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 Nagrodzony przez prezydenta Ry-
szarda Ścigałę podczas święta policji za 
osiągnięcie w  pierwszym półroczu 2012 
r. najlepszych wyników w  pracy wśród 
policjantów Ogniwa Patrolowo – Interwen-
cyjnego Referatu Prewencji Komisariatu 
Policji Tarnów-Zachód. W  tym okresie na 
gorącym uczynku zatrzymał 14 sprawców 
przestępstw. - Jestem przekonany, że Pana 
osobisty wkład w  działalność tarnowskiej 

policji w  pozytywny sposób wpływa na poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta Tarnowa, a  zaangażowanie i  poświęcenie 
w codziennej służbie jest wzorowym przykładem postawy policjanta 
– mówił podczas uroczystości prezydent Ścigała.

Sierżant Grzegorz Skrężyna w policji pracuje od 2006 roku. 
Wcześniej był żołnierzem. W  wojsku był dowódcą drużyny 
saperów. Brał udział w misjach w Iraku (2005/6) i Afganistanie 
(2004), za co otrzymał odznaczenie „Gwiazda Afganistanu”. 
Ponadto jest członkiem Kompani Honorowej KMP w Tarnowie 
oraz Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechniczne-
go, z którą często bierze udział w akcjach nie tylko na terenie 
Tarnowa (ostatnio zabezpieczał pirotechnicznie EURO 2012 
w Krakowie i Wieliczce).

(Więcej o święcie policji na str. 9)

Lekarz – specjalista chorób płuc, wie-
loletnia prezes Towarzystwa Lekarskiego, 
członek Szarych Szeregów. Była najstarszą 
w  Mościcach osobą z  pokolenia dzieci 
inżynierów - budowniczych Mościc, córką 
pierwszego wójta Mościc, inż. Stanisława 
Kubińskiego. Zmarła pod koniec lipca 
w wieku 87 lat.

Zofię Szymanowską wspomina współ-
pracująca z  nią przy projekcie „Tarnów. 
1000 lat nowoczesności” dyrektor Galerii Miejskiej Ewa Łączyń-
ska-Widz: – Nasze przygotowania do projektu „Tarnów. 1000 lat 
nowoczesności” rozpoczęły się od gościnnego domu Państwa Zofii 
i Zdzisława Szymanowskich. To dzięki jej wielkiej życzliwości, otwar-
tości i fenomenalnej pamięci, poznać mogliśmy historię Mościc, która 
ożywiła czarno-białe fotografie i dokumenty. Z nią konsultowaliśmy 
wszystkie daty, nazwiska, porządkowaliśmy materiały, które znalazły 
się w  książce „Tarnów. 1000 lat nowoczesności”. Fotografie, mapy 
i dokumenty z rodzinnego archiwum Państwa Szymanowskich były 
filarem historycznej wystawy „Życie codzienne w Mościcach w latach 
1927-1939”. Jednym ze skarbów wystawy była książka z  biblioteki 
Państwa Szymanowskich - „Dysproporcje. Rzecz o Polsce przyszłej 
i obecnej” Eugeniusza Kwiatkowskiego, z podpisem autora. Książkę 
tę Kwiatkowski napisał w Mościcach, kiedy jego córka Ewa bawiła się 
w mościckim Parku ze swoją koleżanką Zosią Kubińską.

Od lat obecni na wszystkich uroczystościach patriotycznych 
w mieście. Reprezentują tarnowskie rodziny Legionistów J. Piłsud-
skiego (dawniej – Związek Legionistów Polskich). Co roku 6 sierpnia 
z ich inicjatywy odbywają się uroczystości rocznicowe wymarszu 
I Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów. Początki dziejów 
Legionów w znaczącym stopniu przyczyniły się do odzyskania 
przez Polskę niepodległości po zaborach. W tym roku była to już 
98. rocznica. 

Pan Bronisław to emerytowany pracownik dawnych tarnow-
skich urzędów – powiatowego i wojewódzkiego oraz firmy Iglo-
opol. Był również radnym Rady Miejskiej. Jest przewodnikiem PTTK, 
pilotem wycieczek oraz współtwórcą tarnowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Żyje niezwykle aktywnie (wycieczki rowerowe, 
dalekie wędrówki piesze).

Pani Barbara to wieloletnia nauczycielka języka polskiego 
w tarnowskim Liceum Sztuk Plastycznych. Od ponad 20 lat 
na emeryturze, działalność społeczną (m. in. w KIK-u) wiąże z 
przeszłością swej rodziny i swoją. Jej ojciec, Franciszek Kruszyna, 
profesor I i II Gimnazjum i Liceum w przedwojennym Tarnowie, 
był żołnierzem Legionów, a w czasie II wojny zginął w Tarnowie z 
rąk gestapo za współtworzenie polskiego państwa podziemnego 
i tajne nauczanie. 

W latach 80-tych państwo Wiatrowie czynnie działali w ruchu 
Solidarności. Sankcje ustroju PRL-u nie dały na siebie długo czekać. 
Jego wyrzucono z pracy, a w roku 1984 był więziony w Załężu i na 

Montelupich. Ją prześladowano – m. in. za przekazywanie uczniom 
ważnych prawd historycznych na lekcjach języka polskiego. W roku 
1989 obydwoje działali w kierunku zachodzących przemian, m. in. 
w Komitecie Obywatelskim.

W minionym roku na raucie prezydenckim z rąk prezydenta 
Ryszarda Ścigały otrzymali Orły Niepodległości 2011. Pod koniec 
tego samego roku wojewoda małopolski wręczył im krzyże 
„Wolność i Solidarność” z podpisem prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego na legitymacji. W latach 90-tych pan Bronisław na 
wniosek Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które nadało 
mu tytuł honorowego prezesa, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. Taki krzyż otrzymała też pani Barbara w roku 
2008 za swoje zasługi społeczne z rąk ówczesnego prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w tarnowskiej Sali Lustrzanej.

Państwo Wiatrowie są małżeństwem z 55-letnim stażem. Mają 
dwójkę dorosłych dzieci. 

Strażnicy pamięci
Barbara i Bronisław Wiatrowie

Lwowianka i mościczanka
Zofia Szymanowska

Skuteczny policjant
st. sierż. Grzegorz Skrężyna
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Wyremontowana hala widowi-
skowo-sportowa przy ulicy 
Gumniskiej będzie nie tylko 

centrum sportowym, ale również kultu-
ralnym. To właśnie tam mieścić będzie 
się nowa siedziba filii Miejskiej Biblio-
teki Publicznej (MBP) powstała z połą-
czenia filii nr 2 (ul. Gumniska 25) i 3 (ul. 
Pracy 4a). Zmiana lokalizacji i koncen-
tracja bibliotecznych zasobów ozna-

cza lepsze wykorzystanie 
obiektów komunalnych, 
nowe możliwości rozwoju 
i formy pracy, także pełną 
dostępność dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Siedziba połączonych 
filii mieszczących się do-
tychczas przy ul. Gumni-
skiej i  Pracy będzie zloka-
lizowana w  budynku mo-
dernizowanej etapami Hali 
Sportowo-Widowiskowej 

Pałacu Młodzieży przy ul. Gumniskiej. 
Oznacza to powstanie w tej części mia-
sta osiedlowego centrum rekreacyjno-
sportowo-bibliotecznego. - Połączone 
filie znajdowały się w tym samym rejonie 
miasta, w niewielkiej od siebie odległości. 
Ich zasięgi oddziaływania pokrywały się 
ze sobą. Po gruntownym remoncie oraz 
adaptacji, nowa siedziba pomieści zbiory 
biblioteczne obydwu placówek. To szansa 
na rozszerzenie oferty biblioteki i pozyska-
nie nowych czytelników – mówi dyrektor 
MBP w Tarnowie Ewa Stańczyk.

Koniec pobłażliwości dla nierze-
telnych wykonawców miejskich 
inwestycji. Miasto wprowadza 

zaostrzone wymagania w postępowaniu 
z  firmami realizującymi poszczególne 
zadania.

Pod szczególnym nadzorem Urzędu 
Miasta znajduje się ulica Krakowska. Po 
przeglądzie gwarancyjnym okazało się, że 
w kilku miejscach występują uszkodzenia 
jezdni. Dotyczą one głównie jakości fug 
z kostki porfirowej. Problemy mają zniknąć 
jeszcze przed końcem wakacji. - Wyko-
nawca ma, na własny koszt, usunąć usterki 
w pięciu miejscach m.in. przy skrzyżowaniach 
z ulicami Urszulańską i Bandrowskiego. Prace 
trwają i niestety wiążą się będą się z utrudnie-

niami dla kierowców, za które przepraszamy 
- mówi dyrektor Centrum Rozwoju Miasta 
Krzysztof Madej.

Problemy wystąpiły także na placu Sien-
kiewicza, gdzie betonowe chodniki po paru 
miesiącach użytkowania zaczęły się kruszyć. 
Firma wykonująca remont musiała na nowo 
położyć beton, korzystając tym razem z usług 
specjalistycznej firmy. Z kolei znajdująca się 
na skwerze Popiełuszki fontanna została pod-
dana ponownemu generalnemu przeglądo-
wi – wymienione zostały układy hydrauliczne 
i  elektryczne. – Wszystkie place i  fontanny 
znajdują się pod naszym stałym nadzorem. 
Żeby poprawić jakość ich obsługi zmieniliśmy 
nawet firmę zajmującą się ich czystością i utrzy-
maniem sprawności technicznej. Powinno 

być mniej awarii niż dotychczas. Dodatkowe 
kontrole w  okresie letnim wykonywane są 
codziennie przez pracowników Centrum Usług 
Ogólnomiejskich – mówi dyrektor centrum 
Jacek Kułaga.

Wszystkie remonty prowadzone były 
i  są w  ramach gwarancji, a więc na koszt 
wykonawcy. - Podkreślam, że wszyscy, 
którzy chcą z nami współpracować, muszą 
się liczyć z  wysokimi wymogami. Mimo że 
w  przetargach, zgodnie z  ustawą o  zamó-
wieniach publicznych, kluczowe kryterium 
wyboru wykonawcy dotyczy najniższej ceny, 
będziemy wszystkim jeszcze mocniej patrzeć 
na ręce, a współpraca z urzędem kojarzyć się 
będzie szefom firm z ostrymi standardami – 
dodaje dyrektor Madej.

