego załatwiania 
spraw w magistracie, zarządzania edukacją, a skończywszy na 
systemie informacji przestrzennej skupiającym kilkadziesiąt 
baz danych.

Od pierwszego lipca 2013 roku 
obowiązywać zaczną przepisy 
znowelizowanej ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach. 
Nakładają one nowe obowiązki na gmi-
ny, wiążą się także z nowymi przyzwy-
czajeniami dla mieszkańców. – Tarnów 
intensywnie przygotowuje się do nowej 
rzeczywistości zarówno od strony admi-
nistracyjnej, jak i informacyjnej. Pierwsze 
ulotki w tej sprawie trafią do tarnowian 
w najbliższych dniach – mówi prezydent 
Ryszard Ścigała.

Realizacja nowych przepisów wiąże 
się z dużą pracą legislacyjną, organizacyjną 
i wykonawczą. 

Do końca roku Rada Miejska uchwali 
nowy regulamin utrzymania porządku 
i czystości na terenie Tarnowa, radni wy-
biorą metodę naliczania i stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz opłaty za pojemnik określonej 
wielkości. Ustalą termin, częstotliwość 
i   tryb uiszczania tej opłaty, sposób 
i zakres odbierania i zagospodarowania 
odpadów oraz ustanowią wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Taką deklarację 
składać będą właściciele nieruchomości.

- Brzmi to dość skomplikowanie, ale 
w gruncie rzeczy mieszkańcy bloków czy 
kamienic, a  jest ich w  Tarnowie około 
70 tysięcy, nie odczują żadnych zmian. 
Wsz ystkie obowiązki  w  t ym zakresie 
spoczywać będą na właścicielach, czyli 
spółdzielniach, wspólnotach, administra-
torach – uspokaja zastępca prezydenta 

Henryk Słomka-Narożański. – Zmiany 
formalne dotyczyć będą właścicieli do-
mów jednorodzinnych, którzy składać 
będą deklaracje. Na ich podstawie obli-
czona zostanie  wysokość opłaty. Będą 
też musieli wypowiedzieć umowę z firmą 
dotychczas odbierającą śmieci. 

 Z  kolei magistrat ogłosi przetarg 
i  wybierze przedsiębiorcę, który odbierał 
będzie od mieszkańców zarówno odpady 
zmieszane, jak i  zbierane selektywnie. 
Miasto sprawować będzie także nadzór 
nad prawidłowym zagospodarowaniem 
odpadów oraz odpowiadać będzie za osią-

gnięcie wymaganego poziomu recyklingu 
odpadów. Tarnów podzielony zostanie na 
rejony, na które przeprowadzone zostaną 
przetargi. 

- Będziemy na bieżąco wszystkimi 
dostępnymi kanałami, a  więc tekstami 
na stronie internetowej, ogłoszeniami 
prasowymi, ulotkami, informować miesz-
kańców o bieżącym stanie prac nad nowym 
systemem, jednocześnie powiadamiając 
właścicieli i zarządców o ich nowych obo-
wiązkach – zapewnia prezydent Słomka-
Narożański.

Ciąg dalszy  na stronie 8

Odpady – nowe zasady
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W  Centrum Usług Ogólno -
miejskich Urzędu Miasta Tar-
nowa odbyło się spotkanie 

dotyczące stanu ścieżek i  oznakowań 
rowerowych w  mieście.   Wzięli w  nim 
udział członkowie   Miejskiego Zespo-
łu Zadaniowego ds. ścieżek rowero-
wych i bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu.

Przedstawiciele policji wskazywali na 
potrzebę ujednolicenia i uporządkowania 
oznakowania dróg rowerowych i na brak 
oznakowań poziomych na ścieżkach rowe-
rowych. Mówili o niespójności przepisów 
prawa ruchu drogowego dotyczących ro-

werzystów. Wskazywali na problem, jakim 
są drogi mieszane z  udziałem pieszych 

i rowerzystów. – Nie należy likwidować ak-
tualnych dróg rowerowych, ale w przyszłości 
planować je lepiej, na pewno w  porozu-
mieniu z policją – mówił asp. sztab. Jerzy 
Boryczko z Wydziału Ruchu Drogowego 
KMP w Tarnowie. 

Podczas dyskusji podnoszono także 
problem nienajlepiej oznakowanych tras 
rowerowych, nieoznakowanych przeszkód 
na ścieżkach (słupy, krawężniki), wskazy-
wali na konieczność inwentaryzacji ścieżek 
rowerowych pod kątem ich oznakowania 
i bezpieczeństwa.

- To ważne problemy, bo jak pokazują 
statystyki coraz więcej osób, raz ze względów 
ekonomicznych, dwa w podążaniu za modą 
i zdrowym trybem życia, przesiada się na rowery 
– podsumowuje zastępca prezydenta Henryk 
Słomka-Narożański nadzorujący prace ze-
społu.  – Wszystkiego od razu zrobić się nie da, 
ale już realizujemy inwentaryzację konkretnego 
odcinka obciążonego dużym ruchem – dodaje. 

Do tematu będziemy wracać w kolej-
nych numerach Tarnow.pl.

 

Najmłodsi mieszkańcy stawu przy 
Mauzoleum gen. Bema mają już 
swoje imiona. Zostały one wybra-

ne w plebiscycie Radia Kraków i Gazety 
Krakowskiej we współpracy z Urzędem 
Miasta Tarnowa. Okolicznościowa tablica 
w wersji polskiej i angielskiej, w obecności 
mediów, została uroczyście zamontowana 
koła stawu. Cieszy się sporym zaintereso-
waniem spacerowiczów, a młode łabędzie 
są żywą atrakcją turystyczną Tarnowa 
– mówi dyrektor Wydziału Marki Miasta 
Maria Zawada-Bilik.

Zainteresowanie akcją przerosło ocze-
kiwania organizatorów.  Dostawaliśmy 
setki propozycji mailowych z  nazwami dla 
młodych ptaków. Kontaktowali się z  nami 
mieszkańcy całego regionu. Zwyciężyły 
imiona - Bima, Gwiazda, Strzelec i Hetman, 
to one zyskały najwięcej głosów. Cieszymy 
się, że mieszkańcy tak bardzo interesują się 

sprawami Tarnowa – mówi Agnieszka 
Wrońska–Bęben z  tarnowskiego studia 
Radia Kraków. Tak naprawdę to nasze dzieci 
zauważyły nowych mieszkańców stawu 
w Parku Strzeleckim. Podczas jednego ze spa-
cerów, zwrócił na nie uwagę mój syn – dodaje 
Andrzej Skórka z tarnowskiego oddziału 
Gazety Krakowskiej. 

Łabędzie wykluły się na początku 
czerwca. Ptaki są zdrowe i można je oglądać 
pływające po stawie. 

Nowi mieszkańcy parku 

Najstarszy tarnowski cmentarz 
jest już monitorowany. Inwestycja nie 
należała do łatwych ze względu na za-
bytkowy charakter nekropolii. Koszt to 
15 tysięcy złotych.

Nie ukrywam, że dopiero kolejny projekt 
wizualizacji usytuowania kamer i urządzeń 
transmisyjnych na terenie cmentarza zyskał 
akceptację konserwatora zabytków – przy-
znaje dyrektor Miejskiego Zarządu Cmen-
tarzy w Tarnowie Maria Wójcik.

Monitorowany jest teren cmentarza, 
wszystkie wejścia wraz z murem znaj-
dującym się na zewnątrz nekropolii oraz 
Pomnik Ofiar Wojny i Faszyzmu przy ul. 
Narutowicza. Mamy nadzieję, że ta inwesty-
cja przyczyni się do pełnej ochrony jednego 
z najcenniejszych dla tarnowian zabytków 
– uzupełnia dyrektor Wójcik.

Dodajmy, że tarnowski Stary Cmentarz 
jest pierwszym tego typu obiektem obję-
tym monitoringiem w Tarnowie.

Aktywnie i bezpiecznie 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
sympatyków i pasjonatów sportów 
motorowych do wzięcia udziału w ogól-
nopolskiej imprezie motoryzacyjnej 
„Moto Leliwita 2012”.

W ramach tegorocznej edycji 
(31.08–02.09.2012) rozegrane zostaną:

- V i VI runda Nawigacyjnych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski,

-  V i VI runda Turystycznych Moto-
rowych Mistrzostw Polski,

-  V i VI runda Mistrzostw Polski Osób 
Niepełnosprawnych.

Szczegóły na www.motoleliwita.pl

Zakręty rowerowych ścieżek Pod czujnym
okiem kamery

W liczbach…
W Tarnowie w ciągu 5 miesięcy tego roku miał 

miejsce 1 wypadek z udziałem rowerzysty, ogółem 
były 33 wypadki, w tym 8 z udziałem pieszych, 2 
wypadki śmiertelne.

W 2011 roku było 90 wypadków, w tym 13 
z udziałem rowerzystów. Piesi byli sprawcami 66 
wypadków drogowych.
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Osiedle obchodzi jubileusz czter-
dziestolecia istnienia. Wielkie 
święto odbyło się z końcem 

czerwca. Dla mieszkańców, w tym także 
dla najmłodszych przygotowano wiele 
atrakcji. Organizatorem Święta była 
Rada Osiedla Koszyce, którą wsparli m.in. 
magistrat, liczni sponsorzy i darczyńcy.   

 Najcenniejsze są: współdziałanie i do-
brosąsiedzkie relacje. Tym nasze osiedle jest 
silne i dzięki temu się rozwija - mówił pomy-
słodawca przedsięwzięcia, przewodniczący 
Rady Osiedla, równocześnie radny klubu 
Tarnowianie i wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej - Tadeusz Mazur.

