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Kolarsko związany z Tarnowem 
od… urodzenia. Zawodnik LKS Odpo-
ryszów, sędzia kolarski, były sekretarz 
generalny PZKol., jeden z założycieli 
oraz skarbnik Małopolskiego Związku 
Kolarskiego. Ważne – zdecydowanie 
młodszy w tym tandemie, ojciec Kar-
packiego Wyścigu Kurierów.

Znali się dobrze od lat, gdy po 
raz pierwszy razem, udanie zorgani-
zowali w 2008 r. Kryterium Kwiatkow-
skiego w Mościcach. Wtedy też postanowili wskrzesić Karpacki Wy-
ścig Kurierów. - Dziś jest to jeden z największych wyścigów dla kola-
rzy młodzieżowych (19-22 l.) w Europie, a może i na świecie – wkrót-
ce wystartuje w nim niemal 200 zawodników z czterech kontynentów, 
a przejadą ponownie szlakiem kurierów, czyli z Węgier do Polski, bę-
dąc także przykładem żywej współpracy czterech państw Grupy Wy-
szehradzkiej – mówi Tomasz Wójcik.

Kolarsko z Tarnowem zwią-
zany nieustannie od 2007 r. Wcze-
śniej również, bo przecież urodzo-
ny na Powiślu Dąbrowskim, zaj-
mując się kolarstwem przez 40 
lat, setki razy z różnymi wyściga-
mi przemierzał szosy naszego re-
gionu. Oficjalny kolarski życiorys 
bogaty. Najważniejsze fakty – pre-
zes Małopolskiego Związku Kolar-
skiego od jego założenia w 1999 
r., a wcześniej szef krakowskiego 

kolarstwa, długoletni wiceprezes Polskiego Związku Kolarskie-
go, przewodniczący Kolegium Sędziów PZKol. i znakomity mię-
dzynarodowy sędzia kolarski, organizator ponad czterdziestu 
edycji Małopolskiego Wyścigu Górskiego (a wszystkich było 51), 
a wreszcie jeden z dwóch ojców odrodzonego w 2009 r. Karpac-
kiego Wyścigu Kurierów. 

Wojciech Szatko
Urodzony 22 kwietnia 1964 roku 

w Tarnowie, gdzie ukończył Techni-
kum Mechanizacji Rolnictwa. Żona-
ty, ma jedno dziecko, mieszka w Tar-
nowie. 

W tarnowskiej straży miejskiej 
pracuje od 23 lat. W 2010 i 2012 roku 
otrzymał nagrody Prezydenta Miasta 
Tarnowa za aktywną i pełną poświę-
ceń służbę na rzecz ochrony spoko-
ju i porządku publicznego w mieście. 
Odznaczony srebrnym medalem za 
długoletnią służbę. 

Interesuje się sportem, filmem, lubi słuchać muzyki rocko-
wej i bluesa z lat 80-tych. Jest zapalonym narciarzem i rekreacyj-
nie jeździ na rowerze. 

Andrzej Nowakowski
Urodzony 13 października 

1963 roku w Tarnowie. Jest absol-
wentem Technikum Rolniczego w 
Wojniczu. Żonaty, ojciec czworga 
dzieci. Mieszka w podtarnowskiej 
miejscowości. 

W Straży Miejskiej w Tarnowie 
pracuje od 1991 roku. Wielokrot-
nie nagradzany i wyróżniany przez 
przełożonych za wzorowe wykony-
wanie swoich obowiązków. Odzna-
czony srebrnym medalem za dłu-
goletnią służbę. 

Interesuje się sportem, szczególnie piłką nożną oraz rekreacyj-
nie tańcem towarzyskim. W wolnych chwilach zajmuje się ogród-
kiem przydomowym i temu zajęciu poświęca dużo wolnego czasu.

Wydawca: Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, tel. 14 68 82 741, 14 68 82 430, e-mail: web@umt.tarnow.pl, nakład 8000 egzemplarzy

Nagrody finansowe i listy z podziękowaniami otrzymało dwóch strażników miejskich Andrzej Nowakowski i Wojciech 
Szatko, którzy pomogli 79-letniej pani Anieli. Gdyby nie ich szybka reakcja, cała sytuacja mogłaby skończyć się tragicznie. Wię-
cej na str. 7.

Nie ma chyba bardziej tarnowskiej imprezy kolarskiej niż Karpacki Wyścig Kurierów. Zapoczątkowany w 1975 r. roku miał 
ocalić pamięć bohaterskich kurierów Polskiego Państwa Podziemnego, dać pole do popisu przede wszystkim polskim, czecho-
słowackim oraz węgierskim zawodnikom, być wyrazem odwiecznej przyjaźni tarnowsko-węgierskiej. Kilka lat temu, za spra-
wą dwóch osób – Marka Kosickiego i Tomasza Wójcika, dokonała się jego szybka reaktywacja. W tym roku wyścig rozpocz-
nie się 29 kwietnia. Więcej na str. 23.

Rower ma dwa koła... 
prowadzące, czyli
Marek Kosicki

i napędowe, czyli 
Tomasz Wójcik
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Skuteczna, bazujaca 
na rozwiązaniach te-
leinformatycznych 

edukacja szkolna i  akty-
wizacja cyfrowa pokole-
nia 50+ to główne pola ak-
tywności Centrum Edukacji 
i Kreacji Cyfrowej FABRYKA 
PRZYSZŁOŚCI, która oficjal-
nie rozpoczęła swoją dzia-
łalność. Ma być unikalnym 
miejscem innowacyjnych 
eksperymentów, podno-
szenia kompetencji cyfro-
wych oraz realizacji twór-
czych pomysłów dla osób 
w każdym wieku. 

W założeniu twórców FABRYKA PRZY-
SZŁOŚCI ma stać się znaczącym w skali kra-
ju ośrodkiem eksperymentów i pilotażów 
zastosowań narzędzi cyfrowych oraz Inter-
netu w zakresie edukacji szkolnej, a także 
wprowadzania w świat internetu pokolenia 
50+. – Chcemy m.in. wspierać i rozwijać no-
woczesne metody nauczania oraz organizo-
wać inspirujące warsztaty i szkolenia dla na-
uczycieli - mówi prezes stowarzyszenia Mia-
sta w Internecie i pomysłodawca projektu 
Krzysztof Głomb.

Placówka będzie współpracować z ta-
kimi potentatami z branży informatycznej 
jak Intel, Lenovo, Microsoft czy Acer  – Po-
łączenie sił ze światowymi liderami na rynku 

nowoczesnych technologii 
z  pewnością przyczyni się 
do dużego sukcesu nasze-
go przedsięwzięcia. Grupę 
partnerów Fabryki dopeł-
nia obecnie firma Image Re-
cording Solutions, specjali-
zująca się w rozwiązaniach 
wizualnych oraz producent 
nowoczesnych mebli szkol-
nych Malow – dodaje pre-
zes Głomb.

K o o r d y n a t o r e m 
przedsięwzięcia jest Sto-
warzyszenie „Miasta w In-
ternecie”. Siedziba ośrodka 

mieści się przy ul. Szerokiej 7 w lokalu prze-
kazanym przez miasto. - Super, że to właśnie 
w Tarnowie pojawiła się inicjatywa nowocze-
snej edukacji cyfrowej. Jestem podwójnie za-
dowolony, ponieważ  jako samorząd, prze-
kazując lokal dla potrzeb Fabryki,  przyczy-
niliśmy się do jej rozruchu - mówi zastępca 
prezydenta Henryk Słomka-Narożański.

Uruchomienie Fabryki to jednak do-
piero początek, a jej twórcy nie zasypiają 
gruszek w popiele. Docelowo ma powstać  
nowoczesny obiekt, w  którym znalazły-
by się laboratoria cyfrowe, pomieszczenia 
konferencyjne czy studio produkcji filmo-
wej. Jeżeli uda się pozyskać dofinansowa-
nie ze środków unijnych, budowa mogła-
by się rozpocząć po 2015 r. 

 „Gmina na 5!” – taki właśnie tytuł 
otrzymał Tarnów w III edycji rankingu przy-
gotowanego przez Studenckie Koło Na-
ukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regio-
nalnych, działające przy Instytucie Przed-
siębiorstwa Kolegium Nauk o  Przedsię-
biorstwie SGH w Warszawie.

Intencją opracowania jest nagrodze-
nie tych samorządów, które pozytywnie wy-
różniają się w  zakresie obsługi inwestorów 
i  przedsiębiorców z  wykorzystaniem elek-
tronicznych narzędzi komunikacji. – Dzięku-
jemy za uznanie. To potwierdzenie, że nasza 
praca przynosi realne efekty – mówi dyrektor 
Wydziału Obsługi Przedsiębiorców Agniesz-
ka Batko.

Badanie składało się z dwóch części: au-
dytu stron internetowych oraz oceny kon-
taktu elektronicznego z  gminami metodą 
tajemniczego klienta. Publikacja ukazuje się 
co roku.

Powstała FABRYKA PRZYSZŁOŚCI 

Miasto na 5!
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Prawie trzy miliardy euro otrzy-
ma Małopolska z funduszy unij-
nych na lata 2014-2020. Pienią-

dze będą dostępne w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego (MRPO). Dużo może zyskać na 
tym także Tarnów, który już przygoto-
wuje odpowiednie wnioski i projekty. 

MRPO po raz kolejny będzie jednym 
z najważniejszych instrumentów wspar-
cia rozwoju Małopolski do roku 2020. Naj-
większe środki przeznaczone zostaną na 
infrastrukturę transportową (405,5 mln 
euro), regionalną politykę energetyczną 
(350 mln euro), włączenie społeczne (324 
mln euro), wspieranie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji (300 
mln euro) oraz podnoszenie konkurencyj-
ności małych i średnich przedsiębiorstw 
(290 mln euro).

Na swój niemały kawałek tego finanso-
wego tortu liczy Tarnów – W Urzędzie Mia-
sta już powstają projekty planowanych inwe-
stycji, jesteśmy w stałym kontakcie z Urzędem 
Marszałkowskim i wicemarszałkiem Roma-
nem Ciepielą. Na pełnych obrotach pracu-
je nowy Wydział Rozwoju Miasta, który sku-
pia planowanie strategiczne i pozyskiwanie 
środków zewnętrznych.  Kładziemy nacisk na 
zadania komunikacyjne i drogowe, proeko-
logiczne, rewitalizacyjne i takie, które wpły-
ną pozytywnie na rozwój Tarnowa – mówi 
zastępca prezydenta Henryk Słomka-Na-
rożański.

Drogi i spalarnia  
za setki milionów

Jedno z kluczowych zadań, na któ-
re Tarnów chce pozyskać dofinansowanie 

to budowa ekologicznej spalarni śmieci. 
Wstępny koszt tego zadania to nawet 550 
mln zł. Inwestycja jest jednak konieczna, 
aby osiągnąć polskie i europejskie stan-
dardy oraz normy ochrony środowiska do-
tyczące gospodarki odpadami.

W zakresie dróg Tarnów mocno lobbu-
je w sprawie powstania tzw. wschodniej ob-
wodnicy. Bez dużego dofinansowanie się 
nie obejdzie, ponieważ szacowany koszt 
inwestycji to ponad 200 mln zł.

Trwają także przygotowania do bu-
dowy nowego połączenia z węzłem auto-
stradowym w Wierzchosławicach. Inwe-
stycja ma powstać we współpracy z Gmi-
ną Wierzchosławice, powiatem tarnowskim 
i Urzędem Marszałkowskim (patrz ramka). 
Oprócz tego w planach jest również roz-
budowa ulic Kwiatkowskiego, Czystej, Wy-
szyńskiego, Elektrycznej oraz Spokojnej. 
Na te inwestycje potrzebne będzie praw-
dopodobnie ponad 100 mln zł. – To waż-
ne zadania z perspektywy rozwoju Tarnowa. 
Nowe drogi umożliwią bowiem dogodny do-
jazd z autostrady do samego miasta i do te-

renów inwestycyjnych przy ul. Czystej i Wie-
sława Wody – wyjaśnia Słomka-Narożański.

Zadowoleni powinni być także kie-
rowcy korzystający z ul. Tuchowskiej. Wraz 
z przebudową linii kolejowej powstanie 
nowa droga łącząca ją z al. Tarnowskich. 
Tym samy zniknie niewygodny przejazd 
pod wiaduktami obok kościoła św. Trójcy.

Wygodniej 
komunikacją miejską

Zakup niskopodłogowego taboru au-
tobusowego, budowa kolejnych obiektów 
Park&Ride, modernizacje zajezdni autobu-
sowych czy wprowadzenie systemu infor-
macji pasażerskiej to tylko ważniejsze pro-
pozycje, które mają szansę zostać zrealizo-
wane w ramach zadania „Integracja syste-
mu komunikacji publicznej w subregionie 
tarnowskim”.

Sam system informacji pasażerskiej 
może kosztować aż 18 mln zł. Dzięki nie-
mu pasażerowie otrzymają bieżące infor-
macje o przyjazdach autobusów czy opóź-
nieniach. Planowana jest także rozbudo-
wa i modernizacja infrastruktury komu-
nikacyjnej.

Z kolei nowe centra przesiadkowe mia-
łyby powstać w pobliżu zjazdu z autostrady 
w Wierzchosławicach oraz w okolicy zjazdu 
z obwodnicy przy ul. Lwowskiej. Mają po-
mieścić po 250 miejsc postojowych. We-
dług planów zmiany nie ominą także za-
jezdni autobusowych. Zmodernizowana 
mają zostać obiekty przy ul. Kochanow-
skiego i Lwowskiej. 

Z kolei nowa zajezdnia ma powstać 
przy ul. Błonie. Co więcej za unijne dofinan-
sowanie ma zostać zakupionych 30 nowo-
czesnych, niskopodłogowych autobusów 
o niskiej emisji zanieczyszczeń wyposażo-
nych w biletomaty.

