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Jakub Ochnio został laure-
atem I  nagrody w  konkursie BZ 
WBK Press Foto za cykl zdjęć wy-
konanych podczas marszów nie-
podległości w latach 2011 i 2013. 
Tarnowianin wygrał w  kategorii 
„Wydarzenia”, uznawanej za naj-
trudniejszą i zarazem najbardziej 
prestiżową.

BZ WBK Press Foto to jeden 
z dwóch najważniejszych konkursów polskiej fotografii prasowej. 
Od 10 lat biorą w nim udział jedynie profesjonaliści pracujący dla 
redakcji, agencji oraz jako freelancerzy. Ochnio, jest jedynym tar-
nowianinem w czołówce polskich fotoreporterów obecnych na 
Grand Press Photo czy BZ WBK Press Foto. 

Urodził się w 1990 r. Jest członkiem Związku Polskich Artystów 
Fotografików, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz Kolektywu Fotografów AFTERIMAGE. Jak sam przyzna-
je, w centrum jego zainteresowania leży człowiek w ujęciu doku-
mentalnym i reportażowym. 

Ochnio to także zdobywca tytułu Artiste FIAP (AFIAP) nada-
nego przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej. Do-
tychczas jego prace były publikowane na blisko 130 wystawach 
w Polsce, Macedonii, Serbii, Słowenii, Turcji, Chorwacji, Litwie, Czar-
nogórze, Argentynie, Francji, Hiszpanii i USA. 

Jest również finalistą The Circle of Life (Vilnus Photo Circle). 
Otrzymał ponad 60 nagród w  krajowych i  międzynarodowych 
konkursach w tym tzw. Oscara fotografii - 2. nagrodę na Interna-
tional Photography Awards.

Studiuje etnologię, socjologię oraz dziennikarstwo i komu-
nikację społeczną. Jest trzykrotnym stypendystą Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego oraz pracownikiem Katedry Mediów, 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ w Rzeszowie.

Witold Szczypiński został 
dyrektorem generalnym tar-
nowskiej fabryki. Od teraz bę-
dzie bezpośrednio zarządzał 
zakładami w  Mościcach. Jed-
nocześnie dalej będzie peł-
nił funkcję wiceprezesa Gru-
py Azoty.

Jak informuje spółka, do 
kompetencji dyrektora należą   

m.in. inicjowanie i koordynowanie działań związanych z bieżącym 
zarządzaniem Grupą Azoty, zarządzanie procesami produkcyjny-
mi, a także inicjowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych.

Nowy dyrektor związany jest z tarnowskimi Azotami od 35 
lat. Karierę zaczynał w 1979 r. Był kolejno mistrzem produkcji, sa-
modzielnym technologiem i specjalistą technologiem w Zakładzie 
Syntezy. W 1987 r. został kierownikiem Wydziału Krzemu w Zakła-
dzie Syntezy, a cztery lata później kierownikiem samego zakładu.

W latach 1999 - 2001 pełnił funkcje dyrektora Centrum Two-
rzyw Sztucznych, a w latach 2002 - 2007 był dyrektorem ds. Tech-
nicznych i Rozwoju. W 2007 roku został członkiem zarządu mościc-
kiej fabryki. Od 6 lat jest wiceprezesem zarządu, najpierw  Zakła-
dów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, a obecnie Grupy Azoty.

Ukończył Politechnikę Śląską na Wydziale Organizacji Produk-
cji. Były to studia w zakresie organizacji i zarządzania przemysłem 
(specjalizacja przemysł chemiczny).

- Gratuluję wyboru na tak ważne dla tarnowskiej fabryki sta-
nowisko. Tarnowskie Azoty będą zarządzane bezpośrednio przez 
fachowca, który doskonale zna ten zakład. To duża szansa rozwojo-
wa dla samej fabryki i dla Tarnowa. Azoty to przecież najważniejszy 
mecenas sportu i kultury w regionie, a także największy pracodaw-
ca i płatnik podatków lokalnych – mówi zastępca prezydenta Hen-
ryk Słomka-Narożański.

Święto tarnowskich żaków zatacza coraz szersze kręgi. 
Z roku na rok uczestniczy w nim coraz więcej studentów 
i mieszkańców Tarnowa. Imprezy masowe w ramach tego 
wydarzenia gromadzą kilka tysięcy osób. Wzrost znacze-
nia Juwenaliów na kulturalnej mapie Tarnowa nie byłby 
możliwy, gdyby nie mocna ekipa organizatorów.

Corocznie w mieście są one organizowane przez Samorząd 
Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, który w tym 
roku wspierany jest przez Stowarzyszenie „Projekt Tarnów”. 

W  organizację juwenaliów zaangażowanych jest ponad 40 
osób. To wolontariusze z największej tarnowskiej uczelni. Koor-
dynatorem całego przedsięwzięcia jest szef samorządu studen-
tów PWSZ Arkadiusz Michalik. - Udało się nam zebrać ludzi ser-
cem i pasją zaangażowanych w Juwenalia. Wspólnymi siłami zapla-
nowaliśmy dużo atrakcji dla mieszkańców - mówi. 

Same Juwenalia  były poprzedzo-
ne przeglądem muzycznym, podczas 
którego wyłoniony został zespół, który 
będzie miał możliwość zaprezentowa-
nia się szerokiej publiczności. – Chce-
my promować lokalnych artystów, ale 
nie zabraknie też gwiazd, które słyszymy 
na listach przebojów. Dokładamy starań, aby po raz pierwszy Juwe-
nalia trwały do północy - dodaje Arkadiusz Michalik.

Obecny Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Stu-
dentów pełni tę funkcję od maja 2013. W samorządzie studentów 
działa od 2010 roku.  Jest absolwentem V LO w Tarnowie. Na Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej studiuje administrację pu-
bliczną. Pisze prace licencjacką pod tytułem „Prawo organizacji 
non profit”. Interesuje się tematyką Unii Europejskiej i socjologią. 

Witold Szczypiński

Generalny w Azotach
Jakub Ochnio

Mistrz fotografii

Arkadiusz Michalik 

Będzie się działo

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
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W  tarnowskim ratuszu kilku-
nastu przedstawicieli samo-
rządów, biznesu i  ośrodków 

akademickich podpisało list intencyjny 
w sprawie zrównoważenia energetycz-
nego aglomeracji tarnowskiej. - Szuka-
my mądrych rozwiązań dla Tarnowa i Ma-
łopolski. Ten region przoduje w realizacji 
polityki energooszczędności i także pod 
tym względem może się jeszcze bardziej 
wyróżniać – mówi wicemarszałek Roman 
Ciepiela, inicjator porozumienia. 