Organizatorzy zadbali o to, aby po-
dziękować osobom i instytucjom, które 
aktywnie włączają się w działania na rzecz 
Koszyckiego. Były nagrody, adresy okolicz-
nościowe, gratulacje i ... wspólne sadzenie 
dębu. Część artystyczno-rekreacyjną wy-
pełniły m.in. konkursy z nagrodami, pokazy 
służb mundurowych oraz koncert zespołu 
Monk i gwiazdy wieczoru grupy Żuki. 
Swoje propozycje przygotowała również 
młodzież z IV i XX Liceum w Tarnowie.  

Święto miało także wymiar charyta-
tywny i humanitarny. Chętni mogli oddać 

krew w punkcie Honorowego Krwio-
dawstwa PCK czy skorzystać z darmowej 
porady lekarzy specjalistów: kardiologa 
Bogusława Derlagi i diabetologa Barba-
ry Hycnar oraz wykonać badania EKG. Na 
przełomie ostatnich lat osiedle Koszyckie 
zmieniło się nie do poznania. Wybudowa-
no m.in. ekrany akustyczne przy południo-
wej obwodnicy miasta, odnowiono ścisłe 

centrum tego miejsca, wyremontowano 
wiele ulic oraz zamontowano urządzenia 
rekreacyjne i zabawowe na placu zabaw. 
Łączny koszt inwestycji to ok. trzech mi-
lionów złotych. Ale jak zgodnie podkre-
ślali podczas święta mieszkańcy osiedla 
- potrzeb nadal nie brakuje, stąd tak duża 
rola aktywnej rady osiedla i umiejętnego 
wspólnego działania.  

Święto osiedla Koszyckiego 

UWAGA MIESZKAŃCY TARNOWA
Ważne zmiany w gospodarce odpadami!

1 stycznia 2012 r. weszła w  życie, 
uchwalona przez Sejm, znowelizowana 
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

Skutkiem będą zmiany w  systemie 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 
które zaczną obowiązywać najpóźniej 1 
lipca 2013 r.

Jakie korzyści przyniesie system?
Nowy system będzie przyjazny dla 

środowiska i prostszy dla mieszkańców.
O Twoje odpady zadba miasto, które 

odbierze je z Twojej nieruchomości.
Zniknie obowiązek podpisywania 

umów z  podmiotami odbierającymi od-
pady.

Miasto utworzy punkty selektywnego 
zbierania odpadów, w  których będziesz 
mógł nieodpłatnie pozostawić określone 
grupy odpadów.

Miasto odpowiedzialne będzie za 
finalne zagospodarowanie odpadów,  
tj. unieszkodliwianie, odzysk surowców 
i energii.

W  założeniach system wyeliminuje 
„dzikie wysypiska”.

Jakie obowiązki czekają właścicieli 
nieruchomości?
 1.  Nowy system wymaga ustalenia opłaty 

wnoszonej przez właścicieli nieruchomości.
 2.  W  budynkach wielorodzinnych obo-

wiązki właścicieli nieruchomości wyko-
nywał będzie zarząd wspólnoty miesz-
kaniowej lub zarządca nieruchomości.

Pomimo, że system dotyczy każdego 
z nas, do nowych obowiązków będą musieli 
się dostosować właściciele nieruchomości, 
poprzez złożenie deklaracji oraz rozwiąza-
nie dotychczasowej umowy na odbieranie 
odpadów.

 Działania prawne 
Szczegółowe reguły systemu gospo-

darowania odpadami ustali Rada Miejska,  
w tym:

* wybierze metodę naliczania i  stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, a także opłaty za pojem-
nik o określonej pojemności, 

* ustali termin, częstotliwość i tryb uisz-
czania opłaty,

* ustali szczegółowy sposób i  zakres 
świadczenia usług w zakresie odbierania  
i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych,

* ustanowi wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości.

Organizacja systemu odbierania 
odpadów komunalnych
 1.  Miasto, w  drodze przetargu, wybierze 

przedsiębiorcę, który będzie miał  obo-
wiązek odbierania od mieszkańców 
odpadów zmieszanych, jak i zbieranych 
selektywnie.

 2.  Miasto sprawować będzie nadzór nad 
prawidłowym zagospodarowaniem  
odpadów przez odbierającego.

 3.  Miasto będzie odpowiadać za osiągnię-
cie wymaganego poziomu recyklingu 
odpadów.
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Wakacje dla melomanów w Tar-
nowie to także Festiwal Muzy-
ki Kameralnej „Muzyka Lata”. 

W tym roku odbywa się już 5. edycja tej 
imprezy. Tradycyjnie koncerty na Zamku 
w Dębnie przyciągają tłumy słuchaczy. 
Od I edycji Festiwalu jego patronem jest 
Urszula Augustyn, posłanka na Sejm RP.

„Muzyka Lata” już na stałe wpisała 
się w  kalendarz wydarzeń kulturalnym 

Tarnowa. Zdobyła wierne grono melo-
manów, jest również znana w  środo-
wisku artystów i  wykonawców muzyki 
poważnej. 

 - Dotychczasowy bilans Muzyki Lata to 
kilkadziesiąt koncertów, ponad stu wykonaw-
ców, laureatów licznych konkursów i festiwali 
muzycznych, uznanych z Polsce i za granicą 
artystów, znakomite dzieła muzyki od rene-
sansu, poprzez barok, klasycyzm, romantyzm, 

aż po muzykę XX wieku, kilka tysięcy minut 
muzyki – wylicza Marta Komorowska, 
dyrektorka PM, który organizuje tę imprezę,

W  tym roku w  gronie wykonawców 
Festiwalu znajdują się młodzi, utalentowani 
artyści polscy i zagraniczni oraz wytrawni 
wykonawcy, znani w kraju i za granicą, pro-
fesorowie Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Repertuar stanowi bogaty przekrój twór-
czości kompozytorów epoki renesansu, 
baroku, klasycyzmu, romantyzmu i muzyki 
okresu XX wieku.

Jak podkreśla zastępca prezydenta 
Krystyna Latała: - Ten Festiwal to nie tylko 
fascynująca muzyka, to także wspaniały Za-
mek w Dębnie, wciąż mało znany, a przecież 
jeden z najpiękniejszych nie tylko w naszym 
regionie. 

W dziesięciu tarnowskich szko-
łach organizowane są w  tym 
roku półkolonie. Zapisało się 

na nie ponad tysiąc uczniów! Miejsca 
kończyły się bardzo szybko, co pokazuje, 
jak ważna jest to forma wakacyjnego 
odpoczynku dla dzieci. – Tarnów jest 
jednym z  nielicznych w  Polsce miast, 
które rokrocznie organizują półkolonie 
dla dzieci i młodzieży. To oferta dla naj-
młodszych tarnowian aktywnego i   bez-
piecznego spędzania wakacji w  mieście 
– podkreśla prezydent Ryszard Ścigała,.

Pierwsze półkolonie, jako forma 
zorganizowanego sposobu spędzania 
wolnego czasu, zostały zorganizowane 
w 2000 roku z inicjatywy ówczesnych rad-

nych.– Wcześniej przez kilka lat odbywały 
się w  mieście wakacyjne zajęcia i  zabawy 
fizyczne dla dzieci, jednak w sposób mniej 
sformalizowany i zdecydowanie nie na taką 
skalę – mówi dyrektor Wydziału Sportu 
Marek Baran.

Zajęcia z  roku na rok cieszyły się ro-
snącą popularnością. Zazwyczaj odbywa 
się 12-13 półkolonii. Mniej, bo tylko 8 
zorganizowano w roku ubiegłym, co wią-
zało się z termomodernizacją i remontami 
większości placówek szkolnych w mieście. 

W  tym roku półkolonie odbywają 
się w  trzech terminach. Każda trwa dwa 
tygodnie. Uczniowie od poniedziałku do 
piątku, od wczesnego rana do późnego 
popołudnia mają zapewnioną opiekę, 

wyżywienie, zajęcia sportowe, edukacyjne, 
wycieczki, gry i  zabawy. – Lato w  mieście 
może być atrakcyjne. Warunkiem jest cieka-
wa oferta, dobra koordynacja, współdzia-
łanie różnych podmiotów i  zapewnienie 
niezbędnych finansów. W Tarnowie udaje się 
to wzorcowo – mówi zastępca prezydenta 
Krystyna Latała.

Na letni wypoczynek w  Tarnowie, 
czyli półkolonie plus zajęcia sportowo-
rekreacyjne Urząd Miasta przeznaczył 355 
tysięcy złotych. 

12 sezon półkolonii

Fakty
Oprócz półkolonii Urząd Miasta Tarnowa orga-

nizuje i finansuje letnie zajęcia sportowo-rekreacyjne. 
W  ubiegłym roku skorzystało z  nich ponad 37 tys. 
uczniów.

W  tym roku ze względu na duże upały poza 
basenami oblegane są kryte pływalnie, hale sportowe, 
m.in. przy Krupniczej, tor kartingowy, boisko przy 
Wojska Polskiego.

W lipcu na obiektach przy ul. Wojska Polskiego 
MKS Pałac Młodzieży zorganizował I Wakacyjną Olim-
piadę Sportową dla dzieci z półkolonii.

Turnieje tenisa ziemnego na kortach przy ul. 
Romanowicza ściągają takie tłumy, że organizatorzy 
nie pobierając dodatkowych opłat z Miasta przedłużają 
godziny zajęć i gier.

Futsal podbija serca tarnowskiej młodzieży, która 
na orliku przy Osiedlu Zielonym rozgrywa Letnią Ligę 
Futsalu w kategoriach U 14 i U 16.