Nowoczesne technologie

Tarnów powalczy o miliony euro 
Most za 4 lata
Z nowego połączenia Tarnowa 

z węzłem autostradowym w Wierz-
chosławicach, które powstanie za 
unijne pieniądze, kierowcy będą 
mogli korzystać już prawdopodob-
nie w 2018 roku. Powstanie także 
nowy most na Dunajcu w Ostrowie. 
Obecnie trwają prace nad niezbęd-
ną dokumentacją.

- Czekamy na decyzję środowisko-
wą, która pokaże dokładnie, w jaki spo-
sób ta inwestycja ma być zrealizowana. 
Nowy most będzie przechodzić obok 
ujęć wody pitnej, a więc trzeba bardzo 
starannie go zaprojektować i wykonać, 
tak by nie było żadnej kolizji z przepi-
sami dotyczącymi ochrony środowi-
ska – mówi wicemarszałek wojewódz-
twa małopolskiego Roman Ciepiela.

Tarnów ma szansę na kolejne miliony euro z budżetu Unii Europejskiej.
Za środki pozyskane w latach 2007-2013 zmodernizowano m.in. tarnowski teatr
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Nowoczesne technologie

 „Tarnowskie gniazda innowacyjnych 
specjalizacji” – tak nazywać będzie się no-
woczesny obiekt który kosztem 80 mln zł 
ma powstać na terenie starej „Kapłanówki” 
przy al. M.B. Fatimskiej. Prowadzone w nim 
będą m.in. prace i doświadczenia nad inno-
wacyjnymi rozwiązaniami z zakresu chemii, 
fizyki czy informatyki.

W  budynku funkcjonować będą 
trzy instytucje - Centrum Usług Wspól-
nych, Centrum Praktyk, Modelowania 
i  Implementacji oraz Tarnowski Park 
Doświadczeń.

Centrum Usług Wspólnych ma zaj-
mować się przechowywaniem danych 
i  wymianą dobrych praktyk pomiędzy 
instytucjami samorządowymi w subre-
gionie tarnowskim. Jak wyjaśnia dyrek-
tor Wydziału Rozwoju Miasta UMT Ra-
fał Koścień, centrum umożliwi szyb-
szą informatyzację gmin i polepszy ja-
kość usług świadczonych mieszkańcom 
drogą elektroniczną. - Dzięki nowocze-
snym roz wiązaniom informatycznym 
więcej spraw będzie można załatwić bez 
wychodzenia z domu. Wystarczy dostęp 
do Internetu.

W Centrum Praktyk, Modelowania i Im-
plementacji pod okiem naukowców i prak-
tyków zdolni uczniowie i studenci będą re-
alizować projekty z innowacyjnych dziedzin 
takich jak chemia, matematyka, automaty-
ka, robotyka, informatyka, biomedyka czy 
fizyka. Dodatkowo do ich dyspozycji odda-
ne zostaną nowoczesne laboratoria, a naj-
ciekawsze projekty będą mieć szanse na 
opatentowanie. 

Z kolei Tarnowski Park Doświadczeń 
będzie miejscem, gdzie uczniowie, stu-
denci i dorośli będą mogli prowadzić do-
świadczenia i eksperymenty.   - Celem tej 
części ma być kreowanie myślenia innowa-
cyjnego oraz zachęcenie do zainteresowa-
nia się nauką. Poszczególne instalacje mia-
łyby postać szlaków edukacyjnych – mówi 
dyrektor Wydziału Informatyzacji UMT Ja-
nusz Różycki.

Tarnów jak nowy

W  zamierzeniach tarnowskiego ma-
gistratu znalazły się także projekty rewi-
talizacji wybranych fragmentów miasta. 
Tutaj wymienić warto chociażby projekty 

dotyczące zagospodarowania okolic śre-
dniowiecznej półbaszty czy terenu po am-
fiteatrze. Dodatkowo urząd miasta chciał-
by utworzyć plac rekreacyjno-edukacyjny 
na terenie dawnych fortyfikacji przy placu 
Morawskiego.

Są również plany dotyczące odnowie-
nia murów miejskich i placu przy ul. Ber-
nardyńskiej oraz zabytkowego centrum 
miasta. – Chcemy uzyskać środki na rewita-
lizację rynku oraz placu Kazimierza – mówi 
Agata Słowikowska-Krawiec z Wydziału 
Rozwoju Miasta.

– Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie 
z przygotowywanych wniosków otrzymają 
dofinansowanie. Jest to po prostu niemożli-
we. Założenie jest takie, że będziemy próbo-
wać ściągnąć środki z jak największej ilości 
programów, stąd tak szeroki zakres przygo-
towywanych aplikacji – podsumowuje dy-
rektor Koścień.

Tarnów powalczy o miliony euro 

Poprzedni budżet unijny to także pieniądze na rozbudowę basenu przu ul. Piłsudskiego

Jakie inwestycje maja szansę 
na finansowanie z UE?

-  spalarnia śmieci – 550 mln zł
- wschodnia obwodnica – 200 

mln zł
-  rewitalizacja centrum miasta 

i Mościc – 200 mln zł
-  p o ł ą c z e n i e  z   a u t o s t r a d ą 

w  Wierzchosławicach – 140 
mln zł

-  Tarnowskie gniazda innowacyj-
nych specjalizacji – 80 mln zł

-  system informacji pasażerskiej 
– 18 mln zł
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Po zimowej przerwie ruszają naj-
większe miejskie inwestycje. Pra-
ce rozpoczęli już drogowcy, któ-

rzy wybudują rondo na skrzyżowaniu 
ulic Kwiatkowskiego i Witosa oraz zaj-
mą się poszerzeniem ulicy Mickiewicza 
i Alei Solidarności.

Po okręgu na Kwiatkowskiego

Nowe rondo będzie miało dwa pasy ru-
chu i 60 m średnicy zewnętrznej. Aby umoż-
liwić płynny wjazd z dochodzących do nie-
go ulic zostaną one poszerzone o dodatko-
we pasy ruchu - ul. Kwiatkowskiego zosta-
nie przebudowana na odcinku 180 m, ul. 
Witosa na odcinku 210 m, a ul. Chemicz-
na na odcinku 120 m, w kierunku północ-
nym (do Grupy Azoty) oraz na odcinku 90 
m w kierunku południowym.

- To jedna z najważniejszych inwesty-
cji zaplanowanych na ten rok. Rondo będzie 
w przyszłości bowiem częścią łącznika wę-
zła autostrady w Wierzchosławicach z te-
ranami aktywności gospodarczej w Tarno-
wie - mówi zastępca prezydenta Henryk 
Słomka-Narożański. 

Dodatkowo powstaną ciągi pieszo-ro-
werowe. Przebudowana zostanie również 
infrastruktura techniczna.

Na początku prac zostaną wycięte 
drzewa w zakresie niezbędnym do budo-
wy ronda oraz przebudowy jezdni. Przewi-
dywane są krótkotrwałe utrudnienia w ru-
chu pojazdów. 

- Prosimy o  ostrożność i  dostosowa-
nie się do obowiązującego oznakowania. 
O  zmianach w  organizacji ruchu będziemy 
informować na bieżąco – mówi kierownik 
referatu Inżynierii Ruchu Drogowego UMT 
Jacek Kupiec.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Dro-
gowo-Mostowe sp. z o.o. z siedzibą w Dębi-
cy. Zakończenie prac zaplanowano na ko-
niec sierpnia br. Koszt inwestycji to prawie 
sześć mln zł.

Trzy pasy na Mickiewicza

Ruszył także pierwszy etap rozbudowy 
ul. Mickiewicza i al. Solidarności, które zo-
staną poszerzone o jeden pas ruchu. Prace 
budowlane prowadzone będą na odcinku 
od ul. Nowej do ul. Nowy Świat. 

- Oprócz poszerzenia jezdni z ważniej-
szych zmian można wymienić jeszcze cho-
ciażby poprawę geometrii skrzyżowań czy 
przebudowę chodników. Np. chodnik na wy-
sokości poczty zostanie przeniesiony na górę 
obecnego muru oporowego – wyjaśnia za-
stępca dyrektora wydziału Realizacji Inwe-
stycji UMT Rafał Nakielny.

Pierwszy etap robót przewiduje wy-
konanie prac budowlanych nie wymagają-
cych zmian w ruchu pojazdów. Prace pro-
wadzone będą na poboczu i  chodnikach 
po północnej stronie obu ulic. 

Jak wyjaśnia dyrektor Wydziału Reali-
zacji Inwestycji Krzysztof Madej, będą to 
prace rozbiórkowe ogrodzenia i wiaty przy 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
oraz przygotowanie terenu pod poszerze-
nia i chodnik przy poczcie i przy Małopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim.

Na tym etapie nastąpią zmiany tylko 
w  ruchu pieszych, którzy na odcinku od 
przejścia podziemnego do ul. Nowej będą 
mogli korzystać z chodnika po południo-
wej stronie drogi. Przy ul. Nowej wyzna-
czone będzie tymczasowe przejście przez 
ulicę. Podobnie będzie na Al. Solidarno-
ści – pomiędzy istniejącymi przejściami 
ruch pieszych skierowany zostanie na po-
łudniową stronę.

- W  kolejnych etapach i  zależnie za-
kresu prac wprowadzane będą zamknięcia 
poszczególnych odcinków, zwężenia jezd-
ni i  ruch jednokierunkowy – dodaje Jacek 
Kupiec.

Przebudowa realizowana jest przez fir-
mę Heilit+Woerner sp. z o.o. Inwestycja po-
winna zakończyć się pod koniec sierpnia. 
Jej koszt to 3,5 mln zł.

Drogi do przebudowy

Azoty zainwestują duże pieniądze

W  najbliższych latach Grupa 
Azoty planuje wydać w Tar-
nowie 500 milionów zło-

tych. Mają powstać dwie nowoczesne 
instalacje przemysłowe, które pomo-
gą zwiększyć konkurencyjność firmy 
na światowych rynkach.

Tylko instalacja do granulacji nawozów 
sztucznych ma kosztować 200 mln zł. Celem 
tej inwestycji jest umocnienie pozycji grupy 
jako drugiego co do wielkości producenta 
nawozów sztucznych w Europie. 

Oprócz niej powstanie także fabry-
ka Poliamidu 6. To nowoczesne tworzy-
wo konstrukcyjne, które posiada wyso-
ką sztywność i wytrzymałość na uderze-
nia. Stosowane jest m.in. w elektrotech-
nice, budownictwie, produkcji sprzętu 
AGD oraz w  przemysłach motoryzacyj-
nym i maszynowym.

O planowanych inwestycjach z pre-
zesem Grupy Azoty Pawłem Jarczew-
skim rozmawiał poseł Robert Wardza-
ła. - Wiadomość o  tarnowskich planach 

inwestycyjnych jest tym przyjemniejsza, 
że od początku utworzenia grupy zarów-
no w trakcie rozmów z ministrem skarbu 
Włodzimierzem Karpińskim, jak i  sa-
mym prezesem podkreślałem wagę i zna-
czenie tarnowskiej fabryki dla gospodarki 
całego regionu i związaną z tym koniecz-
ność realizacji modernizacyjnych przed-
sięwzięć. Co ważne powstaną także nowe 
miejsca pracy.

W trakcie spotkania dyskutowano 
również na temat wsparcia przez Grupę 
Azoty lokalnej społeczności. – Mam na-
dzieję, że w najbliższym czasie można się 
spodziewać kolejnych przykładów zaan-
gażowania grupy np. w pomoc dla służ-

by zdrowia oraz organizacje lokalne inicju-
jące ważne dla mieszkańców przedsięwzię-
cia społeczno-kulturalne i sportowe – pod-
sumowuje poseł.
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Nagrody finansowe i listy z podzię-
kowaniami otrzymało od zastęp-
cy prezydenta Henryka Słom-

ki-Narożańskiego dwóch strażników miej-
skich - Andrzej Nowakowski i Wojciech 
Szatko, którzy pomogli 79-letniej pani 

Po wydarzeniach w  Kijowie, któ-
re miały miejsce pod koniec lute-
go chęć pomocy potrzebującym 

Ukraińcom zgłosiło wie-
le tarnowskich instytu-
cji. Gotowość do przyję-
cia rannych zadeklarowa-
ły szpitale, a w akcję włą-
czyły się także m.in. Sto-
warzyszenie Dzieci Tar-
nowa, Caritas Diecezji Tar-
nowskiej, PCK, Stowarzy-
szenie Integracji Europej-
skiej, a nawet jedna z kan-
celarii adwokackich. – Od-
zew ze strony ludzi i insty-
tucji był znakomity – mówi 
inicjatorka, radna PO Mał-
gorzata Mękal.

Zasady i harmonogram 
działania ustalono podczas 
spotkania koordynacyjnego, które odby-
ło się w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa. 

– Miasto cały czas jest gotowe. Na przy-
jęcie rannych, wyraziły zgody dyrekcje zarów-
no miejskiego Szpitala im. Szczeklika oraz 
wojewódzkiego – im. św. Łukasza. Może się 
to stać w każdej chwili – mówił podczas spo-

tkania zastępca prezydenta Henryk Słom-
ka-Narożański.

Kolejną formą pomocy były zbiórki 

pieniędzy przeprowadzone na Placu Sobie-
skiego, pod Domem Handlowym Świt oraz 
przed Gemini Park Tarnów. - Jestem w kon-
takcie z Domem Polskim w Kijowie, ci ludzie 
naprawdę potrzebują pomocy. Ze względu 
na obiektywne trudności z  przetransporto-
waniem jakichkolwiek  darów na Ukrainę zde-

cydowaliśmy się na zbiórkę pieniężną  - doda-
je jeden z inicjatorów Jacek Litwin. 

Pieniądze można było wpłacać tak-
że na konto Caritas Die-
cezji Tarnowskiej, a  ca-
łość koordynowało Sto-
warzyszenie Dzieci Tar-
nowa. Jak podkreślają 
organizatorzy akcji, ze-
brane pieniądze zostaną 
przeznaczone m.in. na 
sfinansowanie leczenia 
rannych z  Ukrainy. Wy-
sokość kwoty, jaką udało 
się uzbierać była znana 
dopiero po zamknięciu 
tego numeru Tarnów.pl. 

