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Finalista muzycznego 
talent-show „Must be the 
music”. Do finału dostał się 
po brawurowym wykona-
niu w  półfinale piosenki 
swojego muzycznego ido-
la Andrzeja Zauchy. Jest 
również laureatem jedne-
go z  odcinków programu 
„Droga do gwiazd” (2001r.).  
Ukończył Studium Piosen-

karskie w Poznaniu i Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
w Rzeszowie (Wychowanie Muzyczne). Muzycznie 
związany z klubem jazzowym „Bombay music”. Jego 
inspiracje muzyczne to czarnoskórzy wokaliści: Nat 
King Cole, George Benson, Peabo Bryson i Luther 
Vandross. Z  polskich artystów-szczególnie ceni 
Andrzeja Zauchę.

Na co dzień jest nauczycielem muzyki w Szkole 
Podstawowej w Brzozówce i Gimnazjum w Zaczarniu.  
Obecnie wspólnie z dziećmi przygotowuje projekty 
sceniczne, związane kulturą Lwowa – patronem 
szkoły są Orlęta Lwowskie.

Podczas odbywających się targów Tour Salon w Poznaniu rozstrzygnięto 
ósmą edycję konkursu na najlepszy punkt informacji turystycznej w  Polsce 
w najwyższej kategorii. Ex aequo I miejsce zajęły Tarnowskie Centrum Informacji 
i Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej z Olsztyna. 

- Sukces to zasługa całego dziewięcioosobowego zespołu, czyli Urszuli Augustyn, 
Krzysztofa Gzyla, Lucyny Juszczyk, Katarzyny Lesiak, Sabiny Muchy, Moniki 
Olech-Rempały, Pawła Rybaka i Danuty Sadko. Dokładamy wszelkich starań, aby 
obsługa klientów była profesjonalna i stała na najwyższym poziomie. O tym, że nam 
się to udaje świadczą chociażby pochlebne wpisy turystów z całego świata do księgi 
pamiątkowej – mówi dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji Marcin Pałach.

Nagrodzeni podczas Rautu
Jerzy Pertkiewicz 

Statuetka Orły Niepodległości za zasługi 
żołnierskie wobec ojczyzny, wychowanie 
wielu pokoleń harcerzy i niesienie pomocy 
potrzebującym trafiła do harcmistrza Jerzego 
Pertkiewicza.

Urodził się w  1920 w  Czortkowie nad 
Seretem. Doktor farmacji, żołnierz kampanii 
wrześniowej i  Armii Krajowej (pseudonim 
„Drzazga”), pułkownik w stanie spoczynku, 
harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej, kawa-
ler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Podczas kampanii wrześniowej 1939 walczył ze swoim puł-
kiem w rejonie Uniejowa, Łęczycy i Kutna oraz w bitwie nad Bzurą. 
Po wojnie osiadł w Tarnowie, gdzie mieszka do dziś.

Za zasługi wojenne odznaczony, oprócz Krzyża Srebrnego 
Virtuti Militari, m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, 
Krzyżem AK i Medalem za Warszawę, Medalem Wojska, Krzyżem 
Kampanii Wrześniowej, a także odznaczeniem La Croix de Partisani 
przez Stowarzyszenie Kombatantów Polskiego Ruchu Oporu we 
Francji Croix du Mérite. Nosi też odznaczenie węgierskie przyznane 
w 50. rocznicę rewolucji węgierskiej 1956 roku, a także Krzyż Zasłu-
gi dla ZHP z Rozetą i Mieczami. W 2005 otrzymał stopień majora, 
w 2008 podpułkownika, a w 2011 – pułkownika. 16 września 2010 
r. za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zbigniew Kłopocki

Laureat Srebrnego Medalu Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis przyznanego przez 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Urodził się w  Inowrocławiu, jest wete-
ranem, porucznikiem Armii Krajowej. Na 
scenie zadebiutował w 1956 roku w Teatrze 
w  Jeleniej Górze rolą Antoniego i  Genio 
w spektaklu Józefa Blizińskiego „Pan Damazy” 
w  reżyserii Janusza Obidowicza. Można go 
było zobaczyć również na deskach teatrów 

we Wrocławiu, Częstochowie, Bielsku – Białej, Gnieźnie, Gorzowie 
Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Opolu, czy w Wałbrzychu. Tarnow-
skiej publiczności znany od 1972 roku, kiedy dołączył do zespołu 
Solskiego, debiutując rolą Jakuba Szeli w przedstawieniu Stefana 
Żeromskiego „Turoń” w reżyserii Ryszarda Smożewskiego. 

Jego kreacje aktorskie można było zobaczyć w Teatrze Tele-
wizji oraz filmach fabularnych. Ostatnio – jako emerytowany aktor 
– występuje w obsadzie „Brata naszego Boga”. Najważniejsze role 
ostatnich lat, to także postać Dziada, Sybiraka w „Betlejem polskim”, 
Wojewody w „Towarzystwie Pana Brzechwy”. Tarnowscy widzowie 
pamiętają postać Dyndalskiego w „Zemście”, czy Puzzo w „Czekając 
na Godota”, za którą w 2001 roku otrzymał nagrodę Prezydenta 
Miasta Tarnowa. Człowiek o wielkim sercu, pasji twórczej, oddany 
teatrowi. Szanowany w środowiskach opiniotwórczych oraz orga-
nizacjach społecznych.

Piotr Kita

Piano Man
Tarnowskie Centrum Informacji

Najlepsze w Polsce
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Publiczne Przedszkole „Pod Sto-
krotką” przy Olszynowej to zupeł-
nie nowa jakość architektoniczna 

i estetyczna w Tarnowie, nie tylko wśród 
budynków placówek edukacyjnych. 
Bajecznie kolorowa forma klocków przy-
ciąga wzrok, tworzy pogodną atmosferę, 
fascynujący klimat. – Przedszkole na 
Olszynowej, to przestrzeń, oddech, barwy 
i  światło – ocenia zastępca prezydenta 
Tarnowa Krystyna Latała.

Przedszkole działa od początku wrze-
śnia. Jedną z  inicjatorek jego stworzenia 
była posłanka Urszula Augustyn. – Stary 
budynek funkcjonującego tu przedszkola 
nie nadawał się już do niczego. A  drugiej 
strony była potrzeba zabezpieczenia miejsc 
dla dzieci zarówno z  tego przedszkola, jak 
i z porozrzucanych po blokach innych oddzia-
łów przedszkolnych. Stąd pomysł – wyjaśnia. 
Idea trafiła na podatny grunt i zrozumienie 
w  magistracie. – Nie mieliśmy żadnych 
wątpliwości, że nowe przedszkole jest tu ko-
nieczne – mówi prezydent Ryszard Ścigała. 
– Wygospodarowaliśmy środki w budżecie, 
a w marcu ubiegłego roku wydałem pozwo-
lenie na budowę.

Przedszkole powstało w  niewiele 
ponad rok. Poza modernistyczną archi-
tekturą i radosną kolorystyką wyróżnia się 
nowoczesnym wyposażeniem i imponują-
co ergonomicznym wnętrzem. Jest funk-
cjonalne i przyjazne dzieciom z obszerną 
szatnią, salami dydaktycznymi, salą do 
zajęć choreograficznych, biblioteką, gabi-

netem logopedycznym, pokojem rozmów 
z  rodzicami. Każda sala zajęć ma swoją 
nazwę i logo oraz kolorowe wnętrze. – Sale 
wyposażone są w nowoczesne meble i kąciki 
sfinansowane z udziałem środków działają-
cego przy przedszkolu Stowarzyszenia Przy-
jaciół Przedszkola „Pod Stokrotką” – mówi 
dyrektor przedszkola Małgorzata Kocik.

Wisienką na przedszkolnym torcie 
będzie jego monitorowane otoczenie z du-
żym parkingiem, pasami zieleni i  placem 
zabaw, górką saneczkową, mini boiskiem 
oraz certyfikowanym sprzętem rekre-
acyjnym. Ostateczny kształt zyska wiosną 
przyszłego roku. 

– Myślę, że w tak trudnych czasach od-
danie tak pięknego i nowoczesnego obiektu 
dużym wysiłkiem finansowym miasta, może 
być dla nas wszystkich powodem do satysfak-
cji – podsumowuje Krystyna Latała.

Zakończyły się prace nad adapta-
cją budynku przy ulicy Pszennej 
na lokale komunalne. W  wyniku 

przebudowy byłego internatu szkolne-
go   powstało 46 mieszkań, w  tym trzy 

dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. - To pierwsza od kilku lat 
inwestycja miasta w  komunalny zasób 
mieszkaniowy. Z  pewnością pozytywnie 
odczują to mieszkańcy oczekujący w ko-

lejce na własne mieszkania – podkreśla 
zastępca prezydenta ds. społecznych 
Dorota Skrzyniarz.

Remont trwał od maja 2011 roku. 
Zamiast niszczejącego i  niezagospodaro-
wanego od lat byłego internatu powstały 
ładne mieszkania komunalne „pod klucz” 
o  bardzo dobrym standardzie, zlokalizo-
wane w spokojnej okolicy. – Wykonano 
m.in. termomodernizację budynku, instalację 
sanitarną, wyremontowano dach i  strop 
oraz zainstalowano nową stolarkę okienną, 
a łazienki i kuchnie wyłożono płytkami. W li-
stopadzie zakończyliśmy odbiory inwestycji. 
Mieszkania są wyposażone w instalacje sieci 
telewizji kablowej i internetowej – mówi dy-
rektor Centrum Rozwoju Miasta Krzysztof 
Madej.

Wokół budynków powstały chodniki 
oraz miejsca parkingowe. Koszt inwestycji 
wyniósł ok. 3,4 mln zł. Pieniądze w całości 
pochodziły z budżetu miasta.

Nowe mieszkania
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Projekt budżetu miasta na 2013 rok zna-
lazł się w rękach radnych, którzy są władni 
uchwalić jego ostateczny kształt. Budżet 
miasta jest dokumentem określający na co 
i w jakiej kwocie zostaną przeznaczone środki 
z kasy miasta oraz jakie źródła mogą tę kasę 
zasilić. Podobnie jak w domu, niezbędne jest 
określenie potrzeb mieszkańców, czasem tak-
że ich zachcianek i sprawdzenie, czy i na które 
z nich nas stać. W kasie miejskiej znajdzie się 
około 550 mln zł. Czy to dużo? To wielkość 
rocznego obrotu średniej firmy. Skąd biorą 
się pieniądze w kasie miejskiej?  Najprościej 
można odpowiedzieć, że z  podatków. Tych 
pośrednich – jak udział w  podatku docho-
dowym naszych mieszkańców i  firm, jak 
i bezpośrednich związanych np. z podatkiem 
od nieruchomości, których stawki ustalamy 
lokalnie. Są również dotacje i subwencje na 
zadania zlecone. 