Rośnie zainteresowanie wspinaczką sportową. 
Oblegane są ścianki na hali TOSiR przy Krupniczej, na 
Tarnovii oraz ściana na terenie b. Zakładów Mechanicz-
nych stworzona przez Edytę Ropek. Wkrótce powstanie 
w Tarnowie 4 ściana w PWSZ. 

Bilety w cenie 10 złotych ulgowy i 15 złotych 
normalny są do nabycia w sekretariacie PM w Tarno-
wie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 oraz 
na godzinę przed rozpoczęciem koncertu na Zamku 
w  Dębnie. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 
14 622-03-85.

Koncerty odbywają się w  każdą wakacyjną 
niedzielę na Zamku w Dębnie o godzinie 17.00.
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Piłka nożna

Turniej piłkarski dla uczniów szkół 
podstawowych

24 sierpnia 
godz. 9.00
Miejsce: Obiekt sportowy KS „Błękitni”, 
ul. Piłsudskiego 32
Organizator: Klub Sportowy „Błękitni”, 
ul. Piłsudskiego 32, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 630 04 54

Futsal

Letnia Akademia Futsalu 2012

27 - 31 sierpnia 
godz. 9.00-15.00
Miejsce: KCEM Kana, obiekty sportowe w 
Tarnowie
Organizator: PUKS „Hesed”, 
ul. Klikowska 21, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 627 73 33

Młodzieżowa Liga Letnia 
U-16 i U-14 o Puchar 

Prezydenta Miasta Tarnowa

1, 8, 15, 22, 29, sierpnia 
godz. 10.00 – 17.00
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia 
godz. 10.00 – 13.30
Miejsce: Obiekty sportowe „Orlik”, 
os. Zielone w Tarnowie
Organizator: TTS Futar, 
ul. Westerplatte 12/84, 33-100 Tarnów, 
tel. 790 778 862

Piłka siatkowa

Turnieje Piłki 
Siatkowej Chłopców

27 - 31 sierpnia 
godz. 09.00 – 12.00
Miejsce: Obiekty sportowe MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy 
„Tarnovia”, ul. Bandrowskiego 9, 
33-100 Tarnów, tel. 605 721 423

Turniej piłki siatkowej drużyn  
mieszanych dla uczniów szkół  

gimnazjalnych,  
ponadgimnazjalnych  
oraz „Open” do 18 lat

30-31 sierpnia 
godz. 09.00-13.00
Miejsce: Hala sportowa TOSiR, 
ul. Krupnicza 8a
Organizator: TOSiR, ul. Gumniska 25, 
33-100 Tarnów, tel. 14 622 07 10

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
licealistów z ukierunkowaniem na 

siatkówkę – juniorki

6, 8, 10, 13 sierpnia 
godz. 9.00 – 11.00
Miejsce: I LO, ul. Piłsudskiego 4
Organizator: UKS „JEDYNKA”, 
ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 630 04 54

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
gimnazjalistów i szk. podstawowych 
z ukierunkowaniem na siatkówkę – 

młodziczki i kadetki

6, 8, 10, 13 sierpnia 
godz. 11.00 – 13.00
Miejsce: I LO, ul. Piłsudskiego 4
Organizator: UKS „JEDYNKA”, 
ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 630 04 54

Turniej Szóstek gimnazjów  
i szk. podstawowych siatkówki 

dziewcząt (młodziczki)

7, 14 sierpnia 
godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: I LO, ul. Piłsudskiego 4
Organizator: UKS „JEDYNKA”, ul. Piłsud-
skiego 4, 33-100 Tarnów, tel. 14 630 04 54

Turniej Szóstek gimnazjów  
i licealistów siatkówki dziewcząt  

(kadetki i juniorki)

9 sierpnia 
godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: I LO, ul. Piłsudskiego 4
Organizator: UKS „JEDYNKA”, ul. Piłsud-
skiego 4, 33-100 Tarnów, tel. 14 630 04 54

Tenis ziemny

Otwarte zajęcia z tenisa i tenisa 
ziemnego dla dzieci i młodzieży

01 - 12 sierpnia (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 ziemne-
go dla dzieci i młodzieży

11 sierpnia 
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

WAKACJE ZE SPORTEM 

Lato w mieście 
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Zajęcia z tenisa ziemnego

6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 sierpnia
godz. 09.00 – 11.00
Miejsce: Obiekty A.C.T – SPORT „Centrum 
Tenisowe”, ul. Wojska Polskiego 12
Organizator: UKS A.C.T – SPORT, 
ul. Wojska Polskiego 12, 33-100 Tarnów, 
tel. 603 682 562

Tenis stołowy

Tenis stołowy -  
Turniej dla dziewcząt i chłopców

17 sierpnia 
godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Obiekty sportowe 
MKS „Tarnovia”
Organizator: Miejski Klub Sportowy „Tar-
novia”, ul. Bandrowskiego 9, 33-100 Tarnów, 
tel. 504 701 880

Wspinaczka sportowa

1-3, 6-10, 13-20 sierpnia 
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

Strzelectwo sportowe

Strzelectwo sportowe - zajęcia

7, 9 sierpnia 
godz. 10:00 – 13:00
Miejsce: Strzelnica LOK, ul. Krzyska 17A
Organizator: Tarnowski Klub Strzelecki 
LOK, ul. Krzyska 17A, 33-100 Tarnów, 
tel. 14 621 87 21

Pływanie

Pływalnia letnia za złotówkę 

Uczniowie tarnowskich szkół za okazaniem 
ważnej legitymacji szkolnej
Każdy wtorek sierpnia 
godz. od 10.00 do 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 
sierpnia 
godz. od 13.00 do 18.00
Miejsce: Pływalnia kryta Park Wodny, ul. 
Piłsudskiego 30
Organizator: TOSiR, ul. Gumniska 25, 
33-100 Tarnów, tel. 14 622 07 10

Sztuki walki

Zajęcia karate

1-3, 6-10, 13-20 sierpnia
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

Lato z Kung-Fu

13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 sierpnia 
godz. 17.00 – 18.30
Miejsce: Sala gimnastyczna III LO, ul. Bro-
dzińskiego 6 

Organizator: UKS Kung-Fu, ul. H. Marusarz 
132/3, 33-100 Tarnów, tel. 501 523 353

Brydż

Sportowe poniedziałki

6, 13, 20, 27 sierpnia 
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

2, 9, 16, 23, 30 sierpnia 
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

Wakacyjna Olimpiada Sportowa  
dla dzieci z półkolonii  

oraz grup zorganizowanych

8 sierpnia 
godz. 10.00 – 13.00
Miejsce: Obiekty sportowe TOSiR przy ul. 
Wojska Polskiego (w przypadku niesprzyja-
jącej 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
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Służba zdrowia.... - podstawowe 
pytanie dla mnie, jako prezydenta 
miasta, to czy jesteśmy zadowo-

leni z  obecnego jej funkcjonowania. 
Można powiedzieć, że tak... bo mamy już 
nowoczesny tzw. „stary” szpital i nową 
kriokomorę w Zespole Przychodni Spe-
cjalistycznych, i  dobrze funkcjonującą 
opiekę dla osób starszych i złym stanie 
zdrowia w ZOL-ach (zakładach opiekuń-
czo-leczniczych) w  Mościcach czy przy 
ulicy Szpitalnej.

Mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć 
placówek podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz poradni specjalistycznych. Nieustan-
nie powstają nowe niepubliczne podmioty 
lecznicze, a oferta świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków NFZ jest coraz 
szersza. Konkurencja o pacjentów sprawia, 
że coraz wyższy jest standard placówek, 
coraz lepsze ich wyposażenie oraz coraz 
wyższy poziom opieki medycznej. Ale tak 
naprawdę czy nie może być jeszcze lepiej? 
Mało osób zdaje sobie sprawę, że tylko trzy 
(!) spośród wielu funkcjonujących w mie-
ście placówek medycznych są publiczne 
i  należą do miasta. To MCM usytuowane 
przy Azotach w Mościcach, to przychodnia 
na Curie-Skłodowskiej i nasz „stary” szpital. 
Mieszkańcy nawet nie zdają sobie sprawy, 
że lecząc się w przychodni na Mościckiego, 
osiedlu XXV-lecia, Wałowej czy na tzw. „Gór-
ce” korzystają z usług przychodni prywat-
nych. Czy możemy liczyć na kolejne duże 
inwestycje w  miejskich przychodniach, 
czy możemy poszerzać ofertę świadczeń, 
czy jesteśmy w  stanie skracać kolejkę do 
specjalistów? Czy możemy konkurować 
z prywatnymi? I tu już odpowiedź nie jest 
jednoznaczna... Może być lepiej i sam o tym 
wiem. Oczywiście najwygodniej i najbez-
pieczniej dla władz miasta byłoby nic nie 

robić, ale nie darowałbym sobie grzechu 
zaniechania w tym zakresie. Ale nie po to 
przyjmowaliśmy nową „Strategię Rozwoju 
Miasta - Tarnów 2020”, aby pozostała li tylko 
na papierze. Chcę po prostu uczciwie ją 
realizować i  stworzyć nowoczesną ofertę 
usług medycznych i profilaktycznych. Wiem 
też, że w tym dobrym okresie powinno się 
przeprowadzić restrukturyzację należących 
do miasta zakładów opieki zdrowotnej. To 
nie może być tak, że prywatne przychod-
nie będą miały inne, czytaj lepsze warunki 
funkcjonowania i  inwestowania jak nasze 
miejskie. 