Dodatkowo zbiór-
kę krwi dla rannych pod-
czas starć w Kijowie zor-
ganizował tarnowski 

Polski Czerwony Krzyż. W  akcję włączyły 
się również Warsztaty Terapii Zajęciowej 
przy ulicy Klikowskiej, które uszyły wstążki 
w barwach Ukrainy oraz tarnowscy wolon-
tariusze Amnesty International zachęcający 
do pisania listów z poparciem dla demokra-
tycznych przemian na Ukrainie.

Z pomocą dla Ukrainy

Pomoc dla pani Anieli to nie pierw-
sza tego typu akcja tarnowskich straż-
ników. W 2011 r. trzykrotnie interwe-
niowali w przypadku pożarów. Za każ-
dym razem funkcjonariuszom udawa-
ło się wyprowadzić osoby z płonących 
pomieszczeń.

Strażnicy miejscy nagrodzeni za odwagę 
Anieli. Gdyby nie ich szybka reakcja, cała 
sytuacja mogłaby skończyć się tragicznie.

– To nie odwaga, to normalna reak-
cja w naszym zawodzie – mówi Andrzej 
Nowakowski. – Człowiek po prostu działa, 
nawet nie zastanawia się czy to bezpiecz-

ne. Tak funkcjonują przedstawiciele wszyst-
kich służb.

Nagrodę w imieniu nieobecnego Woj-
ciecha Szatko odebrał komendant tarnow-
skiej Straży Miejskiej Tadeusz Pawlik. 

Do zdarzenia doszło pod koniec stycz-
nia w Tarnowie. Pielęgniarka, która - jak co 
dzień - miała podać pani Anieli insulinę 
zastała drzwi wejściowe do jej mieszkania 
zamknięte. Nie czekając na rozwój sytuacji 
zdecydowała się wezwać Straż Miejską. Bły-
skawicznie zjawili się Andrzej Nowakowski 
i Wojciech Szatko. 

- Kiedy dojechaliśmy na miejsce, z miesz-
kania słychać było wołanie o pomoc. Drzwi 
do mieszkania były niestety antywłama-
niowe, w  dodatku otwierane na zewnątrz. 
Nie było żadnej możliwości ich wyważe-
nia – podkreślają.

Na szczęście, okazało się, że drzwi bal-
konowe do mieszkania pani Anieli były 
otwarte. Strażnicy dostali się na jej balkon 
z balkonu sąsiadki i otworzyli drzwi od we-
wnątrz. Kobieta była już bardzo słaba. Jest 
częściowo sparaliżowana.

Patrz także str. 2.
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Laureaci

Kategoria I – posesje, balkony, ogród-
ki przyblokowe
- I miejsce (równorzędnie) 
Stanisław Wołek i Zbigniew Kaczówka , 
Krystyna Sobieszkoda 
- II miejsce (równorzędnie)
Małgorzata Grodzińska, 
Ryszard Fiedorako
- III miejsce (równorzędnie)
Grażyna i Franciszek Florkowie, 
Sylwia Nosek
Wyróżnienia
Grażyna Szewczyk, Czesław Gogola 
i mieszkańcy klatki I, Janina Trojan, Ma-

riusz Michoń, Ewa Nytko, Joanna Sa-
dowska, Zofia Imburska Jękot, Barba-
ra Truty

Nagroda Specjalna 
Zdzisław Lach

Kategoria II - szkoły, przedszkola  
i inne placówki edukacyjne
- I miejsce (równorzędnie) – Przedszko-
le Publiczne nr 3, Przedszkole Publicz-
ne nr 17 
- II miejsce – Zespół Szkól Niepublicz-
nych Stowarzyszenia „Siódemka 
- III miejsce - Punkt Przedszkolny Przed-
szkolinek

Wyróżnienia 
Przedszkole Publiczne nr 29 i Przedszko-
le Publiczne nr 27

Kategoria III – sklepy, biura, siedziby 
firm i instytucji, restauracje i hotele
- I miejsce - Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tarnowie
- II miejsce – Hotel Cristal Park - Dworek 
Modrzewiowy
- III miejsce – Specjalistyczny Szpital im. 
E. Szczeklika 
Wyróżnienia 
Hotel Bristol, Restauracja Impresja, Tar-
nowskie Centrum Informacji, Sklep 
„Centrum Odzieżowe MM”

Tarnów pełen blasku 

Konkurs świątecznych iluminacji „Tarnów pełen blasku” już rozstrzygnięty. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Do Urzędu Miasta wpłynęło w sumie kilkadziesiąt zgłoszeń – najwięcej w kategorii „Posesje, balkony, ogródki przyblokowe”.

- Szczególnie serdecznie słowa podziękowania dla wszystkich zaangażowanych za własną inwencję, która także przyczyniła się do stwo-
rzenia jedynej w swoim rodzaju świątecznej atmosfery - mówi zastępca prezydenta Krystyna Latała. 

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Sali Lustrzanej. - Laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi o łącznej war-
tości 5 tys. zł oraz okolicznościowymi dyplomami – mówi dyrektor wydziału Marki Miasta UMT Maria Zawada-Bilik. 

Patronami medialnymi konkursu, zorganizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa, były Tarwizja.pl, radio RDN Małopolska oraz ty-
godnik TEMI. 



marzec 2014

TARNÓW. PL 9TARNÓW

Tarnowski Organizator Komunal-
ny podsumował pierwsze półro-
cze funkcjonowania nowego sys-

temu gospodarki odpadami. – Dane 
wskazują na to, że jako miasto orga-
nizacyjnie dobrze przygotowaliśmy się 
do wprowadzenia nowej ustawy. Zano-
towano niewielką stratę, ale przypo-
minam, że jako gmina nie możemy za-
rabiać na odpadach, wszystko ma się 
jedynie bilansować – ocenia zastęp-
ca prezydenta Tarnowa Henryk Słom-
ka-Narożański. – W porównaniu z inny-
mi miastami naszej wielkości wypada-
my bardzo dobrze. 

A jak podsumowanie wygląda w szcze-
gółach? Otóż od 01 lipca do 31 grudnia ub. 
roku do TOK wpłynęło 12 355 deklara-
cji. – Wskaźnik złożonych deklaracji jest 
bardzo wysoki, więc z  dużym prawdopo-
dobieństwem możemy stwierdzić, że tylu 
właśnie właścicieli nieruchomości i zarząd-
ców nieruchomościami jest w naszym mie-
ście – mówi dyrektor TOK Krzysztof Kluza 
i dodaje. – Oczywiście to nie jest wielkość sta-
ła, bo wciąż pojawiają się korekty i nowe de-
klaracje. Liczba deklaracji wskazuje, że real-
nie w Tarnowie na co dzień mieszka ponad 
95 tys. ludzi. 

Warto podkreślić kolejny pozytyw-
ny wysoki wskaźnik. Otóż na selektywne 
zbieranie odpadów zdecydowało się po-
nad 80 tys. mieszkańców, czyli 85% ogó-
łu zamieszkałych. 

Co składa się na koszty funkcjonowania 
nowego systemu? Przede wszystkim kosz-
ty odbioru, transportu, zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów – 8 570 tys. 
zł. W tym ponad półtora miliona złotych to 
koszt utrzymania i eksploatacji składowi-
ska, czyli rekompensata dla PUK. – To koszt, 
którego nie planowaliśmy, a  wynika z  fak-
tu, że na składowisko PUK trafiało w  ubie-
głym roku zbyt mało odpadów zmiesza-
nych – ocenia Krzysztof Kluza. – W tym roku 
sytuacja może się zmienić, odpadów powin-
no być więcej w związku z funkcjonowaniem 
RIPOK MPGK oraz nowopowstającym RIPOK 
Trans Formers, skąd odpady powinny trafiać 
na składowisko. Możemy zatem założyć, że 
ten koszt z nas spadnie. 

Pozostałe koszty to tworzenie i utrzy-
manie PSZOK-ów, czyli punktów selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych oraz 
koszty obsługi administracyjnej systemu.

- Wsłuchujemy się uważnie w  głosy 
mieszkańców. Jest wiele cennych uwag i pod-
powiedzi dotyczących usprawnienia funkcjo-
nowania systemu – mówi prezydent Słom-
ka-Narożański. – Postulowana jest zmiana 
częstotliwości odbierania odpadów zebra-
nych selektywnie w  domach jednorodzin-
nych do dwóch razy w miesiącu oraz zbiera-
nia odpadów wielkogabarytowych z jedne-
go do dwóch razy w roku. Ponadto wskaza-
ne jest zwiększenie częstotliwości zbiórki od-
padów zielonych. Przeanalizujemy te uwagi 
i zapewne je zrealizujemy. 

Całkiem dobrze po rewolucji śmieciowej

Wpływy z opłat od osoby stano-
wią 70% całkowitych wpływów. Po-
zostałe 30% to wpływy od pojemni-
ków, czyli z firm i instytucji. W sumie 
wpływy z tytułu opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi wy-
niosły ponad 8 mln 427 tysięcy zło-
tych. – Koszty wyniosły natomiast po-
nad osiem i pół miliona złotych. Zatem 
deficyt jest na niedużym poziomie 143 
tysięcy, to zaledwie niespełna dwa pro-
cent – wylicza dyrektor Kluza.

Indywidualne konta ułatwią życie

Tarnowski Organizator Komunal-
ny wprowadził indywidualne 
konta bankowe dla mieszkań-

ców. – TOK rozesłał właśnie do miesz-
kańców miasta oraz osób wytwarza-
jących tu odpady, listy z nadanym każ-
demu indywidualnym numerem kon-
ta oraz przyporządkowanym mu ko-
dem kreskowym – mówi zastępca pre-
zydenta Tarnowa Henryk Słomka-Na-
rożański. – Od chwili otrzymania tych 
pism, na te właśnie, indywidualne kon-
ta, każdy powinien dokonywać wpłat 
za odbiór odpadów – dodaje dyrektor 
TOK Krzysztof Kluza.

Jak działają indywidualne konta?

Unikatowy numer konta powiązany 
jest z indywidualną kartoteką w progra-

mie księgowym TOK. Dzięki temu księ-
gowanie następuje automatycznie i nie 
ma możliwości jakiejkolwiek pomyłki. 
System sam rozpoznaje wpłacającego. 

Inna korzyść, to dzięki pełnemu do-
stępowi do swojego konta, możliwość 
sprawdzenia jego stanu, chociażby przez 
internet. – To funkcjonalność nastąpi za 
kilka tygodni – wyjaśnia Krzysztof Kluza.

Docelowo każdy zobowiązany bę-
dzie dokonywać wpłat na konta indywi-
dualne. Obecnie, czyli w okresie przej-
ściowym, można jeszcze wpłacać na do-
tychczas obowiązujące konto. Nie mają 
powodów do obaw także ci, którzy doko-
nali opłaty z wyprzedzeniem, kilkumie-
sięcznym, a nawet rocznym. Ich pienią-
dze zostały rozksięgowane wg dotych-
czasowych zasad. 

PAMIĘTAJ
- Aby uniknąć opóźnień w rozlicza-

niu płatności lub problemów z identyfi-
kacją wpłat, dokonuj ich na nowe, indy-
widualne konto.

- Osoby, które realizując płatności 
korzystają ze stałych zleceń lub zdefinio-
wanych przelewów, powinny dokonać 
odpowiednich zmian w bankach lub sys-
temach płatności internetowej.

- Dokonując płatności bezpośrednio 
w kasie należy umożliwić kasjerowi ze-
skanowanie kodu kreskowego z nr konta.

- Osoby, które chcą otrzymać blan-
kiety wpłat, mogą je odebrać w siedzibie 
TOK przy ul. Bernardyńskiej 24.

- Pełna informacja o indywidualnych 
kontach pod numerami telefonu: 14 688 
31 11 / 14 688 31 12.
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii 
Konopnickiej w Tarnowie zorga-
nizowała bal karnawałowy pod 

hasłem „W świecie baśni i legend”. Z ca-
łego Tarnowa przybyło mnóstwo pię-
cio- i sześciolatków wraz z rodzicami. 
Pomagali uczniowie – wolontariusze, 
rada rodziców oraz wszyscy pracowni-
cy i nauczyciele z placówki. 

Imprezę oficjalnie otworzyła dyrek-
tor szkoły Renata Koralik, która życzy-
ła wszystkim świetnej zabawy. Szczegól-
nie duże wrażenie na gościach robiły wy-
konane wspólnie z Zespołem Szkół Pla-
stycznych dekoracje i kostiumy postaci 
bajkowych, które zostały wykorzystane 
podczas balu. 

Prawie milion złotych otrzyma 
Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Tarnowie na realiza-

cję projektu polegającego na stworze-
niu symulacyjnego przedsiębiorstwa 
turystycznego dla studentów specjal-
ności ekonomika turystyki i  hotelar-
stwa z językiem angielskim.

Do koordynowanego przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji Funduszu Sty-
pendialnego i  Szkoleniowego wpłynęło 
139 wniosków z polskich i zagranicznych 
uczelni. Projekt przygotowany na tarnow-
skiej uczelni pod kierunkiem dr Anny Gą-
dek znalazł się na drugim miejscu na liście 
rankingowej. O  pieniądze dla PWSZ sku-
tecznie zabiegała posłanka Urszula Au-
gustyn.

- Przygotowanie projektu trwało pół 
roku – przyznaje dr Anna Gądek. – Najtrud-
niejszą częścią było poszukiwanie zagranicz-
nego partnera dla naszego projektu. Osta-
tecznie został nim uniwersytet w norweskim 
Lillehammer – jedna z najlepszych w tym kra-
ju uczelni kształcących na kierunkach ekono-
micznych i turystycznych. Sporo energii kosz-
towały nas spotkania przygotowawcze. Osta-
tecznie mamy sukces, a PWSZ będzie realizo-
wał jeden z większych projektów dydaktycz-
nych w swojej historii. 