Zero tolerancji dla niedoróbek

Hala Gumniska osiedlowym centrum
Niewykluczone, że działań optymalizujących tarnowską sieć biblioteczną bę-

dzie więcej. W przyszłości rozważane jest powstanie nowoczesnego budynku na 
potrzeby MBP jako subregionalnego centrum informacji, czytelnictwa i edukacji. 
Taki model zakłada utrzymanie jedynie kilku filii o „środowiskowym” oddziaływaniu. 
Od kilku lat miasto ma świetne wyniki czytelnictwa. W Małopolsce znajduje się pod 
tym względem obecnie na drugim miejscu, zaraz po Krakowie. Do poszczególnych 
oddziałów zapisanych jest 27 tysięcy osób. Przed rokiem zanotowano blisko 600 
tysięcy wypożyczeń. 
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Bliżej autostrady

Kierowcy mogą już korzystać z  naj-
większego ronda w Tarnowie, które zlo-
kalizowane jest przy zbiegu ulicy Błonie 
i  alei Jana Pawła II.  To duże ułatwienie 
dla kierowców i  część połączenia miasta 
z autostradą. 

Rondo ma 55 m średnicy zewnętrznej 
oraz 37 m wewnętrznej i składa się z dwu-
pasmowej jezdni o szerokości 9 m. To jeden 
z elementów kluczowej dla miasta inwesty-

cji, czyli połączenia z węzłem autostrady A4 
Tarnów-Północ. 

– Budowa całego połączenia to był  
dla Tarnowa ogromny wysiłek finansowy. 
Inwestycja (włącznie z rondem)  kosztowała 
ponad 90 mln zł. W  jej ramach wybudo-
waliśmy połączenie ul. Starodąbrowskiej 
z  ul. Gumniską, czyli nowy odcinek drogi 
łączącej ul. Starodąbrowską z ul. Mostową 
wraz z budową mostu nad Wątokiem. Do-
datkowo przebudowaliśmy skrzyżowanie 
Starodąbrowska-Kołłątaja oraz część ul. Mo-
stowej. Modernizacji doczekała się również 
ul. Gumniska na odcinku od ul. Mostowej do 
ul. Dąbrowskiego oraz ul. Dąbrowskiego na 
odcinku od ul. Konarskiego do ul. Ziai oraz 
sama ul. Ziai. Kluczowym elementem całego 
przedsięwzięcia była budowa połączenia al. 
Jana Pawła II z węzłem Krzyż autostrady A4 
- wykonano nowy odcinek drogi o długości 

1,5 km. Nie bylibyśmy w stanie udźwignąć 
tej inwestycji bez wsparcia z  zewnątrz. 
Otrzymaliśmy w  sumie ponad 50 mln zł 
z  Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Dzięki zakończeniu prac na 
rondzie Tarnów i  południe regionu dyspo-
nują dogodnym dojazdem do powstającej 
autostrady – podkreśla prezydent Ryszard 
Ścigała.

Samo rondo zostało wybudowane 
kosztem prawie sześciu mln zł. W  tym 
przypadku dofinansowanie pochodziło 
z  Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko i wyniosło ok. 3,5 mln zł.

Przebudowane rondo

Zmodernizowane zostało także tym-
czasowe rondo na skrzyżowaniu ulic 
Starodąbrowskiej i  Słonecznej. Zniknęły 
plastikowe bariery, które zastąpiono be-
tonowym krawężnikiem. Usunięto także 
nieczynną sygnalizację świetlną. 

Prace przeprowadzone zostały w bar-
dzo szybkim tempie. - Wymieniliśmy  znisz-
czone krawężniki na wyspach, w zależności 
od stopnia zniszczenia poprawione zostało 
oznakowanie poziome. Konieczny był rów-
nież demontaż starej sygnalizacji świetlnej 
– zostały zdemontowane maszty, a  szafy 
sterownicze i  okablowanie zabezpieczone 
tak, by zmiany nie zagrażały pieszym i kie-
rowcom – mówi dyrektor Centrum Usług 
Ogólnomiejskich Jacek Kułaga.

Rondo u zbiegu ulic Starodąbrowskiej 
i  Słonecznej zbudowano trzy lata temu. 
Rozwiązanie to okazało się być remedium 
na problemy z drożnością ulic w tym rejonie 
miasta.

Bezpieczniej na skrzyżowaniach
- Dobre połączenia drogowe to 

mój priorytet jako prezydenta miasta. 
Sześć lat temu w mieście było jedynie 
jedno małe rondo na ul. Słowackiego. 
Dziś przez Tarnów przejeżdżamy bez-
kolizyjnie również przez ronda na ul. 
Lwowskiej i Starodąbrowskiej, właśnie 
otworzyliśmy rondo na ul. Błonie, 
wybudowaliśmy rondo tymczasowe 
na ul. Słonecznej, a w dużym stopniu 
zaawansowania jest rondo na ul. 
Czystej, które prowadzić będzie do 
nowej Strefy Aktywności Gospodar-
czej przy Zakładach Mechanicznych. 
To jeszcze nie koniec. Przygotowujemy 
się do skierowania ruchu, głównie 
towarowego z Zakładów Azotowych, 
przez nowe rondo na skrzyżowaniu ul. 
Chemicznej, Kwiatkowskiego i Witosa. 
Przygotowujemy także koncepcję 
ronda tymczasowego na skrzyżowa-
niu ul. Spokojnej i  Błonie. Tego typu 
inwestycje są dobrym drogowym 
rozwiązaniem  dla takich, jak Tarnów, 
miast – mówi prezydent Ryszard 
Ścigała.
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Maluchy w lepszych warunkach. Zakończyły się remon-
ty żłobków nr 1 przy ul. Topolowej i 3 przy ul. Goslara 
przeprowadzone w  ramach rządowego programu 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Miasto złożyło 
dwa wnioski, na które otrzymało dofinansowanie w kwocie 
prawie 155 tysięcy złotych. Drugie tyle dołożył samorząd.

Wyremontowane zostały pomieszczenia w obydwu żłobkach 
oraz powstało 30 dodatkowych miejsc – Zakończyły się już prace 
remontowe i te związane z wyposażeniem remontowanych pomiesz-
czeń. Na początku września przyjmiemy dzieci w nowych, komforto-
wych warunkach– mówi zastępca prezydenta Dorota Skrzyniarz.

Nowością w  żłobku przy ul. Topolowej jest specjalna sala 
gimnastyki rehabilitacyjnej. - Została ona wyposażona w  nowy 
sprzęt do ćwiczeń ruchowych dostosowany do potrzeb maluchów. 
Dzięki niemu będziemy w stanie pomóc dzieciom w szybszym rozwoju 
ruchowym. Podobne sale już od lat funkcjonują w tarnowskich przed-
szkolach integracyjnych. W  żłobkach to nowość – mówi dyrektor 
Zespołu Żłobków Ewa Brzeska.

Całkowity koszt obydwu inwestycji to ok. 310 tys. zł. Przypo-
mnijmy, że w  roku ubiegłym podobne prace prowadzone były 
w  Żłobku nr 5 przy ul. Do Prochowni. Tam po zaadoptowaniu 
nieużywanych przez żłobek pomieszczeń udało się stworzyć 
dodatkowy odział dla trzydziestu maluchów.

Około 5 mln zł prze-
znaczyło w  tym 
roku miasto na re-

monty dróg. Szereg drob-
nych prac zostało wykona-
nych. Wyremontowana zo-
stała m.in. ulica Arcybisku-
pa Ablewicza i tym samym 
spełniono obietnicę aby się 
to stało jeszcze przed jubile-
uszem pobytu Jana Pawła II 
w naszym mieście. 

Sukcesywnie prowa-
dzone będzie kolejnych 21 
remontów ulic, parkingów i chodników. – Wszystkie zaplanowane 
prace wykonane zostaną w tym roku – zapewnia zastępca prezy-
denta Tarnowa Henryk Słomka-Narożański.

Jaki będzie zakres prac? Remontowane będą nawierzchnie 
jezdni, chodniki i  studnie ściekowe, modernizowane miejsca 
parkingowe, poprawiane kanalizacje, odpływy wpustów ulicznych, 
przebudowywane wyjazdy.

W  tym roku znaczna część środków z  miejskiego budżetu 
przeznaczonych na infrastrukturę techniczną związana jest z in-
westycjami drogowymi wokół autostrady A4 i przebudową linii 
kolejowej Kraków-Rzeszów. Dlatego urząd na bieżące remonty 
dróg w  mieście przeznaczył nieco mniej środków niż w  latach 
ubiegłych. – Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców są większe. Sukcesywnie będziemy je w tym zakresie spełniać 
w miarę naszych możliwości – deklaruje dyrektor Centrum Usług 
Ogólnomiejskich Jacek Kułaga.

Stare drogi
w nowej szacie

Więcej miejsc
w żłobkach

DPS-y w remoncie
Trwa termomodernizacja miejskich domów pomocy społecznej. Prace 

trwają w DPS-ach przy ulicach Szpitalnej i Czarna Droga. – Jednym z podsta-
wowych zadań samorządu jest troska o osoby potrzebujące pomocy – chore, 
starsze oraz ubogie – podkreśla zastępca prezydenta Dorota Skrzyniarz.

Dzięki przeprowadzonym remontom zdecydowanie poprawią się warunki 
pobytu w obu placówkach. - W domu przy ul. Czarna Droga docieplone zostaną 
mi.in. ściany oraz wymieniona zostanie część stolarki okiennej. Z kolei w DPS-ie przy 
ul. Szpitalnej wymienimy m.in. instalacje c.o. Prace prowadzone są także w przyległym 
Domu Dziennego Pobytu – mówi dyrektor Centrum Rozwoju Miasta Krzysztof 
Madej.

Modernizacja obu zakładów realizowana w ramach projektu „Modernizacja 
obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie – poprawa efektywności ener-
getycznej” dofinansowanego w  formie dotacji z  Unii Europejskiej w  ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość wszystkich robót 
budowlanych to ok. 2,5 mln zł.

Ulice przeznaczone do remontów:  
Waszkiewicza, Klikowska, Modrzejewskiej, Jaracza, Czerwonych Klonów, Skargi, 
Majchra, Waryńskiego, Skorupki, Legionów, Przybyłkiewicza, 16 Pułku Piechoty, 
Jarzębinowa, Głogowa, Do Prochowni, Zagumnie, Traugutta, ks. Wojciecha Bajdy, 
Hanki Ordonównej, skrzyżowanie Reymonta z Mościckiego, Romanowicza.
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Tradycyjnie już wrzesień to w Tar-
nowie miesiąc obfitujący w ważne 
wydarzenia o  zasięgu między-

narodowym. Na początku miesiąca 
do naszego miasta zawitają goście 
reprezentujący wielki biznes oraz świat 
finansów i polityki. Następnie przyjdzie 
czas na dziennikarzy polonijnych z całe-
go świata, którzy przyjadą do Tarnowa 
w  ramach jubileuszowego XX Forum 
Mediów Polonijnych.