Szybko i sprawnie

Rynek usług medycznych w  Polsce 
będzie rósł o  5% w  skali roku. Do tego 
należy się dostosować, a usługi medyczne 
w naszym mieście powinny być dostępne 
niemal od ręki. Dla NFZ nie ma znaczenia 
fakt, że finansuje zbyt małą liczbę świadczeń 
i – niejednokrotnie – sprzęt oraz sale są wy-

korzystywane jedynie w 50%. W ten sposób 
powstaje luka, którą można by zapełnić 
świadczeniami komercyjnymi, na które, nie 
ma co ukrywać, jest spore zapotrzebowanie. 
Dlaczego nie umożliwić wykonywania ich 
w podległych miastu placówkach?

Obowiązkiem samorządu jest two-
rzenie sprzyjających warunków do funk-
cjonowania placówek medycznych. Ale 
to nie samorządy ustalają reguły gry. Nie 
my płacimy za opiekę zdrowotną, nie my 
decydujemy o tym na co przeznaczane są 
pieniądze, również nie my negocjujemy 
kontrakty z NFZ. To nie my stanowimy pra-
wo, i to nie my otworzyliśmy na oścież nasz 
rynek dla komercyjnej medycyny. Pomimo 
tak wielu ograniczeń – nasze publiczne 
przychodnie i  szpital radzą sobie dobrze. 
Ich sytuacja finansowa jest stabilna, reali-
zują inwestycje i  co ciekawe, świadczone 
przez nie usługi są na poziomie tak wy-
sokim, że przyciągają również pacjentów 
z  innych części kraju. Nierozwiązane po-
zostają niestety kwestie dotyczące niskich 
zarobków personelu, dyrektorom brakuje 
na to pieniędzy, a fundusz przeznacza zbyt 
mało środków na wiele usług, co generuje 
olbrzymie kolejki. 

Skomercjalizowane, ale miejskie

Komercjalizacja - czyli przekształcenie 
w spółki prawa handlowego trzech miej-
skich zakładów opieki zdrowotnej może 
być lekarstwem na część problemów, 
z jakimi przychodzi nam się mierzyć. Nasze 
jednostki w  dalszym ciągu pozostałyby 
nasze, tak jak miejska komunikacja, czy 
gospodarka odpadami. To przecież miejskie 
spółki. Inna byłaby jedynie ich forma praw-
na, inne możliwości działania, ale miasto 
zachowa wpływ na ich działalność, bo nadal 
będzie ich właścicielem. 

Pacjenci nadal będą przyjmowani 
bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ. Po 
komercjalizacji, zakłady opieki zdrowotnej 
będą jednak miały możliwość świadczenia 
usług także komercyjnych, a więc będą mia-
ły szansę dodatkowo!!! zarabiać, a wykorzy-
stanie majątku będzie bardziej efektywne. 
Udzielanie takich świadczeń nie wydłuży 
okresu oczekiwania na świadczenia wyko-
nywane bezpłatne, a wręcz odwrotnie, ko-
lejki zmniejszą się. Placówki samorządowe 
pomimo komercjalizacji nadal będą miały 
misję służenia społeczeństwu i nie dojdzie 
do braku przyjęć pacjentów po wyczerpa-
niu limitów z NFZ. 

Służba zdrowia - kto się boi zmian?

Czy wiesz, że…
* Przychodząc do lekarza pierwszego 

kontaktu, trafiasz najczęściej do 
prywatnej przychodni. Ponad 80% 
usług podstawowej opieki zdrowot-
nej na terenie Tarnowa realizowane 
jest przez podmioty prywatne.

* Dawne przychodnie rejonowe od 
ponad 12 lat są prywatne.

* Bezpłatnie możemy leczyć się we 
wszystkich podmiotach, które mają 
podpisane kontrakty z  NFZ i  są to 
podmioty zarówno publiczne, jak 
i spółki. To podpisanie umowy z NFZ, 
a nie forma/własność spółki decydu-
je o bezpłatności świadczeń.

* Prawie połowa Polaków skorzystała 
w  ostatnim półroczu z  całkowicie 
odpłatnych świadczeń (wynika 
z badań CBOS).

* Prywatne wydatki na opiekę zdro-
wotna stanowią około 1/3 ogółu 
wydatków w  tej sferze, z  tego po-
nad 85% to bezpośrednie wydatki 
gospodarstw domowych (opubliko-
wane przez GUS dane Narodowego 
Rachunku Zdrowia).

* Transport, ciepło, woda, utrzymanie 
budynków, odpady – od kilkunastu 
lat w Tarnowie o te usługi dla miesz-
kańców dbają spółki „nadzorowane 
właścicielsko” przez miasto.

Głosem prezydenta
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Służba zdrowia - kto się boi zmian? Witold Golemo – dyrektor Mościckiego 
Centrum Medycznego

Komercjalizację Mościckiego Centrum 
Medycznego w Tarnowie, czyli przekształ-
cenie placówki w spółkę prawa handlowe-
go, w której 100% udziałów obejmie Miasto, 
traktuję w kategorii dużej szansy. Szansy na:

* pełne wykorzystanie wysokich kom-
petencji personelu medycznego oraz 
potencjału materialnego MCM,

* możliwość konkurowania z  prywat-
nymi placówkami służby zdrowia 
na zdrowych, rynkowych zasadach 
poprzez uruchomienie komercyjnej 
działalności w zakresach nie objętych 
kontraktem z NFZ,

* rozładowanie kolejek oczekujących 
często wiele miesięcy pacjentów 
poprzez stworzenie możliwości sko-
rzystania przez część z  nich z  usług 
komercyjnych,

* możliwość elastycznego reagowania 
na potrzeby rynku poprzez otwieranie 
nowych specjalności na bazie istnie-
jącego, a nie wykorzystanego w pełni 
majątku MCM,

* uzyskanie możliwości pozyskiwania 
źródeł finansowania rozwoju placówki.

Artur Asztabski – dyrektor Zespołu Przy-
chodni Specjalistycznych 

Komercjalizacja placówki, którą mam 
przyjemność kierować pozwoli na dalszy jej 
rozwój z korzyścią dla pacjentów leczonych 
przez Zespół Przychodni Specjalistycznych. 
Nadal będziemy walczyć o  jak najwyższe 
kontrakty z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, a więc ilość pacjentów przyjmowanych 
w ramach ubezpieczenia nie zmaleje. 

Działalność komercyjna będzie dodat-
kową w ramach istniejących teraz rezerw 
kadrowych, lokalowych i sprzętowych. 

Będzie to nowa oferta dla mieszkań-
ców subregionu tarnowskiego z korzyścią 
oczywiście zarówno dla pacjentów, jaki i dla 
zatrudnionych w ZPS pracowników.

Marcin Kuta – dyrektor Specjalistycznego 
Szpitala im. E. Szczeklika

Jako dyrektor Szpitala im. E. Szcze-
klika w  Tarnowie wiem, że obecnie  
w przypadku komercjalizacji tej placówki, 
ani mieszkańcy naszego miasta ani pra-
cownicy nie mają czego się obawiać. Trudne 
działania naprawcze zostały już przeprowa-
dzone w ciągu ostatnich kilku lat. Szpital od 
7-miu lat corocznie bilansuje swoją działal-
ność, redukuje zadłużenie, a ponadto wy-
pracowuje dochody, które są przeznaczane 
na modernizacje kolejnych oddziałów oraz 
zakup aparatury medycznej. Jak wygląda 
dzisiaj „stary” Szpital – to wszyscy widzą. Wy-
remontowane pawilony, nowoczesne sale 
chorych, nowoczesna aparatura medyczna 
oraz dobrze wykształcona kadra medyczna. 
Nie brakuje środków na leczenie chorych i 
na badania diagnostyczne. 

Dla „starego” Szpitala komercjaliza-
cja oznacza nowe możliwości działania 
i  większą elastyczność w  zarządzaniu. To 
przede wszystkim możliwość uzyskania 
dodatkowych przychodów z wykonywania 
komercyjnych usług medycznych - dla tych 
pacjentów, którzy zainteresowani są zapłacić 
za usługę i nie chcą czekać w kilkumiesięcznej 
kolejce. To także będzie oferta rozszerzonych 
usług zdrowotnych i profilaktycznych oraz 
ponadstandardowych usług towarzyszących. 
Dzięki temu lepiej wykorzystane zostaną 
pomieszczenia oraz posiadana aparatura 
medyczna, a  pracownicy mają szanse na 
zwiększone wynagrodzenie. W komercjali-
zacji upatruję szanse na rozbudowę Szpitala, 
gdyż w przypadku posiadania zabezpieczeń 
majątkowych będzie można np. samodzielnie 
zaciągnąć kredyty na sfinansowanie nowych, 
tak potrzebnych inwestycji. 

Oczywiście, że widzę również pewne 
ograniczenia czy też zagrożenia wynikające 
z tej formuły prowadzenia firmy. Nie doty-
czą one jednak ani mieszkańców – poten-
cjalnych pacjentów, ani też pracowników 
Szpitala.