Zadania miasta również dzielą się na te, 
które musimy zrealizować, bo zostały nam 
powierzone do wykonania przez rząd i  na 
które dostajemy środki,  jak i te, które chcemy 
wykonać spełniając potrzeby mieszkańców. 
W całym kraju słychać jednak głosy, że samo-
rządom zleca się wiele zadań, nie przekazując 
wystarczających środków na ich realizację. Tak 
też jest w przypadku Tarnowa. A największą 
różnicę notujemy w przypadku zadań oświa-
towych. W tej dziedzinie z naszych „własnych” 
dochodów dołożyć musimy blisko 70 mln zł. 
Przy planowaniu budżetu zadaniem prezy-
denta jest taki dobór propozycji, który zaspo-
koi potrzeby jak największej liczby mieszkań-
ców oraz pozwoli na dobre funkcjonowanie 
infrastruktury miasta obecnie i w przyszłości. 
Ostateczny kształt budżetu jest wypadkową 
kilku czynników, m.in. głosów, które padają 
w  procesie konsultacji społecznych i  zmian 
proponowanych przez radnych Rady Miejskiej. 
Budżet powinien też pozwalać na realizację 

zadań  uzgodnionych np. w ramach Strategii 
Rozwoju Miasta – Tarnów 2020. A to dlatego, 
aby zadania bieżące nie zdominowały zadań 

wieloletnich, uniemożliwiając tym samym 
osiągnięcie przyjętej wizji miasta - silnego go-
spodarczo, komfortowego dla mieszkańców, 
o mocnej pozycji subregionalnej.

Budżet w  liczbach: przychody w  2013 
roku wyniosą 547 mln zł, a wydatki zaplano-
waliśmy na poziomie 565 mln zł. Najwięcej 
pochłonie edukacja – aż 43 % budżetu prze-
znaczymy na oświatę, a to daje kwotę aż 243 
mln zł. Warto zaznaczyć, że jeszcze kilka lat 
temu cały budżet miasta wynosił 333 mln zło-

tych. Przychody wzrosły, ale też nasze potrzeby 
są znacznie większe: inwestycje i utrzymanie 
dróg, placów, mostów, zapewnienie trans-

portu zbiorowego, czystość i zieleń w mieście, 
odśnieżanie, gospodarka odpadami, w tym 
utrzymanie składowiska odpadów, ochrona 
zdrowia, mieszkalnictwo, pomoc społeczna 
oraz kultura i  sport.  Mimo tylu potrzeb na 
nowe inwestycje po raz kolejny wydamy 
kwotę niemałą, będzie to prawie 80 mln zł. 
To cały czas odrabianie zaległości i  czasu, 
gdy miasto było niedoinwestowane. Miasto 
musi stawać się coraz bardziej atrakcyjne, 
zarówno dla mieszkańców, jaki i  przedsię-
biorców. Oczywiście, aby sprostać wszystkim 
zadaniom, tym obowiązkowym, jak i  tym 
inwestycyjnym, wprowadzamy niezbędne 
oszczędności. Zaczęliśmy od tych związanych 
z  energią. Wspólne w  skali miasta zakupy 
energii elektrycznej to oszczędności blisko 700 
tys. zł. To samo dotyczy wspólnych zakupów 
materiałów i  ubezpieczenia majątku. To kolej-
ne 350-400 tys. zł.  W przyszłym roku znacznie 
mniej zapłacimy za ciepło - to wynik realizo-
wanej termomodernizacji i kolejne co najmniej 
kilkaset tysięcy. Ekonomizacja szkół i  ścisły 
monitoring kosztów eksploatacyjnych (media, 
utrzymanie i wykorzystanie powierzchni) to co 
najmniej milion zł.  Te decyzje ograniczają nie-
co swobodę działania dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, ale przynoszą pozytywny 
dla budżetu skutek. Schodzimy też z kosztów 
administracyjnych i urzędniczych - to wynik 
dokonanej reorganizacji oraz inwestycji w in-
formatyzację miasta i samorządu. 
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Po stronie wydatków w 2013 r. tradycyj-
nym priorytetem pozostanie poprawa infra-
struktury drogowej.  W 2012 roku oddaliśmy 

do użytku wybudowane kosztem ponad 90 mln 
zł połączenie miasta z węzłem autostradowym 
w Krzyżu.  W 2013 roku rozpocznie się budowa 
łącznika z węzłem w Wierzchosławicach. To 
zadanie, które zostanie zrealizowane wspól-
nie przez ościenne samorządy, ze względu na 
usytuowanie węzła poza miastem. Aby przy-
gotować się do tego połączenia, w przyszłym 
roku na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego 
i Chemicznej  wystartuje budowa  ronda tur-
binowego, które będzie częścią projektowanej 
drogi do węzła Tarnów-Zachód, ale przede 
wszystkim ma odciążyć Mościce od ruchu 
ciężkiego. Poszerzenia doczeka się ulica Spo-
kojna na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do 
ul. Krzyskiej, ul. Starodąbrowska na odcinku od 
ul. Gomoły do ronda na ul. Słonecznej  oraz ul. 
Mickiewicza na odcinku od ul. Piłsudskiego do 
wjazdu na parking przy Urzędzie Wojewódz-
kim. Będą kontynuowane prace dotyczące do-
jazdu do stref aktywności gospodarczej. Tylko 
na te duże zadania drogowe zaplanowaliśmy 
26 milionów złotych. 

Ważnym elementem naszej strategii jest 
rozwój tarnowskiego szkolnictwa. Zaplano-
wane na 2013 rok inwestycje pozwolą na 
dalsze umacnianie Tarnowa jako znaczącego 
w Małopolsce, drugiego po Krakowie ośrodka 
edukacyjnego. Jest to z resztą jeden z celów 
wskazanych w  Strategii Rozwoju Miasta - 
Tarnów 2020. W przyszłym roku na inwestycje 

w  infrastrukturę oświatową przeznaczymy 
prawie siedemnaście mln zł. Za kwotę blisko 
siedem mln zł dokończymy budowę Centrum 

Kształcenia Budowlanego w  Zespole Szkół 
Budowlanych oraz, we współpracy z  Poli-
technika Krakowską,  rozpoczniemy realizację 
kolejnego ważnego projektu, czyli budowę 
Poligonu Energooszczędności. Z  kolei kosz-
tem ponad 10 mln zł kontynuowane będą 
prace termomodernizacyjne w tarnowskich 
szkołach. To kilkuletnie i  liczone w dziesiąt-
kach milionów złotych zadanie pozwoliło 
odnowić kilkadziesiąt obiektów w Tarnowie. 
Efekty są po prostu widoczne w mieście, w po-
staci nowych elewacji, podświetleń, estetyki. 

Zdecydowaliśmy się też na rozpoczęcie 
zapowiadanego od dawna remontu Burku. 

To zadanie na około cztery mln zł.  Dwa 
miliony złotych przeznaczyliśmy na system 
„Parkuj i  jedź” (m.in. ok. 650 miejsc parkin-
gowych po południowej stronie dworca) 
i w perspektywie - ożywienie tej części miasta. 
Będzie kontynuowany program tworzenia 
miejsc parkingowych, na ulicach pojawią się 
parkomaty (kwota ok.1,5 mln zł).Przybędzie 
mieszkań komunalnych za sprawą inwestycji  

Aby zrealizować zadania trzeba zadbać 
o wpływy do budżetu. To na co mamy bez-
pośredni wpływ to podatki lokalne, głównie 
od nieruchomości, czy wysokość opłat 
lokalnych. To również odpowiedzialność za 
rezygnację z wpływów - np. poprzez zasto-
sowanie systemu ulg.   Decyzje wcale nie są 
oczywiste, bo na pytanie, czy ceny biletów 
komunikacji miejskiej w Tarnowie są zbyt wy-
sokie, wszyscy chętnie odpowiedzą, że powin-
ny być niższe. Ale jeśli sobie  uświadomimy, że 
ze wspólnej kasy do tych biletów dokładamy 
13 mln zł dotacji, to sytuacja wygląda trochę 
inaczej. Bo wtedy trzeba sobie uświadomić, 
że każdy pracujący mieszkaniec Tarnowa 
dokłada do transportu miejskiego ze swoich 
podatków około 320 zł w skali roku. I często 
dokłada do przejazdów osób przyjezdnych. 
Dlatego też coraz częściej stosować będziemy 
preferencje dla tych, którzy posługują się kar-
tą mieszkańca. I dotyczyć to będzie nie tylko  
komunikacji, ale i wstępu na basen, do kina, 
opłat parkingowych czy usług komunalnych.

Jaki kształt będzie miał przyszłoroczny bu-
dżet zadecydują radni. Ale z pewnością projekt 
tego dokumentu jest wynikiem założeń strate-
gicznych, wyważania potrzeb, licznych kom-
promisów oraz konieczności zastosowania nie-
zbędnych ograniczeń. Nie mogę też ukrywać, że 
wiele przedsięwzięć, które powinny znaleźć się 
w budżecie nie znalazło źródeł finansowania, 
pomimo że Tarnów jest skuteczny w pozyski-
waniu środków zewnętrznych w województwie 
i utrzymuje status regionalnego lidera.

Ryszard Ścigała
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Nowe autobusy oraz Centrum 
Zarządzania Ruchem to kolejne inwe-
stycje Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego (MPK). Ich realizacja 
będzie możliwa dzięki dofinansowaniu 
z Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego.

Dzięki pozyskanym środkom MPK 
zakupi osiem nowych niskopodłogowych, 
nowoczesnych autobusów miejskich 
z klimatyzacją (trzy zakupione w ramach 
tego programu już jeżdżą po Tarnowie). 
Dodatkowo wszystkie autobusy zosta-
ną wyposażone w  tablice świetlne, co 
w  znacznym stopniu poprawi komfort 
korzystania z komunikacji miejskiej.

Niezwykle ważną częścią projektu 
jest utworzenie Centrum Zarządzania 
Ruchem. Dzięki temu rozwiązaniu dys-
pozytorzy oraz pasażerowie będą otrzy-
mywać dynamiczną informację na temat 
lokalizacji autobusu i  w  realnym czasie 
jego przyjazdu na dany przystanek. Nie 
zapomniano także o  bezpieczeństwie 
podróżujących. – W  każdym autobusie 
zainstalujmy tzw. guzik napadowy, któ-
rym kierowca będzie mógł poinformować 
dyspozytornię i Straż Miejską o niebezpiecz-
nym wydarzeniu, co w połączeniu z działa-
jącym już systemem monitoringu podniesie 
bezpieczeństwo w mieście – mówi prezes 
MPK Jerzy Wiatr.