Jego celem jest umożliwienie rozwoju 
aglomeracji poprzez wspieranie kształcenia 
na poziomie zawodowym i wyższym w ob-
szarze budownictwa energooszczędnego, 
ochronę zasobów naturalnych, inteligentne 
zarządzanie systemami cieplnymi i energe-
tycznymi, produkcję materiałów i urządzeń 
energooszczędnych czy też optymalne wy-
korzystanie odnawialnych źródeł energii. 

- Gwarantami powodzenia przedsię-
wzięcia są m.in. największa uczelnia regio-
nu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 
Grupa Azoty, Zakłady Mechaniczne Tarnów 
czy działająca w Wierzchosławicach, pierw-
sza w Polsce farma fotowoltaiczna – dodaje 
marszałek Ciepiela. 

Partnerami porozumienia są Woje-
wództwo Małopolskie, Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, miasto Tarnów, Gmi-
na Wierzchosławice, Politechnika Krakow-
ska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa w Tarnowie, Tauron Polska Energia, 

MPEC w Tarnowie, 
Tarnowska Agen-
cja Rozwoju Regio-
nalnego, Leier, Tar-
nowskie Towarzy-
stwo Budownic-
twa Społecznego, 
Tarnowski Klaster 
Przemysłowy i  Za-
kłady Mechanicz-
ne Tarnów.

Partnerzy za-
dek larowal i ,  że 
b ę d ą  d ą ż yć  d o 
współpracy w  za-
kresie m.in. umie-
jętnego korzystania 
z  zasobów natural-
nych i energii, dbałości o rozwój zaangażo-
wanych instytucji oraz podmiotów publicz-
nych, naukowych i gospodarczych. 

Dobrym przykładem lokalnego przed-
siębiorstwa, które już w praktyce realizuje 
założenia zawarte w podpisanym porozu-
mieniu są Zakłady Mechaniczne. - Zakłady 
uwzględniają wymagania energooszczęd-
ności w procesie projektowania nowych wy-
robów. Efektywność energetyczna jest jed-
nym z głównych elementów nowoczesnych 
konstrukcji przemysłu obronnego. Dlatego 
w  rozwiązaniach stosowane są elementy 
oświetlenia półprzewodnikowego, wysoko-
sprawne silniki BLDC czy bezpieczne dla śro-
dowiska akumulatory żelowe – mówi prezes 
Krzysztof Jagiełło. 

Jak podkreśla zastępca prezyden-
ta Tarnowa Henryk Słomka-Narożański, 
także Tarnów od wielu lat prowadzi działa-
nia zmierzające do poprawy efektywności 
energetycznej m.in. oświetlenia ulicznego.  

– Jego modernizację rozpoczęliśmy już 
w 1996 toku. Skutkiem była 50-procentowa 
redukcja mocy zainstalowanej. Moderniza-
cja ta polegała na wymianie wyeksploato-
wanych opraw z rtęciowymi źródłami świa-
tła na bardziej przyjazne środowisku oprawy 
z wysokoprężnymi lampami sodowymi oraz 
zastąpieniu sterowania czujnikami zmierz-
chowymi na sterowanie zegarami astrono-
micznymi – mówi wiceprezydent.

Dodatkowo w ubiegłym roku Tarnów 
podpisał umowę intencyjną o przystąpie-
niu do projektu Led Pack. Ma on na celu 
modernizację oświetlenia ulicznego oraz 
oświetlenia wewnętrznego budynków 
miejskich z  wykorzystaniem technologii 
LED. Zakładany efekt końcowy ma przy-
nieść co najmniej 50-procentowe zmniej-
szenie zużycia energii elektrycznej. 

Tarnów pionierem 
w energooszczędności

Porozumienie podpisują zastepca przydenta Tarnowa Henryk Słomka- 
Narożański i wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela

Od kilku lat w obiektach stano-
wiących własność miasta wprowa-
dzany jest system sterowania astro-
nomicznego z telemetrią, umożliwia-
jący zdalny nadzór pracy urządzeń. 
Dla obiektów o większej mocy mon-
towane są również reduktory mocy, 
pozwalające na obniżenie napięcia 
w  godzinach nocnych, co przynosi 
oszczędności od 30 do 40 procent. 
Obecnie system redukcji mocy za-
montowany jest w 15 lokalizacjach.
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Wraz z nadejściem wiosny przy-
szedł czas na generalne sprzą-
tanie miasta. Miejskie służby 

i wyłonione w przetargach firmy już roz-
poczęły prace porządkowe i przeglądy 
miejskiej infrastruktury. Systematycz-
nie usuwane są pozostałości piasku, dzi-
kie wysypiska śmieci, grabione są traw-
niki i zieleńce, trwają nasadzenia drzew. 

Kolorowo na trawnikach

Wiosenny wygląd zyskują trawni-
ki i place. Pod koniec kwietnia przed Po-

mnikiem Nieznanego Żołnierza posadzo-
no kwiaty begonii jednorocznej. Kolejne 
nasadzenia rozpoczną się po 15 maja. 
Pojawią się mi. in. pelargonie, bratki, la-
wenda wąskolistna, aksamitka rozpierz-
chła i starzec popielny. W rezultacie par-
ki, skwery i ulice przyozdobi ponad 45 ty-
sięcy kwiatów.

Wszystkie trawniki są koszone i grabio-
ne na bieżąco, a trawa wywożona. Utrzyma-
niem miejskich terenów zielonych zajmu-
ją się firmy Dom-Mat, Dozorbud i Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych.

– Warto także wspomnieć o  utrzyma-
niu prywatnych trawników. Wszystkie odpa-
dy zielone z terenów posesji można za darmo 

oddać na wysypisku śmieci przy ul. Cmentar-
nej. Palenie ognisk i traw jest kategorycznie 
zabronione – przypomina zastępca dyrek-
tora Wydziału Usług Ogólnomiejskich Ste-
fan Piotrowski.

Dbając o czystość 

W tym roku miasto zakupi ponad 30 
nowych betonowych koszy na śmieci. Zo-
staną ustawione na najczęściej odwiedza-
nych przez mieszkańców terenach zielo-
nych. Większość z nich zastąpi stare i zuży-
te kosze metalowe. 

Nie zapomniano także o  ławkach na 
miejskich placach i skwerach. W miarę po-
trzeb są one malowane, a tam gdzie istnieje 

Wiosenny lifting Tarnowa

Urząd Miasta i  tarnowska Straż 
Miejska wspólnie z radami osiedli 
i spółdzielniami mieszkaniowymi 

od kilku lat organizują akcje informacyjne 
dotyczące obowiązków spoczywających 
na właścicielach psów. Chodzi zwłaszcza 
o konieczność sprzątania nieczystości po-
zostawianych przez czworonogi.