Gospodarka najważniejsza

Forum Inwestycyjne to impreza towa-
rzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy. 
Gromadzi inwestorów z  Polski i  Europy 
Środkowo Wschodniej, a  także przedsta-
wicieli rządów i  parlamentów, którzy są 

odpowiedzialni za procesy prywatyza-
cyjne w  Europie Środkowo Wschodniej. 
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 
3 – 4 września. - To już praktycznie samo-
dzielna impreza gospodarcza, a nie jedynie 
prolog Forum Ekonomicznego. To spotkanie 
o  określonej już wysokiej randze i  prestiżu. 
Wierzę, że aktualna tematyka debat zaspo-
koi oczekiwania naszych gości. Ostatnie 
doświadczenia niektórych krajów Europy 
pokazują, że zmiany na rynku kapitałowym 
w bezpośredni sposób przekładać się mogą 
na codzienne życie mieszkańców. W poprawę 
sytuacji na rynkach kapitałowych aktywnie 
angażują się rządy poszczególnych państw. 
Potrzeba mądrych przemyśleń, roztropnych 
głosów i rzeczywistej wymiany doświadczeń. 
Tarnów jest też miastem, gdzie dokonują się 
wielkie przemiany biznesowe, a to za sprawą 
działań konsolidacyjnych wokół Zakładów 
Azotowych, wyrastających na wielkiego eu-
ropejskiego wytwórcę. Tu też realizowana jest 

inicjatywa powołania międzynarodowego 
centrum bezpieczeństwa chemicznego o zna-
czeniu globalnym - podkreśla prezydent 
Ryszard Ścigała.

Impreza organizowana jest przez In-
stytut Studiów Wschodnich w Warszawie 
przy współudziale Tarnowa. Gromadzi ona 
wybranych inwestorów z Polski i z Europy 
Środkowo – Wschodniej, a  także przed-
stawicieli rządów i  parlamentów, którzy 
odpowiedzialni są za przebieg procesów 
prywatyzacyjnych w  Europie Środkowej. 
Tradycją Forum Inwestycyjnego stanowi 
uroczyste wręczenie nagród w  kategorii 
„Inwestor Europy Środkowo-Wschodniej” 
oraz „Inwestycja Europy Środkowo-
Wschodniej”. 

Stolica polonijnego 
dziennikarstwa

Drugim ważnym i prestiżowym wy-
darzeniem będzie XX Światowe Forum 
Mediów Polonijnych Małopolska – Pod-
karpacie, które odbędzie się w dniach 10 
– 17 wrzesnia. - To najważniejsza impreza 
w  kalendarzu dziennikarzy polonijnych 
rozsianych po całym świecie. Wydarzenie 
jest doskonałą okazją do spotkań, wy-
miany doświadczeń oraz, a może przede 
wszystkim, do odnowienia więzi z  ojczy-
zną. Już po raz 20. Tarnów ma zaszczyt 
gościć uczestników Światowego Forum 
Mediów Polonijnych - mówi zastępca 
prezydenta Dorota Skrzyniarz.

Każdego roku w  Forum uczestniczy 
ok. 150 dziennikarzy polonijnych z ponad 
30 krajów świata: m.in. Australii. Austrii, 
Argentyny, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, 
Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Ho-
landii, Izraela, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, 
Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, 
Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Słowacji, Serbii, 
Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej 
Brytanii, Węgier, Włoch oraz reprezentacja 
mediów krajowych. Dziennikarze przyjeż-
dżają by odwiedzić Polskę, zebrać materiały 
do pracy, doskonalić warsztat i dyskutować 
o  problemach środowisk polonijnych za 
granicą. Podczas siedmiodniowego pobytu 
odkrywają wybrany region, uczestniczą 
w  spotkaniach z  politykami, przedsię-
biorcami, ludźmi kultury, sztuki, turystyki. 
Organizatorem całego wydarzenia jest 
Małopolskie Forum Współpracy z Polonią.

Patronat nad jubileuszowym Forum 
Mediów Polonijnych objęli: marszałek Se-
natu Bogdan Borusewicz, minister spraw 
zagranicznych Radosław Sikorski, minister 
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan 
Zdrojewski, sekretarz stanu w  Minister-
stwie Środowiska Stanisław Gawłowski, 
wojewodowie województw małopolskiego 
i  podkarpackiego, marszałkowie woje-
wództw małopolskiego i podkarpackiego 
oraz prezydenci miast Krakowa, Rzeszowa 
i Tarnowa.

Wrzesień bogaty w wydarzenia

Rosnące z  roku na rok zaintere-
sowanie Forum Inwestycyjnym w Tar-
nowie pozwala wpisać je w kalendarz 
najważniejszych międzynarodowych 
spotkań przedstawicieli biznesu za-
równo z Polski, jak i zagranicy.

W  Forum weźmie udział około 
300 gości z krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, którzy po zakończeniu 
obrad Forum będą uczestniczyć w ob-
radach Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy. W tym roku w Tarnowie będziemy 
gościć m.in. przewodniczącego Komi-
sji Finansów i  Skarbu włoskiego Se-
natu Mario Baldassarriego, ministra 
skarbu Mikołaja Budzanowskiego, 
prezesa zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie Ludwika 
Sobolewskiego oraz byłego komisa-
rza Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia 
Unii Güntera Verheugena z Europej-
skiego Uniwersytetu Viadrina.
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Trwają wzmożone kontrole handlujących w niedozwolonych 
miejscach na tarnowskim Burku.  - Udaje się uzyskiwać zamie-
rzony efekt – mówi komendant Straży Miejskiej Tadeusz Pawlik. 

- Najtrudniej jest w piątki, kiedy kupców zwykle jest dużo więcej – dodaje. 
Przypomnijmy, w związku z  licznymi prośbami i  skargami w sprawie 

handlujących poza miejscami do tego przeznaczonymi, podjęto decyzję o na-
kładaniu kar pieniężnych 
na handlujących, którzy 
łamią prawo. - Do lipca 
zazwyczaj pouczaliśmy 
niesfornych kupców, ale 
za względu na fakt, że 
zjawisko to zaczęło przy-
bierać coraz większe roz-
miary i stawało się uciąż-
liwe dla mieszkańców, 
postanowiliśmy podjąć 
bardziej stanowcze dzia-
łania – mówi Pawlik.

Gdzie w okolicach 
placu targowego „Bu-
rek” można handlować 
zgodnie z  obowiązu-
jącym prawem? Jest 
to możliwe na terenie 
placu oraz na wyzna-
czonych miejscach – 
m.in. na wyznaczonej 
zatoczce handlowej po 
południowej stronie 
Burku (patrz mapa).

W sierpniu w Tarnowie przebywało kilkunastu młodych 
ludzi z Kotłasu. Z kolei pod koniec września, do tego 
leżącego na północy Rosji miasta, pojedzie tar-

nowska młodzież. – Ta młodzieżowa wymiana to kolejny efekt 
pobytu naszej samorządowej delegacji w Kotłasie w czerwcu 
tego roku – mówi zastępca prezydenta Tarnowa, Henryk Słom-
ka-Narożański, który osobiście poprosił Konsula Generalnego 
RP w Sankt Petersburgu o patronat i zapewnił o wsparciu pre-
zydenta Tarnowa dla tego przedsięwzięcia na terenie Polski.

Organizatorem pobytu młodzieży w Tarnowie byli młodzi 
ludzie ze Stowarzyszenia Projekt Tarnów m.in. Mateusz Czosnyka 
i Dawid Solak, którzy przygotowali atrakcyjny projekt współpracy 
międzynarodowej, uzyskując dofinansowanie w ramach programu 
„Polsko-Rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów”.

Młodzi Rosjanie oprócz Tarnowa i Krakowa zobaczyli naj-
piękniejsze zakątki regiony: Zalipie, Kąśną Dolną i Ciężkowice. 
Odwiedzili też miejsca pamięci narodowej w Krakowie i Tarnowie, 
cmentarze z I wojny, Hitlerowski Obóz Zagłady w Auschwitz. 

Młodzieżą z Kotłasu opiekowali się ich tarnowscy rówieśnicy, 
opowiadając o historii, oprowadzając po atrakcjach sportowo-
rekreacyjnych Tarnowa. – Bardzo nam się Polska podoba. Wszędzie 
jest czysto i bezpiecznie. Ludzie są tu dla nas przyjaźni i serdeczni, 
a koledzy Polacy niezwykle mili. Że jesteśmy tutaj zawdzięczamy 

projektowi, w którym od kilku lat zajmujemy się dokumentowaniem 
wspomnień „świadków historii” w Kotłasie – powiedziały Znamira 
Jakubowa i Anna Zaborskaia. 

Pod koniec września do Kotłasu pojadą młodzi tarnowianie. 
W ramach rewizyty, oprócz poznawania historii, tradycji i kultury 
miejscowej ludności, zajmą się także uporządkowaniem kwatery 
cmentarnej, gdzie leżą Polacy, i gdzie podczas czerwcowego po-
bytu tarnowscy samorządowcy postawili krzyż.

Tarnów odwiedzili rosyjscy dziennikarze. 
Wśród czwórki gości byli przedstawiciele 
magazynu pokładowego „Aeroflotu”, mo-

skiewskiego „Metra” oraz grupy wydawniczej 
Inmedia, wydawcy takich tytułów na rynek rosyjski 
jak Cosmopolitan, Harvard Business Review, Good 
Housekeeping.

W naszym mieście goście zwiedzili katedrę, 
ratusz, wędrowali szlakiem tarnowskich Żydów oraz 
szlakiem architektury drewnianej. - Bardzo dużym za-
interesowaniem cieszyły się produkty z tarniny - nalewka i 
herbatka. Gości urzekły detale starówki a zwłaszcza kute, 
stylizowane reklamy – podkreśla dyrektor Tarnowskiego 
Centrum Informacji Marcin Pałach.

Celem wizyty rosyjskich dziennikarzy jest promo-
cja Krakowa i Małopolski. Nie bez znaczenia jest też 
termin tej wizyty, ponieważ po latach starań Kraków 
ma bezpośrednie połączenie lotnicze z Moskwą. Akcję 
koordynowała Małopolska Organizacja Turystyczna. 

Młodzi jadą do Kotłasu

Rosyjski zjazd
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Targowiska Miejskie podpi-
sały umowę ze szkołą na-
uki jazdy na wynajem Placu 

Targowego Chyszów pod plac ma-
newrowy. – Cały czas szukamy dla 
tego miejsca nowych, dodatkowych 
rozwiązań, tak by poza tradycyjnym 
handlem, docelowo plac funkcjono-
wał aktywnie przez cały tydzień – 
mówi zastępca Prezydent Tarnowa 
Henryk Słomka - Narożański. 