- Mam nadzieję, że dzięki tym pienią-
dzom większa ilość absolwentów szkół śred-
nich z miasta i okolicznych powiatów zdecy-
duje się na studia na PWSZ. Praktyczne umie-
jętności i ciekawy program studiów będzie też 

dużym atutem na rynku pracy. Wielkie bra-
wa dla autorów wniosku, który został wyso-
ko oceniony przez ekspertów – mówi posłan-
ka Urszula Augustyn.

Z myślą o dofinansowaniu w tym roku 
akademickim na kierunku ekonomia utwo-
rzono nową specjalność – ekonomikę tury-
styki i hotelarstwa z językiem angielskim. 
Dzięki pozyskanym środkom zostanie za-
stosowana symulacja jako metoda, któ-
ra wzmocni kształcenie praktyczne już na 
etapie studiów. Dodatkowo studenci będą 
uczestniczyć w  zajęciach takich jak język 
angielski w  turystyce, a  część przedmio-
tów wykładana będzie w tym języku tak-
że przez wykładowców z  Norwegii. Koń-

cząc studia, przystąpią do egzaminu koń-
czącego się uzyskaniem certyfikatu języko-
wego LCCI EFT1/2, co będzie dodatkowym 
atutem na rynku pracy.

Specjaliści pracujący nad wnioskiem 
stwierdzili, że w rejonie tarnowskim funk-
cjonuje 38 szkół z klasami turystycznymi, 
hotelarskimi, gastronomicznymi czy eko-
nomicznymi z  których powinni rekruto-
wać się studenci nowej specjalności. Braku-
je jednak uczelni prowadzących bezpłatne 
studia o podobnych specjalnościach, przy-
gotowujących studentów do pracy w  fir-
mach turystycznych i hotelarskich lub do 
prowadzenia działalności gospodarczej np. 
w agroturystyce. 

Karnawałowo w „Trójce” 

Duże pieniądze dla PWSZ 
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Dlaczego warto wybrać 
Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Tarnowie i stu-
diować właśnie tutaj?

To najlepsza szkoła wyż-
sza w regionie, która daje edu-
kację w oparciu o europejskie standardy. 
Kadra naukowa to przecież ci sami ludzie, 
którzy wykładają na uczelniach w Krako-
wie, a co więcej aktywni zawodowo spe-
cjaliści w swoich dziedzinach. Poprzeczka 
dla studentów jest więc postawiona wy-
soko. Trzeba też sobie jasno powiedzieć, 
że celem twórców PWSZ było utworzenie 
uczelni, które będą kształcić z naciskiem 
na konkretne umiejętności i w mojej oce-
nie się to udało.

Ostatnio PWSZ pozyskała milion 
złotych na utworzenie symulacyjnego 
przedsiębiorstwa turystycznego. Moż-
na więc powiedzieć, że uczelnia uatrak-
cyjnia swoją ofertę. To będzie dodatko-
wy magnes dla studentów?

Wszyscy na to liczymy, był to prze-
cież cel który przyświecał dr Annie Gą-
dek i  zespołowi, który pracował nad 
projektem.   Wszyscy bardzo im kibi-
cowaliśmy. Generalizując, trzeba się 
zastanowić jaki jest wzorcowy model 
szkolnictwa wyższego, jakie są potrze-
by edukacyjne absolwentów szkół śred-
nich i czy PWSZ daleko to tego właśnie 

modelu? Ja uważam, że jeste-
śmy bliżej niż niejedna reno-
mowana uczelnia. Studia nie 
są celem samym w sobie, mają 
być narzędziem do  osiągnię-
cia celu i to właśnie ten kieru-
nek obrała tarnowska uczelnia. 

My jako studenci w pełni się z tym utoż-
samiamy. Dużym atutem jest też poło-
żenie geograficzne – z  jednej strony 
nieograniczone możliwości współpracy 
z lokalnymi przedsiębiorstwami i insty-
tucjami, a z drugiej - studiowanie w Tar-
nowie jest po prostu tańsze.

Co Wy jako samorząd studentów 
robicie, żeby życie w Tarnowie było co-
raz bardziej „studenckie”?

Ohh (westchnienie)… Może powiem 
o najważniejszych. W tym roku akademic-
kim, mamy dla swoich studentów plan „b” 
na wszystkie czwartkowe wieczory, zain-
teresowani wiedzą o co chodzi. Ciekawy 
jest też comiesięczny maraton filmowy. 
Nie sposób nie wspomnieć o  najwięk-
szej imprezie jaką będą majowe Juwena-
lia, które organizujemy w tym roku wspól-
nie ze Stowarzyszeniem „Projekt Tarnów”. 
Korzystając z  okazji chciałbym zaprosić 
do współpracy przy tym wydarzeniu lo-
kalnych przedsiębiorców i instytucje oraz 
podziękować władzom naszej uczelni za 
zaufanie i konsekwentne wspieranie na-
szych pomysłów.

Czy wiadomo już kto zagra na Ju-
wenaliach?

Znamy już nazwiska pierwszych ar-
tystów, którzy pojawią się na juwenalio-
wej scenie, kilka opcji wciąż rozważamy, 
o  szczegółach zgodnie z  zapowiedzia-
mi poinformujemy na swoim profilu na 
facebook’u.

Na PWSZ jest spore grono osób, 
które chcą działać na rzecz lokalnej 
społeczności. Gdzie znajdujecie na 
to energię? Co ciekawego planujecie 
w najbliższym czasie?

W  takiej właśnie działalności znaj-
dujemy energię (śmiech). Faktycznie, za-
angażowanych w  działalność społecz-
ną osób z roku na rok przybywa. W naj-
bliższych tygodniach powstanie nawet 
wspólne biuro organizacji studenckich. 
Mam nadzieje, że zaowocuje to jeszcze 
większą liczbą ciekawych pomysłów i ini-
cjatyw. Już na przełomie kwietnia i maja 
w planach mamy między innymi: Wielkie 
Dyktando, przegląd kapel muzycznych 
szkół średnich czy Wybory Miss Studen-
tek PWSZ. W Juwenaliowy weekend na-
tomiast świętować będziemy podwójnie, 
ponieważ swoje 15. urodziny obchodzić 
będzie tarnowski KU AZS PWSZ. Szcze-
góły poznamy wkrótce, zapraszamy za-
interesowanych, aby śledzili www.stu-
dent.tarnow.pl.

Całe wydarzenie było także doskonałą 
okazją do zaprezentowania szkoły. Przybyli 
rodzice i dzieci mogli zobaczyć jak wyglą-
dają zajęcia grupowe w salach lekcyjnych 

z wykorzystaniem tablic multimedialnych, 
komputerów czy też gry i zabawy sporto-
we oraz plastyczne. 

Atrakcją dla dzieci   były   również 
konkursy z nagrodami, gigantyczne bań-
ki i zabawy z klanzą. Rodzice w tym cza-
sie mogli skorzystać z oferowanych przez 
kącik gastronomiczny niespodzianek. Pa-
sjonaci z kółka przyrodniczego oraz człon-
kowie Koła PCK,  pod opieką koordynato-
ra szkoły upowszechniającej zalecenia Eu-
ropejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Mał-
gorzaty Chudoby,   zorganizowali Kącik 
Zdrowej Żywności. - Obecnie  Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Tarnowie ubiega się  o cer-
tyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, a  tym 
samym wejście w  poczet Szkół dla Zdro-
wia w Europie.

Na stole królowały kolorowe kanap-
ki, chleb pieczony, pasta warzywna, sałat-

ka owocowa, szarlotka, sok pomarańczo-
wy  oraz wiele litrów soku wyciśniętego ze 
świeżych owoców.  Szkoła kolejny rok upo-
wszechnia zalecenia Kodeksu Zdrowego 
Życia. - Organizujemy liczne przedsięwzię-
cia zapobiegające niewłaściwym zachowa-
niom zdrowotnym w szkole, rodzinie i środo-
wisku. Realizujemy także programy ogólno-
polskie i własne projekty promujące zdrowy 
tryb życia – mówi dyrektor Koralik.

Szkoła przykłada dużą wagę do swo-
jej promocji. Przez kilka dni poprzedzają-
cych bal grano przedstawienie „O krasno-
ludkach i  sierotce Marysi” w  wykonaniu 
trupy teatralnej „Chochliki”, którą opieku-
je się Greta Misiaszek-Skowyra. Zapro-
szone zostały przedszkola, a  przybyłych 
gości witał w strojach regionalnych zespół 
instrumentalno-muzyczny pod kierownic-
twem Grażyny Kuty. 

„Trójka” nie zapomina o zwie-
rzakach

W ostatnich tygodniach, podob-
nie jak w ubiegłym roku, podopiecz-
ni tarnowskiego Azylu dla Psów i Ko-
tów otrzymali od uczniów „trójki” kar-
mę dla zwierząt. - Uczniowie przez kilka 
tygodni przynosili karmę lub pieniądze 
na jej zakup oraz środki czystości. Warto 
podkreślić, że w ciągu ostatnich 18 mie-
sięcy uczniowie przekazali azylowi już 
prawie 300 kg – mówi dyrektor Rena-
ta Koralik. Akcja zostanie powtórzo-
na na wiosnę.

Rozmowa z Arkadiuszem Michalikiem, szefem samorządu studentów PWSZ
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Zostaw            w Tarnowie

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to niezwykle ważna forma aktyw-
ności obywatelskiej. Ich działalność stanowi cenne uzupełnienie aktyw-
ności miejskich instytucji zajmujących się pomocą potrzebującym. Aby 

je wspomóc nie trzeba robić wiele -wystarczy przekazać jeden procent podat-
ku. OPP stanowią ok. 14% wszystkich organizacji pozarządowych w Tarnowie. 

Przy wypełnianiu rozliczeń podatkowych warto pamiętać zwłaszcza o lokal-
nych OPP. To podmioty, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności 
lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębnio-
na ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosun-
ku do społeczeństwa.

Podatnik może wybrać stowarzyszenie czy fundację (tylko jedną!), której dzia-
łalność chce wesprzeć jednym procentem. Wybierając instytucję, musimy postępo-
wać bardzo ostrożnie. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy ma ona status or-
ganizacji pożytku publicznego. To absolutnie konieczne, bo tylko takiej organiza-
cji można przekazać 1 procent podatku.

OPP z terenu Tarnowa, na które możemy przekazać nasz podatek

L.p. Numer KRS Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego

1. 0000007018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIE

2. 0000019248 TOWARZYSTWO PROMOCJI OŚWIATY EKOLOGICZNEJ W TARNOWIE

3. 0000022127 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE

4. 0000026398 POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ-ŚWIAT PRACY”

5. 0000027010 FUNDACJA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W TARNOWIE „SEMPER PRIMUS”

6. 0000039250 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ

7. 0000041496 ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY W TARNOWIE

8. 0000046848 CHŁOPIĘCY CHÓR KATEDRALNY „PUERI CANTORES TARNOVIENSES”

9. 0000048380 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W TARNOWIE

10. 0000048732 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „STRUKTURA”

11. 0000054839 KLUB SPORTOWY „BŁĘKITNI” W TARNOWIE

1 procent pomaga
1 % podatku warto przekazać nie tyl-

ko dlatego, że dzięki temu sami decydujemy 
o tym, kto go dostanie (jeśli nie przekażemy 
go organizacji pożytku publicznego, pienią-
dze i tak zabierze fiskus i to państwo zdecydu-
je, jak je wydać), ale przede wszystkim w taki 
sposób możemy wesprzeć bliski naszemu ser-
cu szlachetny cel i lokalną inicjatywę społecz-
ną. Ponadto, wspomagając ogólnopolską or-
ganizację, przekazujemy środki na podmiot, 
który i tak najprawdopodobniej otrzyma duże 
wsparcie podatników z całego kraju. Na taka 
pomoc nie mogą liczyć organizacje lokalne. 
I to o nich, jako mieszkańcy Tarnowa, powin-
niśmy pomyśleć w pierwszej kolejności.

Przy ulicy Mościckiego powstało 
drugie w Tarnowie mieszkanie chronio-
ne. Przeznaczone jest dla pięciu osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. 
Dzięki takiej formie pomocy osoby wy-
magające opieki nie muszą przebywać 
w Domu Pomocy Społecznej, a cały pro-
ces przygotowania się do samodzielne-
go życia przebiega szybciej i sprawniej.

Lokal ma   powierzchnię 85 metrów 
kwadratowych. Jest kompleksowo wy-
posażony w  meble i  sprzęt AGD. Skła-
da się z trzech umeblowanych  pokoi, ła-
zienki, kuchni z aneksem jadalnym i po-
mieszczenia gospodarczego. W przedpo-
koju wygospodarowano miejsce na biur-
ko i komputer z Internetem. – Mieszkanie 

jest bardzo przytulne i dobrze zagospoda-
rowane. Liczę, że spełni swoje terapeutycz-

ne zadanie – ocenia zastępca prezydenta 
Henryk Słomka-Narożański.