- Problem dotyczy nie tylko Tarnowa. 
To sprawa ogólnopolska i  w  dużej mierze 
jest spowodowana brakiem nawyku dbania 
o czystość przez mieszkańców w swoim bez-
pośrednim otoczeniu. Właściciele psów czę-
sto zapominają, że pies to nie tylko radość 
z posiadania przyjaciela, ale także związane 
z tym obowiązki – mówi komendant straży 
Miejskiej Tadeusz Pawlik.

W  ramach akcji na tablicach ogło-
szeń spółdzielni i rad osiedli oraz na klat-
kach schodowych bloków mieszkalnych 
rozwieszane są ulotki informujące właści-

cieli zwierząt o ich obowiązkach wynika-
jących z Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Tarnowa.

Dodatkowo na terenie miasta umiesz-
czane są dystrybutory z workami na psie 
odchody, a w lokalnych mediach pojawia-
ją się informacje dotyczące sprzątania po 
psach. Strażnicy miejscy regularnie od-
wiedzają także szkoły i przedszkola, gdzie 
rozmawiają z dziećmi nie tylko na temat 
obowiązków związanych z  posiadaniem 
czworonoga, ale także uczą młodych tar-
nowian jak zachowywać się przy spotka-
niu z obcym psem.

Od 2009 roku Straż Miejska  przepro-
wadza także akcję „Posprzątaj po swoim 
psie”.  Patrole piesze, które działają na te-

Sprzątaj po swoim pupilu 
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taka potrzeba miejskie służby wymieniają 
połamane deski i zużyte elementy. 

Trochę wody dla ochłody

Działają już miejskie fontanny. Zostały 
uruchomione na przełomie kwietnia i maja. 
Ich bieżącym utrzymaniem zajmuje się fir-
ma „Hortar”. 

Pod swoją opieką ma staw wokół Mau-
zoleum gen. Józefa Bema oraz fontanny 
w  Parku Strzeleckim, na ul. Mickiewicza, 
skwerze im. ks. J. Popiełuszki, Rynku, ul. Wa-
łowej i pl. Sienkiewicza. W zakres jej obo-
wiązków wchodzą m.in. kontrola czystości 
wody i sprawności technicznej urządzeń.

Bezpieczne place zabaw

Prace remontowe na miejskich placach 
zabaw prowadzi Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych. Polegają one m.in. na drob-
nych naprawach i  konserwacji urządzeń 
zabawowych, wymianie zniszczonych lub 

zużytych elementów, uzupełnianiu piasku 
pod wyznaczone strefy bezpieczeństwa, 
a  także koszeniu, zamiataniu alejek, usu-
waniu zaśmieceń czy opróżnianiu koszy. 

W  kwietniu we wszystkich piaskow-
nicach został wymieniony piasek, a także 
zniszczone elementy drewniane w  urzą-
dzeniach. Natomiast w planach na najbliż-
szy okres jest malowanie najbardziej znisz-
czonych urządzeń zabawowych.

W  trosce o  bezpieczeństwo dzieci 
miejskie place są także regularnie kontrolo-
wane. Raz w tygodniu, a na najczęściej od-
wiedzanych placach dwa, trzy razy na ty-
dzień, pojawia się pracownik Urzędu Mia-
sta, który sprawdza m.in. czystość oraz stan 
techniczny i zużycie urządzeń. 

– Takie kontrole prowadzimy we wła-
snym zakresie. Natomiast raz na rok spraw-
dza je osoba ze specjalnymi uprawnieniami, 
a raz na 5 lat Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego – mówi dyrektor Piotrowski.

Czyste ulice

Za letnie utrzymanie czystości na tar-
nowskich ulicach odpowiadają Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
oraz firma Trans-Formers Karpatia. 

W  zakres obowiązków firm wchodzą 
m.in. oczyszczanie jezdni, zbiórka nieczy-
stości z poboczy, rowów, żywopłotów i zie-
leńców w pasie drogowym, prace interwen-
cyjne i  zabezpieczenie pasa drogowego, 
w tym likwidacja zagrożeń w ruchu drogo-
wym (np. katastrofy, zanieczyszczenia spo-
wodowane złymi warunkami atmosferycz-
nymi, wypadki drogowe itp.), oczyszczanie 
studzienek kanalizacyjnych oraz usuwanie 
martwych zwierząt. 

Wiosenny lifting Tarnowa

renie całego miasta, w szczególności w re-
jonach m.in. osiedli mieszkaniowych, zwra-
cają szczególną uwagę na wykroczenia 
dotyczące sprzątania po psach i puszcza-
nia ich luzem. 

Jak przyznają jednak sami strażnicy 
egzekwowanie obowiązujących przepisów 
nie jest wcale sprawą prostą. Straż Miejska 
jest formacją umundurowaną i interwencje 
może przeprowadzać tylko w mundurze. 

- Nałożenie mandatu za zanieczyszcze-
nie zieleńca lub chodnika przez psa, może 
nastąpić jedynie wówczas, gdy właściciel 
psa nie usunie odchodów. Większość miesz-
kańców na widok umundurowanego patro-
lu Straży Miejskiej nieczystości sprząta. Nie-
mniej jednak wykorzystując do tego celu 
między innymi monitoring egzekwujemy 
wykroczenia popełniane przez właścicieli 
czworonogów – mówi zastępca komendan-
ta Straży Miejskiej Jacek Pietrus.

W roku 2013  strażnicy wystawili 123 
mandaty karne, a  233 osoby pouczyli. 
W tym roku mandaty otrzymało już prawie 

40 osób. W przypadku przyłapania właści-
ciela na gorącym uczynku kwota do zapła-
ty może wynieść nawet 500 zł.

Sprzątaj po swoim pupilu 
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Przy tarnowskim Zespole 
Szkół Budowlanych po-
wstało laboratorium do 

nauki i  praktycznej realizacji 
technologii budownictwa wy-
soko energooszczędnego (tzw. 
pasywnego). W nowym ośrodku 
prowadzone będą prace nauko-
wo-badawcze oraz zajęcia edu-
kacyjne.

- Dzięki nowemu ośrodkowi mo-
żemy teraz prowadzić w  Tarnowie 
badania oraz pracować na rzecz po-
pularyzacji technologii wysoko ener-
gooszczędnych i  pasywnych wśród 
obecnych i  przyszłych budowlań-
ców. Ważnym elementem inwestycji jest tak-
że część dydaktyczna, gdzie uczniowie mogą 
nabywać umiejętności poszukiwane na rynku 
pracy - mówi dyrektor Ludwik Chruściel.