Dyrektorzy miejskich placówek o komercjalizacji

Z impetem w przyszłość

Przeciwnicy komercjalizacji podnoszą 
dobry stan naszych placówek jako argument 
przeciwko komercjalizacji. Przeciwnikami 
będzie też konkurencja. Ba! Są nawet tacy, 
którzy mówią, że o komercjalizacji można 
byłoby myśleć, gdyby miały ciężar w postaci 
długów i były w złej sytuacji. To byłby błąd. 
Działania przeciw pacjentom, jak i pracow-
nikom tych placówek, które obciążone 
długami, wcześniej czy później czekałoby 
widmo likwidacji. Gdyby nasze jednostki były 
ekonomicznie słabe i obciążone zobowiąza-
niami ich komercjalizacja nie przeszłaby nam 
przez myśl. Wtedy po prostu nie dałyby sobie 
rady. Dzisiaj są zrestrukturyzowane i dostoso-
wane do prowadzonej działalności. Nie mają 
długów, w większości są doinwestowane. 
Dobrze funkcjonują przy dużej konkurencji 
na rynku usług medycznych. Przekształcenia 
dokonuje się w dobrej sytuacji, a nie pod 
przymusem. Wtedy stwarza się szansę na 
dalszy rozwój, a nie jest to sposób ratowania 
przed likwidacją. Zmieniając formę prawną 
publicznych zoz-ów na spółki z o. o. może-
my sądzić, że sobie dobrze poradzą. Mam 
zaufanie do osób zarządzających naszymi 
zakładami opieki zdrowotnej i  sądzę, że 
poradzą sobie nie tylko jako zależni od mia-
sta dyrektorzy - jak jest dotychczas, ale i po 
przekształceniu - komercjalizacji jako prezesi 
spółek, o znacznie większych kompeten-
cjach. Wierzę, że takie wyzwanie odważnie 
podejmą i mu sprostają. 

Skomercjalizowanie miejskich placó-
wek wymusi jeszcze większą konkurencję 
na rynku usług medycznych - jej efektem 
winna być jeszcze wyższa jakość usług 
medycznych oraz stale rozszerzana oferta 
świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców. 
Przekształcenie tych jednostek w  spółki 
prawa handlowego sprawi, że będą mogły 
inwestować w  swój rozwój, zaciągając 
m.in. kredyty. Nie od dziś wiadomo, że 
Tarnów, dzięki znakomitej kadrze i dobrej 
infrastrukturze jest kardiologiczną potę-
gą. Dziedziny, w  których jesteśmy silni, 
trzeba jeszcze bardziej umacniać. Właśnie 
temu ma służyć stworzenie Regionalnego 
Centrum Kardiologicznego, które ma 
kosztować wiele milionów złotych. O roz-
poczęciu takiej inwestycji miasto będzie 
mogło myśleć najwcześniej w 2018-2020 
roku – tak wynika z prognoz finansowych. 
I to zakładając, że zrezygnuje z innych du-
żych inwestycji. Skomercjalizowany szpital 
będzie mógł sam zrealizować tę inwesty-

cję, bez pieniędzy miasta. Dzięki temu nie 
będziemy musieli z niczego rezygnować!

Będzie wygodniej

Są duże szanse, że decyzja o komercjali-
zacji ułatwi codzienne życie wielu ludzi, być 
może zmniejszą się problemy z dostępno-
ścią okulistyki, neurologii, neurochirurgii, 
rehabilitacji czy endokrynologii, pracownicy 
służby zdrowia wreszcie będą mieli szansę 
na godziwe zarobki, a mieszkańcy opiekę 
zdrowotną na wyciągnięcie ręki. Taki krok 
wywrze ogromny wpływ na służbę zdrowia 

w Tarnowie. Dlatego rozpoczęliśmy szerokie 
konsultacje społeczne. Rozmawialiśmy już 
z samorządami zawodowymi pracowników 
służby zdrowia, związkami zawodowymi, 
radnymi i  mediami. Ale cenne są dla nas 
głos i zdanie każdego mieszkańca. Na www.
tarnow.pl jest dostępna ankieta, została ona 
również umieszczona w lipcowym numerze 
miesięcznika miejskiego. Zachęcamy do 
aktywności w tym zakresie i wypowiadania 
swojego zdania na temat jakże ważnych 
zmian w jednej z kluczowych dziedzin życia.

Ryszard Ścigała
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Trwa rządowy program „Wyprawka 
szkolna”. Wnioski o  dofinanso-
wanie zakupu podręczników 

można składać do 5 września 2012 r. 
w  tarnowskich szkołach publicznych 
i niepublicznych.

Programem objęci są uczniowie roz-
poczynający w roku szkolnym 2012/2013 
edukację szkolną w  klasach I-IV szkoły 
podstawowej i klasie I szkoły ponad-
gimnazjalnej oraz uczniowie niepeł-
nosprawni posiadający orzeczenie 
o  potrzebie kształcenia specjalnego 
uczęszczający do szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
dla dzieci i młodzieży. Pomoc w formie do-

finansowania zakupu podręczników będzie 
przysługiwać uczniom pochodzącym 

z  rodzin spełniających kryterium 
dochodowe zgodne z ustawą o po-
mocy społecznej oraz o świadcze-
niach rodzinnych (kl. I szkoły pod-

stawowej), a w przypadku uczniów 
niepełnosprawnych bez względu na 

wysokość dochodu w rodzinie. Jednora-
zowo na ten cel można otrzymać od 180 
zł do 352 złotych. W  ubiegłym roku z  tej 

formy pomocy skorzystało 464 uczniów, 
w sumie na kwotę prawie 99 tys. zł.

Szczegóły pod adresem http://www.
tarnow.pl/index.php/pol/Miasto/Aktualno-
sci-tarnowskie/Wyprawka-szkolna-2012-13.

2.834 uczniów zakwalifikowa-
nych zostało do tarnowskich szkół 
ponadgimnazjalnych. To o  700 mniej 
niż przed rokiem. – Taki jest nieubła-
gany trend demograficzny. Po prostu 
znacznie mniej uczniów kończyło gim-
nazja – ocenia, zastępca prezydenta 
Krystyna Latała i  dodaje: – W  sumie 
nabór ocenić trzeba bardzo pozytywnie. 
Tak dużą liczbę uczniów zawdzięczamy 
absolwentom szkół spoza Tarnowa. 
Gdyby nie oni mielibyśmy maksymalnie 
tysiąc uczniów! 

Jak pokazał nabór oferta tarnowskich 
szkół ponadgimnazjalnych okazała się 
atrakcyjna. Największą popularnością 
cieszyły się renomowane licea ogólno-
kształcące. Do nich dostała się młodzież 
z wysoką punktacją, co gwarantuje stały 
rozwój szkół i wysoki poziom nauczania. 
Tradycyjnie już najbardziej oblegane 
są klasy biologiczno-chemiczne, które 
mają ostrą konkurencję w  matematycz-
no-fizycznych oraz informatycznych. 
I  tak najwyższy próg 164,8 pkt. to klasa 
mat.- fiz.- ang. w  I  LO, tuż obok 2 klasy 
biol.-chem. 164,4 pkt. w III LO.  

Warto zaznaczyć, że do tych 2 ostat-
nich klas konkurencja wynosiła ponad 3 
osoby na jedno miejsce.

 - Dwa najbardziej znane i  popularne 
licea I  i  III wiodą zdecydowany prym wśród 
szkół ponadgimnazjalnych, rywalizując ze 
sobą twórczo i  konstruktywnie zarówno 
jeśli chodzi o  ofertę, jak i  poziom. Dzieje 
się to z  pożytkiem dla wszystkich – ocenia 
Krystyna Latała.

Podobną popularnością cieszyły się 
niektóre szkoły techniczne, na przykład 
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych przy ul. Szujskiego 
kształcące w  zawodzie technik elektro-
nik, mechatronik i  elektryk, Technikum 
nr 7 w  Zespole Szkół Budowlanych - tu 
zwłaszcza technik geodeta i technik bu-
downictwa, Technikum nr 5 w  Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 
im. J. Szczepanika ze specjalizacjami fo-
totechnik i  technik organizacji reklamy. 
– To placówki wyraziste i  z  charakterem, 
otwarte na potrzeby rynku pracy – dy-
rektor Wydziału Edukacji Bogumiła Po-
rębska – Cieszy fakt, że technika walczą 
o  poziom i  proponowany limit punktów 

w  wielu z  nich został osiągnięty, a  nawet 
przekroczony (ZSOiT fototechnik 120,8 
pkt., geodeta 117,8 ZSB).

 - To dobrze rokuje na przyszłość szcze-
gólnie w  kontekście egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje zawodowe, które 
zaczynający dziś naukę zdawać będą na 
nowych zasadach – podsumowuje dyrektor 
Porębska. 

E-nabór zakończony

Wyprawka szkolna 2012/13

Dodatkowy nabór do szkół po-
nadgimnazjalnych prowadzony bę-
dzie od 27 do 31 sierpnia. Ci, którzy 
nie dostali się jeszcze do szkół, mają 
szansę dostać się do placówki, w której 
będą jeszcze wolne miejsca.
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Przypominamy, że już po raz trzy-
nasty tarnowianie mają okazję 
wziąć udział w konkursie „Zielo-

ny Tarnów” wyłaniającym najładniej-
sze ogrody i  najpiękniej ukwiecone 
balkony w  naszym mieście. Zaprasza-
my wszystkich mieszkańców Tarnowa, 
posiadających zadbane ogrody i  cie-
kawie zagospodarowane roślinnością 
balkony do zgłoszenia ich do konkursu. 

Zachęcamy też szkoły, przedszkola 
i  inne jednostki z  terenu Tarnowa do pre-
zentacji swoich osiągnięć w  urządzaniu 
zieleńców. Założeniem konkursu jest po-
budzenie aktywności i inicjatyw mieszkań-
ców, zwiększenie dbałości o  środowisko 
naturalne i wykształcenie poczucia współ-
odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę. 
Wieloletnie doświadczenie i  obserwacja 
naszego otoczenia pozwala stwierdzić, że 
Tarnów jest coraz bardziej zadbany, coraz 

więcej jest w  nim zachwycających ogro-
dów, skwerów, zieleńców i balkonów. 