Wartość całego projektu „Poprawa ja-
kości transportu publicznego w Tarnowie 
poprzez zakup ekologicznych autobusów 
oraz systemów informacji pasażerskiej 
i zarządzania ruchem” to prawie 11,5mln 
zł. Dofinansowanie wynosi osiem mln zł.

Dobiega końca kolejny etap ter-
momodernizacji tarnowskich 
placówek oświatowych. W efek-

cie 14 szkół i przedszkoli zyskało w bie-
żącym roku zupełnie nową estetykę 
oraz nowoczesną jakość energetyczną, 
a w konsekwencji ekonomiczną. 

- Ogółem od 2011 r. już 24 szkoły i przed-
szkola odnowione zostały w ramach projektu, 
którego realizacja zakończy się w przyszłym 
roku i  docelowo obejmie 36 placówek 
oświatowych Tarnowa. By w pełni wydobyć 
ich urodę, planowane jest zamontowanie 
specjalnego systemu lamp, które będą oświe-
tlały budynki nocą - mówi dyrektor Centrum 
Rozwoju Miasta Krzysztof Madej.

Zdaniem zastępcy prezydenta Krysty-
ny Latały tak konsekwentnie i z sukcesem 
prowadzona termomodernizacja jest 

jednym z większych i nie do przecenienia 
osiągnięć tarnowskiego samorządu. – 
Nadrabianie są zaległości sprzed dziesiątek 
lat – dodaje.

Wśród obiektów, w których w tym roku 
termomodernizacja została zakończona, 
są m.in. SP 15 oraz przedszkola nr 31 i 32. 

To pierwsze wyróżnia się miasteczkiem 
komunikacyjnym, gdzie dzieci uczą się za-
sad poruszania na drodze oraz właściwych 
zachowań i  nawyków komunikacyjnych. 
Drugie, to z  kolei przykład kolorowego 
przedszkola, z czerwonymi oknami i uro-
czym patio w środku.

W popularnej „Piętnastce” prace obej-
mowały pełen zakres termomodernizacji, 
m. in. wymianę instalacji CO, wymianę 
pokrycia dachu, ocieplenie ścian zewnętrz-
nych i wykonanie nowej elewacji budynku, 

wykonanie izolacji pionowej obiektu oraz 
chodników wokół budynku. Procentowała 
dobra współpraca dyrektor szkoły z wyko-

nawcą. – W ramach sponsoringu wykonawca 
wyremontował wiatę murowaną śmietnika, 
zamontował na elewacji płaskorzeźbę Pa-
trona szkoły, gen. Józefa Bema, wymalował 
ściany w wejściu głównym szkoły i odnowił 
instalację wodociągową w  kuchni – mówi 
dyrektor SP 15 Teresa Kot.

Termomodernizacja szkół i przedszkoli 
to podniesienie estetyki, ale także ekologia 
oraz ekonomia. Zmodernizowane budynki 
są energooszczędne, mają mniejsze zu-
życie mediów. To korzystnie wpływa na 
środowisko oraz wyraźne zmniejsza koszty 
utrzymania obiektów.

3 E, czyli: estetyka, ekonomia, ekologia

Nowe autobusy

Liczby
6 – tyle przedszkoli jest po termomo-
dernizacji w 2012
8 – tyle szkół i zespołów szkół jest po 
termomodernizacji w 2012
78 – tyle kolektorów słonecznych 
zamontowano na termomodernizowa-
nych placówkach 
7.826.970 złotych – koszt termomoder-
nizacji w 2012
5 – przedszkoli zostało objętych termo-
modernizacją w 2011
9 – szkół zostało objętych termomoder-
nizacją w 2011
10.022.836 zł – koszt termomodernizacji 
w 2011 
8 – tyle placówek planowanych jest do 
odnowienia w 2013
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Ruszyła ogólnopolska akcja infor-
macyjna „NIE dla czadu”. Aktyw-
ny udział w  niej bierze również 

Tarnów. 
– Celem przedsięwzięcia jest zapobiega-

nie zatruciom tlenkiem węgla oraz promocja 
instalacji czujników czadu. Chcemy uświado-
mić mieszkańcom niebezpieczeństwa jakie 

niesie ze sobą ten groźny i  podstępny gaz 
– mówi dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
Publicznego UMT Katarzyna Łącka-Sut-
kowska.

Organizatorem kampanii jest Komen-
da Główna Straży Pożarnej. Patronat nad 
nią objął Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Powiedz NIE czadowi Już w  ubiegłym roku Miejski 
Zarząd Budynków zainstalował 
czujniki czadu w 120 mieszkaniach 
komunalnych z  ogrzewaniem pie-
cowym. Przeprowadzono również 
akcję informacyjno-edukacyjną 
z wykorzystaniem m.in. tablic ogło-
szeń, mediów. Informacje podawane 
były także podczas spotkań z radami 
osiedli.
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Tarnowski samorząd po raz kolejny 
pomaga policjantom. Tym razem 
przekazał im w użytkowanie mo-

bilną strzelnicę kontenerową, na której 
funkcjonariusze będą mogli ćwiczyć 
strzelanie bez potrzeby podróżowania 
do Brzeska. W uroczystości udział wzięli 
m.in. małopolski komendant wojewódz-
ki nadisnp. Mariusz Dąbek, władze 
tarnowskiej policji, prezes Zakładów 
Mechanicznych Krzysztof Jagiełło, pre-
zydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz 
skarbnik miasta Sławomir Kolasiński.

Strzelnica nosi imię hetmana Jan Tar-
nowskiego. Służyć będzie nie tylko policji, 
ale i m.in. Bractwu Kurkowemu oraz człon-
kom Ligi Obrony Kraju. To wielofunkcyjny 
i nowoczesny obiekt wyposażony w dwa 
tory dla strzelających. Strzelnica jest w pełni 
dźwiękoszczelna i może być przewożona 
w różne miejsca. Obiekt zlokalizowano na 
terenie bazy policyjnej przy ul. Jastruna.

- Policja to formacja, która w sposób 
szczególny odpowiedzialna jest za ochronę 
ludzkiego życia, zdrowia i mienia Jest także tą 
instytucją, poprzez którą państwo wypełnia 
jedne ze swoich podstawowych powinności 

wobec obywateli. Taka służba wspólnemu 
dobru potrzebuje solidarnego wsparcia ze 
strony także samorządu – podkreśla prezy-
dent Tarnowa Ryszard Ścigała.

Strzelnica została wyprodukowane 
przez tarnowskie Zakłady Mechaniczne 
i jest warta prawie milion złotych. To nie 
pierwsze wsparcie dla Komendy Miejskiej 
Policji przekazane przez miejski samorząd 
w tym roku. Do tej pory miejskie pieniądze 
zostały przeznaczone m.in. na prace remon-
towe, dodatkowe patrole oraz narkotesty.

„Czego oczy nie widzą, tego sercu 
nie żal” to hasło cyklu wystaw sztuki 
współczesnej artystów międzyna-
rodowych odnoszących się do dzie-
dzictwa kultury Małopolski, którym 
zainaugurowana zostanie działalność 
Galerii Miejskiej BWA w nowej siedzi-
bie – Pałacyku Strzeleckim. - W  or-
ganizacji przedsięwzięcia pomagają 
pieniądze zewnętrzne. To pierwsze 
środki unijne pozyskane bezpośrednio 
przez Galerię Miejską – z  zadowole-
niem podkreśla dyrektor galerii Ewa 
Łączyńska-Widz.

Umowę sprawie dofinansowania pro-
jektu, w obecnej siedzibie BWA na dworcu 
PKP, uroczyście podpisali wicemarszałek 
województwa małopolskiego Roman 
Ciepiela, radny wojewódzki Bolesław 
Łączyński oraz dyrektor galerii Ewa Łą-
czyńska-Widz. - W  Małopolsce traktujemy 
kulturę jako ważną inwestycję, co wyróżnia 
nas w  Polsce i  w  Europie. Przeznaczamy 
środki na przedsięwzięcia kulturalne, które 
wzbogacają naszą ofertę – mówi wicemar-
szałek Ciepiela.

W  sumie w  ramach cyklu zaplano-
wano cztery wystawy. - Głównym celem 
projektu jest mocne zaznaczenie nowej 
siedziby BWA na ogólnopolskiej i  między-
narodowej mapie sztuki. Tematy wystaw są 
niezwykle ciekawe i  różnorodne. To wątki 
historii i kultury Tarnowa i okolic pokazane 
w  ujęciu sztuki współczesnej – podkreśla 
zastępca prezydenta Dorota Skrzyniarz. 

Partnerami projektu są m.in. Zachęta 
Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, 
Cricoteka i Muzeum w Dusseldorfie. Jego 
wartość wynosi blisko 800 tysięcy zło-
tych, dofinansowanie z  Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
to prawie połowa tej kwoty.

Ponadto w  ostatnim czasie już po raz 
piąty w ramach realizacji „Gminnego Progra-
mu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Miasta Tarnowa na 2012 r.” Urząd Miasta 
zakupił testy do wstępnej identyfikacji nar-
kotyków. Zostały one przekazane Komendzie 
Miejskiej Policji.

Zakupione za kwotę 10 tys. zł 970 testów 
typu NARK II są łatwe w  obsłudze, praktyczne, 
czytelne oraz niezawodne w  rozpoznaniu. Od lat 
są używane w  codziennej pracy funkcjonariuszy 
tarnowskiej policji.

BWA
z unijną
dotacją

Miasto dla policji

Trwają prace nad nowym planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go Małopolski. W Tarnowie z kolei 

na ukończeniu są prace nad nowum 
Studium Uwarunkowań i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta. - Zachęcam mieszkańców i  śro-
dowiska do wyrażania opinii o projekcie 
studium, które na lata wytyczy kierunki 
rozwoju Tarnowa - mówi prezydent Ry-
szard Ścigała.

W  Radzie Programowej Tarnów re-
prezentuje zastępca prezydenta Henryk 
Słomka-Narożański. – Podczas spotkania 
w  Urzędzie Marszałkowskim zapoznaliśmy 
się z założeniami dla Małopolski między inny-
mi z dziedziny transportu. Nasze miasto znaj-
duje się w tzw. III korytarzu transeuropejskim. 