 „Poligon energooszczędności” to re-
zultat współpracy miasta z  Politechniką 
Krakowską. Wartość inwestycji to prawie 
2,3 mln zł.   Dofinansowanie przekazane 
przez władze województwa z Małopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego 
to 85% tej kwoty. Resztę dołożyło miasto.

- Dzięki zaangażowaniu politechni-
ki, województwa i wicemarszałka Romana 
Ciepieli, szkoły oraz samego miasta mamy 
w  Tarnowie kolejną placówkę badawczą, 
w której będą prowadzone badania nad naj-
nowocześniejszymi technologiami. To tak-
że ważna inwestycja w miejską oświatę oraz 
ogromna szansa dla młodzieży na zdobywa-

nie praktycznych umiejętności – nie ukrywa 
zadowolenia zastępca prezydenta Krysty-
na Latała.

Nowoczesny budynek „Poligonu Ener-
gooszczędności” powstał na terenie Ze-

społu Szkół Budowlanych 
przy ulicy Siewnej. Został 
także kompleksowo wy-
posażony.

Zakupiono m.in zesta-
wy komputerowe z opro-
gramowaniem specjali-
stycznym i multimedialne 
wyposażenie sali audio-
wizualnej, zestaw do ba-
dań, montażu i  demon-
stracji systemów odnawial-
nych źródeł energii, zinte-
growane opomiarowanie 
badawczo-demonstracyj-
ne, zestaw do monitorin-

gu komfortu termicznego, zestaw przeno-
śnych przyrządów pomiarowych (w  tym 
kamerę termowizyjną), zestaw do badania 
szczelności powietrznej budynków, przeno-
śny miernik do diagnostyki cieplnej budyn-
ków oraz  system badawczy wentylacji z od-
zyskiem ciepła. 

W skład kompleksu wchodzą m.in. hala 
ćwiczeniowa z podziałem na boksy szko-
leniowe dedykowane technikom ogólno-
budowlanym i  instalatorskim oraz zaple-
cze biurowo socjalne i sala audiowizualna. 

W  uroczystym otwarciu placówki 
udział wzięli wicemarszałek województwa 
małopolskiego Roman Ciepiela, rektor Po-
litechniki Krakowskiej Kazimierz Furtak, 
dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Lu-
dwik Chruściel oraz zastępca prezydenta 
Tarnowa Krystyna Latała.

Poligon w Budowlance 

Około 700 tysięcy złotych wyda 
w  tym roku miasto na inwe-
stycje w tarnowskich parkach. 

Najwięcej, bo aż ponad pół miliona zło-
tych ma kosztować przebudowa stawu 
w Parku Piaskówka. Mniejsze prace zo-
staną przeprowadzone także w  par-
kach Sanguszków i Legionów. 

Prace związane z  rewitalizacją tego 
fragmentu Piaskówki rozpoczęto już w ze-
szłym roku, kiedy to kosztem 190 tys. zł 
przebudowano czterystumetrowy frag-
ment tzw. rowu Bagienko. Poprawiono 
stan techniczny koryta oraz zabezpie-
czono jego dno i skarpy elementami be-
tonowymi. 

Teraz czas na kompleksowy remont sa-
mego stawu, który będzie największą inwesty-
cją w tarnowskich parkach zaplanowaną na 
ten rok. Obecnie zbiornik ma ok. 10 arów po-
wierzchni, która po zakończeniu prac zwięk-
szy się czterokrotnie. Zlikwidowane zostaną 
zardzewiałe barierki i betonowy brzeg. Projekt 
przewiduje także zarybienie stawu oraz posa-
dzenie roślin wodnych i ozdobnych. 

– Z pewnością ta część Tarnowa zyska 
zupełnie nową jakość i stanie się miejscem 
jeszcze częściej odwiedzanym przez miesz-
kańców – mówi Józef Czupryna z Refera-
tu Gospodarki Komunalnej UMT.  

Zmienią się także inne tarnowskie 
parki. W Paku Sanguszków wyremonto-

wana zostanie aleja pomiędzy ul. Gum-
niską i budynkiem szkoły oraz naprawio-
ne zostaną schody. Natomiast w Parku Le-
gionów zostaną posadzone kolejne drze-
wa ozdobne. Szacunkowy koszt tych prac 
to kolejne 100 tys. zł.

Ponadto w  planach Referatu Go-
spodarki Komunalnej UMT znalazł się 
remont zieleńca (tzw. koperty) zlokali-
zowanego pomiędzy ulicami  Białych 
Klonów, Jarzębinową i Topolową. Prace 
mają polegać na utwardzeniu ziemnych 
alejek. Inwestycja zostanie przeprowa-
dzona wspólnie z  radą osiedla „Mości-
ce”, która na ten cel ze swojego budżetu 
przekazała ponad 60 tys. zł. 

Staw jak nowy

Z  tarnowskich laboratoriów ko-
rzystać będą Politechnika Krakowska, 
jej pracownicy naukowi prowadzący 
badania naukowe i studenci, ucznio-
wie i słuchacze Zespołu Szkół Budow-
lanych lub innych placówek kształce-
nia zawodowego, a także firmy i przed-
siębiorstwa zainteresowane szkole-
niem swoich pracowników z  zagad-
nień dotyczących zastosowań tech-
nologii i materiałów budownictwa pa-
sywnego lub wysokoenergetycznego.
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Jeszcze w maju rozpoczną się pra-
ce przy drugim etapie rozbudo-
wy Strefy Aktywności Gospodar-

czej (SAG) na terenach przy Zakładach 
Mechanicznych. To kolejna część duże-
go projektu realizowanego przez mia-
sto, którego celem jest przygotowanie 
kompleksowej oferty dla firm chcących 
w Tarnowie rozszerzyć lub rozpocząć 
działalność gospodarczą.

SAG II jest kontynuacją inwestycji, 
w  ramach której dwa lata temu powsta-
ło rondo na skrzyżowaniu ulic Mościckie-
go i Czystej oraz droga prowadząca do no-
wych terenów inwestycyjnych.

- Etap II wraz z  zakończonym już eta-
pem I i planowanym jeszcze na ten rok eta-

pem III w  znaczny sposób podniesie atrak-
cyjność inwestycyjną naszego miasta. In-
westorzy do dyspozycji otrzymają profesjo-
nalnie przygotowane i  skomunikowane te-
reny – mówi zastępca prezydenta Henryk 
Słomka-Narożański.

Zakres prac obejmie budowę sie-
ci wodociągowej, kanalizacji deszczowej 
i kanalizacji sanitarnej. Ponadto powsta-
ną wewnętrzne drogi dojazdowe wraz 
z oświetleniem. Przewidziano także miej-
sca parkingowe dla samochodów cięża-
rowych.