Niepełnosprawni uczą się samodzielności
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L.p. Numer KRS Nazwa OPP Uwagi

1. 0000207304 STOWARZYSZENIE SIEMACHA

2. 00000273492 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRA-
KOWSKA

W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Hufiec Tarnów”

3. 0000069730 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY 
ZWIERZĄT OTOZ „ANIMALS”

W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Inspektorat Tarnów”

4. 0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Gimnazjum Nr 4 im. 
Jerzego Brauna w Tarnowie”

5. 0000031762
STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ 
POMOCY SZKOŁOM 
„PRZYJAZNA SZKOŁA” W MYŚLENICACH 

W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „Zespół Szkół Ogólno-
kształcących Nr 2 w Tarnowie, ul. Mickiewicza 16, INP: 600000060287”

OPP ZAREJESTROWANE POZA TARNOWEM, ALE PROWADZĄCE DZIAŁNOŚĆ NA JEGO TERENIE

12. 0000057401 TARNOWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĘGIER

13. 0000116507 TARNOWSKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”

14. 0000124526 MIEJSKI KLUB SPORTOWY TARNOVIA W TARNOWIE

15. 0000124918 FUNDACJA „ZMIEŃMY ŚWIAT”

16. 0000157946 FUNDACJA „KROMKA CHLEBA”

17. 0000198629 STOWARZYSZENIE POMOCY DIALIZOWANYM „NADZIEJA”

18. 0000198945 STOWARZYSZENIE „BĄDŹMY RAZEM” NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19. 0000211791 CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

20. 0000211791 CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ . W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać „KANA Tarnów”

21. 0000231950 KLUB SPORTOWY „ISKRA” W TARNOWIE

22. 0000233649 STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI INTEGRACYJNEJ„JEDEN ŚWIAT”

23. 0000236702 FUNDACJA IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

24. 0000237677 STOWARZYSZENIE „ICH LEPSZE JUTRO”

25. 0000271093 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU „USŁYSZEĆ POTRZEBĘ”

26. 0000297609 STOWARZYSZENIE „TO, CO WSPÓLNE”

27. 0000314814 STOWARZYSZENIE „SIÓDEMKA” W TARNOWIE

28. 0000340566 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ IV LICEUM W TARNOWIE

29. 0000340823 FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI, PRACY, INTEGRACJI

30. 0000356165 STOWARZYSZENIE „PONAD BARIERAMI” NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Mieszkanie prowadzone jest przez tar-
nowskie koło Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym. W jego uruchomieniu pomagał Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej. - Mieszka-
nie ma zapewnić warunki samodzielnego 
funkcjonowania w środowisku, w integracji 
ze społecznością lokalną, sprzyjać rozwija-
niu kontaktów społecznych oraz przygoto-
wywać do prawidłowego pełnienia ról spo-
łecznych – mówi dyrektor MOPS Dorota 
Krakowska.

To że mieszkanie chronione jest do-
skonałą formą treningu samodzielnego 
prowadzenia gospodarstwa domowego, 
potwierdza także prezes tarnowskiego 
oddziału Stowarzyszenia Lucyna Cichoń. 
– Taka forma terapii wyrabia umiejętności 
gospodarowania budżetem, odpowiedzial-
ności za siebie  i swoje leczenie, pomaga tak-

że nabyć umiejętności dbania o  drugiego 
człowieka i budowania prawidłowych rela-
cji międzyludzkich.

Remont mieszkania został wykona-
ny za środki z Rautu Niepodległościowe-
go w 2012 r. Koszty wyposażenia pokry-
ło Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z  Upośledzeniem Umysłowym – Koło 
w Tarnowie. Z kolei całkowity koszt jego 
bieżącego utrzymania ponosi miasto. To 
ok. 50 tys. zł  rocznie – znacznie taniej niż 
opłacanie pobytu podopiecznych w pla-
cówkach.

Warto dodać, że od czerwca 2013 r. 
przy ul. Pszennej funkcjonuje mieszkanie 
chronione dla usamodzielnianych wycho-
wanków z rodzinnej i instytucjonalnej pie-
czy zastępczej, przeznaczone dla trzech 
osób. Podobnie jak mieszkanie przy ul. Mo-
ścickiego prowadzone jest przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie.

Niepełnosprawni uczą się samodzielności
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20 tysięcy dzieci z diecezji tarnow-
skiej wzięło udział w 21. edycji kolędni-
ków misyjnych. W okresie między świę-
tami Bożego Narodzenia a Nowym Ro-
kiem odwiedziły 147 tysięcy mieszkań 
i zebrały rekordową kwotę ponad 1 mln 
450 tysięcy złotych. To o ponad 100 tys. 
więcej niż przed rokiem. 

Dzięki zaangażowaniu dzieci, młodzie-
ży, ich rodziców, katechetów i opiekunów 
będzie można pomóc dzieciom z  krajów 
misyjnych. Głównym projektem jest wspar-
cie budowy szkoły dla głuchoniemych dzie-
ci w Bertoua w Kamerunie, gdzie pracuje 
świecka misjonarka Ewa Gawin. 

Nowy piętrowy budynek będzie posia-
dał sześć sal lekcyjnych na parterze i taką 

samą liczbę na piętrze. Dodatkowo powsta-
ną sale do audiometrii, gabinet lekarski do 
badania słuchu, naprawy protez, sala re-
edukacyjna i ortofoniczna. Na obu kondy-
gnacjach będzie sala dla nauczycieli, kom-
plet toalet przystosowanych dla niepełno-
sprawnych fizycznie, magazyny i dwa biura. 

Na piętro będą prowadziły schody 
dostosowane dla niepełnosprawnych. 

Uczniowie na wózkach będą mogli pod-
jeżdżać specjalnym wjazdem. Jest to duże 
przedsięwzięcie, a  co za tym idzie, bar-
dzo kosztowne. To pierwsza szkoła tego 
typu na tamtejszym rozległym terenie. 
Do szkoły już w  tej chwili, mimo braku 
budynków, uczęszcza ok. 60 dzieci. Aby 
zakończyć inwestycję potrzeba ponad 
200 tys. euro.

Mali kolędnicy dla rówieśników

W ostatniej akcji kolędników mi-
syjnych uczestniczyło 410 parafii. To o 
trzy więcej niż przed rokiem. Najwięk-
szą średnią uzyskały parafie: Podole 
(9,30 zł), Milik (7,95 zł),  Stróża (6,30), 
Gródek nad Dunajcem (6,26 zł), Krosna 
(6,22 zł). Łącznie w zeszłym roku wier-
ni i księża z diecezji tarnowskiej prze-
kazali na misje ponad 5 mln złotych. 
Najwięcej zebrali kolędnicy misyjni.

Powstała druga spółdzielnia so-
cjalna w Tarnowie. „Dobrodziej 
z Tarnowa”, bo taka nazwę nosi, 

oferuje m.in. opiekę nad osobami star-
szymi i chorymi z niepełnosprawnością 
ruchową czy intelektualną oraz opiekę 
nad domem (sprzątanie, zakupy, pra-
nie, prasowanie, mycie okien prace po-
rządkowe w ogrodzie).

Spółdzielnia socjalna jest specyficz-
ną formą przedsiębiorstwa społecznego. 
Tworzą ją w większości osoby zagrożone 
marginalizacją ze względu na bezrobocie 
czy niepełnosprawność, które mają trud-
ności w znalezieniu pracy. Praca w spół-
dzielniach socjalnych daje im szansę na 
aktywizację społeczną i zawodową, inte-
grację, podniesienie swoich kwalifikacji. 

„Dobrodziej z Tarnowa” będzie szan-
są dla wielu osób wykluczonych społecz-
nie na odnalezienie się na rynku pracy, to 
dla nich duża, życiowa szansa.  - Myślimy, 
że udało się nam znaleźć niszę na rynku, któ-

rą będzie można zapełnić usługami świad-
czonymi przez spółdzielnię. Zapraszamy do 
skorzystania z oferty szczególnie te osoby, 
które nie mogą być objęte pomocą MOP-
S-u – mówi Lucyna Cichoń z  Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym.

Spółdzielnia została założona przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z  Upośledzeniem Umysłowym - Koło 
w Tarnowie oraz Fundację na Rzecz Prze-
ciwdziałaniu Społecznemu i Zawodowe-
mu „Otwórz się na świat”.

Oferta obejmuje:
-  opiekę dla osób starszych, chorych 

(pielęgnacja, zakupy, spacery, wi-
zyty u lekarza itp.), 

-  opiekę i  pomoc dla dzieci i  osób 
dorosłych z  niepełnosprawnością 
ruchową i umysłową, 

-  opiekę nad osobami leżącymi (pro-

fesjonalna pielęgnacja, toaleta, po-
dawanie posiłków, itp.),

-  opiekę nad domem (sprzątanie, 
zakupy, pranie, prasowanie, mycie 
okien prace porządkowe w ogro-
dzie). 

Z proponowanych usług 
można korzystać:

-  w pełnym wymiarze godzin od po-
niedziałku do piątku,

- kilka godzin w tygodniu,
-  w weekendy i święta,
-  całodobowo.

Kontakt:
Nr telefonu 788 303 780, 
e-mail: biuro@dobrodziejztarnowa.org, 
www.dobrodziejztarnowa.org

Siedziba spółdzielni mieści się przy 
ulicy Pułaskiego 2.

Dobrodziej rozpoczyna działalność
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Co roku pracownicy pomocy spo-
łecznej opiekują się ponad dwo-
ma setkami osób bez stałego adre-

su zameldowania. Pośredniczą w udzie-
laniu wsparcia. To dzięki ich pracy Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 
utrzymuje kontakt z bezdomnymi, któ-
rzy potrzebują pomocy, choć nie zawsze 
się po nią zgłaszają. Aby lepiej pokazać 
wsparcie, jakie otrzymują w okresie zimo-
wym bezdomni, towarzyszyliśmy wspól-
nemu patrolowi strażników miejskich 
i pracowników socjalnych, którzy ruty-
nowo odwiedzali bezdomnych, rozdając 
im w okresie największych mrozów her-
batę i ciepłe posiłki. To cykliczna akcja.

Z dwoma pracownikami MOPSu i funk-
cjonariuszami Straży Miejskiej spotykamy 
się w siedzibie straży miejskiej przy ul. Nad-
brzeżnej Dolnej, nieopodal Wątoku. – Od 
wielu sezonów wspólnie z  pracownikami 
MOPS kontrolujemy miejsca przebywania 
osób bezdomnych lub osób, które potrzebują 
pomocy, samotnych. Sprawdzamy miejsca ta-
kie jak pustostany, parki, skwery czy ogólno-
dostępne ogródki działkowe – mówi zastęp-
ca komendanta Straży Miejskiej Jacek Pie-
trus. Mamy w planach wspólnie złożyć wi-
zytę kilku bezdomnym, choć MOPS i straż-
nicy będą ich odwiedzać do późnych go-
dzin nocnych. – Od wielu lat w mieście nikt 
nie zamarzł – dodaje zastępca komendanta.

Pierwszy bezdomny, którego odwie-
dzamy - pan Jacek, mieszka na terenie 
ogródków działkowych, w  zaadoptowa-
nym do celów mieszkalnych domku dział-
kowym. – Pan Jacek otrzymał od nas opał 
na zimę, dostaje również zasiłek. Jest wyjąt-
kowym bezdomnym, bo pomimo swojej cięż-
kiej sytuacji stara się uporządkować swoje ży-
cie – powiedział Jakub Słowik, pracownik 
MOPS odpowiedzialny za opiekę nad bez-

domnymi. Na pytanie czy bezdomnych 
w Tarnowie przybywa odpowiada niestety 
twierdząco. Co gorsza, jest wśród nich wie-
lu młodych ludzi, którzy często z własnego 
wyboru postanowili wybrać taki tryb ży-
cia. – Ciekawostką natomiast jest fakt, że je-
dynie część „naszych” bezdomnych to rdzenni 
tarnowianie. Zdarza się, że do Tarnowa przy-
jeżdżają bezdomni z innych miast i korzysta-
ją z pomocy, jaką świadczy im miasto – do-
daje. MOPS odzyskuje potem oczywiście 
wydatkowane pieniądze od swoich odpo-
wiedników w innych częściach kraju.

Kolejni, których odwiedzamy, mieszka-
ją w odległej części ogródków działkowych 
w Mościcach. Termosy z  jedzeniem i her-
batą trzeba donieść w rękach, idąc pieszo 
kilkaset metrów przez zaspy. - Pracownicy 
MOPS w swojej codziennej pracy odwiedza-
ją potrzebujących korzystając z komunika-
cji miejskiej, choć w cięższych przypadkach 
prosimy o pomoc Straż Miejską – mówi Ja-
kub Słowik. W Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej pracuje ok 130 osób. Spośród 
nich 54 to pracownicy socjalni. Na każde-
go z nich przypada średnio 70 rodzin, któ-
rymi musi się zaopiekować. - To nie jest ła-
twa praca, w zasadzie bardziej misja niż pra-
ca. Zarobki pracowników MOPS nie są wy-
sokie, a  ilość obowiązków jest obiektywnie 
bardzo duża. Duża jest również ponoszona 
przez nich odpowiedzialność – mówi dyrek-
tor MOPS Dorota Krakowska.

W  drodze do kolejnego z  bezdom-
nych, komendant Pietrus opowiada nam 
również ciekawą historię z  życia Straży 
Miejskiej - Przed rokiem, jeden z mieszkań-
ców napisał skargę na naszych strażników. 
Chodziło o to, że radiowóz stał przez pół go-
dziny pod Parkiem Strzeleckim, a w środku 
siedzieli funkcjonariusze. Zbadałem sprawę 
i okazało się, że znaleźli bezdomnego, które-

mu kupili za własne pieniądze jedzenie i po-
zwolili się ogrzać „na pace” samochodu. Mo-
żemy więc mówić o ludzkim odruchu, a nie 
bezczynności. Nigdy byśmy się o tym nie do-
wiedzieli, gdyby nie skarga mieszkańca, tyl-
ko że swoim postępowaniem funkcjonariu-
sze zasłużyli sobie chyba raczej na pochwałę, 
a nie karę – opowiada Jacek Pietrus. W na-
stępnej kolejności odwiedzamy Pana Stani-
sława, który mieszka wraz z synem w bara-
ku zrobionego z plandeki samochodu cię-
żarowego, nieopodal jednej ze stacji ben-
zynowych. Zaimprowizowany dom wyglą-
da bardzo prowizorycznie, choć w środku 
jest ciepło. Czy wszyscy bezdomni mieszka-
ją w takich warunkach? – Niestety nie wszy-
scy decydują się na współpracę z nami, nie 
chcą, aby ktoś im pomógł. To również część 
naszej pracy, żeby spróbować taką osobą 
przekonać – mówi Jakub Wrona z MOPS. 