Co to w  praktyce oznacza? Otóż, że 
„wschodnia obwodnica” Tarnowa jest 
określona, jako inwestycja „krytyczna”, 
czyli do wykonania w najbliższym czasie, 
droga Nowy Korczyn –Tarnów – Gorlice 
– Barwinek określona jest jako inwestycja 
„niezbędna” i prowadzone są prace studial-
ne, nowa droga ekspresowa połączy Kielce, 
Tarnów i Nowy Sącz, a lotnisko w Tarnowie 
oznaczono, jako inwestycję „pożądaną”.

Inne problemy, nad jakimi dyskutowali 
członkowie Rady Programowej dotyczyły 
konieczności większego wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii, lepszego 
powiązania Krakowskiego Obszaru Metro-
politalnego z pozostałymi miastami Mało-
polski, opracowania struktury przestrzennej 
systemu kulturowo – krajobrazowego 
oraz problemów rosnącej suburbanizacji. 
– W tym ostatnim przypadku chodzi o ludzi 
budujących się poza granicami miasta, w któ-
rym pracują, uczą się, korzystają z zasobów 
kultury, etc. W nowo budowanych osiedlach 
zanika łączność, komunikacja, więzy i  inte-
rakcje – wyjaśnia Henryk Słomka-Narożań-
ski. – Zwrócono uwagę także gminom, które 
bezkrytycznie przeznaczają kolejne tereny pod 
zabudowę mieszkaniową, co wcale nie jest im-
pulsem rozwojowym, ale powodem spekulacji 
i zagrożeniem dla gmin związanym chociażby 
z koniecznością uzbrajania terenów i wykupu 
terenów pod inwestycje miejskiej, np. drogi. 

Prace nad Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Małopol-
skiego potrwają do końca przyszłego roku. 
Punktem wyjścia jest uchwalona ostatnio 
Strategia Rozwoju Województwa Małopol-
skiego „Małopolska 2020”.

W trzecim korytarzu 
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Pod koniec listopada otwarty został 
odcinek autostrady Szarów – Tar-
nów Północ. Ponieważ do użytku 

nie został jeszcze oddany odcinek auto-
strady od Tarnowa na wschód, pojawiło 
się realne zagrożenie, że przez centrum 
miasta pójdzie cały ruch samochodów 
ciężarowych i  tirów. Dzięki staraniom 
tarnowskiego magistratu Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad 
podjęła jednak decyzję, by samochody 
o masie powyżej 12 ton nie wjeżdżały na 
autostradę w Szarowie i jechały „starą” 
trasą A4, omijając centrum Tarnowa.

Miasto od wielu tygodni protestowało 
przeciwko wpuszczeniu do Tanowa na al. 
Jana Pawła II samochodów ciężarowych 
z autostrady A-4. – Targają mną sprzeczne 
odczucia. Z  jednej strony zadowolenie, że 
wygodna droga z Tarnowa na zachód staje 
się faktem, a z drugiej strony niezadowolenie 
i obawa, że brak dalszego ciągu autostrady 
do Rzeszowa wywoła kumulację ruchu 
wewnątrz miasta – stwierdza prezydent 
Ryszard Ścigała. 

W związku z tym Urząd Miasta jeszcze 
w  październiku wystąpił do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o nie 

wpuszczanie samochodów ciężarowych 
na autostradę od Szarowa, do momentu 
uruchomienia odcinka autostrady Tarnów 
– Dębica. Działania prezydenta wspierali 
wojewoda i  marszałek małopolski, po-
pierała je dyrekcja Szpitala św. Łukasza. 
Temat ten był również przedmiotem obrad 
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego w  Krakowie. Podczas jej 

posiedzenia zastępca prezydenta Tarnowa 
Henryk Słomka-Narożański przedstawiał 
skutki wpuszczenia ruchu z A4 do Tarnowa. 
– Tiry w centrum miasta to byłaby prawdziwa 
katastrofa dla Tarnowa – mówił.

Działania i uzasadnione protesty przy-
niosły oczekiwany skutek. Dla mieszkańców 
Tarnowa to wyjątkowo ważna i  dobra 
informacja. 

Na temat palących problemów 
w  oświacie dyskutowano pod-
czas Samorządowego Kongresu 

Oświaty w Warszawie. O tym, jak ważne 
dla samorządów są sprawy edukacji, 
świadczy fakt, że wzięły w  nim udział 
wszystkie stowarzyszenia samorządowe 
działające w Polsce. Tarnów reprezento-
wała zastępca prezydenta ds. edukacji 
i sportu Krystyna Latała.

O  problemach oświaty debatowali 
przedstawiciele Unii Metropolii Polskich, 
Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek 
Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz 
Związku Gmin Wiejskich RP. Jak mówi Kry-
styna Latała: - Wszystkie struktury samo-
rządowe połączyła idea konieczności zmian 
uregulowań prawnych w  oświacie, które 
umożliwiłyby samorządom sprawniejsze 
zarządzanie, a przede wszystkim rozwiąza-
nie narastających problemów finansowych, 
przy zachowaniu należytej troski o poziom 
i jakość szkolnictwa w Polsce. W chwili obec-
nej finanse oświaty stanowią zagrożenie 
dla finansów samorządowych, a  środki na 
szkolnictwo przekazywane przez państwo 
w coraz mniejszym stopniu są wystarczające.

Mówiąc wprost, podstawowym pro-
blemem jest nierównowaga pomiędzy 

nałożonymi przez państwo zadaniami, 
a  środkami finansowymi na nie przezna-
czonymi. Samorządy muszą je realizować 
z własnych pieniędzy, co w sytuacji ogól-
nego kryzysu staje się coraz większym 
problemem. Przykładowo, takim ciosem 
dla finansów samorządów są podwyżki 
nauczycielskie, w  ślad za którymi nie idą 
stosowne zmiany w subwencji.

Z drugiej strony, co podkreślali uczest-
nicy Kongresu, chodzi o to, by w tym dążeniu 
do ekonomizacji budżetów oświatowych nie 
zgubić tego, co najważniejsze, zasadniczej 
idei edukacji, jaką jest uczeń, jego rozwój, 
kształtowanie i wychowywanie.

Kongres zakończył się złożeniem 
obywatelskiego projektu zmian w  karcie 
nauczyciela oraz Ustawie o  dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Pod projektem podpisało się ponad 217 
tysięcy obywateli. – Zaproponowane przez 
samorządy zmiany są wyważone, nie uderzą 
w nauczycieli, nie zagubi się też dobro ucznia. 
Usprawnią funkcjonowanie systemu w wa-
runkach niżu demograficznego i koniecznej 
dyscypliny samorządowych budżetów. 
Chodzi o to, by za zwiększeniem zadań po-
szły odpowiednie finanse – podsumowuje 
prezydent Latała. 

Przeciąć gordyjski węzeł oświaty
Niektóre z  proponowanych 

zmian w  karcie nauczyciela oraz 
ustawie o systemie oświaty:

 �  Przeniesienie opłacania pensji na-
uczycieli przebywających na urlopach 
dla podratowania zdrowia do ZUS. 
O udzieleniu urlopu powinna orzekać 
komisja lekarska.

 �  Możliwość przekazania innym orga-
nom prowadzącym szkół niezależe-
nie od ich wielkości oraz ułatwienia 
w tworzeniu sieci szkół.

 �  Zmiany w składzie w komisji konkur-
sowej na stanowisko dyrektora szkoły 
– zwiększenie liczby przedstawicieli 
organu prowadzącego w  składzie 
komisji konkursowej.

 �  Zmiany sposobu ustalania dotacji dla 
przedszkoli i szkół niepublicznych.

 �  Likwidacja dodatku wiejskiego i miesz-
kaniowego.

 �  Podniesienie pensum czasu pracy na-
uczycieli do 20 godzin tygodniowo. 
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Przedstawiciele ponad 50 państw 
wzięli udział w dyskusjach na te-
mat globalnego bezpieczeństwa 

chemicznego podczas międzynarodowej 
konferencji, która odbyła się w Tarnowie. 
Spotkanie zainaugurowało także dzia-
łalność Międzynarodowego Centrum 
Bezpieczeństwa Chemicznego z siedzibą 
w Tarnowie.

- Międzynarodowe Spotkanie na temat 
Bezpieczeństwa Chemicznego w  Tarnowie 
to jedno z największych międzynarodowych 
konferencji ostatnich lat. Nie pamiętam 
w  historii polskich miast wydarzenia, 
które zgromadziłoby ponad 50 krajów. Do 
Tarnowa zjechali przedstawiciele agencji 
rządowych, organizacji międzynarodowych 
i  przemysłu z  całego świata – powiedział 
prezydent Ryszard Ścigała witając gości. 
Rosnącą rangę tarnowskich spotkań pod-
kreślił także dyrektor biura ds. projektów 
specjalnych OPCW Krzysztof Paturej – Na 
inauguracji w październiku 2011 roku mieli-
śmy przedstawicieli pięciu państw –Czech, 
Kenii, USA, Ukrainy i Polski. Teraz mamy ich 

ponad 50. Przede wszystkim przez ostatni 
rok wykonaliśmy ogromną pracę, żeby 
wypromować bezpieczeństwo chemiczne 
jako temat globalny – powiedział podczas 

konferencji prasowej rozpoczynającej 
spotkanie.

W ciągu dwóch dni poszukiwano spo-
soby poprawy bezpieczeństwa chemiczne-
go na szczeblu narodowym, budowania po-
parcia dla rozwoju sił i środków oraz wymia-
ny dobrych praktyk, a  także dla poprawy 
koordynacji działań różnych podmiotów 
w dziedzinie bezpieczeństwa chemiczne-
go. - Tarnów jest pionierem w tym zakresie. 
Myśl techniczna z Tarnowa i wypracowywane 
tutaj rozwiązania są przykładem dla świata. 
Z  tych doświadczeń chcemy jako centrum 
korzystać przy opracowywaniu chociażby 
specjalnych programów bezpieczeństwa dla 
Kenii, czy też programów szkoleniowych dla 
NATO – mówi prezes Międzynarodowego 
Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego 
w Tarnowie dr Lech Starostin.

Rolę jaką może pełnić tarnowskie 
centrum w polskiej polityce zagranicznej 
dostrzega współorganizator konferencji 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. – Je-
stem przekonany, że Międzynarodowe Cen-
trum Bezpieczeństwa Chemicznego w Tar-

nowie stanie się znaczącą częścią starań, 
które podejmujemy w  zakresie Konwencji 
o zakazie broni chemicznej oraz miejscem 
promocji globalnej współpracy w zakresie 

bezpieczeństwa chemicznego – powie-
dział goszczący w Tarnowie wiceminister 
spraw zagranicznych Bogusław Winid. 

Spotkanie zostało zorganizowane 
wspólnie przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Organizację ds. Zakazu 
Broni Chemicznej (OPCW ), Globalne 
Partnerstwo Grupy G8, Unie Europejską 
i miasto Tarnów.