Rozbudowa SAG to wspólny projekt 
Urzędu Miasta i Tarnowskiego Klastera 
Przemysłowego, który jest odpowiedzial-
ny m.in. za pozyskanie inwestorów.

- Prace, które niebawem się rozpoczną 
to warunek konieczny, jeśli mamy skutecz-
nie zachęcać przedsiębiorców do inwe-
stowania w  Tarnowie. Moje dotychcza-
sowe rozmowy z  przedsiębiorcami z  kra-
ju i  z  zagranicy spowodowały, że jest już 
kilka firm zainteresowanych inwestowa-
niem i tworzeniem miejsc pracy w naszym 
mieście, ale musimy im zaoferować odpo-
wiednie warunki – podkreśla prezes Tar-
nowskiego Klastera Przemysłowego Ra-
łał Działowski. 

Zakończenie inwestycji zaplanowano 
na jesień tego roku. Jej koszt to w sumie 
6 mln zł, z czego 4 mln pochodzą z Mało-
polskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. 

Tarnów się rozbudowuje
Rusza SAG II

Ponad 4 km sieci ciepłowniczych 
zmodernizowanych zostanie 
w Tarnowie w  2014 roku. Prace 

obejmą Magistralę Wschodnią Tarno-
wa na odcinku wzdłuż ul. Nowodąbrow-
skiej, ul. Wojska Polskiego, al. Jana Paw-
ła II oraz na os. Zielonym i Osiedlu Legio-
nów H. Dąbrowskiego. 

Środki na ten cel Miejskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej pozyskało w ra-
mach projektu „Ograniczenie strat i poprawa 
pewności dostaw ciepła poprzez moderniza-
cję sieci ciepłowniczej w Tarnowie”, współfi-

nansowanego przez Unię Europejską ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Od 2010 roku w ramach projektu zmo-
dernizowano już 9 km sieci i  96 węzłów 
cieplnych na osiedlu przyfabrycznym w Tar-
nowie – Mościcach, a także 1,5 km Magi-
strali Wschodniej Tarnowa (od ul. Spokoj-
nej do ul. Nowodąbrowskiej). Wraz z  sie-
cią ciepłowniczą w programie rozbudowy-
wana jest ponadto należąca do MPEC sieć 
światłowodowa, dzięki której możliwe jest 
zdalne zarządzanie dostawą ciepła, a także 

monitorowanie stanu infrastruktury i pro-
cesów przesyłu.

Całkowita wartość projektu to prawie 
31 mln zł, kwota współfinansowana przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Infrastruk-
tura i Środowisko wynosi 19 mln zł. Łącznie 
w ramach projektu MPEC Tarnów zmoder-
nizuje 14,8 km sieci oraz 96 węzłów ciepl-
nych, a metropolitalna sieć światłowodowa 
Tarnowa wydłuży się o 30,3 km. Więcej in-
formacji o projekcie znaleźć można na stro-
nie www.ue.mpec.tarnow.pl.

Zmodernizowane ciepło

Inwestycje przy ulicy Beckera Wybudowane 2 lata temu rondo połączy powstającą Strefę
Aktywności Gospodarczej z terenami inwestycyjnymi
przy ulicy Czystej i autostradą A4 w Krzyżu
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Pod koniec marca tarnowska dele-
gacja uczestniczyła w Dniach Przy-
jaźni Polsko-Węgierskiej, które 

tym razem zorganizowano w węgierskim 
Egerze. Przed rokiem gospodarzem tego 
międzynarodowego wydarzenia był Tar-
nów. Gościli tu wtedy m.in. prezydenci 
Polski i Węgier.

Obchody w Egerze rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą w tamtejszej bazylice. 
Jednym z  punktów przewodnich uroczy-
stości było odsłonięcie tablicy pamiątko-

wej poświęconej przyjęciu przez Wę-
grów polskich uchodźców w czasie II 
wojny światowej oraz przekazanie flagi 
obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej.

Podobnie jak w  zeszłym roku 
w Tarnowie, w uroczystościach wzię-
li udział Prezydent Polski Bronisław 
Komorowski oraz Prezydent Węgier 
János Áder. Ceremonię uświetniły wy-
stępy zespołów muzyki i  tańca ludo-

wego, a także pokazy historycznych grup 
rekonstrukcyjnych. W ramach Dni Przyjaź-
ni zorganizowano też wykłady i warsztaty 
dotyczące nowych perspektyw mobilno-
ści młodzieży, a  także węgiersko-polskiej 
współpracy w dziedzinie edukacji i pracy.

Jako przedstawiciel zeszłoroczne-
go miasta-gospodarza w uroczystościach 
uczestniczył zastępca prezydenta Henryk 
Słomka-Narożański. Za rok gości z Polski 
i Węgier podejmą Katowice.

Tarnów w Egerze 

Czy wiesz, że:
- tarnowską pamiątką po Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w 2013 r. jest m.in. ta-
blica przy Mauzoleum gen. Józefa Bema w Parku Strzeleckim.

W Tarnowie powstaje plan zrów-
noważonego rozwoju trans-
portu zbiorowego. – Znajdzie 

się w nim ocena stanu obecnego komuni-
kacji miejskiej oraz ocena i prognoza po-
trzeb przewozowych w przyszłości – mówi 
zastępca prezydenta Tarnowa Henryk 
Słomka-Narożański. – Plan określi także 
preferowane rodzaje środków transpor-
tu, zasady organizacji rynku przewozów, 
standard usług przewozowych oraz sposób 
organizowania informacji dla pasażerów. 

Plan przygotowuje firma wyłoniona 
w przetargu. – Zgłosiło się 9 firm z całej Pol-
ski. Optymalną ofertę złożyła firma z  Wro-
cławia, która już realizowała podobne pro-
jekty, dała też najlepszą cenę – mówi dyrek-
tor TOK Krzysztof Kluza.

Firma zbiera już dane niezbędne do 
wykonania planu – inwentaryzuje zaso-
by komunikacji miejskiej w Tarnowie, sie-
ci dróg, liczbę i  rozlokowanie szkół, za-
kładów pracy, instytucji, zatem wszystko 
to, co rzutuje na potrzeby komunikacyj-

ne mieszkańców i  co jest konieczne do 
ustalenia sieci komunikacyjnej. W projek-
cie planu uwzględniony zostanie też plan 
transportowy opracowany przez marszał-
ka Małopolski. 