W związku z tym w planach Tar-
gowisk Miejskich związanych z Placem 
Chyszów pojawiają się m.in.: organiza-
cja cyklicznych imprez wystawienni-
czych, przegląd muzycznych zespołów 
folklorystycznych, imprez plenero-
wych oraz usługi reklamowe. – Plac 
jest funkcjonalny, ma szerokie, dobrze 
oznakowane aleje, nowoczesne zaplecze, 
radiowęzeł, dogodny dojazd, duży par-
king. To niezaprzeczalne atuty – mówi 

dyrektor Targowisk Miejskich, Jacek 
Chrobak. – Dodatkowa aktywność 
placu oznacza także kolejne dochody 
do miejskiego budżetu. 

Targowiska Miejskie oprócz orga-
nizacji handlu na placach miejskich, 
poboru opłaty targowej, opłat parkin-
gowych w strefie oraz wynajmu Placu 
Targowego Chyszów świadczą dodat-
kowe usługi. Wśród nich kluczowy 
jest wynajem namiotów wystawien-
niczych. Namioty wynajmują zarówno 
ościenne gminy, jak też podmioty 
zewnętrzne zajmujące się organizacją 
imprez. – Obsługujemy między innymi 
pikniki szkolne i przedszkolne, festyny, 
dożynki, targi – wymienia Jacek Chro-
bak. – Dysponujemy jednym dużym 
namiotem o powierzchni 36 metrów 
kwadratowych oraz kilkunastoma 
mniejszymi. Ta usługa cieszy się dużym 
zainteresowaniem.

Wakacje w edukacji poza wszyst-
kim innym były czasem inten-
sywnych prac remontowych 

i budowlanych. Osiem szkół i sześć 
przedszkoli przeszło gruntowną ter-
momodernizację. – W sumie czternaście 
placówek zyskało nowy wygląd i nową 
jakość. Uzyskaliśmy efekty ekonomiczne 
i ekologiczne. To praktyczna realizacja 
poleceń prezydenta Ryszarda Ścigały, aby 
przy realizacji inwestycji uzyskać zmianę 
wyglądu i wizerunku miasta. Wszystkie 
obiekty są więc estetyczne, żeby nie po-
wiedzieć piękne – mówi zastępca prezy-
denta Tarnowa Krystyna Latała.

Prace będące kontynuacją rozpo-
czętej w Tarnowie przed kilkoma laty 
kompleksowej termomodernizacji pla-
cówek oświatowych obejmowały m.in. 
remonty i odświeżenie elewacji, wymianę 
okien, systemu grzewczego, instalacji 

elektrycznych. W niektórych placówkach 
zamontowano także kolektory słoneczne. 
– Kolektory zamontowaliśmy także na Domu 
Pomocy Społecznej. W sumie to inwestycje 
na naprawdę dużą skalę – mówi dyrektor 
Centrum Rozwoju Miasta Krzysztof Madej.

Wakacje były pracowite

Szkoły po wakacyjnej termomo-
dernizacji:
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr IV
Zespół Szkół Zawodowych
SP nr 3, SP nr 5, 
SP nr 9, SP nr 15.

Przedszkola po wakacyjnej termo-
modernizacji:
PP nr 12 przy ul. Jasnej
PP nr 13 przy ul. Przedszkolaków
PP nr 21 przy ul. Burtniczej
PP nr 31 przy ul. Promiennej
PP nr 32 przy ul. Długiej
PP nr 34 przy ul. Wiejskiej.

Kto jeździ po Targowicy
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Wielkimi krokami zbliża się 
kolejna uczta dla miłośników 
teatru i komedii. Już po raz 16. 

do Tarnowa zawitają najlepsze teatry 
z całej Polski , a w tym roku również Sło-
wacji. Kolejna odsłona Ogólnopolskiego 
Festiwalu Komedii Talia rozpocznie się 
w tarnowskim teatrze już 28 września.

W zmaganiach konkursowych widzo-
wie będą mieli okazję zobaczyć siedem 
spektakli. – Oprócz teatrów z  Warszawy, 
Bydgoszczy i  Łodzi o  miano najlepszego 

spektaklu komediowego powalczy państwo-
wy teatr ze słowackich Koszyc. W ten sposób 
kontynuujemy zapoczątkowaną w  zeszłym 
roku tradycję zapraszania na festiwal również 
artystów spoza naszego kraju, co podnosi 
atrakcyjność festiwalu – mówi dyrektor 
Wydziału Kultury Marcin Sobczyk.

Oprócz pozycji konkursowych dla 
widzów przygotowano również przed-
stawienia pozakonkursowe. Na scenie 
zaprezentują się m.in. Teatr IMPROV–AB 
OVO z Warszawy oraz Grupa Rafała Kmity.

Tarnowskie obchody święta poli-
cji odbyły się w  Sali Lustrzanej. 
Uczestniczyli w  nich przedstawi-

ciele władz województwa, miasta Tar-
nowa i powiatu oraz kierownictwo Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
przedstawiciele prokuratury i wymiaru 
sprawiedliwości. Podczas uroczystości 
policjanci otrzymali m.in. mianowania 
na wyższe stopnie.

Miasto mocno wspiera tarnowską for-
mację. Samorząd każdego roku finansuje 
m.in. dodatkowe patrole, zakupy sprzętu, 
prace remontowe, dofinansowuje zakupy 
samochodów. Chcemy, żeby mieszkańcy 

Tarnowa czuli się w nim bezpiecznie i kom-
fortowo. Tylko w tym roku na pomoc dla tar-
nowskich funkcjonariuszy zaplanowaliśmy 
ponad 50 tys. zł.W Tarnowie zatrudnionych 
jest pięciuset funkcjonariuszy. W  służbie 
kryminalnej pracuje 158 policjantów, 
a  w  prewencji 332. W  tarnowskiej policji 
służbę pełnią 33 kobiety.

Miasto było obecne na tegorocz-
nym Przystanku Woodstock. 
Dwóch pracowników Tarnow-

skiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
i Wsparcia Ofiar Przemocy (TOIKiWOP) 
przebywało w  Kostrzynie nad Odrą 
i prowadziło warsztaty dla uczestników 
tej znanej, młodzieżowej imprezy. 

Na Woodstock pojechali Marta So-
wińska-Kantor i  Sebastian Mazgaj. 
- To autorzy programu korekcyjno–edu-
kacyjnego adresowanego do sprawców 
przemocy w rodzinie, którzy z własnej woli 
chcą pracować nad zmianą swoich reakcji 
i zachowań – mówi dyrektor ośrodka Do-
rota Bogusz. - Specyfika programu wynika 
z zaproponowanego w nim, nowatorskiego 
sposobu naboru uczestników. Warsztaty 
mają zaciekawić, uświadomić problem, 
pokazać, że zmiana jest możliwa i  „że nie 
boli”, a tym samym zmotywować do podjęcia 
wysiłku pracy nad samym sobą – dodaje.

Walory merytoryczne i  atrakcyjność 
programu dostrzegli organizatorzy Wioski 
Policyjnej, stąd zaproszenie TOIKiWOP do 
współpracy. Warsztaty, indywidualne kon-
sultacje oraz badania testowe dotyczące 
postaw i rodzajów przeżywanej złości pro-
wadzone są w specjalnie wydzielonym sek-
torze przy Akademii Sztuk Przepięknych. 
Zajęcia będą kontynuowane w TOIKiWOP 
po zakończeniu Przystanku Woodstock. - 
Woodstock to miejsce, w którym spotykają 
się członkowie różnych subkultur. Atmosfera 
Przystanku sprzyja nowym doświadczeniom, 
daje więc szansę dotarcia z ofertą, zarówno 
do osób, które chętnie pracują nad swoim 
rozwojem, jak i  tych – które na co dzień 
niechętnie lub w  ogóle nie weryfikują wła-
snych zachowań – podsumowuje dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dorota Krakowska.

Terapia 
na Przystanku

Siedem wybranych 

Świętowali policjanci 

Doroczne święto policji upamiętnia dzień, 
w którym 93 lat temu uchwalona została ustawa 
o Policji Państwowej. Na jej mocy scalono i nadano 
jednolite ramy organizacyjne licznym ówcześnie 
funkcjonującym służbom policyjnym. Rozpoczął 
się wtedy długi proces tworzenia struktury organi-
zacyjnej policji, pomyślnie zakończony dopiero na 
rok przed wybuchem II wojny światowej.
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Trwają prace nad opracowaniem 
kompleksowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi 

w subregionie tarnowskim. Celem pro-
jektu jest stworzenie jednolitych zasad 
w 30 gminach naszego regionu.

Powstanie jednorodnego systemu 
pozwoli na zoptymalizowanie procesu 
odbierania i przetwarzania odpadów w kil-
kudziesięciu gminach oraz znaczne ograni-
czenie jego kosztów. Ważnym elementem 
będzie również edukacja mieszkańców 
w zakresie odpowiedzialnego gospodaro-
wania odpadami. – Chcemy doprowadzić 
do wykształcenia właściwych nawyków 
dotyczących postępowania z  odpadami. 
Jesteśmy liderem projektu, udostępniamy 
ekspercki potencjał oraz kompetencje naszej 

spółki MPEC zaangażowanej w przygotowa-
nie budowy nowej instalacji – mówi prezy-
dent Ryszard Ścigała. Radnych czeka też 
wiele pracy nad nowymi uchwałami regu-
lującymi zasady postępowania w realizacji 
nowego systemu.

Plan zakłada również, że w  2018 r. 
w  mieście powstanie Zakład Termicz-
nej Utylizacji Odpadów Komunalnych, 
w którym w sposób ekologiczny będzie 
prowadzone unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych z subregionu tarnowskiego 
z  odzyskiem i  wykorzystaniem ciepła. 
Koszt opracowania systemu to prawie 
dwa mln zł. Około 1,8 mln zł pochodzić 
będzie z środków unijnych rozdzielanych 
przez Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego. 

Trwają prace nad adaptacją budyn-
ku przy ulicy Pszennej na lokale 
komunalne. Powstanie w sumie 

46 mieszkań w tym trzy dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont trwa od 2011 roku. - Do tej 
pory wykonano m.in. instalację sanitarną, 
wyremontowano dach i strop oraz wykona-
no stolarkę okienną. Prace cały czas trwają, 
a ich zaawansowanie oceniamy na ok. 70% 
– mówi dyrektor Centrum Rozwoju Miasta 
Krzysztof Madej.