Zainteresowanie centrum w  świecie 
jest ogromne. Świadczy o  tym liczba 
państw i  instytucji, które były reprezen-
towane podczas tarnowskiego spotkania.

Kraje oraz instytucje, które były 
reprezentowane podczas konferencji:
Algieria, Arabia Saudyjska, Armenia, 
Bangladesz, Belgia, Białoruś, Bośnia 

O chemii globalnie 

Promocja bezpieczeństwa chemicznego na poziomie międzynarodowym oraz rozwój skutecznych mechanizmów współpracy 
to główne założenia „Deklaracji Tarnowskiej”, która została zaprezentowana uczestnikom Międzynarodowej Konferencji na temat 
Bezpieczeństwa Chemicznego.

Rosnące znaczenie przemysłu chemicznego na świecie wymusza stosowanie przez producentów i  użytkowników coraz 
lepszych zabezpieczeń i metod postępowania z chemikaliami. - „Deklaracja Tarnowska” to nasza odpowiedź na te potrzeby. Była 
ona integralną częścią przygotowań do tarnowskiej konferencji. Chcemy, aby dostęp do bezpieczeństwa miały różne narody i kultury. 
Deklaracja obliguje i daje szansę na kompleksową współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz 
państwami. Deklaracja stanowi także rodzaj zaproszenia do współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie (ICCSS) 
na rzecz budowy własnych potencjałów w dziedzinie chemii. Jest także punktem wyjścia dla prac nad ostatecznymi dokumentami, które 
mogłyby być przedmiotem ratyfikacji - mówi prezes ICCSS dr Lech Starostin.

Dokument został wypracowany przez przedstawicieli przemysłu, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych z całego świata.
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i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Chiny, 
Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Da-
nia, Etiopia, Filipiny, Finlandia, Grecja, Ho-
landia, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, 
Jordania, Kamerun, Katar, Kazakhstan, 
Kenia, Libia, Łotwa, Macedonia, Malezja, 
Meksyk, Niemcy, Nigeria, Pakistan, Peru, 
Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Sri 
Lanka, Tajlandia, Uganda, Ukraina, USA, 
Wietnam, Włochy, Zambia, Zimbabwe, 
Zjednoczone Emiraty. 

Uczestnicy reprezentowali wiele 
instytucji międzynarodowych m.in: 

Centre for International Trade and 
Security University of Georgia USA, Chu-
lalongkorn University - The Federation of 
Asian Chemical Society, Cristanini, Depart-
ment Homeland Security USA, Brawijaya 
University Indonesia, Dow Chemical, 
Dutch National Coordinator for Coun-
terterrorism (NCTb), European Commis-
sion, FBI, Federal University of Sao Paulo, 
Global Green USA, Green Cross Russia, 
India National Committee of Responsible 
Care, Indian Chemical Council, Institute of 
Bioorganic Chemistry and Petrochemistry 
Science of Ukraine, INTERPOL, Kenyan 
National Council for Science and Tech-
nology, OPCW, Secretariat of Stockholm 
Convention, SIPRI, Stimson Centre, Tsh-
wane University of Technology Pretoria, 

Ukrainian Centre of Disaster Medicine, UN 
1540 Committee, UN CTITF, UN Institute 
for Training and Research, University of 
Bologna, University of Padua, University of 
Sciences and Technology of Oran Algeria, 

UNODA, US Department of State, VERIFIN, 
Vietnam Ministry of Industry and Trade, 
World Institute for Nuclear Security, Zam-
bia Environmental Management Agency, 
Zimbabwe Defence Industries PVT.

O chemii globalnie Media o konferencji:
Międzynarodowe Centrum Bezpie-

czeństwa Chemicznego zainaugurowa-
ło działalność podczas rozpoczętego 
w czwartek w Tarnowie międzynarodo-
wego spotkania na temat bezpieczeń-
stwa chemicznego. Uczestniczy w nim 
250 osób z 56 krajów.

wyborcza.pl
Międzynarodowe spotkanie na 

temat bezpieczeństwa chemicznego zo-
stało zorganizowane przez Polskę i Or-
ganizację ds. zakazu Broni Chemicznej. 
Do udziału w nim zaproszono agencje 
rządowe, organizacje międzynarodowe, 
przemysł chemiczny, uczelnie i organi-
zacje pozarządowe.

tvp.pl
Centrum […] będzie platformą 

współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany doświadczeń i kształcenia w bez-
pieczeństwie chemicznym i utylizacji niebezpiecznych substancji i odpadów je zawie-
rających. […] taka platforma o  zasięgu międzynarodowym, z  udziałem organizacji 
międzynarodowych i podmiotów krajowych, będzie promować polską myśl naukową 
i doświadczenia związane z bezpieczeństwem chemicznym.

onet.pl
Współorganizatorem spotkania, które odbyło się 8 listopada w  Tarnowie, było 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. […] Generalnym przesłaniem sympozjum było 
nakreślenie kierunków rozwoju międzynarodowej współpracy na rzecz bezpieczeństwa 
chemicznego. Reprezentujący MSZ wiceszef resortu dyplomacji Bogusław Winid był 
gospodarzem uroczystego koncertu i kolacji wydanej dla uczestników konferencji.[…] 
minister zaprezentował dokonania Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie. 
Doświadczenia z tego ośrodka będą wykorzystane w powstającym w tym mieście Mię-
dzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.

wp.pl
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Znów pomogli potrzebującym

Ponad 20 tysięcy złotych ze-
brano podczas dorocznego 
Niepodległościowego Rautu 

Prezydenckiego. Dochód ze zbiórki 
pieniędzy oraz aukcji obrazów trafił 
do Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Tarnowie. Pieniądze ofiarowali 
goście spotkania - ludzie polityki, 
biznesu, sztuki, sportu i mediów.

W  tym roku zebrane środki po-
mogą w utworzeniu środowiskowego 
domu samopomocy dla osób psy-
chicznie chorych. - Ogromnie dziękuję 
za otwartość tarnowian, środki te 
zostaną maksymalnie wykorzystane 
przez naszych podopiecznych – mówi 
przewodnicząca zarządu koła Lucyna 
Cichoń.

Podczas Rautu wręczono również dwie 
ważne nagrody. Statuetka Orły Niepodle-
głości za zasługi żołnierskie wobec ojczy-

zny, wychowanie wielu pokoleń harcerzy 
i niesienie pomocy potrzebującym trafiła 
do harcmistrza Jerzego Pertkiewicza, 
a Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis przyznany za całokształt działalności 
artystycznej do emerytowanego aktora 
Tarnowskiego Teatru Zbigniewa Kłopoc-
kiego (więcej na str. 2).

Niepodległościowy Raut to odbywa-
jące się od 2007 roku wydarzenie, które 

corocznie 10 listopada gromadzi w Tar-
nowie przedstawicieli lokalnych władz 
i osobistości życia społecznego. W tym roku 
odbył się już po raz szósty.

Po raz kolejny „Rzeczpospolita” 
i  Centrum Monitorowania Jako-
ści w  Ochronie Zdrowia podały 

wyniki rankingu „Bezpieczny Szpital”. 
Tarnowskie lecznice uplasowały się 
w trzeciej dziesiątce złotej setki polskich 
szpitali. 

Tak jak w roku ubiegłym najlepszym 
małopolskim szpitalem okazał się Szpital 
Specjalistyczny im. E. Szczeklika, który 
zajął wysokie, 26 miejsce. - Na podkreśle-

W poprzednich latach „Orły Nie-
podległości” otrzymali Polskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów 
Południowo Wschodnich oddział 
w Tarnowie (2008 r.), Zbigniew Ba-
naś ze Związku Żołnierzy AK koło 
w Tarnowie (2009 r.), Stowarzyszenie 
Rodzin Katyńskich (2010 r.) oraz 
Barbara i  Bronisław Wiatrowie ze 
Stowarzyszenia Rodzin Legioni-
stów Józefa Piłsudskiego (2011 r.).

„Szczeklik” znów finalistą

Marcin Kuta Menedżerem Rynku Zdrowia 2012
Podczas VIII Forum Rynku Zdrowia 2012 już po raz siódmy, 

uroczyście wręczono Portrety Polskiej Medycyny. Jednym z pię-
ciu laureatów został dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. 
Szczeklika Marcin Kuta.

Dyrektor Kuta tytuł Menedżera Rynku Zdrowia 2012 otrzymał 
w kategorii placówki publiczne. To najbardziej prestiżowe wyróż-
nienie dla kadry zarządzającej placówkami medycznymi. Docenio-
ne zostały wieloletnie dokonania i efekty w zakresie zarządzania, 
m.in.: współorganizowania instytucji ubezpieczenia zdrowotnego 
w Małopolsce oraz kierowania tarnowskim starym szpitalem.

nie zasługuje fakt, iż wśród finalistów ran-
kingu tarnowski „stary” szpital jest jedyną 
placówką liczącą prawie 180 lat co wiąże 
się z  prowadzeniem działalności leczniczej 
w obiektach w części „historycznych”, budyn-
kach pamiętających czasy przedwojenne. 
To sprawia, że konkurowanie na rynku me-
dycznym jest znacznie trudniejsze - mówi 
zastępca dyrektora szpitala Danuta Nosek.

W  każdym roku organizatorzy ran-
kingu stawiają szpitalom coraz wyższe 

wymagania co powoduje, iż chcąc zna-
leźć się wśród najlepszych niezbędne 
jest ustawiczne podnoszenie poziomu 
oferowanych usług poprzez kształcenie 
kadr, zakup nowej aparatury medycznej, 
modernizacje obiektów, wysoki poziom 
zarządzania placówką, dbałość o finanse, 
doskonalenie systemów jakości usług.

- Dla mieszkańców Tarnowa wysoka 
pozycja szpitala to gwarancja wysokiej jakości 
usług medycznych oraz bezpieczeństwa pro-
cesu leczenia, a dla jego pracowników powód 
do satysfakcji – podkreśla dyrektor Centrum 
Spraw Społecznych Magdalena Osiak.

„Stary” szpital w  rankingu uczest-
niczył po raz dziewiąty. W „złotej setce” 
uplasowały się takie renomowane szpitale 
z  regionu jak m. in.: Wojewódzki Szpital 
im. Św. Łukasza w Tarnowie (29), Zespół 
Opieki Zdrowotnej w  Suchej Beskidzkiej 
(32) i Krakowski Szpital Specjalistyczny nim. 
Jana Pawła II (37).
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Warsztaty Terapii Zajęciowej przy 
ulicy Klikowskiej wzbogaciły 
się o nowe pracownie terapeu-

tyczne. Poszerzyła się nie tylko oferta, ale 
wzrosła również liczba miejsc w ośrodku.