Po wykonaniu planu zostanie on pod-
dany konsultacjom społecznym, wyłożo-
ny do wglądu, tak by mieszkańcy Tarno-

wa zapoznali się z nim i wnieśli ewentu-
alne uwagi. Następnie, we wrześniu, plan 
w wersji ostatecznej trafi pod obrady rad-
nych. Przyjęty dokument będzie stanowił 
kontynuację kierunków rozwoju transpor-
tu opisaną w „Zintegrowanym planie roz-
woju transportu publicznego dla miasta 
Tarnowa na lata 2009-2013”.

Transportowy plan dla miasta 
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Stowa r z ys ze n i e  Pro j e k t  Ta r -
nów, jako jedyna organizacja ze 
wschodniej części Małopolski, zo-

stała członkiem Polskiej Rady Organiza-
cji Młodzieżowych (PROM), działającej 
przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. 
Stowarzyszenie dołączyło do rady pod-
czas zjazdu delegatów. 

-  Konsekwentnie poszerzamy nasze 
horyzonty. Od teraz mamy już możliwość 
zinstytucjonalizowanego wpływu na bieg 
spraw młodzieży w naszym kraju. Uczest-
nicząc w  pracach najważniejszej organi-
zacji młodzieżowej dobrze wykorzystamy 
naszą energię i dotychczasowe doświad-
czenie. Członkostwo w tym gronie to do-
cenienie naszej dotychczasowej aktywno-
ści w Tarnowie, Polsce i w Europie  – mówi 
wiceprezes stowarzyszenia  Mateusz 
Czosnyka.

Polska Rada Organizacji Młodzie-
żowych  to forum współpracy organiza-
cji pozarządowych, których członkami 
są młodzi Polacy. Jej celem jest m.in. po-
pularyzacja uczestnictwa młodych ludzi 
w  życiu publicznym, informowanie opi-
nii publicznej o  stanie polityki na rzecz 
młodzieży w Polsce oraz reprezentowa-
nie organizacji członkowskich. Najważ-
niejszym zadaniem PROM jest podejmo-

wanie działań na rzecz stworzenia spój-
nej i  nowoczesnej polityki dla młodzie-
ży. To także oficjalny przedstawiciel pol-
skiej młodzieży na unijnych konferen-
cjach  młodzieżowych. Współpracuje  m.
in.  Radą Działalności Pożytku Publiczne-
go, Grupą Wyszehradzką czy Europejskim 
Forum Młodzieży.

Członkami tego zrzeszenia organizacji 
działających w obszarze młodzieży są m.in. 
Związek Harcerstwa Polskiego, Akademic-
ki Związek Sportowy, AISEC, Fundacja Ci-
vitas Polonus oraz Związek Młodzieży Nie-
mieckiej w RP.

Stowarzyszenie Projekt Tarnów istnieje 
od 2010 roku. Organizuje w Tarnowie mię-
dzynarodowe fora młodzieży i  wymiany. 
Współpracuje z organizacjami z Rosji, Ukra-
iny, Mołdawii, Litwy, Niemiec, Czech i Turcji. 
Przypomnijmy, dzięki dotychczasowej dzia-
łalności Stowarzyszenia, Tarnów odwiedzi-
ło ponad 500 młodych osób z różnych kra-
jów Europy. Wielu młodych tarnowian mia-
ło również możliwość uczestniczenia po raz 
pierwszy w życiu w projektach międzynaro-
dowych. Działalność stowarzyszenia wspie-
ra zaprzyjaźnione osoby, przede wszystkim 
tarnowska posłanka Urszula Augustyn.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształ-
cącego wygrali druga edycję Mi-
strzostwa Polski Debat Oksfordz-

kich. Finał odbył się na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Zwycięzcy wystąpili w składzie  Michał 

Bąk, Gabriela Lis, Borys Kuca i Karoli-
na Machalska. Opiekunką zespołu jest 
Anna Lipińska. 

W finałowej debacie „Polska to nie kraj 
dla młodych ludzi” uczniowie II LO okaza-
li się lepsi od I LO z Bydgoszczy. Zadaniem 
tarnowskich mistrzów była obrona posta- wionej w tytule tezy. - Jak widać, ze swojej 

roli wywiązali się znakomicie. To ogromny 
sukces tarnowskich uczniów i powody do sa-
tysfakcji dla nas wszystkich. Serdecznie gra-
tuluję – mówi zastępca prezydenta Kry-
styna Latała.

Droga do ścisłego finału nie była jed-
nak łatwa. W 1/8 finału reprezentanci nasze-
go miasta zmierzyli się ze II Społecznym Li-
ceum z Warszawy, w ćwierćfinale pokona-
li II LO z Poznania, a w półfinale okazali się 
lepsi od I LO z Katowic.

Trzecie miejsce zajęło I Liceum Ogól-
nokształcące z Katowic, które okazało się 
lepsze od I LO z Kościana w debacie „Nor-
weski Komitet Noblowski powinien za-
przestać przyznawania Pokojowej Nagro-
dy Nobla”.

W młodzieżowej elicie

II LO Mistrzem PolskiTransportowy plan dla miasta 
W finale wzięło udział 16 liceów, 

które wcześniej przeszły przez turnie-
je eliminacyjne. Zwycięzcy, poza tytu-
łem Mistrza Polski, otrzymali przechod-
nią miniaturę drewnianej mównicy. 
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Prawie 400 osób wzięło udział w 10. 
Edycji Pływackiego Memoriału 
Jana Pawła II. Do przepłynięcia 

było w sumie 26 kilometrów i 516 me-
trów. Dystans odpowiada długości pon-
tyfikatu Jana Pawła II, który trwał do-
kładnie 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni.

Sztafeta odbyła się na basenie Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wy-
startowała o 21:37, czyli w godzinę śmier-
ci Karola Wojtyły, a zakończyła się o godzi-
nie 5:17. 

Wśród zawodników byli m.in. zastęp-
ca prezydenta Henryk Słomka-Narożań-
ski i  wicemarszałek Małopolski Roman 
Ciepiela. Tradycyjnie do sztafety dołą-
czyli niepełnosprawni i osoby starsze. Naj-
liczniejszą grupą były jednak dzieci. Naj-
młodszy zawodnik miał kilka lat, najstar-
szy ponad 70.

Pomysłodawcą i  główny organizato-
rem imprezy jest prezes Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego w Tarno-
wie Jerzy Kacer.

  Z inicjatywy Rady Osiedla „Zie-
lone” 24 maja przy Szkole Podstawo-
wej nr 9 odbędzie się festyn rodzinny. 
Impreza przeznaczona jest dla dzieci 
i młodzieży z przedszkola nr 8 i szko-
ły nr 9 oraz mieszkańców osiedla. Pik-
nik rozpocznie się o godz. 12.00, a za-
kończy o 20.00.