Ostatni z bezdomnych, których wspól-
nie odwiedziliśmy - pan Ryszard, mieszka 
w pustostanie. Widać, że miejsce jego po-
bytu jest – w  miarę jego możliwości za-
dbane, a on sam chętnie opowiada o swo-
jej trudnej codzienności. – Staram się dbać 
o to miejsce. Udało się pozyskać i zamonto-
wać piecyk, dzięki temu jest ciepło. Pomaga-
ją mi również sąsiedzi - mówi.

Pan Ryszard serdecznie żegna się z go-
śćmi i  odchodzimy. Zapytaliśmy pracow-
ników MOPS czy często spotykają się z tak 
ciepłym przyjęciem. – Czasami spotykamy 
się z osobami o tak pogodnym charakterze, 
ale wielu ludzi reaguje też negatywnie, zda-
rzały się nawet przypadki agresji. Czasami 
wstydzą się swojej sytuacji innych ludzi, nie-
jednokrotnie nie są z  nami zupełnie szcze-
rzy, żeby uzyskać pomoc – odpowiada Ja-
kub Wrona.

Imiona bohaterów artykułu zostały 
zmienione. 

Na ratunek bezdomnym

Tarnów wydaje rocznie 63 mln 
złotych na pomoc społeczną. Pół mi-
liona złotych z  tych pieniędzy prze-
znaczane jest na pomoc osobom bez-
domnym – zarówno finansową i po-
zafinansową. Wsparcie dla osób bez-
domnych na terenie Tarnowa oferu-
ją również organizacje pozarządowe 
– Caritas czy Fundacja Kromka Chleba. 
W ubiegłym roku zakończyła się rów-
nież budowa Domu dla Bezdomnych 
Mężczyzn, którym zarządza obecnie 
Diecezja Tarnowska. To warta 5 mln 
złotych inwestycja, która może po-
mieścić kilkudziesięciu bezdomnych, 
a dziennie wydaje 200 posiłków. 

Mali kolędnicy dla rówieśników
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12 939 widzów – miłośni-
ków dobrego kina odwiedziło 
tarnowskie Marzenie od począt-
ku bieżącego roku. To wciąż naj-
częściej odwiedzane kulturalne 
miejsce w Tarnowie.

- Taki wynik bardzo cieszy - 
zwłaszcza jak na jednosalowe kino 
z ponad 100 letnią tradycją. To rów-
nież bardzo dobry prognostyk na 
początku nowego roku – mówi dy-
rektor Tarnowskiego Centrum Kul-
tury Tomasz Kapturkiewicz. - Cie-
szymy się, bo w jednej sali prezentu-
jemy różne formy artystyczne takie 
jak jazz, rock, kabaret i wciąż znaj-
dujemy miejsce i  czas   dla projek-
tów ambitnych takich jak CineMa-
rzenie, czyli projekcje filmów arty-
stycznych spoza głównego nurtu. 
Zapraszamy.

Tarnowskie Centrum Kultury otrzy-
mało 90 tysięcy złotych dotacji na 
realizacje w 2014 roku Tarnowskiej 

Nagrody Filmowej. W   priorytecie FILM 
na 110 wniosków ocenionych pozytyw-
nie dofinansowanie otrzymało tylko 37. 

Najbliższa Tarnowska Nagroda Filmo-
wa znalazła się na 6. miejscu pod względem 
punktacji wniosku, po takich projektach jak 
Festiwal Filmowy w Gdyni czy Warszawski 
Międzynarodowy Festiwal Filmowy. 

- Dotacja jest pokłosiem wieloletniej pra-
cy na rzecz promocji polskiego filmu – mówi 

zastępca prezydenta Krystyna Latała. - To 
efekt przemyślanych, dobrze zaplanowanych 
działań, których realizacja daje możliwość 
udziału w naszym festiwalu coraz szerszej 
grupie odbiorców. To festiwal, którym żyje nie 
tylko Tarnów. Przyglądają mu się opiniotwór-
cze media, autorytety świata filmu.

- Miło nam być rozpoznawanym mia-
stem festiwalowym w Polsce, nagrody przy-
znawane w Tarnowie mają dla twórców 
ogromne znaczenie. W zeszłym roku gościli-
śmy w naszym Kinie Marzenie Ministra Bog-
dana Zdrojewskiego, który przybył by osobi-

ście pogratulować tego artystycznego świę-
ta i wręczyć Annie Grygiel i Jerzemu Armacie 
– dyrektorom TNF medal Gloria Artis – zasłu-
żony kulturze – podkreśla dyrektor TCK To-
masz Kapturkiewicz.

Ministerstwo dla TNF

Tarnowska Nagroda Filmowa to już nie tylko filmy i spotkania z artystami, które są i pozostaną meritum Festiwalu. To tak-
że wystawy zarówno w plenerze starego miasta, jak i w salach TCK i Kina Marzenie, bardzo popularne koncerty muzyki filmowej 
i gala wręczenia nagród na tarnowskim Rynku.

Tłumy w Marzeniu
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W 2013 roku, po raz pierwszy od 
2010, Urząd Stanu Cywilnego 
w Tarnowie zanotował wzrost 

liczby urodzeń. – Może nie jest to bardzo 
znaczny przyrost, jednak w  2013 roku 
w porównaniu do roku 2012, urodziło się 
o 57 dzieci więcej. To bardzo dobra i opty-
mistyczna informacja – mówi zastęp-
ca prezydenta Tarnowa Krystyna Lata-
ła. – Wygląda na to, że krzywa urodzeń 
zaczyna powoli piąć się w górę. Miejmy 
nadzieję, że ta tendencja w następnych 
latach utrzyma się, a  Tarnów stanie się 
w miastem, w którym z roku na rok ro-
dzi się coraz więcej dzieci. 

Rokrocznie rośnie również liczba 
dzieci rodzących się w związkach niefor-
malnych lub dzieci, których rodzice po-
zostają w związkach małżeńskich z inny-
mi osobami. W 2013 w USC w Tarnowie 
przyjęto 218 oświadczeń o uznaniu ojco-
stwa, czyli statystycznie co dziesiąte dziec-
ko rodzące się w naszym mieście pocho-
dzi z nieformalnego związku. 

Warto zaznaczyć, iż w Tarnowie ro-
dzi się więcej chłopców niż dziewczynek. 

W  2013 – 1 200 chłopców i  1 185 
dziewczynek

W  2012 – 1 225 chłopców i  1 103 
dziewczynki 

W  2011 – 1 413 chłopców i  1 352 
dziewczynki 

W  2010 – 1 607 chłopców i  1 451 
dziewczynek

Inną tendencją demograficzną jest 
sukcesywny spadek liczby zawieranych 
małżeństw oraz coraz większe zaintere-
sowanie ślubami cywilnymi. Proporcja po-

między ślubami cywilnymi a ślubami kon-
kordatowymi zaczyna się sukcesywnie wy-
równywać i  wynosi blisko 40/60. – Z  na-
szych obserwacji wynika, iż coraz więcej 

młodych ludzi decyduje się na wspólne ży-
cie w  nieformalnych związkach. Niezależ-
nie od tego, jakie są tego uwarunkowania 
oraz następstwa kulturowe i społeczne, jest 
to fakt – mówi dyrektor USC w Tarnowie 
Krystian Krawczyk. 

Spadek liczby zawieranych mał-
żeństw, to m.in. efekt emigracji zarobko-
wej. Młodzi ludzie coraz częściej planują 
na stałe osiąść za granicą, wyjeżdżają ca-
łymi rodzinami, by na emigracji zorganizo-
wać życie rodzinne, prywatne i zawodowe. 

W 2013 r. w USC w Tarnowie związki 
małżeńskie zawarło 161 mężczyzn i 186 ko-
biet, będących mieszkańcami Miasta Tar-
nowa i Gminy Tarnów. Natomiast spoza Tar-
nowa 115 mężczyzn i 90 kobiet.

Liczba zgonów rejestrowanych w USC 
w Tarnowie od lat waha się na poziomie 
około 1 700. Jest to mimo wszystko pozy-
tywna informacja, ponieważ nie odnoto-
wuje się w Tarnowie zjawiska związanego 
z  tzw. wymieraniem populacji na danym 
obszarze administracyjnym.

W Tarnowie rodzi się coraz więcej dzieci
Rok 2010 2011 2012 2013

Urodzenia 3.058 2.765 2.328 2.385

Małżeństwa 970 902 868 763

Zgony 1.740 1.708 1.705 1.699

Rozwody 238 289 244 263

Separacje 5 21 11 14

Urodziny miasta na słodko
Jak co roku na początku marca Tarnów będzie świętować rocznicę swo-

jej lokacji. Tym razem szóstą już edycję Słodkich Urodzin Tarnowa za-
planowano na 6 marca. 
Słodkie Urodziny na trwałe wpisały się w kalendarz wydarzeń związanych 

z początkami Tarnowa, a przypadająca na 7 marca 684. rocznica lokacji Tarnowa 
jest kolejną radosną kartą w jego historii. W uroczystości wezmą udział dzieci ze 
wszystkich tarnowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach. 

Urodziny rozpoczną się zbiórką w Zaułku Łokietka przy ulicy Wałowej, którą 
zaplanowano na godz.11.30. Następnie o godz.11.55 barwny korowód z królem 
Łokietkiem i hetmanem Tarnowskim na czele i ponad 1200 dziećmi przejdzie na 
Rynek. Nie zabraknie oczywiście słodkości oraz baloników napełnionych helem 
dla każdego z uczestników. 

W pomoc organizacyjną zaangażowana jest młodzież z XVI LO im. Armii Kra-
jowej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  im. Jana Szczepanika, II 
LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego 
Jana Paderewskiego.
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Ponad trzy miliony złotych przeka-
zał do końca lutego Urząd Miasta tar-
nowskim organizacjom pozarządowym 
na 2014 rok. Pomoc została przeznaczo-
na na zadania z  zakresu mi.in. sportu, 
edukacji, pomocy społecznej czy ochro-
ny zdrowia. Wsparcie uzyskały w sumie 
93 projekty, a  skorzystają z  nich prak-
tycznie wszyscy mieszkańcy miasta.

Polityka społeczna

Konkursy z obszaru polityki społecznej 
(pomoc społeczna, wspieranie rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym) 
oraz ochrony i  promocji zdrowia, a  także 
działalności na rzecz osób niepełnospraw-
nych zostały ogłoszone już pod koniec listo-
pada poprzedniego roku. Miasto przezna-
czyło na nie ok. 1,7 mln zł dotacji.

- Chcieliśmy, aby organizacje, których 
celem jest świadczenie pomocy i  usług na 

rzecz mieszkańców mogły realizować zada-
nia od już początku tego roku – mówi Ire-
na Stelmaszczuk-Nyczaj, odpowiedzial-
na w  urzędzie za współpracę z  organiza-
cjami pozarządowymi.

Chodzi m.in. o prowadzenie punktu 
opieki nad osobami nietrzeźwymi, wy-
pożyczalni sprzętu medycznego i  reha-
bilitacyjnego dla obłożnie i  terminalnie 
chorych oraz Centrum Terapii Uzależ-
nień wraz punktem konsultacyjno-dia-
gnostycznym dla osób uzależnionych 
bądź zagrożonych uzależnieniem od nar-
kotyków.

Mieszkańcy Tarnowa znajdujący się 
w  trudnej sytuacji życiowej mogą także 
skorzystać z punktu konsultacyjnego oraz 
telefonu zaufania prowadzonego przez 
Stowarzyszenie „ARKA” . Od stycznia swo-
ją działalność prowadzi nadal działalność 
placówka wsparcia dziennego Siemacha 
Spot. Dzięki m.in. wsparciu Urzędu Miasta 

swoją pracę kontynuuje także sześć świe-
tlic środowiskowych. 

Ponadto wszechstronna pomoc oso-
bom bezdomnym udzielana jest w Domu 
dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzonym 
przez Caritas Diecezji Tarnowskiej i nocle-
gowni Fundacji „Kromka Chleba”.

Zdrowie i seniorzy

100 tys. zł otrzymały organizacje po-
zarządowe na realizację zadań z  obszaru 
ochrony i promocji zdrowia oraz działalno-
ści na rzecz osób niepełnosprawnych. Wię-
cej na ten temat znaleźć można na stronie 
www.tarnow.pl - baner „Bezpłatne bada-
nia - Miejskie Programy Zdrowotne.

Kolejne 100 tys. zł miasto przeznaczy-
ło na działania skierowane do tarnowskich 
seniorów. Z tych środków dofinansowano 
Klub Seniora prowadzony przez Stowarzy-
szenie „Senior Na czasie”, warsztaty cyfrowe 
dla seniorów w Centrum Edukacji i Kreacji 
Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI czy też za-
jęcia „Czas wolny z Pegazem w tle”, przygo-
towane przez Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

Kwalifikacja kandydatów na ro-
dziców adopcyjnych i dzieci zgłoszo-
nych do przysposobienia oraz wspar-
cie psychologiczne i pedagogiczne to 
tylko niektóre zadania, jakimi zajmuje 
się tarnowski Ośrodek Adopcyjny. Po 
przekształceniach, które miały miej-
sce w zeszłym roku jego prowadze-
niem zajmuje się Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci.

- Działamy na rzecz śro-
dowiska lokalnego, kierując 
się w głównej mierze sze-
roko rozumianym dobrem 
dziecka – mówi zastępca 
dyrektora ośrodka Boże-
na Pikul.

Działalność placówki obej-
muje współpracę z instytucjami i rodzi-

nami z terenu Tarnowa oraz powia-
tów tarnowskiego, bocheńskie-

go, brzeskiego i dąbrowskiego, 
które pracują na rzecz dziecka 
i rodziny.

- Zachęcamy małżeństwa, 
które rozważają adopcję jako for-

mę rodzicielstwa do odwiedzenia na-
szego ośrodka. Czekają dzieci, które potrze-

Miliony dla pozarządówek

Ośrodek Adopcyjny w nowej formule
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Sport

Do klubów i stowarzyszeń sportowych 
do tej pory trafiło ponad 1,2 miliona zło-
tych. Największe dofinansowanie otrzymał 
ZKS Unia Tarnów - 255 tys. zł przeznaczo-
ne zostanie na wsparcie III-ligowej druży-
ny piłkarskiej oraz na rozwój młodych ta-
lentów. Drugą najwyższą dotację w kwo-
cie 180 tys. zł  dostała spółka żużlowa Unia 
Tarnów.