Dzięki przebudowie i rozbudowie 
parteru budynku zwiększyła się jego po-
wierzchnia użytkowa – powstały pracow-
nie szkła artystycznego oraz ramiarstwa. 
Zmiany nie ominęły także poddasza, na 
którym znalazły się m.in. trzy pracownie 
terapeutyczne oraz gabinet psychologa. 
- Wykonanie wszystkich prac remontowych 
oprócz znacznej poprawy warunków reha-
bilitacji uczestników terapii zajęciowej i do-
stosowania pomieszczeń do obowiązujących 
przepisów i standardów pozwoliło również 
na racjonalne wykorzystanie istniejącego 
obiektu. Dzięki temu mogliśmy rozszerzyć 
grupę objętych terapią z 35 do 46 osób – 
podkreśla kierownik warsztatów Marek 
Mielak.

Wartość inwestycji to 725 tys. zł. Dofi-
nansowanie z Małopolskiego Regionalne-

go Programu Operacyjnego wyniosło 400 
tys. zł. Ponad 300 tys. zł dołożyło miasto.

Przedostatni tydzień października 
przebiegał pod hasłem „Tarnów 
Przeciw Przemocy w  Rodzi-

nie”. To jednocześnie nazwa projektu 
realizowanego przez Tarnowski 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
i Wsparcia Ofiar Przemocy (TOIKi-
WOP) adresowanego do osób sto-
sujących przemoc domową.

Prowadzone dotychczas w  mie-
ście kampanie i  akcje profilaktyczne 
kierowane były do osób doznających 
przemocy domowej. Tym razem wiele 
uwagi poświęcono osobom stosują-
cym przemoc. - Celem realizowanych 
przedsięwzięć było poszerzenie wiedzy 
i  umiejętności profesjonalistów w  za-
kresie diagnozowania i pracy z osobami 
stosującymi przemoc w  rodzinie oraz 
zachęcenie do pracy na sobą osób, które 
nie radzą sobie z  trudnymi emocjami 
– mówi dyrektor TOIKiWOP Dorota 
Bogusz.

Przemocy w  rodzinie poświęcono 
także dwudniową konferencję „Zanim 
stracisz to, co najcenniejsze – zapobieganie 
przemocy w  rodzinie i  praca z  osobami 
stosującymi przemoc”. Dużym zaintereso-
waniem uczestników cieszyły się, zarówno 
wykłady specjalistów z Warszawy i Krakowa 
(seksuolog, psychoterapeuci, prokurator), 
jak i prowadzone przez nich warsztaty. 

- Cieszę się, że realizacja projektu po-
kazała, że nieszablonowe, intensywne dzia-

łania, kierowane w  tym samym czasie do 
różnych grup odbiorców stanowią skuteczną 
profilaktykę we wszystkich trzech jej obsza-
rach. Biorąc pod uwagę dużą skuteczność 
zrealizowanego projektu Tarnowski Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej i  Wsparcia Ofiar 
Przemocy z pewnością będzie kontynuował 
tego typu działania – podkreśla zastępca 
prezydenta Dorota Skrzyniarz.

Projekt współfinansowany był przez 
Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej 
oraz miasto Tarnów.

Przeciw Przemocy i z białą wstążką

Nowe pracownie terapii

Koniec listopada upłyną pod 
znakiem kampanii „Biała Wstąż-
ka”. To największy na świecie mię-
dzynarodowy projekt, którego 
celem jest walka z przemocą wobec 
kobiet.

Organizowana od 21 lat w ponad 
55 krajach kampania skierowana jest 
głównie do mężczyzn. Jej symbol 
to charakterystyczna biała wstążka. 
–  Noszona przez mężczyzn,  oznacza 
zobowiązanie do przerwania milczenia 
w kwestiach przemocy i zdecydowane-
go reagowania, gdy się jest jej świad-
kiem – podkreśla zastępca prezydenta 
Dorota Skrzyniarz.

W przedsięwzięcie czynnie włą-
czyły się m.in. służby mundurowe, 
sportowcy, dziennikarze, prawnicy, 
artyści, komunikacja miejska oraz 
przedstawiciele biznesu, sądu i Urzędu 
Miasta. 

Organizatorem kampanii był 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął prezydent Tarnowa  Ryszard 
Ścigała.
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Siedemdziesięciu nauczycieli na-
grodzono z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. 
Otrzymali oni Nagrody Prezydenta 
Tarnowa, specjalne nagrody mena-
dżerskie oraz tytuły „Wychowawca 
Roku”. 
Gratulujemy. 

Przedszkola Publiczne:
Nr 1 Ewa Wijas
Nr 4 Elżbieta Panek, Małgorzata Skicka – 
Stoga, Jolanta Pach
Nr 12 Jolanta Wierzba
Nr 17 Beata Lis
Nr 19 Marta Chwał
Nr 21 Marta Kacprzak
Nr 32 Monika Sienkowska
Elżbieta Kosztyła
Nr 33 Anna Andrzejczak
Nr 34 Teresa Fiksak
Nr 35 Anna Muniga
Szkoły Podstawowe:
Nr 2 Elżbieta Popiel
Nr 5 Bernadetta Walczak, Bożena Mruk 
Nr 8 Grażyna Piska
Nr 9 Krystyna Gądek
Nr 10 Renata Grochulska
Nr 11 Anna Pawula
Nr 14 Anna Sitarz, Małgorzata Hachim
Nr 15 Jolanta Szarkowicz - Baca
Nr 18 Jolanta Szady
Gimnazja:
Nr 2 Jolanta Klimek, Aneta Górowska
Nr 4 Agnieszka Lisińska
Nr 6 Ewa Tomasik 
Nr 11 Marcin Ciszewski, Ewa Barszcz
Licea, zespoły szkół i placówki:
I Liceum Ogólnokształcące
Małgorzata Szczepańska
III Liceum Ogólnokształcące
Marzanna Łabuz, Tomasz Sobczak
V Liceum Ogólnokształcące
Urszula Rusin
VII Liceum Ogólnokształcące
Renata Susułowska 
XVI Liceum Ogólnokształcące
Renata Nowak,Lucyna Stanuszek
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Aneta Brożek
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Jadwiga Kuczek, Magdalena Gałecka
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Szczepan Greczyński
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Krzysztof Molczyk
Zespół Szkół Medycznych 
Wiesława Majka 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Tech-
nicznych Magdalena Zabiega
Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastrono-
micznych Renata Fior
Zespół Szkół Technicznych 
Marzena Gawron
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych 
Nr 1 Aleksander Kuraś

Ruszyło Centrum Wolontariatu 
Senioralno–Młodzieżowego. 
Jego zadaniem jest integracja 

międzypokoleniowa aktywizująca 
zarówno starszych mieszkańców, jak 
i  przedstawicieli młodego pokolenia 
tarnowian. - To kolejna cenna inicjatywa 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wychodząca naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom społeczności lokalnych – 
podkreśla zastępca prezydenta Dorota 
Skrzyniarz.

Centrum jest propozycją dla osób 
starszych i niepełnosprawnych mieszkań-
ców miasta, którzy z uwagi na różnorodne 
ograniczenia zdrowotne pozbawieni są 
kontaktu ze światem zewnętrznym. Pomoc 
młodych wolontariuszy będzie uzupełnie-
niem oferowanych usług opiekuńczych 
oraz dodatkowym zabezpieczeniem ich 
potrzeb. Z kolei dla dzieci i młodzieży z ro-
dzin dysfunkcyjnych, rodzin zastępczych 
i  placówek opiekuńczo-wychowawczych 
pomoc ze strony wolontariuszy - rówieśni-

ków, czy osób starszych z doświadczeniem 
życiowym, stanowić będzie ogromną 
pomoc w przyswojeniu zasad współżycia 
społecznego, organizacji czasu wolnego 
czy pomocy w nauce i rozwijaniu indywi-
dualnych zdolności, umiejętności, jedno-
cześnie wzmacniając więzi rodzinne. 

- Z  wolontariuszem podpisywane jest 
porozumienie, zawierające szczegółowe 
informacje o  uprawnieniach i  zadaniach. 
Wolontariusze mają możliwość uczest-
niczenia w  grupach wsparcia, a  w  razie 
jakichkolwiek problemów kontaktować się 
z  koordynatorem wolontariuszy. Pierwsze 
wejście wolontariusza do rodziny, osoby 
starszej, samotnej czy niepełnosprawnej 
odbywa się w  towarzystwie pracownika 
socjalnego. Serdecznie zapraszamy osoby 
chętne do współpracy – zachęca dyrektor 
MOPS Dorota Krakowska.

Centrum powstało dzięki współpracy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i  Mościckiej Akademii Trzeciego Wieku. 
Działa od września br. 

Prognozy meteorologiczne wska-
zują, że w  najbliższych dniach 
w Tarnowie mogą pojawić się opa-

dy śniegu. Rozpoczęła się „Akcja Zima”. 
Wszystkie służby odpowiedzialne za zimo-
we utrzymanie ulic, chodników i placów 
w Tarnowie są na przyjście zimy gotowe.

Mieszkańcy mogą zgłaszać interwen-
cje pod specjalnym numerem telefonu 
0504 044  051. Będą one przyjmowane 

i realizowane, w miarę możliwości, na bie-
żąco i według potrzeb.

Za stan głównych ulic są odpowie-
dzialne dwie firmy Transformers oraz 
MPGK. Dysponują w  sumie 15 pługopia-
skarkami i 2 ciągnikami. Pozostałe miejsca 
– ulice osiedlowe itp. obsługuje Zakład 
Składowania Odpadów Komunalnych, 
którym zawiaduje Centrum Usług Ogól-
nomiejskich.