Wokół budynków powstaną chodniki 
oraz miejsca parkingowe. Mieszkańcy będą 
mieć do dyspozycji także boisko trawiaste. 
Koszt inwestycji to ok. 3,2 mln zł. Jej zakoń-
czenie zaplanowano na koniec listopada br.

Nowe mieszkania

Czyściej w regionie XIII EKOŚWIAT
Urząd Miasta Tarnowa wraz z Tarnow-

skim Centrum Kultury organizuje XIII Prze-
gląd Filmów Ekologicznych „EKOŚWIAT”. 
Przegląd odbędzie się w dniach 18 – 21 
września 2012 r. w kinie Marzenie przy ul. 
Staszica 4. W  tegorocznym Przeglądzie 
każdego dnia wyemitowane zostaną 2 
filmy. 

Na dzieci przedszkolne i  ze szkoły 
podstawowej czeka obraz „Po rozum 
do mrówek” w reżyserii Johna A. Davisa. 
Jest to historia niesfornego chłopca, który 
zalał swoim pistoletem na wodę kolonię 
mrówek. Za karę w  magiczny sposób 
zostaje skurczony do rozmiaru owada 
i skazany na ciężką pracę w ruinach. Przed 
przywróceniem do postaci człowieka za-
czyna doceniać bezinteresowną przyrodę, 
uczy się tolerancji i zrozumienia (empatii), 
jednocześnie jest to dla niego bardzo 
cenną lekcją. 

Z kolei starsi tarnowianie obejrzą film 
Życie Jane. To zachwycająca i niezwykle 
poruszająca dokumentalna opowieść 
o jednej z najwspanialszych, najbardziej 
wyjątkowych, a  być może i  najbardziej 
wpływowych kobiet naszych czasów, 
nakręcona w  50. rocznicę rozpoczęcia 
przez nią badań w  Narodowym Parku 
Gombe. Jane Goodall zachwyca uporem 
i determinacją, z  jaką walczy przeciwko 
bezmyślnemu zanieczyszczaniu naszej 
planety, a  także zabijaniu zwierząt. 
Z ogromnym zaangażowaniem prowadzi 
również edukacyjną działalność, adreso-
waną do młodych ludzi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w  Przeglądzie Filmów Ekolo-
gicznych . Seanse o godz. 8.00 i 10.00 
– „Po rozum do mrówek”, o godz.12.00 
„Życie Jane”. 
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Urząd Miasta wraz z  Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych realizuje program pod 
nazwą „Aktywny Samorząd”. Miasto 
otrzymało na ten cel prawie 200 tysięcy 
złotych. O wsparcie mogą ubiegać się 
osoby niepełnosprawne z powodu dys-
funkcji narządu wzroku bądź narządu 
ruchu ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. 

W ramach programu zainteresowani 
mogą składać wnioski o dofinansowanie 
w zakresie dziewięciu obszarów. Dodat-
kowe pieniądze można uzyskać na m.in. 
zakup i  montaż oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu, zakup specjali-
stycznego sprzętu komputerowego wraz 
z  oprogramowaniem, zakup urządzeń 
lektorskich czy brajlowskich.

Realizatorem zadań jest miasto 
Tarnów. Szersze informacje oraz druki 

wniosków można uzyskać w  Biurze 
Pomocy Społecznej w  Centrum Spraw 
Społecznych UMT przy ul. Goldhammera 
3 w pokoju nr 2 w godzinach od 7.30 do 
15.00, pod nr tel. 14/6882530 oraz na 
oficjalnej stronie miejskiej w zakładce „Dla 
niepełnosprawnych”.

Wnioski o  dofinansowanie wraz 
z  załącznikami należy składać w  Urzę-
dzie Miasta Tarnowa w Centrum Spraw 
Społecznych - Biuro Pomocy Społecznej, 
ul. Goldhammera 3 pokój nr 2 w godzi-
nach od 7.30 do 13.00 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 28 września 
2012 r. 

Ruszył program „Karta Tarnowskiej 
Rodziny”. Program skierowany 
jest do rodzin mieszkających na 

terenie miasta i posiadających czworo lub 
więcej dzieci. Chętni mogą już wypełniać i 
składać wnioski o przyznanie karty. 

„Karta Tarnowskiej Rodziny” uprawnia 
do korzystania z systemu ulg, które obo-
wiązują w instytucjach miejskich takich jak 
komunikacja miejska, muzea, teatr, kina, 
ośrodki sportowe czy ośrodki kultury. - 
Zaproponowane przez nas rozwiązanie to 
kolejny element polityki prorodzinnej. Projekt 
zakłada pomoc rodzinom wielodzietnym, 
kształtowanie ich pozytywnego wizerunku, 
ale przede wszystkim wsparcie materialne 
- mówi zastępca prezydenta Dorota Skrzy-

niarz, zachęcając podmioty prywatne do 
włączenia się do programu.

Aby móc korzystać z przywilejów ofe-
rowanych przez „Kartę Tarnowskiej rodziny” 
należy wcześniej 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 - mówi 
dyrektor Centrum Spraw Społecznych 
Magdalena Osiak.

Aktywny samorząd

Rodzina z kartą „Karta Tarnowskiej Rodziny” 
 krok po kroku

Wyrobienie „Tarnowskiej Karty 
Miejskiej”

Niezbędne druki można pobrać 
pod adresem http://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).

Wypełnienie i złożenie wniosku 
o wydanie „Karty Tarnowskiej Ro-
dziny” (wniosek należy złożyć już po 
otrzymaniu karty miejskiej).

Gdzie załatwić wszystkie for-
malności?

Czynności związane z wydaniem 
karty i realizacją Programu Karta 
Tarnowskiej Rodziny wykonuje Biuro 
Pomocy Społecznej w Centrum Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Tarnowa, 
ul. Goldhammera 3, pokój 13, od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 – 15.00.

Po wykonaniu powyższych kro-
ków na elektronicznej „Tarnowskiej 
Karcie Miejskiej” zostanie umiesz-
czony hologram poświadczający 
otrzymanie „Karty Tarnowskiej Ro-
dziny”. 

Chęć pomocy rodzinom wielodzietnym do tej 
pory zadeklarowały:
Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego,
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. Szczeklika,
EXPERT Paweł Roczniak,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Restauracja – Bar „Fabryka Smaku”,
ZETO S.A.,
TOSIR.
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”.
Podmioty i osoby zainteresowane partner-
stwem prosimy o kontakt z Biurem Pomocy 
Społecznej pod nr tel. 14 68 82 833.
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Konsultacje społeczne w sprawie 
przekształcenia trzech placówek 
medycznych w  spółki ze 100% 

udziałem miasta, nie miały wakacji. 
Trwa dyskusja na temat potrzeby 
i  możliwości przekształceń Mościc-
kiego Centrum Medycznego (MCM), 
Zespołu Przychodni Specjalistycznych 
(ZPS) i  Specjalistycznego Szpitala im. 
E. Szczeklika w Tarnowie. Szpital stałby 
się spółką od 2014 roku, a MCM i ZPS 
od 2013 roku.

Do dyskusji zaproszeni zostali tar-
nowscy radni, związki zawodowe, przed-
stawiciele samorządów zawodowych oraz 
lokalne media. W Centrum Spraw Społecz-
nych UMT zarówno w  godzinach pracy 
urzędu jak również poza nimi do godziny 
18.00 mieszkańcy Tarnowa mieli możliwość 
wyrażenia własnych opinii na temat plano-
wanych przekształceń, a także pozyskania 
wiedzy i informacji w tym temacie. W po-
łowie czerwca na stronie internetowej UMT 
umieszczona została ankieta „Jaka służba 
zdrowia - wyraź swoją opinię” gdzie ano-
nimowo mieszkańcy mogą odpowiedzieć 
na postawione pytania. 

W połowie lipca na zaproszenie prze-
wodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej 
dr Tadeusza Zycha w spotkaniu poświę-
conemu proponowanym przekształceniom 
uczestniczył prezydent Tarnowa Ryszard 
Ścigała. 

Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące 
planowanych przekształceń placówek me-
dycznych lub wyrazić swoją opinię na ten 
temat, napisz na adres umt@umt.tarnow.pl

Przekształcenie SP ZOZ w  spółki ze 
100% udziałem miasta ma dać nowe moż-
liwości rozwojowe miejskim placówkom 

ochrony zdrowia i warto w tym procesie 
upatrywać przede wszystkim wielkiej 
szansy, a nie postrzegać przede wszystkim 
w kategoriach zagrożeń. Dyrektorzy miej-
skich placówek zdrowotnych intensywnie 
przygotowują się do wprowadzenia 
nowych rozwiązań organizacyjnych, chcą 
aby zarządzane przez nich placówki stały 
się liderami zmian. Zamierzają rozszerzyć 
zakres świadczonych usług, rozszerzyć 
udział w  rynku świadczeń zdrowotnych, 
pozyskać dodatkowe przychody z  dzia-
łalności i środki na rozwój z różnych źró-
deł, poprawić rentowność prowadzonej 
działalności. Dalszej poprawie ulegać ma 
jakość świadczonych usług. Jednocze-
śnie zakłada się dbałość o  pracowników 
poprzez m.in. poprawę warunków pracy 
i  rozszerzanie motywacyjnego systemu 
wynagrodzeń. Przekształcone podmioty 
nadal będą świadczyć usługi finasnowane 

przez NFZ. W tym zakresie z punktu widze-
nia pacjenta również nic się nie zmieni. 
Nadal będą mogli korzystać z nieodpłat-
nych świadczeń. 

Warto wiedzieć:

* Ze statystyk wynika, że już ponad 50% 
gospodarstw domowych ponosi do-
datkowe wydatki na prywatną opiekę 
zdrowotną;

Co dalej służbo zdrowia? – druga tura konsultacji społecznych 

Zdaniem ekspertów…
„… pacjenta nie interesuje, kto 

jest właścicielem danej placówki, czy 
to jest jednostka samorządowa, czy 
publiczna, czy prywatna. Pacjenta 
interesuje przede wszystkim dostęp-
ność i jakość usług.” prof. A. Sopliński, 
Wiceminister Zdrowia 

„… w perspektywie 3-4 lat prze-
kształcenia przejdzie kilkadziesiąt 
szpitali powiatowych. Wówczas blisko 
połowa lecznic powiatowych bę-
dzie działała w formie spółek prawa 
handlowego.” M. Wójcik, ekspert ds. 
ochrony zdrowia Związku Powiatów 
Polskich .

„Forma samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej nie 
odpowiada potrzebom zmienionej po 
1999 r. rzeczywistości prawnej, spo-
łecznej i gospodarczej. Forma spółki 
sprzyja efektywnemu zarządzaniu, 
otwiera nowe możliwości uzyskiwania 
przychodów, racjonalizuje gospoda-
rowanie.” M. Dercz, dr nauk prawnych, 
radca prawny.
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Co dalej służbo zdrowia? – druga tura konsultacji społecznych 

Czy jest Pani/Pan zadowolona(y) z obecnego stanu funkcjonowania opieki 
zdrowotnej w Tarnowie?