89 tys. zł przyznano MKS Pałac Mło-
dzieży, 87 tys. Stowarzyszeniu Piłki Ręcz-
nej Tarnów, a ponad 61 tys. zł MKS Tarnovia. 
Na upowszechnianie sportu wśród niepeł-
nosprawnych mieszkańców Tarnowa prze-
znaczono 35 tys. zł.

- O podziale pieniędzy decydowała m.in. 
popularność danej dyscypliny i drużyny. Inny-
mi kryteriami branymi pod uwagę były to jak 
klub działał do tej pory, jakie ma doświadcze-
nie czy też potencjał sportowy – wyjaśnia dy-
rektor Wydziału Sportu UMT Marek Baran.

Edukacja, kultura  
i promocja

Na zadania edukacyjne rozdyspono-
wano ponad 140 tys. zł. Pieniądze przezna-
czono przede wszystkim na prowadzenie 
Centrum Systemowego Rozwoju „KANA”, 
organizację zajęć pozaszkolnych, konkur-
sów szkolnych oraz cyklu „Tarnowska Liga 
Debatancka”.

Pod koniec stycznia został rozstrzy-
gnięty konkurs w  zakresie kultury, sztuki 
i ochrony dóbr kultury. Urząd miasta przy-
znał dotacje w wysokości ponad 230 tys. zł 
na zadania realizowane w przestrzeni pu-
blicznej, skierowane do wszystkich miesz-
kańców. Zorganizowane zostaną koncerty, 
przedstawienia teatralne, zajęcia eduka-
cyjne, konkursy, wystawy i spotkania. Wie-
le z  tych przedsięwzięć uzupełni tarnow-
skie imprezy związane z Dobą dla Kultury 
(30-31 maja) czy corocznym świętem Tar-

nowa - Zdearzenia ( 4-6 lipca). Informacje 
o  realizowanych przedsięwzięciach będą 
umieszczane na bieżąco na stronie www.
kultura.tarnow.pl.

Konkurs na promocję Tarnowa oraz 
organizację imprez turystycznych (zapla-
nowana dotacja to 110 tys. zł) został roz-
strzygnięty już po zamknięciu tego nume-
ru. Z kolei na przełomie marca i kwietnia 
zostaną ogłoszone konkursy na realizację 
zadań „Organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i  młodzieży polskiej lub Pola-
ków zamieszkałych za granicą, z elemen-
tami edukacji, turystyki, ekologii i wycho-
wania patriotycznego” i „Organizacja kolo-
nii socjoterapeutycznej dla dzieci pocho-
dzących z  rodzin dysfunkcyjnych, w  któ-
rych występuje uzależnienie od alkoho-
lu”. Wtedy też organizacje kultury fizycz-
nej dowiedzą się, które z nich zorganizu-
ją „Lato w mieście” i wakacyjne zgrupowa-
nia sportowe. 

Do tej pory dotacje otrzymało ponad 
50 organizacji pozarządowych i  podmio-
tów prowadzących działalność pożytku pu-

blicznego oraz ponad 30 organizacji kul-
tury fizycznej.

bują rodziców gotowych dać im szansę pra-
widłowego rozwoju w atmosferze szacunku i 
poszanowania ich praw. One potrzebują cie-
płego, bezpiecznego domu i kochających ro-
dziców – dodaje Bożena Pikul.

Ośrodek finansowany jest przez Wo-
jewództwo Małopolskie. Wszystkie świad-
czone przez niego usługi są darmowe.

Ośrodek Adopcyjny prowadzi:
 � kwalifikację kandydatów na ro-

dziców adopc yjnych,  popr ze -

dzoną diagnozą psychologiczną  
i pedagogiczną oraz procesem szko-
lenia,

 � kwalifikację dzieci zgłoszonych do 
przysposobienia z diagnozą potencja-
łu rozwojowego i gotowości dziecka 
do nawiązania więzi z rodzicami ad-
opcyjnymi,

 � kompleksowe wsparcie dla kobiet w 
ciąży, rozważających możliwość prze-
kazania dziecka do adopcji,

 � poradnictwo psychologiczne i peda-
gogiczne dla rodzin adopcyjnych, 
dla dorosłych osób adoptowanych 
oraz dla kandydatów oczekujących 
na adopcję.

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie
ul. Rynek 9, 33-100 Tarnów
telefon/fax: 14 622 02 67
e-mail:adopcja.tarnow@oatpd.pl
www.adopcjatarnow.pl

Numery kontaktowe do wybranych 
organizacji:

Noclegownia Fundacji „Kromka chle-
ba” – tel. 694 085 229
Klub Seniora „Kolorowa Jesień” 
– tel. 516 805 982 
Centrum Terapii Uzależnień 
– tel. 14 622 40 43
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn – Ca-
ritas - tel. 14 622 39 78
Telefon zaufania – Stowarzyszenia 
„Arka” – tel. 14 621 01 91
Świetlice środowiskowe – Caritas – 
14 631 73 20
Świetlice środowiskowe – Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich – 
14 621 95 67
Świetlica środowiskowa – Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci – 14 655 95 40
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Kontynuując te-
mat zieleni w  mie-
ście chcemy przypo-

mnieć zasady i  uwarunko-
wania występujące przy wy-
cinaniu drzew i krzewów. 

Pomimo niezmierzo-
nych korzyści, jakie człowiek 
czerpie z  obcowania z  przy-
rodą, ze współegzystowania 
z  drzewami i  krzewami, opi-
sanych w pierwszej części ar-
tykułu, zdarzają się przypad-
ki, że drzewo czy krzew mu-
szą być wycięte. 

W  mieście częściej niż 
na terenach niezurbanizo-
wanych zachodzą okoliczno-
ści, które sprawiają, że posia-
dacze nieruchomości, na któ-
rej znajduje się zieleń zwraca-
ją się do urzędu o wydanie ze-
zwolenia na jej usuniecie (np. 
gdy drzewa lub krzewy są ob-
umarłe lub zamierające, sta-
nowią zagrożenie bezpie-
czeństwa ludzi lub mienia, ro-
sną nad gazociągami, wodo-
ciągami czy na innym pod-
ziemnym uzbrojeniu terenu). 
W tej części poradnika znajdą 
się informacje dotyczące wy-
dawania zezwoleń na usuniecie zieleni. 

Właściciel (posiadacz) nieruchomo-
ści, który zamierza wyciąć rosnące na niej 
drzewo lub krzew o  wieku przekraczają-
cym 10 lat jest zobowiązany uzyskać ze-
zwolenie na jego usunięcie. W  tym celu 
należy złożyć wniosek, który powinien 
zawierać: imię, nazwisko i  adres albo na-
zwę i siedzibę posiadacza i właściciela nie-
ruchomości; tytuł prawny władania nie-
ruchomością; nazwę gatunku drzewa lub 
krzewu; obwód pnia drzewa mierzonego 
na wysokości 130 cm [cm]; wielkość po-
wierzchni, z której zostaną usunięte krze-
wy [m2]; przeznaczenie terenu, na któ-
rym rośnie drzewo lub krzew; przyczy-
nę i termin zamierzonego usunięcia drze-
wa lub krzewu oraz rysunek (lub mapkę) 
określające usytuowanie drzewa lub krze-
wu w  stosunku do granic nieruchomości 
i obiektów budowlanych istniejących lub 
budowanych na tej nieruchomości. Jeżeli 
posiadacz nieruchomości nie jest jej wła-
ścicielem, do wniosku dołącza się zgo-
dę właściciela. Zgoda właściciela nieru-
chomości nie jest wymagana w przypad-
ku wniosku złożonego przez użytkowni-

ka wieczystego nie-
ruchomości. Wniosek 
o  wydanie zezwolenia 
na usuniecie drzewa 
(krzewu) może rów-
nież złożyć właściciel 
urządzeń służących 
do doprowadzania lub 
odprowadzania pły-
nów, pary, gazu, ener-
gii elektrycznej oraz in-
nych podobnych urzą-
dzeń nie należących do części składowych 
nieruchomości. 

Wydanie zezwolenia może być uza-
leżnione od przesadzenia drzew lub 
krzewów w  miejsce wskazane przez wy-
dającego zezwolenie albo zastąpienia ich 
innymi drzewami lub krzewami, w liczbie 
nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew 
lub krzewów. Wnioskodawca ma obowią-
zek zgłoszenia wykonanych nasadzeń do 
Urzędu Miasta Tarnowa w  terminie okre-
ślonym w zezwoleniu. 

Formularze ułatwiające wypełnienie 
wniosku o zezwolenie na usuniecie drzew 
lub krzewów można otrzymać w Wydziale 

Ochrony Środowiska Urzę-
du Miasta Tarnowa przy ul. 
Nowej 4 (pok. 322). Są tak-
że dostępne na stronie in-
ternetowej www.tarnow.pl 
(BIP - zakładka „jak załatwić 
sprawę w urzędzie”). Warto 
też zauważyć, że zezwole-
nia na usunięcie drzew lub 
krzewów z  terenu nieru-
chomości wpisanej do re-
jestru zabytków wydaje 
wojewódzki konserwator 
zabytków (z  wnioskiem 
należy zwrócić się do Woje-
wódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków Delegatura 
w  Tarnowie, ul. Konarskie-
go 15). 

Pamiętajmy jednak 
o tym, że usunięcie drzewa 
to ostateczność, bo prze-
cież należy dbać o przy-

rodę, chronić drzewa 
i krzewy, gdyż stanowią 
one cenny element zie-
leni, szczególnie w mie-
ście. Jeśli drzewa cho-
rują, to starajmy się naj-
pierw poddać je zabie-
gom, które mogą zli-
kwidować patogen, 
a  dopiero później, jeśli 
zabiegi nie przyniosą 
skutku, można wystą-
pić z  wnioskiem o  ze-
zwolenie na ich usunię-
cie. Pamiętajmy rów-
nież, iż drzewa rosną 
długo, więc choć posa-
dzimy w  zamian nowe 
to upłynie sporo czasu 
zanim osiągną dorod-

ne rozmiary. 
Chrońmy także starodrzew miejski, 

gdyż drzewa choć stare wcale nie muszą 
stanowić zagrożenia bezpieczeństwa, gdy 
są nadzorowane i odpowiednio pielęgno-
wane. Ich rola jest bezsprzecznie bardzo 
pozytywna. Są miejscem, w którym prze-
bywają liczne owady, ptaki i ssaki, przez co 
biorą udział w kształtowaniu różnorodno-
ści biologicznej ekosystemów miejskich. 

W sprawach usuwania drzew i krze-
wów, wyjaśniania wątpliwości z tym zwią-
zanych, można kontaktować się z Wydzia-
łem Ochrony Środowiska magistratu przy 
ul. Nowej 4 pok. 322, tel. 14 6882 865. 

Pielęgnacja zieleni (część II)
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W tym roku po raz kolejny ruszy-
ła w Tarnowie kampania eko-
logiczna „Zbiórka leków nie-

użytecznych” zainicjowana przez Urząd 
Miasta Tarnowa.

Akcja została rozpoczęta w 2001 roku 
jako działanie na rzecz kształtowania świa-
domości ekologicznej mieszkańców nasze-
go miasta. Ma przypominać o potrzebie se-
gregacji odpadów komunalnych - szczegól-
nie tych wymagających specjalistycznego 
unieszkodliwiania (innego niż składowanie). 

Dzięki współpracy z aptekami oraz Ma-
łopolską Kolumną Transportu Sanitarnego  
w Tarnowie odbierającą i utylizującą te nie-
bezpieczne odpady w sposób nie zagraża-
jący środowisku i zdrowiu ludzi, każdy tar-
nowianin może bezpłatnie zostawić prze-
terminowane, niepotrzebne leki w specjal-
nie do tego przeznaczonych pojemnikach 

znajdujących się w  15 aptekach (w  tym 
roku zbiórkę rozszerzono o kolejne dwie). 

Zbiórka leków sprawia, że chronimy 
środowisko przed zatruwaniem oraz przy-
czynia się do podniesienia świadomości 
ekologicznej mieszkańców i  uczy właści-
wego postępowania z odpadami niebez-
piecznymi. W  zeszłym roku (2013) zebra-
no i unieszkodliwiono rekordową ilość - aż 
1450 kg leków, dla porównania w roku 2012 
było to 995 kg.

Zachęcamy mieszkańców naszego 
miasta do zrobienia przeglądów domo-
wych apteczek i  wysegregowania leków, 
które już nie będą potrzebne (przetermi-
nowanych, nieużywanych). Nie należy wy-
rzucać ich do kosza – dla dobra środowiska 
i naszego zdrowia warto wybrać się do jed-
nej z 15 wymienionych poniżej aptek i zo-
stawić tam niepotrzebne medykamenty. 

Pielęgnacja zieleni (część II)

Leki możemy oddawać 
w następujących miejscach: 
1. Apteka „SŁONECZNA” os. XXV Lecia, 33-100 Tarnów 
2. Apteka „ESKULAP” ul. Czerwonych Klonów 4, 33-100 Tarnów 
3. Apteka ul. Krakowska 1, 33-100 Tarnów 
4. Apteka „LIBER” ul. Krakowska 34, 33-100 Tarnów 
5. Apteka ul. Lwowska 14, 33-100 Tarnów 
6. Apteka „ARONIA” ul. Marii Panny 2, 33-100 Tarnów 
7. Apteka „Pod Opatrznością” ul. Pułaskiego 91, 33-100 Tarnów 

8. Apteka „Pod Koroną” ul. Krakowska 15, 33-100 Tarnów 
9. „Ziko Apteka” ul. Wałowa 2, 33-100 Tarnów 
10. Apteka „Twoje leki” ul. Urszulańska 7, 33-100 Tarnów 
11. Apteka „Jasna” ul. Jasna 71, 33-100 Tarnów 
12. Apteka „Pod Eukaliptusem” ul. Zarzyckiego 23/1A, 33-101 
Tarnów 
13. Apteka „Trzy Korony” ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów 
14. Apteka „M&M” s.c. ul. Bema 5 , 33-100 Tarnów
15. Apteka „Stokrotka” ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów

Niepotrzebne leki oddaj do apteki

Zgaśmy światło na godzinę
Od 8 lat w wielu miastach na całym 

świecie odbywa się akcja ekolo-
giczna „Godzina dla Ziemi WWF”, 

w ramach której ludzie gaszą światło na 
symboliczną godzinę, wyrażając tym swo-
je zaangażowanie i troskę o losy naszej 
planety. Celem akcji jest demonstracja 
globalnej solidarności w obliczu zagro-
żeń i problemów środowiskowych na 
Ziemi, które dotyczą nas wszystkich. 