- Chciałbym zaprosić wszystkich miesz-
kańców naszego osiedla, bo impreza nosi dwa 
tytuły. Jeden to „Dzień Osiedla Zielonego”, a 
drugi to „Międzynarodowy Dzień Sąsiada”, 
który od lat jest bardzo popularny we Francji. 
W Polsce też „Sąsiad” ma swój dzień na przy-
kład w Katowicach czy w Gdańsku, z tej oka-
zji odbywa się tam wspólne pieczenie kiełba-
sek czy pchli targ starociami. My zapraszamy 
na występy artystyczne i szeroko rozumiany 
jarmark połączony z degustacją dań - mówi 
inicjator i organizator „Pikniku na Zielonym”, 
sekretarz rady osiedla Krzysztof Jasiewicz.

Festynowi patronuje prezydent Tar-
nowa, a ze swoim pokazami obiecały przy-
jechać służby takie jak Policja, Straż Miej-
ska, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe czy Straż Pożarna.

Memoriał Pływacki

Mościckie Centrum Medyczne 
wygrało konkurs Narodowe-
go Funduszu Zdrowia 

i pierwszego kwietnia uruchomi-
ło świadczenia zdrowotne w  ra-
mach nocnej i  świątecznej opie-
ki zdrowotnej. – Tym samy MCM 
stało się trzecią placówką medycz-
ną w Tarnowie zapewniającą tego 
typu opiekę – mówi zastępca pre-
zydenta Tarnowa Henryk Słom-
ka-Narożański. 

Z nocnych i świątecznych porad 
lekarskich mogą korzystać przede 
wszystkim mieszkańcy osiedli: Mo-
ścice, Chyszów, Klikowa, Koszyce, so-
łectwa Biała i Gminy Radłów. – Cie-
szymy się, że udało nam się uzyskać 
kontrakt, bowiem bez wątpienia była tego 
typu potrzeba – mówi prezes MCM Artur 
Asztabski.

Świadczeń udziela zespół złożony z in-
ternisty (lub lekarza rodzinnego) oraz pielę-

gniarki, od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 18.00-8.00 rano dnia następnego. Na-

tomiast w soboty, niedziele i dni ustawowo 
wolne od pracy, w godzinach od 8.00 rano 
danego dnia do 8.00 rano dnia następnego. 
Dodatkowo dzieci mogą korzystać z opieki 
lekarza pediatry od poniedziałku do piątku 

w godzinach 18.00-22.00, a w soboty, nie-
dziele i święta w godzinach 8.00-12.00 oraz 

18.00-22.00.
Porady świadczone są w warun-

kach ambulatoryjnych w gabinetach 
budynku MCM (wejście od strony 
parkingu przy ulicy Kwiatkowskie-
go). W uzasadnionych stanem zdro-
wia pacjenta przypadkach, będą re-
alizowane wizyty domowe. – Gene-
ralnie trzeba pamiętać, że tego typu 
opieka jest pomocą doraźną. Pacjent 
ma uzyskać pomoc w postaci świad-
czeń podstawowej opieki zdrowotnej 
w przypadku nagłego zachorowania 
lub nagłego pogorszenia stanu zdro-
wia, które nie jest stanem nagłym, czy-
li zagrażającym zdrowiu i życiu, w ta-

kim wypadku pacjent powinien zgłosić się do 
SOR – mówi Artur Asztabski.

W Tarnowie oprócz MCM opiekę nocną 
i świąteczną zapewniają Kol-Med oraz przy-
chodnia nr IV na os. XXV-lecia PRL.

Podstawowa opieka zdrowotna
w nocy i święta w MCM

Bawimy się
na Zielonym
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Na przełomie maja i czerwca roz-
pocznie się remont amfiteatru przy 
ulicy Kopernika. To jedno z zadań, 

które wybrali mieszkańcy w ramach dru-
giej edycji budżetu obywatelskiego.

Inwestycja będzie kosztować ok. 300 
tys. zł. Wyremontowana zostanie musz-
la koncertowa i  scena wraz z  zapleczem. 
Nowy wygląd zyska także otaczający ją te-
ren – w miejsce asfaltu położona zostanie 
kostka granitowa.

- Prace przeprowadzone w  tym roku 
z pewnością umożliwią ożywienie tego tere-

nu. Pamiętajmy jednak, że środków wystar-
czy tylko na remont części obiektu. Aby obiekt 
był w pełni funkcjonalny konieczne będą ko-
lejne prace, ale to zadanie na następne lata 
– mówi dyrektor Wydziału Realizacji Inwe-
stycji Krzysztof Madej.

To jak dokładnie będzie wykorzysty-
wany wyremontowany amfiteatr, zależeć 

będzie od dzierżawcy terenu. – Chcemy 
stworzyć warunki techniczne do jego użyt-
kowania. Są osoby zainteresowane wydzier-
żawieniem terenu  amfiteatru, które już skła-
dają odpowiednie wnioski w urzędzie i chcą 
prowadzić tam działalność na rzecz miesz-
kańców miasta w różnych  grupach wieko-
wych – dodaje dyrektor Madej.

Zakończył się remont tej ulicy na 
odcinku od ulicy Wita Stwosza 
do ulicy Bandrowskiego. Był to je-

den z ostatnich jeszcze nienaprawionych 
fragmentów tej ważnej arterii drogowej. 

Położona została nawierzchnia, wy-
remontowano także podbudowę ulicy.  
Ponadto w  ramach prac naprawiono na-
wierzchnie chodników i  wymieniono in-

frastrukturę podziemną. Prace kosztowały 
w sumie ponad 440 tys. zł.

To nie koniec remontów zaplanowa-
nych na najbliższy czas. Trwa rozbudowa 
ul. Mickiewicza i al. Solidarności oraz budo-
wa ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkow-
skiego i Chemicznej. Wymieniany jest tak-
że chodnik przy ul. Bema na odcinku od ul. 
Urszulańskiej do ul. Bandrowskiego. Koszt 

dwóch pierwszych inwestycji to w sumie 
ponad 9 mln zł. Remont chodnika to ko-
lejne 200 tys. 

Ponadto w maju zostaną ogłoszone 
przetargi na generalne remonty ulic Aka-
cjowej (ok. 185 tys. zł), Marii Dąbrowskiej 
(ok. 130 tys.) i  Pułaskiego (ok. 300 tys.) 
oraz na remont chodnika przy ul. Szkot-
nik. Prace zostaną wykonane na odcin-
ku od ul. Szujskiego do ul. Mościckie-
go. Urząd Miasta zabezpieczył na ten cel 
135 tys. zł.