Konkurs wyłoni obiekty wyróżnia-
jące się estetyką i  kompozycją roślinną 
w czterech odrębnych kategoriach: 
1) balkon, 
2) ogród dla mieszkańców domów jedno-

rodzinnych, 
3) ogród dla mieszkańców budynków 

wielorodzinnych, 

4) ogród dla przedszkoli, szkół, zakładów 
pracy, instytucji itp. 

Zgłoszenia do konkursu można skła-
dać w  Kancelarii Głównej Urzędu Miasta 
Tarnowa przy ul. Nowej 4 albo w  Biurze 
Ochrony Środowiska UMT, przy ul. Bernar-
dyńskiej 24. Zgłoszenia przyjmowane są 
również drogą elektroniczną na adres: k.li-
sowska@umt.tarnow.pl. Formularze zgło-
szenia do konkursu są dostępne w  Urzę-
dzie Miasta oraz na stronie internetowej 

www.tarnow.pl. Dodatkowe informacje 
można uzyskać telefonicznie pod nume-
rem 14/68-82-872. 

Powołana przez Prezydenta Miasta 
komisja rozpoczęła już przegląd ogrodów 
i balkonów. Jurorzy, wśród których są pro-
jektantki ogrodów oraz artysta plastyk, 
zwracają uwagę na estetykę, czystość, 
kompozycję roślinną, pracochłonność 
przy urządzaniu ogrodu, pomysłowość, 

oryginalność a  także zmiany w  stosunku 
do lat ubiegłych. Wszystkie oceniane bal-
kony i  ogrody są fotografowane. W  tym 
roku praca komisji konkursowej została 
przedłużona - potrwa do końca wrze-
śnia. Uroczyste zakończenie konkursu 
zaplanowano na październik. Wszystkim 
uczestnikom konkursu wręczone zostaną 
pamiątkowe dyplomy, a najlepsi otrzyma-
ją atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Urząd Miasta Tarnowa. 

Wakacje w  pełni, wielu tarno-
wian odpoczywa w  mieście 
i okolicy, podziwiając przyro-

dę, krajobraz, architekturę. Aby utrwa-
lić piękno, często ulotne, warto sfoto-
grafować najciekawsze twory przyrody 
czy wspaniałe obiekty architektoniczne. 

Aby dodatkowo zmotywować foto-
amatorów do dokumentowania warto-
ściowych obrazów Urząd Miasta Tarnowa 
zorganizował kolejny konkurs fotograficzny 
„Wakacyjna Przyroda”. Na konkurs należy 
zgłaszać fotografie wykonane na terenie 
Tarnowa i najbliższej okolicy (teren dawnego 
woj. tarnowskiego), o następującej tematyce:

-  przyroda (w tym również krajobraz) 
Tarnowa i okolic, 

- zabytki i architektura Tarnowa.

Zielony Tarnów 2012

Wakacyjna przyroda Konkurs ma charakter otwarty i skie-
rowany jest do wszystkich zajmujących 
się amatorsko fotografią, szczególnie 
miło będą widziane zdjęcia wykonane 
przez najmłodszych fotografików. Jeden 
uczestnik może nadesłać maksymalnie 
trzy zdjęcia w danej kategorii. Fotografie 
mogą być czarno – białe lub kolorowe, 
wcześniej niepublikowane, odbitki wy-
konane na papierze błyszczącym o  for-
macie 20x30 cm. Szczegółowy regulamin 
konkursu dostępny jest na stronie www.
tarnow.pl. 

Prace będą przyjmowane do końca 
września 2012 roku w Biurze Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. 
Bernardyńskiej 24, tel. 14/68-82-872. Dla 
autorów najlepszych prac organizatorzy 
przewidzieli nagrody i wyróżnienia. 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konkursie.
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Dobiegły końca prace koncep-
cyjne nad „Kartą Tarnowskiej 
Rodziny”. Projekt został przyjęty 

przez Radę Miejską, zgłaszają się także 
pierwsi partnerzy zainteresowani po-
mocą rodzinom wielodzietnym.

Program skierowany jest do rodzin po-
siadających czworo lub więcej dzieci miesz-
kających na terenie miasta. - Zaproponowa-
ne przez nas rozwiązanie to kolejny element 
polityki prorodzinnej. Projekt zakłada pomoc 
rodzinom wielodzietnym, kształtowanie ich 
pozytywnego wizerunku, ale przede wszyst-
kim wsparcie materialne - mówi zastępca 
prezydenta Dorota Skrzyniarz.

Karta Tarnowskiej Rodziny uprawniać 
będzie do korzystania z systemu ulg, 

które będą obowiązywały w instytucjach 
miejskich takich jak: komunikacja miejska, 
muzea, teatr, kina, ośrodki sportowe czy 
ośrodki kultury. W akcję coraz chętniej 
włączają się również podmioty prywatne. 
– Aby zachęcić potencjalnych partnerów do 
współpracy rozesłaliśmy prawie 240 pism do 
różnych instytucji i firm. Na chwile obecną 
mamy już kilkunastu potencjalnych partne-
rów – podkreśla dyrektor Centrum Spraw 
Społecznych UMT Magdalena Osiak.

Karta zacznie w pełni funkcjonować 
najprawdopodobniej pod koniec sierpnia, 
ale już teraz warto wyrobić sobie darmową 
Kartę Miejską. - Warunkiem otrzymania 
Karty Tarnowskiej Rodziny jest wcześniejsze 
uzyskanie „Tarnowskiej Karty Miejskiej”, na 
której zostanie naklejony hologram „Karta 

Tarnowskiej Rodziny”. W ten sposób jej po-
siadacze będą mogli korzystać ze zniżek do-
stępnych w ramach obu programów - dodaje 
dyrektor Osiak.

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 kontynuowania 
nauki.

Transport dla osób  
niepełnosprawnych 

Osoby niepełnosprawne mają moż-
liwość korzystania z  transportu od po-
niedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 
16.00. W soboty, niedziele i dni świąteczne 
przewozy nie są realizowane. 

Osoby poruszające się na stałe na 
wózkach inwalidzkich muszą posiadać 
orzeczenie: 05 – R upośledzenia narządu 
ruchu, 06 – E epilepsja, 07 – S choroby 
układu oddechowego i krążenia lub 10 – N 
choroby neurologiczne lub inne orzeczenie 
potwierdzające taką potrzebę. Część stała 
opłaty za korzystanie z  samochodu tzw. 
startowe wynosi 2,50 zł, a opłata za każdy 
rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem wy-
nosi 0,50 zł. Numery telefonu, pod którym 
osoby niepełnosprawne poruszające się 
na stałe na wózkach inwalidzkich mogą 
zamawiać przewozy to 191 91 oraz 196 69.

Świadczenia rodzinne,  
alimentacyjne i dodatki  
mieszkaniowe w MOPS

Osoby ubiegające się o świadczenia 
rodzinne, świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego oraz dodatki mieszkaniowe 
mogą wybrać dogodny dla siebie punkt 
składania wniosków. Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej, który od 1 lipca realizuje 
te zadania (Dział Świadczeń Rodzinnych 
i Dodatków Mieszkaniowych), uruchomił 
stanowiska w Zespołach Pracy Socjalnej 
przy ul. Granicznej 8 A  oraz przy ul. 
Goldhammera 3. Wnioski można również 
składać w siedzibie MOPS przy al. M. B. 
Fatimskiej 9.

Wnioski o świadczenia rodzinne i fun-
dusz alimentacyjny będą przyjmowane 
w godzinach pracy tj. w poniedziałki od 
godz. 8.00 do godz. 16.00 i od wtorku do 
piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30. 

Wnioski o przyznane dodatku miesz-
kaniowego należy składać w  następują-
cych godzinach:
poniedziałek - od godz. 8:00 do godz. 
10:00 oraz od godz. 14:00 do godz. 16:00,
wtorek - od godz. 12:00 do godz. 15:00,
środa - od godz. 8:00 do godz. 11:00,
czwartek - od godz. 12:00 do godz. 15:00,
piątek - od godz. 8:00 do godz. 11:00.

W związku ze zmianami, pracownicy 
socjalni Zespołów Pracy Socjalnej dla Re-
jonów I i III zostali przeniesieni do budyn-
ku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Gol-
dhammera 3. Mieszkańcy wymienionych 
rejonów mogą składać wnioski o pomoc 
przy ul. Golhammera 3 lub w sekretariacie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Al. M. B. Fatimskiej. 

Telegraficznym skrótem

Karta dla 4+ Podmioty i  osoby zainteresowane 
partnerstwem w programie „Karta Tar-
nowskiej Rodziny” prosimy o  kontakt 
z Biurem Pomocy Społecznej pod nr tel. 
14 68 82 833. 

Chęć pomocy rodzinom wielodziet-
nym do tej pory zadeklarowały m.in:

– Tarnowski Teatr im. Ludwika Sol-
skiego,

– Hotel „Cristal Park”,
– Stowarzyszenie SIEMACHA,
– Tarnowskie Centrum Kształcenia 

Praktycznego,
– ARKA Poradnia Specjalistyczna 

i Telefon Zaufania,
– MOPS,
– Miejska Biblioteka Publiczna,
– Tarnowskie Centrum Kultury,
– Specjalistyczny Szpital im. E. Szcze-

klika,
– EXPERT Paweł Roczniak,
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
– Restauracja – Bar „Fabryka Smaku”,
– ZETO S.A.,
– TOSIR.

Jak otrzymać „Tarnowska Kartę 
Miejską”?