Na pytanie 1 – dotyczące zadowolenia z obecnego funkcjonowania opieki me-
dyczne w Tarnowie 37 uczestników ankiety odpowiedziało, że nie jest zadowolonych 
zaś dalszych 27 wskazało, że raczej nie jest zadowolonych. Raczej pozytywną ocenę 
obecnego stanu opieki zdrowotnej w Tarnowie wystawiło 21 osób, a cztery kolejne 
wydały jednoznacznie pozytywną ocenę. Jeden uczestnik ankiety odpowiedź na 
pytanie podzielił w zależności od konkretnie wymienionej placówki.

W  odpowiedzi na pytanie 2 – dotyczące konieczności wprowadzenia zmian  
w  systemie opieki zdrowotnej na terenie Tarnowa – biorący udział w  ankiecie 
udzielali bardziej zdecydowanych odpowiedzi, wypowiedzi zawierające element 
niezdecydowania w postaci określenia „raczej” pojawiły się znacznie rzadziej. Wśród 
ocen jednoznacznych zdecydowaną większość stanowiły wypowiedzi o konieczności 
zmian w systemie opieki medycznej na terenie Tarnowa – opinię taką wyraziła ponad 
połowa biorących udział  w ankiecie, tj. 56 osób. Dalszych 20 osób raczej dostrzega 
potrzebę takich zmian. Jednoznacznie przekonanych o braku konieczności zmian 
w systemie opieki zdrowotnej było 10 osób, zaś cztery osoby uznały, że system raczej 
nie wymaga zmian.

Czy system opieki zdrowotnej na terenie Tarnowa wymaga zmian?

* W czasie jednego kwartału największa 
cześć budżetu domowego pochłaniają 
konsultacje i badania (550 zł.) oraz leki 
(375 zł.) proponuję szerzej wyjaśnić, 
o  jaką część domowego budżetu 
chodzi – aby była jednoznaczna inter-
pretacja

* Jak wynika z badań przeprowadzonych 
przez CBOS w lutym br. niezadowolenie 
z  funkcjonowania opieki zdrowotnej 
w Polsce deklaruje prawie cztery piąte 
ankietowanych (78 proc.), a satysfakcję 
- tylko jedna piąta (19 proc.). Większość 

(73 proc.) nie dostrzega problemów 
z  dostępnością świadczeń lekarzy 
pierwszego kontaktu.

* Jak wynika z  danych resortu zdrowia 
zobowiązania wymagalne samodziel-
nych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w Polsce wynosiły w ostat-
nim kwartale 2011 r. ponad 2,3 mld zł. 
W  pierwszym kwartale 2012 r. kwota 
zobowiązań wymagalnych wzrosła do 
prawie 2,5 mld zł.

* Najwyższa Izba Kontroli opubliko-
wała dane z  których wynika, że od 

początku 1999 r. do 30 września 2010 
r. procesem przekształceń objęto 374 
samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotne utworzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym 105 
szpitali i  269 zakładów lecznictwa 
ambulatoryjnego. 

Zdaniem dyrektorów placówek

Witold Golemo: 
„Komercjalizacja Mościckiego 

Centrum Medycznego w Tarnowie, 
czyli przekształcenie placówki w spół-
kę prawa handlowego, w której 100% 
udziałów obejmie Miasto, traktuję 
w  kategorii dużej szansy. Szansy 
na: pełne wykorzystanie wysokich 
kompetencji personelu, możliwość 
konkurowania z prywatnymi placów-
kami służby zdrowia, rozładowanie 
kolejek oczekujących, możliwość 
elastycznego reagowania na potrzeby 
rynku, uzyskanie możliwości pozyski-
wania źródeł finansowania rozwoju 
placówki.”

Artur Asztabski:
„Komercjalizacja placówki, którą 

mam przyjemność kierować pozwoli 
na dalszy jej rozwój z  korzyścią dla 
pacjentów leczonych przez Zespół 
Przychodni Specjalistycznych… Dzia-
łalność komercyjna będzie dodatkową 
w  ramach istniejących teraz rezerw 
kadrowych, lokalowych i  sprzęto-
wych. Będzie to nowa oferta dla miesz-
kańców subregionu tarnowskiego 
z  korzyścią oczywiście zarówno dla 
pacjentów, jak i  dla zatrudnionych 
w ZPS pracowników”.

Marcin Kuta:
„Dla starego Szpitala komer-

cjalizacja oznacza nowe możliwo-
ści działania i  większą elastyczność 
w zarządzaniu. To przede wszystkim 
możliwość uzyskania dodatkowych 
przychodów z wykonywania komer-
cyjnych usług medycznych - dla tych 
pacjentów, którzy zechcą zapłacić 
za usługę i  nie będą chcieli czekać 
w  kilkumiesięcznej kolejce. To także 
będzie oferta rozszerzonych usług 
zdrowotnych i  profilaktycznych oraz 
ponadstandardowych usług towa-
rzyszących”.
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- Jesteśmy dobrze przygotowani do 
rozpoczętego właśnie roku szkolnego, 
choć nie będzie on należał do łatwych 
– mówi zastępca prezydenta Krystyna 
Latała i wylicza: – Dobiegają końca mo-
dernizacje i remonty, za nami opracowa-
nie aneksów do arkuszy organizacyjnych, 
koncepcji programowych i  kadrowych, 
planowanie i wytyczenie zadań na nad-
chodzący rok szkolny. Prace przebiegały 
wielopłaszczyznowo - indywidualnie 
w  placówkach, w  ramach strategii edu-
kacyjnej Miasta i zgodnie z rozporządze-
niami Ministerstwa Edukacji.

A co zakłada strategia edukacyjna Tar-
nowa? Wytycza główne cele: permanentne 
podnoszenie poziomu nauczania, doskona-
lenie zawodowe nauczycieli, modernizację 
i  rozwój szkolnictwa zawodowego pod 
kątem potrzeb i  oczekiwań rynku pracy 
oraz zgodnie z nowymi zasadami uzyski-
wania kwalifikacji zawodowych. Ponadto 
kształtowanie wyrazistej odrębności szkół 
ponadgimnazjalnych z naciskiem na licea 
ogólnokształcące. A także stałe i rozważne 
wzbogacenie, i uatrakcyjnienie oferty edu-
kacyjnej miasta. 

Cel pierwszy i  drugi łączą się z  sobą 
bezpośrednio – poziom kadry wprost impli-
kuje poziom nauczania. – Dlatego nasze ka-
dry stale uczestniczą w licznych programach 
podnoszących kwalifikacje – mówi wicepre-
zydent Latała. – Ma to ogromne znaczenie, 
zwłaszcza wobec wyzwania, jakim jest 

niewątpliwie dla szkół ponadgimnazjalnych 
wejście nowej podstawy programowej. I  to 
jest jedno z najważniejszych zadań nie tylko 
na obecny, ale na najbliższe 3- 4 lata szkolne 
dla całej edukacji, która ponadto zmagać się 
musi z niżem demograficznym i deficytem bu-
dżetowym. Zakończy i zweryfikuje ten proces 
wejście nowej matury i nowych egzaminów 
zawodowych. 

Ten rok przyniesie dalszą modernizację 
szkolnictwa zawodowego. Budowane będą 
odrębności szkół, tak by były szkołami 
z charakterem, o wyraźnie sprecyzowanym 
profilu połączonym z  potrzebami rynku 
pracy. 

Na poziom i   sposób nauczania 
w  tarnowskich szkołach wpływa kon-
sekwentnie wdrażana cyfryzacja, coraz 
powszechniejsza  indy widual izacja 
nauczania, dotycząca z  jednej strony 

najzdolniejszych osiągających sukcesy 
krajowe i międzynarodowe, a z drugiej 
uczniów o  specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Rozporządzenie Ministra 
Edukacji nałożyło na szkoły obowiązek 
określenia skali potrzeb w tym zakresie. 
W bieżącym roku szkolnym dzieci i mło-
dzież będą objęte pomocą psychologicz-
no-pedagogiczną wg nowych zasad i na 
większą skalę.

W parze z tym idzie nacisk na indywi-
dualizację nauczania w zakresie wspierania 
uczniów wybitnie zdolnych, pracy z nimi, 
pracy z  olimpijczykami. Temu też służą 
przyznawane rokrocznie stypendia dla 
najzdolniejszych.  

W bieżącym roku szkolnym na mapie 
Tarnowa pojawiły się nowe placówki: zbu-
dowane od podstaw Przedszkole Publiczne 
przy ul. Olszynowej z  miejscami dla 200 
dzieci; w miejsce dawnej SP nr 19 – Niepu-
bliczna Szkoła im. Polskiej Marynarki Han-
dlowej oraz Niepubliczne Gimnazjum przy 
SP nr 15. Oferta edukacyjna Tarnowa robi 
się coraz ciekawsza i bogatsza, mieszkańcy 
mogą wybierać pomiędzy placówkami 
publicznymi i  niepublicznymi, szukając 
najbardziej interesujących propozycji. – 
Przed edukacją, nie tylko tarnowską, trudne 
zadania i  nowe wyzwania. Choć trudne 
- dobrze wróżą przyszłości oświaty. Od nas 
wszystkich zależy, w  jaki sposób, i  w  jakiej 
atmosferze uda się je zrealizować – mówi  
wiceprezydent Latała. 

Znakomicie przebiegł nabór na dwa 
nowo uruchomione w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej kie-

runki: wzornictwo form przemysłowych 
i komunikację wizualną oraz grafikę 
projektową. 

- Mimo, że wyczekiwana przez nas 
wszystkich decyzja przyszła stosunkowo 
późno i było mało czasu na promocję nowych 
kierunków, nabór okazał się udany – ocenia 
prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała.

Potwierdza to rektor PWSZ w Tarnowie, 
prof. dr hab. Stanisław Komornicki: - Mimo 
późnego terminu rekrutacji jesteśmy miło 
zaskoczeni odzewem i poziomem kandyda-
tów. Traktujemy to jako dobry prognostyk 
na przyszłość.

Jacek Kucaba, dyrektor nowo po-
wołanego w PWSZ Instytutu Sztuki, także 
podkreśla, że nabór daje dobre perspekty-
wy. – To, że zgłosiło się tylu kandydatów jest 

bardzo ważne, zważywszy na fakt, iż Tarnów 
jeszcze nie zaistniał w Polsce na mapie uczelni 
artystycznych. A jakie są przyczyny takiego 
zainteresowania? – Główny powód to kadra, 
uznani profesorowie z Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Poza tym studia w Tarnowie 
są tańsze niż w dużych aglomeracjach. 