Podczas „Godziny dla Ziemi 
WWF” wygaszane jest oświetle-
nie najbardziej charakterystycz-
nych budynków na całym świecie, 
m.in.: Wieży Eiffla w Paryżu, Opery  
w  Sydney, Bramy Brandenburskiej 
w  Niemczech, piramid w  Egipcie, 
Stadionu Narodowego, Pałacu Kul-
tury i Nauki oraz Zamku Królewskie-
go w Warszawie, Sukiennic i Kopca Ko-
ściuszki w Krakowie czy też „Spodka” w Ka-
towicach. Podobnie jak w ubiegłym roku 
akcja odbywa się pod hasłem „Zgaś świa-
tło. Włącz się do zmian”. 

W Polsce do akcji oficjalnie przyłączy-
ło się ponad 60 miast. Poprzez stronę in-
ternetową www.godzinadlaziemi.pl Pola-

cy mogą deklarować chęć uczestnictwa 
w akcji. Do tej pory zebrano ponad 65 tys. 
deklaracji. 

Zachęcamy mieszkańców naszego 
miasta do poparcia akcji „Godzina dla Zie-
mi WWF” i wygaszenia na 60 minut świateł 

w  sobotę 29 marca o  godzinie 20.30, 
a tym samym do propagowania postaw 

proekologicznych. 
Nawiązując do słów Antho-

ny’ego De Mello „Nie proś świata 
by się zmienił – to Ty zmień się 
pierwszy”, wyrażamy nadzie-
ję, że ta symboliczna godzi-
na będzie pozytywnym bodź-
cem do wprowadzania przez 

nas samych zmian związanych 
z ochroną naturalnych zasobów 

Ziemi. Pamiętajmy, że ochrona 
środowiska to przede wszystkim 

zmiana naszych codziennych nawy-
ków i  przyzwyczajeń, gdyż to właśnie 

one mają kluczowe znaczenie dla sta-
nu środowiska.  
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W  niezwykle miłej atmosferze 
upłynęły tegoroczne Walentynki dla 
słuchaczy Tarnowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Spotkanie umili-
li młodzi tarnowscy artyści – Natalia 
„Nej” Tryba i Paweł Szkotak.

Spotkanie walentynkowe, które od-
było się 14 lutego zatytułowane było „Mi-
łosne Draperie”. Nazwa ta z jednej strony 
nawiązuje do Dnia Zakochanych, z dru-
giej do tytułu tomu wierszy autorstwa 
tarnowskiej poetki, Natalii „Nej” Tryby, 
która wraz z Pawłem Szkotakiem - mu-
zykiem z wykształcenia i malarzem z pa-

sji, uświetniła tegoroczne Walentynki. 
Artystka zaprezentowała słuchaczom 
wybrane wiersze swojego autorstwa 
oraz poetów zrzeszonych w ogólnopol-
skiej Grupie Literycznej „Na Krechę”. Na 
pianinie utwory m. in. Fryderyka Cho-
pina i  Franciszka Liszta wykonywał Pa-
weł Szkotak, który oprócz tego przygo-
tował wystawę swoich prac malarskich, 
z których część inspirowana jest wiersza-
mi Natalii. Słuchaczom bardzo podobała 
się formuła spotkania, bogata w różne ro-
dzaje sztuki oraz energia i pasja młodych 
tarnowskich artystów. 

Na zakończenie każdy z  uczestni-
ków mógł zabrać sobie kilka pocztówek 
z wybranymi wierszami. Pocztówki zosta-
ły przygotowane w ramach akcji „Walen-
tynki na krechę” przez Joannę Kulhawik 
i Łucję Dudzińską. 

Są one kompilacją wierszy, obrazów, 
zdjęć, grafik, rysunków członków Grupy 
Literycznej Na Krechę i zaprzyjaźnionych 
artystów. Wykorzystano prace Kornelii 
Chojnackiej, Mariusza Partyki, Krzysz-
tofa Schodowskiego, Marka Koneckie-
go i Arbena Brahimaj.

4 marca
godz. 13.00 - seminarium - warsztaty z EKO 
nawyków (segregacja, zakup sprzętu AGD 
i użytkowanie)
godz. 14.00 - seminarium religioznawcze
miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14
5 marca
godz. 13.00, 14.30 i 16.00 - wykład: Jadwi-
ga Andegaweńska i jej wpływ na dzieje 
Polski i Litwy
miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14
7 marca
godz. 16.00 - Muzealny Salon III Wieku - 
Czytanie Wszechświata ks. Michała Hellera 
miejsce: Muzeum Okręgowe, Rynek 3
11 marca
godz. 13.00 - seminarium etnograficzne - 
Hucułów ucztowanie na grobach
miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14
11.03.2014 
godz. 14.00 Seminarium muzyczne „Spo-
tkanie z operetką”

12 marca
godz. 13.00, 14.30 i 16.00 - wykład: Poznaj 
Małopolskę. Zamki - Dębno koło Tarnowa, 
Tropsztyn, Niedzica, Krościenko
miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14
13 marca
godz. 16.00 - Muzealny Salon III Wieku - 
Chiny jakich nie znałem
miejsce: Muzeum Okręgowe, Rynek 3
18 marca
godz. 13.00 – seminarium z historii ko-
ścioła
miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14
19 marca
godz. 13.00, 14.30 i 16.00 - wykład: Ob-
raz działań na frontach I Wojny Światowej
miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14
21 marca 
godz. 8.00 – wyjazd do basenów mineral-
nych w Solcu-Zdroju
godz. 16.00 - Muzealny Salon III Wieku - 
Czytanie Wszechświata ks. Michała Hellera

miejsce: Muzeum Okręgowe, Rynek 3
25 marca
wycieczka –Dębno-zamek, Nowy Wiśnicz-
zamek, Lipnica Murowana
godz. 13.00 – seminarium literackie - 
Odejść w tło - Kazimiera Iłłakowiczówna
miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14
28 marca 
godz. 13.00 – wykład - spotkanie z Po-
słanką do Parlamentu Europejskiego 
Różą Thun
miejsce: Teatr im. L. Solskiego

Ponadto uniwersytet zaprasza na warsz-
taty muzyczne, teatralne, malarskie i ta-
neczne oraz kursy języka angielskiego, 
niemieckiego i komputerowe. 

W programie znajdują się również cotygo-
dniowe wycieczki piesze klubu turystyki 
pieszej Łaziki. Szczegóły na stronie inter-
netowej www.utw.zso@tarnow.pl.

Klub zaprasza seniorów do aktywne-
go spędzania czasu w marcu: 

I i III poniedziałek miesiąca od 16.00 
do 18.00 - warsztaty fotograficzne – Mar-
got Agencja Fotograficzna, ul. Józefa Pił-
sudskiego 20

W każdy wtorek miesiąca - zajęcia fit-
ness, dwie grupy trudności - poziom pod-
stawowy od 16.20 do 17.10. Poziom za-
awansowany od 17.10 do 18.00. Sala gim-
nastyczna / budynek Przedszkola nr 32

W każdy wtorek i piątek miesiąca 
od 14.30 - integracja międzypokolenio-

wa - czytanie bajek przedszkolakom. Bu-
dynek Przedszkola nr 32

W każdy czwartek od 16.00-18.00 - 
spotkania społeczności członków Klubu. 
Zapisy nowych członków. Budynek Przed-
szkola nr 32

W II i IV środę miesiąca - warszta-
ty „Bezpieczny Senior”. Budynek Przed-
szkola nr 32

Ostatni czwartek miesiąca - warsztaty 
decoupage. Sala Klubu / Budynek Przed-
szkola nr 32

W każdy piątek - wyjścia na krytą pły-
walnie. TOSIR, ul. Piłsudskiego 30

Ponadto w ramach prowadzonych 
warsztatów „Spotkania z kulturą” - przy-
najmniej raz w miesiącu wyjścia na cieka-
we spektakle teatralne i projekcie filmowe 
spotkania z ciekawymi ludźmi.

Klub mieści się w budynku Przed-
szkola Publicznego nr. 32 przy ul. Długiej 
23a. Telefon kontaktowy: Jakub Słowik – 
516 805 982. Szczegółowe i zawsze aktu-
alne informacje znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.senior.org.pl/tarnow.
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Wspomnienie „Miłosnych Draperii”

Klub Seniora „Kolorowa Jesień”
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Ruszyły przygotowania do orga-
nizacji letniego wypoczynku dla 
tarnowskich dzieci. Już można je 

zapisywać na półkolonie, które organi-
zowane będą w ramach miejskiego pro-
gramu „Lato w Mieście – Bezpieczne Wa-
kacje Tarnów 2014”. 

W  programie przewidziano m.in. za-
jęcia na krytej i  otwartej pływalni, wspi-
naczkę sportową, tenis ziemny, gry i zaba-
wy rekreacyjne w „Wakacyjnej Olimpiadzie 
Sportowej”, wycieczki krajoznawcze, a tak-
że zajęcia plastyczne oraz zabawy i konkur-
sy edukacyjne. Zapewniona zostanie rów-
nież opieka w  godz. 7.00 – 16.00, drugie 
śniadanie, obiad oraz podwieczorek. - Tak 
bogata oferta możliwa się m.in. dzięki temu, 
że miasto przeznaczy na organizację półko-
lonii ok.  150 tys. złotych. To około 30 tys. wię-
cej niż rok temu. - mówi zastępca prezyden-
ta Krystyna Latała.

W zajęciach mogą brać udział ucznio-
wie z  tarnowskich szkół podstawowych 

i  gimnazjalnych. Zapisy, prowadzone 
w szkołach organizujących półkolonie, po-
trwają do 30 maja. Odpłatność za turnus od 

jednego dziecka wynosi 110 zł. Dla posia-
daczy Karty Tarnowskiej Rodziny organiza-
torzy przygotowali 10% zniżki.

To już pewne. Karpacki Wyścig Ku-
rierów – jeden z  największych 
w  Europie szosowych wyścigów 

kolarskich dla młodzieżowców zakończy 
się w Tarnowie. Udział w nim wezmą ko-
larze z czterech kontynentów, a na star-
cie stanie 40 drużyn, czyli w sumie na-
wet 200 zawodników.

Wyścig zostanie rozegrany pomiędzy 
29 kwietnia a 4 maja na terenie czterech 
państw Grupy Wyszehradzkiej. Wystartu-
je z Veszprem na Węgrzech. Następnie za-
wodnicy przejadą przez Słowację, Czechy, 
aby na końcu dotrzeć do Polski.

- Pierwszy Wyścig Kurierów wystartował 
w roku 1975 z Tarnowa i od początku był po-
święcony pamięci bohaterskich kurierów Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Rozgrywany 
był terenie Polski i Czechosłowacji, a później 
i Węgier. Wychowały się na nim na całe poko-

lenia czołowych zawodników polskich, cze-
skich i słowackich oraz z innych krajów euro-
pejskich. Do tej tradycji nawiązujemy i chce-
my ją kontynuować – mówi dyrektor wyści-
gu Tomasz Wójcik.

Wyścig został reaktywowany w 2009 
roku. W tym roku jest specjalnym patronem 
będzie postać legendarnego kuriera Jana 

Karskiego, którego rok zgodnie z uchwa-
łą Sejmu RP obchodzimy. 

Zawody będą objęte honorowymi pa-
tronatami przez Ministrów Spraw Zagra-
nicznych Grupy Wyszehradzkiej. Polscy 
sponsorzy, to Totalizator Sportowy, Tauron 
PE, PGNiG oraz GAZ-System, a słowaccy Ti-
pos (loteria) i Janom (energia odnawialna).

Organizator Adres Nr telefonu

Szkoła Podstawowa nr 10 Tarnów, ul. Niedomicka 20 14 626 69 58

Szkoła Podstawowa nr 17 Tarnów, ul. Norwida 22 14 633 03 46

ZSO Nr 5-SP nr 1 Tarnów, ul. Reymonta 30 14 636 37 40

Szkoła Podstawowa nr 14 Tarnów, ul. Krzyska 118 14 625 10 14

Szkoła Podstawowa nr 8 Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami 5 14 621 19 00

Zespół Szkół Sportowych Tarnów, ul. Zbylitowska 7 14 633 15 17

Szkoła Podstawowa nr 18 Tarnów, ul. 3 Maja 10 14 636 05 60

Szkoła Podstawowa nr 9 Tarnów, ul. Dąbrowskiej 6 14 690 81 10

Szkoła Podstawowa nr 5 Tarnów, ul. Skowronków 8 14 621 22 60

ZSO nr 4 – Szkoła Podstawo-
wa Nr 23 

Tarnów, Os. Legionów H. Dąbrow-
skiego 16 14 622 32 21

Zbliża się Wyścig Kurierów

Wyścig znajduje się na stałe w kalendarzu 
imprez Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) 
z klasą 2.2U, co oznacza, że startują w nim tzw. 
„nadzieje olimpijskie”, czyli zawodnicy w  wie-
ku 19-22 lat (U-23) z reprezentacji narodowych, 
regionalnych grup zawodowych i  klubów spor-
towych.

Tuż po feriach – pomyśl o wakacjach 
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