Wielopokoleniowe
centrum 

Akcja „Zima”
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Akcja „Zima”

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych 
Nr 2 Katarzyna Zychowicz 
Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych
Cecylia Stach
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycz-
nych Marcin Kowalski
Zespół Szkół Muzycznych Ewa Cieślik, 
Anna Szajer
Zespół Szkół Plastycznych 
Magdalena Kopczyńska – Kołodziej
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy Barbara Bochenek
Ryszard Nowak
Poradnia Psychologiczno – Pedagogicz-
na Grażyna Kubicka - Czwórnóg
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno 
– Terapeutyczna Wacław Srebro
Bursa Międzyszkolna 
Renata Stadnicka – Zuchowska
WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ MKPO NSZZ 
„Solidarność” w Tarnowie
Anna Chabińska - Węgrecka – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ ZO ZNP w Tar-
nowie Jacek Falkowski – Zespół Szkół 
Medycznych 
„Wychowawca Roku 2012” (wnioski 
złożone przez ZNP)
Krystyna Pustelnik - nauczyciel Przedszko-
la Publicznego Nr 31
Katarzyna Słyk - nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej Nr 10
Bernadetta Romańska - nauczyciel Gim-
nazjum Nr 4
Marcin Zaród - nauczyciel V Liceum Ogól-
nokształcącego 
Nagrody przyznane na wniosek Dyrek-
tora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Tarnowa oraz z własnej inicjatywy 
Urszula Piotrowska - Dyrektor Przedszkola 
Publicznego Nr 12
Małgorzata Kocik - Dyrektor Przedszkola 
Publicznego Nr 8
Kinga Witek - Dyrektor Przedszkola Pu-
blicznego Nr 31
Maria Barczyk - Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Nr 10
Barbara Kuklewicz - Dyrektor Gimnazjum 
Nr 4
Jan Ryba - Dyrektor III Liceum Ogólno-
kształcącego 
Magdalena Siedlik - Dyrektor Zesp.Szk.
Ogólnokształcących i Technicznych 
Krzysztof Kołaciński - Dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych 
Agnieszka Skołyszewska - Dyrektor Specja-
listycznej Poradni Prof.-Terapeut.
Bernard Mikos - Wicedyrektor Zesp.Szk.
Ogólnokształcących i Techn. 
Jakub Patuła - Wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 9 
Stanisława Krogulska - nauczyciel III LO
Nagrody menadżerskie dla dyrektorów 
– dobrych gospodarzy na swoim terenie 
otrzymali: 
Urszula Ciężadło, Małgorzata Wrześniow-
ska i Ludwik Chruściel. 

Coraz więcej dzieci uczęszcza do 
świetlic środowiskowych. Tak 
wynika z danych Centrum Spraw 

Społecznych. W ubiegłym roku z oferty 
świetlic korzystało 253 dzieci i młodzie-
ży, w tym roku ta liczba wzrosła do 305. 

Świetlice środowiskowe to ważny 
element systemu pomocy mieszkańcom 
Tarnowa. - Pomagają dzieciom i młodzieży 
z rodzin wielodzietnych, ubogich, często ze 
środowisk patologicznych w  pozytywnym 

wypełnieniu czasu, zdobywaniu wiedzy, 
uczeniu się samodzielności, a co najważniej-
sze  w  uświadamianiu  skutków  zagrożenia  
nadużywania i stosowania używek – mówi 
dyrektor Centrum Spraw Społecznych 
Magdalena Osiak.

Przypomnijmy, w Tarnowie funkcjonu-
je osiem świetlic środowiskowych. Miasto 
aktywnie je wspiera. Tylko w tym roku, na 
ich funkcjonowanie, zaplanowało ponad 
180 tysięcy złotych. 

Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” 
może pochwalić się nową siedzibą. 
Na 400 metrach powierzchni po-

wstało 14 pomieszczeń terapeutycznych 
i edukacyjnych dla dzieci.

Dzięki wykonanym pracom moderni-
zacyjnym stowarzyszenie ma teraz dosko-
nałe warunki lokalowe do prowadzenia 
terapii i  rehabilitacji dzieci z  niepełną 
sprawnością.- W  poszczególnych salach 
prowadzimy zajęcia psychologiczne z rodzi-
cielską grupą wsparcia, fizjoterapeutyczne 
z  gimnastyką korekcyjną, behawioralne 
z  nauką komunikacji, logopedyczne i  muz-
koterapeutyczne, dogoterapeutyczne, po-
lisensoryczne oraz z  pedagogiki leczniczej 
Marii Montessori. Nowością jest też specjalnie 
przygotowany gabinet światła – podkreśla 
prezes stowarzyszenia Krzysztof Drwal.

Nowa siedziba to wymierny efekt 
współpracy stowarzyszenia i Urzędu Mia-
sta. - Pomieszczenia wynajmowane są od 
Miejskiego Zarządu Budynków z uwzględnie-
niem bonifikaty w stosunku do ceny rynkowej. 
Jestem przekonana, że warto – to niezwykle 
ważne miejsce i cenna inicjatywa – mówi za-

stępca prezydenta Tarnowa ds. społecznych 
Dorota Skrzyniarz.

W różnego rodzaju zajęciach prowa-
dzonych przez stowarzyszenie uczestni-
czy 36 dzieci z Tarnowa i okolic, Brzeska 
oraz powiatuów dąbrowskiego i mielec-
kiego.

Świetlice pomagają

Świetlice prowadzone są przez cztery 
organizacje pozarządowe: 

Caritas Diecezji Tarnowskiej (koszt 
zadań - 141  600 zł, dotacja z  budżetu 
miasta - 71 342 zł)
 - świetlica LUMEN przy parafii pw. 

Chrystusa Dobrego Pasterza w Tar-
nowie, 

 - świetlica LUMEN przy parafii pw. Św. 
Maksymiliana Kolbego w Tarnowie, 

 - świetlica LUMEN przy parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Tarnowie,

Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej 
(dotacja z budżetu miasta - 45 902 zł)

 - świetlica przy parafii pw. Św. Józefa 
i Matki Bożej Fatimskiej, 

 - świetlica przy parafii pw. Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski w Tarno-
wie – Mościcach), 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
Diecezji Tarnowskiej (dotacja z budże-
tu miasta - 44 420 zł)
 - świetlica przy parafii pw. Miłosierdzia 

Bożego w Tarnowie, 
 - świetlica przy parafii pw. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Tarnowie), 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (dotacja 
z budżetu miasta - 22 970 zł na prowa-
dzenie środowiskowego Ogniska Wy-
chowawczego TPD ,,Radosna Przystań”.

W nowej siedzibie
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3,5 mln zł zaplanowano w projekcie 
budżetu na 2013 rok na współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. – NGOs 
to bardzo ważny partner dla samorządu 
w  zakresie zadań publicznych. Pozarzą-
dówki są aktywne, coraz bardziej profe-
sjonalne. To dobrze rokuje na kolejny rok 
współpracy – mówi zastępca prezydenta 
ds. społecznych Dorota Skrzyniarz.

Pierwsze konkursy zostały ogłoszone 
na przełomie listopada i grudnia. – Chcemy 
by organizacje już od nowego roku mogły 
realizować zadania, stąd takie rezerwy – 
wyjaśnia dyrektor Centrum Spraw Społecz-
nych Magdalena Osiak. – Zainteresowani 
powinni zapoznać się z uchwałą i  formula-
rzem wniosków, ponieważ zostały one nieco 
zmienione – dodaje.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
na działania z zakresu pomocy społecznej, 

zdrowia i sportu. Kolejne konkursy wystar-
tują w  drugiej połowie grudnia. Będą to 
kultura, promocja miasta, edukacja oraz 
ochrona praw konsumenta. Ostatnia tura 
rozpocznie się na wiosnę. Wtedy to o do-
datkowe środki będzie można ubiegać się 
m.in. na organizację wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży polskiej lub Polaków zamiesz-
kałych za granicą oraz przygotowanie zgru-
powań sportowych, naboru i selekcji dzieci 
i młodzieży do sekcji klubów sportowych 
działających na terenie Tarnowa.

Wnioski są udostępniane na bieżąco 
na stronie tarnow.pl oraz BIP-ie. Można je 
składać na dzienniku podawczym w  bu-
dynku Urzędu Miasta przy ul. Nowej 4. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerami tel. 14 68 82  834 lub 14 
68 82 826.

Dla pozarządówek

Ogłoszone konkursy:

 � Sportowe talenty – prowadzenie 
naboru i  selekcji dzieci i  młodzieży 
do sekcji klubów sportowych dzia-
łających na terenie Gminy Miasta 
Tarnowa 

 � Upowszechnianie sportu wśród nie-
pełnosprawnych mieszkańców Gmi-
ny Miasta Tarnowa 

 � „Niepełnosprawny – sprawny w wo-
dzie” – bezpłatne zajęcia pływania 
dla niepełnosprawnych ruchowo 
dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 
15 lat, mieszkających na terenie Tar-
nowa lub uczących się w tarnowskich 
szkołach 

 � Poprawa warunków uprawiania spor-
tu w klubach sportowych działających 
na terenie Gminy Miasta Tarnowa 
i osiąganie przez członków tych klu-
bów wysokich wyników sportowych  
w międzynarodowym współzawod-
nictwie sportowym lub w krajowym 
współzawodnictwie sportowym 

 � Udzielanie wszechstronnej pomocy 
osobom bezdomnym

 � Prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego w formie specjalistycznej

 � Prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego w  formie opiekuńczej 
(świetlic) z programem profilaktycz-
nym dla dzieci i młodzieży z  rodzin 
dysfunkcyjnych

 �  Edukacja prozdrowotna
 � Rehabilitacja i  aktywizacja osób 

dorosłych

 � Rehabilitacja dzieci i młodzieży
 � Program opieki domowej dla obłożnie 

i  terminalnie chorych (prowadzenie 
wypożyczalni sprzętu medycznego)”

 � Prowadzenie punktu konsultacyjnego 
oraz telefonów zaufania dla miesz-
kańców w trudnych sytuacjach”

 �  Prowadzenie punktu konsultacyjno-
diagnostycznego dla osób (głównie 
młodzieży) uzależnionych bądź 
zagrożonych uzależnieniem od nar-
kotyków

 � Prowadzenie punktu opieki nad oso-
bami nietrzeźwymi zatrzymanymi na 
terenie miasta Tarnowa

 � Utworzenie i  prowadzenie Centrum 
Terapii Uzależnień

 � Prowadzenie ośrodka wsparcia dla 
osób starszych (na zasadzie klubu 
seniora).
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Trudna sesja

Na sesjach Rady Miejskiej 
20 lat temu
29 grudnia 1992 r. Rada Miejska w Tarnowie podjęła 

uchwałę o zgłoszeniu miasta Tarnowa do objęcia eks-
perymentem w zakresie wdrożenia koncepcji powiatu 
grodzkiego.

15 lat temu
4 grudnia 1997 r. Rada Miejska w Tarnowie wyraziła 

stanowisko w sprawie uznania PZPR, UB oraz SB za insty-
tucje przestępcze.

10 lat temu
19 grudnia 2002 r.  Rada Miejska w Tarnowie  zarządziła 

wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.

5 lat temu
20 grudnia 2007 r. Rada Miejska w Tarnowie  ogłosiła 

w Gminie Miasta Tarnowa roku 2008 Rokiem Eugeniusza 
Kwiatkowskiego.