Efekty naboru są następujące: dwie 
planowane grupy na wzornictwie i jedna 
na grafice projektowej. W związku z tym 
dodatkowy nabór na grafikę odbędzie się 
w dniach 3-17 września. 

Prezydent Tarnowa liczy na wyko-
rzystanie potencjału studentów nowych 
kierunków do działań twórczych w mieście. 
Chodzi o stworzenie koncepcji i realizację 
elementów podnoszących estetykę na 
terenie Tarnowa: szyldów, reklam, etc. – 
Okazuje się, że już na starcie kierunki mogą 
mieć praktyczne zastosowanie – mówi za-
stępca prezydenta Krystyna Latała. – Ale 

najważniejsze, że poszerzona została paleta 
oferty edukacyjnej uczelni o kierunki dotych-
czas tu nieobecne. A Tarnów i PWSZ pojawią 
się na mapie polskich uczelni artystycznych. 

Gotowi na nowy rok… szkolny

Nowe kierunki wypaliły!

Liczba uczniów w Tarnowie :
* W  szkołach publicznych podejmie 

naukę ponad 20 tys. uczniów.
* W szkołach niepublicznych ok. 1,5 tys.
* W przedszkolach publicznych i niepu-

blicznych łącznie ponad 4 tys. dzieci.
* Liczba publicznych placówek oświa-

towych – 71.
* Liczba etatów w publicznych placów-

kach oświatowych – 2990. 
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Patriotyczny sierpień
Sierpień upłyną pod znakiem ważnych wydarzeń histo-

rycznych. Tarnowianie tłumnie wzięli udział w obchodach 
rocznicach wybuchu Powstania Warszawskiego, wymarszu  
I Kompanii Kadrowej oraz Bitwy Warszawskiej.

Wymarsz 6 sierpnia 1914 r. I Kompanii Kadrowej z krakow-
skich Oleandrów był wydarzeniem, które przybliżyło odzyskanie 
niepodległości przez Polskę. W skład kompanii wchodzili żołnierze 
z wielu organizacji, m.in.: Związku Strzeleckiego, Polskich Drużyn 
Strzeleckich, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Skautingu 
i Drużyn Bartoszowych. Byli to spadkobiercy ideowi powstańców 
listopadowych i  styczniowych. Pochodzili z  bardzo wielu miast 
i miasteczek, w tym także z Tarnowa. Na Oleandry, a później do 
Legionów wymaszerowało z Tarnowa i okolicznych miejscowości 
ponad 800 żołnierzy.

15 sierpnia tarnowianie uczcili 92. rocznicę Bitwy Warszawskiej. 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 po-
łączył Warszawę i Tarnów także z innych powodów – tarnowianin Franciszek Ksawery Latinik pełnił wtedy urząd gubernatora 
Warszawy i dowodził I Armią Frontu Północnego, odpierając radzieckie uderzenie. Jest też oczywiście postać pochodzącego z 
podtarnowskich Wierzchosławic, ówczesnego premiera rządu Wincentego Witosa. 

Powstanie Warszawskie było największym zrywem wojskowym oraz cywilnym w ramach akcji „Burza”. 
Były to działania partyzanckie Armii Krajowej prowadzone przeciwko wojskom niemieckim w 1944 r. na 
bezpośrednim zapleczu frontu prowadzone sukcesywnie, w miarę przesuwania się na zachód frontu, 
od wschodnich granic Rzeczypospolitej. Gdy w Warszawie trwały powstańcze walki o każdą ulicę i dom, 
w okolicach Tarnowa I batalion 16 pp. AK „Regina” wiązał walką siły nieprzyjaciela oraz przerywał szlaki 
transportowe.
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Realizowany od wielu lat w Tarno-
wie program ograniczania niskiej 
emisji w roku bieżącym cieszy się 

szczególnie dużym zainteresowaniem tar-
nowian. Akcja polega na dofinansowaniu 
przez Gminę Miasta Tarnowa inwestycji 
ekologicznych obejmujących wymianę 
pieców węglowych na źródła ciepła bar-
dziej przyjazne dla środowiska (gazowe, 
olejowe, ciepło z sieci MPEC) oraz zakup 
i montaż kolektorów słonecznych służą-
cych do podgrzewania wody użytkowej. 

Od lat wraz z  rozpoczęciem sezonu 
grzewczego zauważamy wzrost zawartości 
niektórych zanieczyszczeń w  powietrzu, 
zwłaszcza na terenach o zwartej zabudowie 
czy na osiedlach domów jednorodzinnych. 
Głównym „sprawcą” tej sytuacji są pyły 
i gazy ze spalania paliwa stałego w piecach 
kaflowych lub lokalnych kotłowniach c.o., 
czyli tak zwana „niska misja”. Oprócz wi-
docznego smogu, niska emisja przyczynia 
się do pogorszenia naszego zdrowia (może 

powodować choroby układu krążenia 
wywołane niedotlenieniem, alergie, bóle 
głowy, bezsenność oraz zwiększa ryzyko 
wystąpienia nowotworów). Przyczynia się 
również do zatruwania gleby, niszczenia 
zieleni miejskiej, zwiększania ilości trują-
cych substancji w  warzywach i  owocach 
czy niszczenia elewacji zewnętrznych 
budynków.

Niestety okres grzewczy dodatkowo 
bywa kojarzony z  nielegalnym i  bardzo 
szkodliwym procederem palenia śmieci 
w piecach domowych. Wydzielają się przy 
tym substancje zatruwające okolicznych 
mieszkańców, powietrze, wodę i  ziemię. 

Przypomnijmy, że w  paleniskach na pa-
liwo stałe oprócz węgla można spalać 
jedynie odpadowe drewno, tekturę czy 
papier (niezanieczyszczone substancja-
mi niebezpiecznymi, jak lakiery, farby, 
tłuszcze). Spalanie w  piecach domowych 
innych, niż wyżej wymienione, odpadów 
jest niedopuszczalne z  uwagi na fakt, że 
piece takie nie spełniają wymagań dla 
instalacji termicznego przekształcania od-
padów, zapewniających ograniczenie ne-
gatywnego oddziaływania na środowisko. 
W paleniskach pieców domowych panuje 
stosunkowo niska temperatura (200-500 
stopni Celsjusza), co w przypadku spalania 

Pod takim hasłem w  trzeci week-
end września rusza tegoroczna akcja 
„Sprzątanie świata – Polska”, koordy-
nowana przez Fundację „Nasza Ziemia” 
i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”, 
a  w  Tarnowie organizowana przez 
Urząd Miasta. 

Już po raz 19 w Polsce przyłączamy 
się do globalnej akcji, zainicjowanej w Au-
stralii w 1989 r. Wówczas to Ian Kiernan, 

australijski biznesmen i  żeglarz, chcąc 
poprawić czystość Zatoki Sydnejskiej, 
nad którą mieszkał, zapoczątkował akcję 
Sprzątanie Australii (Clean Up Australia). 
W 1993 roku Kiernan rozszerzył ideę „Cle-
an Up Australia” na cały świat, a patrona-
tem objęła ją Organizacja Narodów Zjed-
noczonych. Hasło tegorocznej kampanii 
ma zachęcić do refleksji nad stosunkiem 
do otaczającego nas świata i wyczulić na 

zanieczyszczanie przez dzikie wysypiska 
lasów, potoków, poboczy dróg czy nawet 
miejskich skwerów, placów i ulic. 

Sprzątanie Świata wpisało się na 
stałe do kalendarza ekologicznych działań 
społecznych, każdego roku biorą w  nim 
udział miliony ludzi. Akcja wzbudza także 
różnego rodzaju kontrowersje. Pojawiały 
się głosy uznające za niewłaściwe np. to, że 
dzieci sprzątają po dorosłych. Oczywiście 
jest to słuszna uwaga, ale nie takie jest za-
łożenie akcji. Jak inaczej nauczyć najmłod-
szych szacunku i dbałości o środowisko? 
A  udział młodych ludzi w  kampanii jest 
doskonałym przekazem dla wszystkich, 
zwłaszcza dorosłych mieszkańców. Do 
akcji włącza się zresztą wielu dorosłych, 
którzy mają poczucie, że powinni zrobić 
coś dla środowiska, a  jednocześnie wie-
dzą, że robią to dla siebie i dla przyszłych 
pokoleń. 

Bogate są również doświadczenia tar-
nowskie. Już od kilkunastu lat włączamy 
się do działań, rozszerzając dodatkowo 

Więcej pieniędzy na ograniczanie niskiej emisji
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tworzyw sztucznych (szczególnie butelek 
plastikowych, folii), gumy czy opakowań 
wielowarstwowych (kartony z  mleka, 
soków) sprzyja emisji do otoczenia związ-
ków chemicznych bardzo szkodliwych dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 

Tu warto zaznaczyć, że spalanie od-
padów w  instalacjach specjalnie do tego 
przeznaczonych, w  paleniskach o  odpo-
wiednich parametrach spalania (tempera-
tura, czas, właściwe przygotowanie paliwa), 
z adekwatnym systemem unieszkodliwia-
nia spalin, z  hermetyzacją i  usuwaniem 
odorów, nie stanowi żadnego zagrożenia 
dla środowiska, nie jest niebezpieczne dla 

zdrowia ludzi i  zwierząt. Dlatego w  kra-
jach Europy Zachodniej obok recyklingu 
dominującą formą unieszkodliwiania od-
padów jest ich termiczne wykorzystanie. 
Zbudowano tam już setki spalarni (np. we 
Francji 130, w Niemczech 70, we Włoszech 
49, w Dani i Szwecji po 31, w Szwajcarii 28) 
i jak wykazuje doświadczenie z wieloletniej 
eksploatacji są one całkowicie bezpieczne 
dla środowiska. 

Dotychczas dzięki pomocy tarnow-
skiego magistratu zniknęło już kilkaset 
pieców węglowych. W pierwszym półroczu 
2012 roku zrealizowano 10 umów na dofi-
nansowanie zmiany systemu ogrzewania 

na proekologiczny (zlikwidowano 17 pie-
ców węglowych i  trzy kotły CO opalane 
węglem) oraz 12 umów na dofinansowanie 
zakupu i montażu kolektorów słonecznych. 
Dofinansowanie z miejskiej kasy wyniosło 
już łącznie ponad 110 tys. zł.

W  roku bieżącym, do sierpnia pod-
pisano już 70 umów dotacyjnych (32 na 
likwidację pieców i  kotłów węglowych, 
38 na dofinansowanie zakupu i  montażu 
kolektorów słonecznych) na łączną kwotę 
220 tys. zł. 