Niezbędne druki można pobrać 
pod adresem: www.ekarta.umt.
tarnow.pl/index.php?id=113 lub bez-
pośrednio z Punktu Obsługi Klienta 
(POK) zlokalizowanego w Urzędzie 
Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 - 
parter - sala nr 1, w którym również 
można składać wypełnione wnioski 
wraz ze zdjęciem.

POK działa w godzinach pracy 
Urzędu Miasta Tarnowa (poniedziałek 
w godz. 7.30 – 18.00, od wtorku do 
piątku w godz. 7.30 - 15.30).
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Koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej i asystenci rodziny już 
pracują. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej (MOPS) wygrał konkursy 
ogłoszone przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu wspie-
rania rodziny i  systemu pieczy zastęp-

czej na rok 2012. Granty pozwoliły na 
zatrudnienie wykwalifikowanej kadry 
i skuteczniejsze wsparcie rodzin. 

Nowe prawo o  wspieraniu rodziny 
i  systemie pieczy zastępczej obowiązu-
jące od tego roku nakłada na samorządy 
szereg nowych obowiązków. W  ślad za 

nimi nie poszły dodatkowe pieniądze. 
Ewidentną lukę mają wypełnić konkur-
sy ministerialne. - Nasz wniosek został 
dobrze oceniony. Dzięki otrzymanej 
dotacji będziemy w  stanie zaoferować 
szerszy zakres działań wspierających 
rodziny zastępcze i  rodzinne domy 
dziecka, w  tym dofinansować zatrud-
nienie koordynatorów - mówi dyrektor 
MOPS Dorota Krakowska.

Z  kolei asystenci pomagać będą 
rodzinom dysfunkcyjnym w trudnej sy-
tuacji życiowej. Oznacza to nową jakość 
i  skuteczność pracy.- Wprowadzamy 
asystentów do rodzin, które mają trud-
ności w realizowaniu funkcji opiekuńczo 
– wychowawczej. Taka pomoc społeczna 
będzie zdecydowanie efektywniejsza – 
dodaje dyrektor Krakowska.

Programy są już realizowane. Do-
finansowanie z  ministerstwa wyniosło 
w sumie ponad 40 tys. zł.

Ponad 60 tys. zł trafi w  tym roku 
do tarnowskich Romów. Środki 
te przeznaczane są na edukację 

oraz integrację dzieci i młodzieży w ra-
mach „Programu na rzecz społeczności 
romskiej w  Polsce” koordynowanego 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Najważniejsze problemy społeczności 
romskiej wiążą się z jej niskim poziomem 
wykształcenia i małą aktywnością za rzecz 
zmiany własnej sytuacji życiowej. - Dlatego 
priorytetem jest edukacja i  integracja naj-
młodszych. Cel ten rozumieją już stowarzy-
szenia romskie działające w naszym mieście 
i coraz chętniej współdziałają z samorządem 
w tym zakresie– mówi zastępca prezydenta 
Dorota Skrzyniarz.

Jednym z głównych założeń programu 
jest zwiększenie liczby dzieci romskich 
uczęszczających do przedszkola oraz ich 
integracja z pozostałymi przedszkolakami. 
- W ramach otrzymanych dotacji płacimy nie 
tylko za udział dzieci w zajęciach przedszkol-
nych, ale także za ich całodzienne wyżywie-
nie i  ubezpieczenie. Zapewniamy również 

wyprawkę oraz zakup podręczników, przybo-
rów szkolnych i pomocy naukowych– mówi 
dyrektor Centrum Spraw Społecznych UMT 
Magdalena Osiak.

Program będzie kontynuowany 
w  2013 roku. O  środki na jego realizację 
miasto już złożyło wnioski za pośrednic-
twem Małopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego.

Przeciw przemocy
„Tarnów przeciw przemocy w rodzi-

nie” - wśród 95 projektów w skali całego 
kraju. Ministerstwo Pracy i  Polityki 
Społecznej przyznało dofinansowanie 
dla Tarnowskiego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 
(TOIKiWOP) na realizację tego przed-
sięwzięcia. 

W  projekcie zaplanowano m.in. 
wzmocnienie działań informacyjnych 
i  psychoedukacyjnych w  zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w  rodzinie. - 
Przygotowaliśmy wiele ciekawych form 
odbiegających od standardowych akcji pro-
filaktycznych. Chcemy zacieśnić i udrożnić 
współpracę instytucji i  służb działających 
w  obszarze przeciwdziałania przemocy 
domowej, funkcjonujących na terenie mia-
sta. Po uzyskaniu grantu będziemy mogli 
przeznaczyć na ten cel ok. 10 tys. zł. – mówi 
dyrektor TOIK i WOP Dorota Bogusz.

Realizacja projektu rozpocznie się 
we wrześniu br. - Skala tego zjawiska jest 
naprawdę duża. Naszym celem jest pomoc 
także tym, którzy nie mówią o nim głośno i nie 
nazywają wprost tego, co ich dotyczy - mówi 
Dorota Krakowska, dyrektor tarnowskiego 
MOPS koordynującego całość projektu.

Pieniądze 
dla bezrobotnych

Tarnowski Powiatowy Urząd Pra-
cy pozyskał kolejne środki na pomoc 
osobom poszukującym zatrudnienia. 
Przeszło milion dwieście tysięcy złotych 
zostanie przeznaczonych na realizację 
projektu „Zatrudnienie z  doświadcze-
niem”. To propozycja dla mieszkańców 
powiatu tarnowskiego, w którym stopa 
bezrobocia wynosi około 13%. W Tarno-
wie ten wskaźnik oscyluje wokół 9%.

Głównym celem programu jest aktywi-
zacja zawodowa bezrobotnych mężczyzn 
powyżej 50 roku życia zarejestrowanych 
w PUP i zamieszkujących na terenie powiatu 
tarnowskiego. – Dzięki pozyskanym środkom 
pomożemy 60 mężczyznom, w tym również 
niepełnosprawnym oraz długotrwale bezro-
botnym. Będziemy im oferować staże, prace 
interwencyjne oraz podnosić kwalifikacje 
zawodowe w zakresie obsługi komputera oraz 
języka angielskiego – mówi kierownik Biura 
Spraw Obywatelskich w Centrum Obsługi 
Mieszkańców Robert Rogala.

Realizację programu zaplanowano 
na lata 2012-2014. Jego całkowity koszt 
to prawie 1,9 mln zł – oprócz 1,2 mln zł 
pozyskanych z  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, prawie 700 tys. zł dołożą 
pracodawcy w formie wynagrodzenia osób 
aktywizowanych.

Pomoc dla Romów

Wsparcie dla rodzin
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Radni Prywatnie
Imię i nazwisko: Krzysztof Bazuła
Główna cecha mojego charakteru: lojalność
Cechy, których szukam u kobiet: wdzięk
Cechy, których szukam u mężczyzn: odpowiedzialność
Co cenię u przyjaciół: lojalność
Moja główna wada: upór
Moje ulubione zajęcie: leniuchowanie w weekendy
Moje marzenie o szczęściu: być rentierem
Kim chciałbym być, gdybym nie był tym kim jestem: 
jestem kim jestem, nie mam innego wyjścia, muszę jakoś 
z tym żyć J
Słowa, których nadużywam: słów używam w rozsądnych proporcjach
Ulubieni bohaterowie literaccy: wojak Szwejk
Czego nie cierpię ponad wszystko: bufonady i braku pokory u ludzi
Dar natury, który chciałbym posiadać: jasnowidztwo – wiedziałbym, które liczby 
skreślić w totka
Moje życiowe motto: cytat jednego z epizodycznych postaci „Przygód dobrego wo-
jaka Szwejka” Jarosława Haska: Jak tam było, tak tam było. Zawsze jakoś było. Jeszcze 
nigdy tak nie było, żeby jakoś tam nie było J

P l a n  p r a c y 
R a d y  M i e j s k i e j 
w Tarnowie okre-
ślający terminy sesji 
uwzględnia prze-
r wę wak ac yjną . 
Zdarza się jednak, 
że w  przypadku 
ważnych społecz-

nie tematów, także w  wakacje odbywają 
się sesje. Tak zdarzyło się w tym roku, kiedy 
to w lipcu zwołałem sesję nadzwyczajną.

Było to związane z  inicjatywą Pre-
zydenta Miasta Tarnowa. Wystąpił on z   
wnioskiem o podjęcie uchwał związanych 
z przystąpieniem Gminy Miasta Tarnowa – 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie do 
projektu pn. „Zatrudnienie z doświadcze-
niem” realizowanego w ramach Priorytetu 
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dzia-
łanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w  regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy wdrażanego 
w ramach POKL 2007-2013. Radni w tym 
zakresie podjęli dwie uchwały: zmiana 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2012-2025 oraz zmiana Uchwały Budżeto-
wej Miasta Tarnowa na rok 2012. 

Grzegorz Światłowski
przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych jest jedną ze stałych 
komisji funkcjonującej przy Radzie Miejskiej. Przewodni-
czącym komisji jest Stefan Wrona, jego zastępcą Anna 

Rafińska. Członkami komisji są: Maria Borys - Latała, Agnieszka 
Wolińska - Kulpa, Stanisław Klimek oraz Adam Sajdak.