Listopadowa sesja Rady 
Miejskiej Tarnowa była wyjąt-
kowo intensywna. Zajmowa-
liśmy się istotnymi sprawami 
związanymi z  przekształce-
niem podmiotów leczniczych 
w spółki prawa handlowego 
oraz pakietem uchwał do-
tyczących zmian w  gospo-
darce odpadami. W  sumie 
radni debatowali nad ponad 
40-stoma uchwałami!

Radni wysłuchali infor-
macji prezydenta miasta o wynikach analiz dotyczących zasad-
ności przekształceń Mościckiego Centrum Medycznego oraz 
Zespołu Przychodni Specjalistycznych w spółki prawa handlowe-
go. Prezydent mówił także o przebiegu konsultacji społecznych 
dotyczących przekształceń tych podmiotów. Na podstawie tych 
informacji odbyło się trudne głosowanie.

W związku ze zmianami w ustawie o gospodarce odpadami, 
radni podjęli pakiet uchwał. Dotyczyły one m.in.: regulaminu 
utrzymania czystości i  porządku na terenie Tarnowa, szcze-
gółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości i  zagospodarowania tych odpadów, wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za 
pojemniki, wzoru  deklaracji o  wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, terminu częstotliwość i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podziału 
obszaru Gminy Miasta Tarnowa na sektory.

Grzegorz Światłowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Tarnowa 

Oprócz komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie, działa do-
raźna Komisja do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych. 
W jej skład wchodzą radni: Jerzy Hebda, Tadeusz Mazur, Marek 
Drwal, Grzegorz Światłowski, Piotr Augustyński, Stanisław 
Klimek i Adam Sajdak. 

Komisji do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych 
decyduje o zasadach i trybie nadawania nazw ulicom i placom pu-
blicznym w Tarnowie, zajmuje się sprawami dotyczącymi nadania 
nazw innym obiektom komunalnym oraz sprawami wznoszenia 
pomników. 

Komisja doraźna

Z kart historii…
Rada I Kadencji

Posiedzenie Rady Miejskiej
w Tarnowie – rok 1993.
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Po raz kolejny Urząd Miasta Tar-
nowa przeprowadził konkurs na 
wykonanie gazetki szkolnej poru-

szającej problemy ochrony środowiska. 
Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: 
„Hałas to też zanieczyszczenie – jak go 
zwalczać? Wpływ hałasu na środowisko 
oraz zdrowie człowieka”

Tematyka konkursu miała na celu 
zwrócenie uwagi młodego pokolenia na 
problemy ochrony środowiska i  ekologii, 
a  także uświadomienie, iż każdy indywi-
dualnie jest odpowiedzialny za przyrodę. 
Hałas jest jednym z  poważniejszych pro-
blemów obniżających jakość życia. Prowa-
dzone przez ekspertów analizy wykazały, 
że hałas w  środowisku powodowany jest 
głównie przez ruch pojazdów, działalność 
przemysłową oraz aktywność związaną 
z rozrywką. Hałas w środowisku to wszel-
kiego rodzaju nieprzyjemne oraz uciążliwe 
dźwięki, niepożądane w  danym miejscu 
i czasie. Jest zanieczyszczeniem środowiska 
przyrodniczego charakteryzującym się 
różnorodnością źródeł i  powszechnością 
występowania. Hałas wpływa destrukcyjnie 
na system nerwowy oraz immunologiczny 
człowieka, jest też jednym z powodów zbyt 
wczesnego starzenia się, przyczynia się też  
do zwiększenia liczby zawałów serca. Przy na-
tężeniu 60-75 dB występują u ludzi anomalie  
w  postaci niezauważalnych zmian ak-
cji serca, ciśnienia krwi czy rytmu od-
dychania. Kolejne skutki hałasu - za-
kłócenie snu i  wzrost nadpobudliwo-
ści nerwowej - dają znać o  sobie już  

przy 55 dB. Apatia, agresja i uczucie zmęcze-
nia, brak koncentracji oraz niska wydajność  
w   pracy mogą mieć swoją przyczynę 
w  obciążeniu hałasem. Hałas przyczynia 
się do pogorszenia jakości środowiska 
przyrodniczego, co powoduje utratę przez 
środowisko naturalne istotnej wartości, 
jaką jest cisza, obniżenie wartości terenów 
rekreacyjnych lub leczniczych, zmianę 
zachowań ptaków i  innych zwierząt, (np. 
zmiana siedlisk lub zmniejszenie liczby 
składanych jaj).

 Mamy nadzieję, że zdobyta dzięki kon-
kursowi wiedza zmieni złe przyzwyczajenia 
dzieci i młodzieży oraz będzie bodźcem do 
działań proekologicznych. Chcielibyśmy 
również, aby wiedza ta pomogła młodym 
ludziom w  podejmowaniu właściwych 
wyborów.

Do konkursu zgłosiło się 9 szkół 
podstawowych, 5 ponadpodstawo-
wych oraz 2 bursy międz yszkolne. 
Wykonane prace cechowały się wyso-
kim poziomem artystycznym, duży-
mi wartościami merytorycznymi oraz 
ciekawym przesłaniem ekologicznym. 
Sześcioosobowa komisja konkursowa, 
po obejrzeniu wszystkich prac posta-
nowiła nagrodzić gazetki wykonane  
w następujących placówkach:

Za ufundowanie nagród dla szkół, 
w  których wykonano najciekawsze ga-
zetki,  dziękujemy Wojewódzkiemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz 
Urzędowi Miasta Tarnowa. 

EKO gazetki

W kategorii Szkół Podstawowych
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 9, 
II miejsce – ex aequo Szkoła Pod-
stawowa nr 5
oraz Szkoła Podstawowa nr 11
III miejsce – Szkoła Podstawowa 
nr 23 
wyróżniono:
Szkołę Podstawową nr 1 oraz Spo-
łeczną Szkołę Podstawową nr 2

W  kategorii Szkół Ponadpodsta-
wowych
I miejsce - Zespół Szkół dla Niesły-
szących i Słabo Słyszących,
II miejsce - Bursa Międzyszkolna 
przy ul. Św. Anny,
III miejsce - Gimnazjum nr 1
wyróżniono: 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrod-
niczych oraz Bursę Międzyszkolną 
przy ul. Sanguszków.
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W  Sali Lustrzanej odbyło się 
uroczyste zakończenie XIII 
konkursu na najpiękniejszy 

ogród i balkon „Zielony Tarnów”. Zastęp-
ca prezydenta Miasta Tarnowa Henryk 
Słomka – Narożański podsumował 
tegoroczny konkurs, podziękował za 
zaangażowanie i trud włożony w przygo-
towanie pięknych kwietników, klombów, 
zieleńców, za dbanie o swoje najbliższe 
otoczenie, a przez to przyczynianie się 
do upiększania naszego miasta. 

– Właściciele i  opiekunowie wyróż-
niających się obiektów zostali nagrodzeni, 
a  każdy z  uczestników konkursu otrzymał 
okolicznościowy dyplom, pamiątkową 
sadzonkę, cebulki kwiatowe oraz drobne ak-
cesoria ogrodnicze. Wszystkim osobom oraz 
instytucjom biorącym udział w  konkursie 
należą się gratulacje i podziękowania - mówi 
Słomka-Narożański.

Uroczystość tradycyjnie uświetniło 
wspaniałe przedstawienie muzyczne 
o  tematyce ekologicznej w  wykonaniu 

dzieci z  Przedszkola Publicznego Nr 32 
w Tarnowie. 

Tegoroczny konkurs, podobnie jak wcze-
śniejsze edycje, cieszył się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców Tarnowa. Pojawili się 
debiutanci, którzy osiągnęli bardzo dobre 
wyniki. 

Przeprowadzenie konkursu i ufundo-
wanie atrakcyjnych nagród było możliwe 
dzięki sponsorowi DGP DOZORBUD GRUPA 
POLSKA Sp. z o.o. w Legnicy oddział Tarnów 
oraz Urzędowi Miasta Tarnowa. 

Finał konkursu „Zielony Tarnów”

Wakacyjna przyroda
Rozstrzygnięty został piąty konkurs 

fotograficzny „Wakacyjna przyroda”, 
zorganizowany przez Urząd Miasta 
Tarnowa. 51 pasjonatów fotografii za-
prezentowało swoje umiejętności przed-
stawiając 116 prac w dwóch kategoriach: 
 -  przyroda (w tym również krajobraz) 

Tarnowa i okolic, 
 -  zabytki i architektura Tarnowa i oko-

lic.
Duża liczba prac oraz wysoki poziom 

fotografii sprawiły, że komisja oceniająca 
miała niemały problem z  wyłonieniem 
tych najlepszych. Poskutkowało to dużą 
liczbą wyróżnień, gdyż uznano, że wszyst-
kie wartościowe zdjęcia powinny być 
zauważone, a  ich autorzy docenieni. 
Komisja konkursowa, po obejrzeniu prac 
postanowiła nagrodzić zdjęcia wykonane 
przez następujących uczestników:

W  kategorii Przyroda Tarnowa 
i okolic

 � I miejsce – „Ewolucja” Pawła Wrony 
 � II miejsce – „Oczekiwanie” Renaty Król
 � III miejsce – „Desant” Pawła Wrony

Wyróżniono: „We dwójkę raźniej” 
Tomasza Bogusza, „Poranne śniadanie” 
oraz „Kąpiel” Moniki Babiarz, „Czworo-
nożni Tarnowianie” Łukasza Filipiaka, 
„Lawendowy sen” Anny Tracz, „Koniec 
lata, początek jesieni” Pauliny Ster-
kowiec, „Rozlew zachodu” Katarzyny 
Foltak, „Oczko lasu” Filomeny Foltak, 
„Cytrynowe słońce” Kamila Foltaka, 
„Nad brzegiem” Zbigniewa Zagaty, 
„Kropelki rosy” Agnieszki Gruszkow-
skiej, „Kolory natury” Michała Domka, 
„Przedwiośnie” Andrzeja Woźniaka, 
„Samotny pośród pól” Diany Leżach 

W kategorii Zabytki i architektura 
Tarnowa i okolic

 � I  miejsce – „Przed siebie...” Patrycji 
Mikrut

 � II miejsce – „Podcienia nocą” Grzego-
rza Bogusza

 � III miejsce – „Krzywizna” Szymona 
Mikruta
Wyróżniono: „Nocny Tarnów” Łu-

kasza Filipiaka, „Tyle zostało” Andrzeja 
Woźniaka, „Podzamcze” Renaty Król, 
„Rynek” Grzegorza Króla, „Peron” 
Jolanty Lipy

Konkurs został zorganizowany ze 
środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa. 
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione foto-
grafie będzie można obejrzeć na stronie 
internetowej www.tarnow.pl w zakładce 
ekologia. 
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