Ze względu na duże zainteresowanie 
mieszkańców możliwością skorzystania 
z   dofinansowania przez Gminę Miasta 
Tarnowa inwestycji ekologicznych (wy-
miana pieców węglowych na źródła ciepła 
bardziej przyjazne dla środowiska bądź też 
zakup i montaż kolektorów słonecznych), 
zwiększone zostały środki finansowe prze-
znaczone na ten cel w  budżecie miasta, 
z  planowanych pierwotnie 150 tys. zł do 
300 tys. zł. 

Więcej pieniędzy na ograniczanie niskiej emisji

akcję o „Wiosenne sprzątanie Wątoku”. 
W Tarnowie co roku „sprząta świat” ponad 
5000 wolontariuszy. Wiele grup systema-
tycznie uczestniczy w  akcji, ale co roku 
pojawiają się nowi miłośnicy środowiska. 

Tegoroczna akcja jest ostatnią przed 
wejściem w  życie uregulowań znoweli-
zowanej ustawy o  utrzymaniu czystości 
i  porządku, które będą obowiązywać od 
1 lipca 2013 r. To wtedy gmina stanie się 
właścicielem odpadów komunalnych, 
zapewni ich odbiór i transport do miejsc 
unieszkodliwiania, wtedy też powinny 
zniknąć z  naszego krajobrazu „dzikie” 
wysypiska. 

W naszym mieście, tak jak na całym 
świecie, akcja zostanie przeprowadzona 
w dniach 14 – 15 – 16 września. Organi-
zacją akcji na terenie Tarnowa zajmuje się 
Urząd Miasta -Biuro Ochrony Środowiska 
w  Centrum Usług Ogólnomiejskich przy 
ul. Bernardyńskiej 24. Dla chcących wziąć 
udział w sprzątaniu przygotowane zostały 
plakaty, kilka tysięcy worków na odpady 

oraz rękawic. Zapewnimy też odbiór ze-
branych odpadów i surowców wtórnych. 
Należy pamiętać o  zgłoszeniu organiza-

torom miejsca zgromadzenia zebranych 
odpadów, aby mogły zostać sprawnie 
usunięte.
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Komisja SRiT należy do 
stałych komisji działających 
przy Radzie Miasta Tarnowa. 
Przewodniczącym komisji jest 
Maciej Morawski. Ponadto 
w jej skład wchodzą: Stanisław 
Klimek, Roman Korczak, 
Janusz Małochleb, Tadeusz 
Mazur, Agnieszka Wolińska-
Kulpa i Stefan Wrona.

Komisja zajmuje się wszel-
kimi sprawami związanymi 
z funkcjonowaniem kultury fizycznej, rekreacji i turystyki w mie-
ście. Członkowie komisji między innymi opracowują koncepcje 
funkcjonowania wyżej wymienionych obszarów i  dokonują ich 
okresowej oceny. Weryfikują wykorzystanie istniejących obiektów 
rekreacyjnych i sportowych ze szczególnym uwzględnieniem szkół 
i środowisk młodzieżowych. 

Komisja współpracuje z organizacjami turystyki i kultury 
fizycznej oraz ościennymi gminami, popularyzuje masową 
kulturę fizyczną, turystykę i  rekreację, wspiera inicjatywy 
w  zakresie tworzenia turystycznej bazy oraz obiektów re-
kreacyjno-sportowych, integruje środowiska działające na 
rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez 
propagowanie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci 
i młodzieży.

- W  trakcie posiedzeń w  ubiegłym roku sformułowaliśmy 12 
wniosków adresowanych do Prezydenta Miasta oraz Przewodniczą-
cego Komisji Ekonomicznej – mówi przewodniczący KSRiT Maciej 
Morawski. – Wydaliśmy też 8 opinii na temat projektów uchwał oraz 
zarządzeń Prezydenta Miasta. 

Ważne
wrześniowe tematy Komisja Sportu, 

Rekreacji i Turystyki

Za drzwiami komisji…

Imię i nazwisko – Maria Borys-Latała
Główna cecha mojego charakteru – Pogoda ducha
Cechy, których szukam u kobiet – Solidność
Cechy, których szukam u mężczyzn – Wyrozumiałość
Co cenię u przyjaciół – Lojalność
Moja główna wada – Gadulstwo
Moje ulubione zajęcie – Podróżowanie
Moje marzenie o szczęściu – Szczęśliwa rodzina
Kim chciałbym być, gdybym nie był tym kim jestem – Mimo wszystko 
lekarzem
Słowa, których nadużywam – „Wyobraź sobie”
Ulubieni bohaterowie literaccy – Ania z Zielonego Wzgórza, od dzieciństwa
Ulubieni bohaterowie życia codziennego – Dr E. Krawczyk (zakonnica, lekarz, 
koleżanka z roku)
Czego nie cierpię ponad wszystko – Kłamstwa
Błędy, które najłatwiej wybaczam – Wszystkie
Dar natury, który chciałbym posiadać – Przewidywanie przyszłości
Moje życiowe motto – Nigdy nie może być tak źle, żeby nie mogło być gorzej 

W lipcu Rada Miejska Tarnowa 
spotkała się na nadzwyczajnej sesji. 
Sierpień, zgodnie z  planem pracy 
RM był dla radnych czasem odpo-
czynku. Teraz przed nami ważna 
wrześniowa sesja.

Zgodnie z planem radni zajmą 
się, między innymi, dwoma istot-
nymi tematami. Po pierwsze zapo-
znają się ze sprawozdaniem spółek 
miejskich. To pokaże ich kondycję 
ekonomiczną, pozwoli na ocenę 

działalności. Przypomnę, że mowa o spółkach: MPEC, MPK, MPGK, 
Tarnowskie Wodociągi, TBS i Klaster Przemysłowy. 

Po drugie, radni zajmą się tematem dotyczącym utrzymania 
czystości i porządku. Jako, że od lipca przyszłego roku obowią-
zywać zaczną przepisy znowelizowanej ustawy o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, musimy się do tego przygotować. 
Znowelizowana ustawa nakłada nowe obowiązki na gminy i wiąże 
się z nowymi przyzwyczajeniami dla mieszkańców.

Rada Miejska uchwali nowy regulamin utrzymania po-
rządku i  czystości na terenie Tarnowa. Wybierzemy metodę 
naliczania i  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz opłaty za pojemnik określonej wielkości. 
Ustalimy termin, częstotliwość i  tryb uiszczania tej opłaty, 
sposób i zakres odbierania i zagospodarowania odpadów oraz 
ustanowimy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Taką deklarację składać będą 
właściciele nieruchomości. 

To trudny temat wymagający dużej pracy.

Grzegorz Światłowski,
przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie 

Radni Prywatnie  
20 lat temu
17 września 1992 r. Rada Miejska w 

Tarnowie objęła patronat nad Miejskim 
Klubem Sportowym „Tarnovia”.

17 września 1992 r. Rada Miejska w 
Tarnowie zmieniła nazwę ulicy K. Świer-
czewskiego na ul. Braci Saków.

15 lat temu
10 września 1997 r. Rada Miejska 

w Tarnowie zmieniła nazwę ulicy Jana 
Bałuta na ul. Stanisława Westwalewicza.

10 lat temu
11 września 2002 r. Rada Miejska w 

Tarnowie odmówiła określenia sposobu 
przeprowadzenia konsultacji z miesz-
kańcami Tarnowa dotyczących likwidacji 
Straży Miejskiej w Tarnowie.

Na sesjach Rady Miejskiej…
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 Wysokie loty Jaskółek

 Po czterech kolejkach nowego sezonu piłkarze drugoligowej 
Unii Tarnów zajmują w tabeli wysokie, trzecie miejsce. To efekt aż 
trzech wygranych.

 Tarnowscy piłkarze w dotychczas rozegranych spotkaniach 
pokonali m.in. Wisłę Płock (2-1) oraz Siarkę Tarnobrzeg (2-
0). W czwartej kolejce świetnie spisali się w wyjazdowym meczu 
w  Krakowie pokonując różnicą aż trzech bramek miejscową 
Garbarnię. 

 Mecz rozpoczął się od prowadzenia gospodarzy, którzy 
bramkę zdobyli już w czternastej minucie spotkania. Później 
do siatki trafiali już tylko piłkarze Unii. Bramki dla Jaskółek 
zdobyli Łukasz Popiela (karny), Jakub Wróbel i  Fabian 
Fałowski (x2).

 W półfinałach

  Żuzlowcy Azotów Tauronu Tarnów awansowali do fazy 
play-off. Na koniec sezonu zasadniczego zajęli w tabeli ekstraligi 
pierwsze miejsce wyprzedzając drużynę gorzowskiej Stali czterema 
punktami.

 W ostatnim meczu rundy zasadniczej Jaskółki w wyjazdowym 
spotkaniu pokonały walczący o utrzymanie w najwyższej klasie 
rozgrywkowej zespół Betardu Sparty Wrocław 43-47. Najwięcej 

punktów (13) dla tarnowian zdobył aktualny indywidualny mistrz 
świata Greg Hancock. W drużynie gospodarzy najwięcej oczek 
uzbierał Tomasz Jędrzejak (10+2).

 W półfinałach Azoty Tauron Tarnów zmierzą się z druży-
ną Unibaxu Toruń. W drugim półfinale pojadą dwie drużyny 
z  województwa lubuskiego czyli  Stelmet Falubaz Zielona 
Góra oraz Stal Gorzów. Pierwsze mecze Jaskółek już 9 wrze-
śnia.

O utrzymanie w lidze powalczy Betard Sparta Wrocław z Lo-
tosem Wybrzeże Gdańsk.

Przed sezonem

 Nie próżnują także tarnowscy piłkarze ręczni przygotowujący 
się do rozgrywek pierwszej ligi. Drużyna SPR-u Tarnów pokazała się 
z dobrej strony podczas gier kontrolnych rozgrywanych w Ostrow-
cu Świętokrzyskim.

 Zawodnicy SPR-u  najpierw pokonali drugoligowy zespół 
KSZO (29-34). W drugim meczu, pomimo początkowych kłopo-
tów, tarnowianie zwyciężyli AZS Politechnikę Radom. Spotkanie 
skończyło się wynikiem 39-36.

 W ramach przygotowań, tarnowscy piłkarze ręczni jeszcze 
mają w planie rozegranie gry kontrolnej z brązowym medalistą 
Mistrzostw Polski Stalą Mielec oraz udział w turnieju organizowa-
nym przez AZS Uniwersytet Warszawski.

Dobra passa tarnowskiego sportu