Działania komisji koncentrują się na obszarach związanych z  
codzienną egzystencją mieszkańców Tarnowa. Dotyczą między 
innymi: 
 - kreowania i promowania polityki prorodzinnej,
 - współpracy z  instytucjami i  organizacjami działającymi dla 

dobra rodzin,
 - świadczenia różnorodnych form pomocy rodzinom i osobom 

indywidualnym w  zakresie: rodzicielstwa zastępczego, pomocy w  przypadkach 
niepełnosprawności, opieki socjalnej i prawnej rodzinom i osobom potrzebującym, 
funkcjonowaniu ośrodków i zakładów opiekuńczych, świetlic i ognisk wychowawczych,

 - profilaktyki niedostosowania społecznego oraz likwidacji patologii społecznych
 - poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego
 - mieszkalnictwa i dodatków mieszkaniowych, w tym opiniowanie programu potrzeb 

mieszkaniowych. 
– Istotnym w  pracy komisji jest organizowanie większości jej posiedzeń w  formie 

wyjazdowej, co umożliwia naoczne stwierdzenie funkcjonowania placówek i realizacji ich 
statutowych działań. Takie posiedzenia odbyły się w  placówkach wchodzących w  skład 
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tarnowie, w Domu Pomocy 
Społecznej przy ulicy Szpitalnej oraz w Domu Pobytu Dziennego – mówi przewodniczący 
komisji, radny Stefan Wrona. 

Pełna współpraca komisji z Centrum Spraw Społecznych UMT oraz z zastępcą 
prezydenta ds. społecznych Dorotą Skrzyniarz, której podlega obszar działań 
przyporządkowanych komisji, pozwala na dokładne rozeznanie aktualnych, jak 
i przyszłościowych potrzeb dotyczących egzystencji bardzo wielu rodzin w naszym 
mieście oraz rozwiązywanie bardzo wielu problemów społecznych, które niesie 
rzeczywistość. 

Sesja
nadzwyczajna Komisja Rodziny 

i Spraw Społecznych

Za drzwiami komisji…

Na sesjach Rady Miejskiej 
– sierpień, wrzesień

15 lat temu
31 sierpnia 1997 r. Rada Miejska 

w Tarnowie na uroczystej sesji w  Ra-
tuszu wręczyła J.E. Ks. Abp. Józefowi 
Życińskiemu Honorowe Obywatelstwo 
Miasta Tarnowa.

10 lat temu
11 września 2002 r. Rada Miejska 

w Tarnowie wyraziła zgodę na przeka-
zanie w  drodze darowizny nierucho-
mości Gminy Miasta Tarnowa dla Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Tarnowie.

5 lat temu
6 września 2007 r. Rada Miejska 

w Tarnowie podjęła uchwałę o współ-
pracy Gminy Miasta Tarnowa z miastem 
Biała Cerkiew na Ukrainie.
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Bez mała 300 zawodników wzięło 
udział w  tarnowskiej odsłonie 
XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży w Sportach Letnich Małopol-
ska 2012. O najwyższe laury rywalizowa-
li młodzi trójboiści oraz piłkarze ręczni. 
– To wielkie wyróżnienie dla naszego 
miasta – uważa zastępca prezydenta 
Krystyna Latała.

Ostatni raz Tarnów był gospodarzem 
Olimpiady przed czterema laty. Wtedy 
miasto gościło trójboistów oraz piłkarzy 
nożnych. Teraz futbolistów zastąpili szczy-
piorniści. – Znakomite tradycje piłki ręcznej 
w Tarnowie wciąż są żywe i obecne. W ostat-
nich latach zarówno młodzi szczypiorniści, 
jak i seniorzy odnoszą znaczące sukcesy na 
arenie Polski. Dlatego cieszymy się, że w od-

była się tu Olimpiada właśnie w tej 
dyscyplinie. Natomiast na szczegól-
ne słowa uznania i gratulacji zasłu-
guje młoda tarnowianka - Majka 
Klich zdobywczyni złotego medalu 
w trójboju, duma rodziny związanej 
ze sportem od lat – mówi prezydent 
Tarnowa Ryszard Ścigała. 

Po zaciętych zmaganiach 
w turnieju szczypiorniaka pierwsze 
miejsce zajęła drużyna wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Na 
drugim miejscu zawody ukończyli 

reprezentanci wielkopolski, a  na trzecim 
Mazowsza. Zawodnicy z Małopolski osta-
tecznie uplasowali się tuż za podium.

Z kolei w turnieju pięcioboju najwięcej 
punktów zgromadzili młodzi zawodnicy 
z  Mazowsza. Na drugim miejscu znaleźli 
się przedstawiciele województwa po-
morskiego, a  na trzecim województwa 
zachodnio-pomorskiego. Najlepszym klu-
bem okazał się UKS G-8 Bielany Warszawa. 
W konkurencjach indywidualnych zwycię-
żyli: w kategorii 13-14 lat - Nikola Boroń 
i Dawid Cybulski, a w kategorii 15-16 lat 
Maja Klich i Kacper Chmiel.

Czy sport żużlowy jest ważny dla 
Tarnowa i regionu, czy cieszy się 
zainteresowaniem kibiców, jaka 

inna dyscyplina potrafi zgromadzić na 
stadionie ponad 10 tysięcy widzów, czy 
poprzez żużel miasto może budować 
swoją rozpoznawalność, czy to dobrze, 
że zawodnicy na swoich plastronach 
z  dumą noszą herb Tarnowa, czy gest 
miasta polegający na dofinansowaniu 
zawodów i  tym samym przekazanie 
sygnału sponsorom, zawodnikom i  ki-
bicom, że ta dyscyplina nie zostanie 
osamotniona jest czymś złym?

Jako prezes klubu chciałabym aby od-
powiedzi na te pytania padły z ust tych, któ-
rzy z zaciekłością kwestionowali zasadność 
wsparcia, jakiego udzielono tej dyscyplinie. 
Dofinansowanie w wysokości 900 tysięcy 
złotych zostało przyznane Spółce w ramach 
konkursuotwartego ogłoszonego przez 
Miasto przy współpracy z  organizacjami 
pozarządowymi - klubami sportowymi dzia-
łającymi w Tarnowie. Pragnę oświadczyć, że 
kwota ta była konieczna, wręcz niezbędna, 
abyśmy mogli utrzymać osiągnięty poziom 
sportowy i dać szanse miastu i sponsorom 
na kreowanie wizerunku poprzez sport, 
a kibicom dostarczyć oczekiwanych emocji. 
Chcę również oświadczyć, że za mojej pre-

zesury klub zmienił zasady swego działania 
i  Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna nie 
działa w  celu przynoszenia zysku i  jego 
podziału, a całość środków przeznaczana 
jest na działalność sportową. Proszę też o to, 
by nie deprecjonować członków panelu 
ekspertów, którzy zadecydowali o podziale 
dodatkowych środków na sport, jakie Rada 
Miejska uchwaliła na wniosek prezydenta 
miasta. Byli to zarówno działacze sportowi, 
radni oraz urzędnicy, na co dzień zajmujący 
się sportem. Czy decyzje były słuszne? Liczby 
mówią za siebie. 

Szacuje się, że od początku bieżącego 
sezonu zawody żużlowe zgromadziły około 
54 tys. widzów na stadionie oraz 1 mln 
200 tys. poprzez transmisję telewizyjną. 
Poszczególne mecze na Stadionie Miejskim 
w Mościcach ogląda nawet do 14 tysięcy 
kibiców! Takich rekordów popularności 
tarnowski żużel nie notował od lat. 

I jeszcze jedno. Pod rygorem finanso-
wym środki uzyskane z dotacji mogą być 
przeznaczone m.in. na realizację progra-
mów szkolenia sportowego, zakup sprzętu 
sportowego, pokrycie kosztów organizo-
wania zawodów sportowych lub uczest-
nictwa w rozgrywkach, pokrycie kosztów 
korzystania z  obiektów sportowych dla 
celów szkolenia sportowego, sfinansowa-

nie wynagrodzenia kadry szkoleniowej czy 
sfinansowanie stypendiów sportowych.

Dotacja nie może być natomiast wy-
korzystana na sfinansowanie wynagrodzeń 
zawodników. Wynagrodzenia zawodników 
są w całości finansowane przez sponsorów, 
którym korzystając z okazji chcę serdecznie 
podziękować .Szczególne podziękowania 
kieruję pod adresem Prezesa Jerzego Marci-
niaka -Prezesa Azotów Tarnów - Głównego 
Partnera tarnowskiej drużyny oraz Prezesa 
Dariusza Lubery – Prezesa Tauron Polska 
Energia – Sponsora Strategicznego.

I czuję się w obowiązku podziękować 
władzom Tarnowa za przychylność i  kre-
owanie marki Tarnowa jako miasta stwarza-
jącego warunki dla rozwoju sportu. Jestem 
przekonana, że dzięki tej pomocy tarnowski 
żużel, mający swoja historię od 1956 roku, 
będzie miał jeszcze większą szansę zaistnieć 
na ogólnopolskiej i międzynarodowej arenie 
sportowej. Deklaruję, że Jaskółcze Gniazdo 
– miejsce od wielu lat dla sportu magiczne, 
przyciągające osobowości i talenty będzie 
zawsze stwarzało dla swoich fanów niepo-
wtarzalną atmosferę, emocje i wyjątkowy 
klimat rozgrywek fair play. Że każdy pobyt 
u nas będzie niezapominanym przeżyciem 
i pięknym sportowym wspomnieniem. 

Agata Mróz, prezes ŻSSA Unia Tarnów

Co z dotacją miejską na żużel 
– oświadczenie prezes ŻSSA

Młodzi olimpijczycy Fakty
W Tarnowie po raz drugi zagościła piłka 

ręczna na takim poziomie. Wcześniej, 31 lat temu 
w 1971 roku, odbyła się tu Spartakiada Młodzieży, 
podczas której rozgrywano zawody w  szczypior-
niaku. 

Drużyna Małopolski w  piłce ręcznej zajęła 
czwarte, tuż „za pudłem” miejsce podczas zakoń-
czonej właśnie Olimpiady.