- Jeżeli procedury przetargowe przebie-
gną szybko i  sprawnie prace rozpoczniemy 
jeszcze w  czerwcu, jeżeli nie, to najpóźniej 
w  lipcu – mówi kierownik Referatu Miej-
skiego Inżyniera Utrzymania Miasta Ma-
rian Ogrodnik.

Cały czas trwa także doraźne łatanie 
dziur i ubytków zarówno na ulicach asfal-
towych, jak i żwirowych. Dodatkowo mia-
sto jest na bieżąco sprzątane – ulice są za-
miatane, sprawdzana jest także drożność 
kratek odpływowych. W tym roku na pozi-
mowe remonty cząstkowe i mniejsze napra-
wy ulic Urząd Miasta zaplanował 4,2 mln zł. 
Na gruntowne remonty przeznaczone zo-
staną kolejne 4 mln. 

Drugie życie amfiteatru

Czy wiesz, że:
Amfiteatr letni powstał w okresie 

międzywojennym. W latach 60. Ubie-
głego wieku przebudowano go we-
dług projektu Otto Schiera. To wła-
śnie wtedy pojawiła się żelbetowa 
muszla koncertowa. Ostatnia impre-
za po dłuższej przerwie odbyła się tam 
w 6 lipca 2013 r. w ramach „Zdearzeń”. 
Przed tarnowską publicznością wystą-
pili wtedy Tetris i Kajman.

Narutowicza wyremontowana

Memoriał Pływacki
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Pod koniec marca odbył się 
kolejny czat mieszkań-
ców z zastępcą prezydenta 

Henrykiem Słomką-Narożańskim. 
Poniżej publikujemy fragment tej roz-
mowy. Zapis całej dyskusji i odpowie-
dzi na pytania, które z przyczyn czaso-
wych nie weszły do czatu znajduje się 
na stronie www.tarnow.pl w  zakładce 
„Czat z prezydentem”.

(Kolo)  Miasto i  klaster zapowiadają 
duże inwestycje w Klasterze i nowe miejsca 
pracy. Bajki czy w końcu konkrety?

(prezydent) Prowadzone są intensyw-
ne rozmowy z  kilkoma potencjalnymi in-
westorami. W Tarnowie w niedługim cza-
sie powinny pojawić się nowe miejsca pra-
cy. W pierwszym etapie około 60, docelo-
wo – kilkaset.

(prezydent) Mowa m.in. o branży te-
letechnicznej, spożywczej i farmaceutycz-
nej. Niezależnie od tego rusza rozbudo-
wa strefy inwestycyjnej pod hasłem SAG 
III. Potężne zadanie do wykonania, zmiana 
układu drogowego, uporządkowanie mia-
sta – jedna z największych inwestycji ostat-
nich lat w regionie.

(Ed)  W  ja-
kim terminie zosta-
ną rozpoczęte prace przy 
budowie polaczenia Tuchowskiej z  Aleja 
Tarnowskich i dalej do Gumniskiej i Lwow-
skiej ?

(prezydent) W tym roku chcemy wy-
konać prace projektowe, ale czekamy na za-
kończenie prac PKP, które muszą być zreali-
zowane wcześniej.

(zenon) Panie Prezydencie czy obec-
ne władze maja jakikolwiek pomysł aby 
zatrzymać młode pokolenie tarnowian 
w mieście?

(prezydent)  Młodzi ludzie to nasz 
priorytet we wszystkich pomysłach na Tar-
nów 2014-2020. Inwestycje w  klasterze 
mają przede wszystkim temu służyć

(Hiacynt) Kiedy rozpocznie się inwe-
stycja Mercedesa przy al. Jana Pawła II ?

(prezydent) Miasto wydało pozwole-
nie na budowę, a to oznacza, że inwestor 
ma otwartą drogę do działania.

(jacek)  co wspólnego mają roboty 
budowlane wykonywane przez PKP 

z pracami projektowymi o których 
Pan mówi?

(prezydent)  Planowane połą-
czenie drogowe przebiega po terenie PKP, 
w miejscu dzisiaj istniejących torów kole-
jowych.

(Ciaptek) Jaki efekt spotkania z preze-
sem Azotów? Pilnuje Pan lokalnych firm?

(prezydent) Pilnuję umowy zawartej 
z  miastem we wrześniu ubiegłego roku. 
Mam obiecane wsparcie dla działań mia-
sta na poziomie 6,5 miliona złotych. Mowa 
o  zadaniach gospodarczych, pomocy dla 
sportu oraz kultury.

(Majkel) czy planowane remonty no-
wego i  starego szpitala są nadal aktual-
ne wobec powstającego tzw. trzeciego 
szpitala?

(prezydent)  Odpowiadam za szpital 
miejski i inwestycje są w trakcie przygoto-
wywania. Ruszają lada chwila.

Jest duża szansa, że na plac za-
baw w Parku Strzeleckim znowu sta-
nie Muchomorek. Może stać się to 
jeszcze przed wakacjami. 

Obecnie trwają prace projekto-
we. W odtworzeniu instalacji pomogą 
sami tarnowianie, którzy przesyłali do 
Urzędu Miasta zdjęcia tego popularne-
go grzybka.

Koszt przedsięwzięcia nie jest jesz-
cze znany. – Będzie on uzależniony m.in. 
od materiałów z jakich zostanie wykona-
ny – mówi Stefan Piotrowski z Refera-
tu Gospodarki Komunalnej magistratu.

Inicjatywa ma wielu entuzjastów 
wśród tarnowian. Na Facebooku chęć 
czynnego udziału w akcji poparcia dla 
pomysłu powrotu Muchomorka wyrazi-
ło już prawie półtora tysiąca osób. Pomy-
słowi kibicuje także zastępca prezydenta 
Henryk Słomka-Narożański. 

- Spotkałem się z inicjatorką projek-
tu Panią Bernadettą Ciochoń. Ustalili-
śmy plan działania. Jesteśmy po rozmo-
wach z fachowcami. Otrzymaliśmy rów-
nież zgodę konserwatora zabytków. W pil-
nym trybie powstaje projekt zagospodaro-
wania – mówi wiceprezydent.

Prezydent na czacie

Muchomorek
wraca do parku
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W  tarnowskim Po-
wiatowym Urzędzie 
Pracy gościli goście 

z Łotwy, którzy uczyli się jak 
pomagać bezrobotnym. Tar-
nowscy urzędnicy dzielili się 
wiedzą na temat programu 
„Express do zatrudnienia”.

Liderem tego innowacyjnego 
projektu jest województwo małopolskie, 
a dokładnie Wojewódzki Urząd Pracy w Kra-
kowie. Tarnowski PUP jest największym 
spośród sześciu urzędów pracy biorących 
udział w programie.

Jak wyjaśnia dyrektor PUP w Tarnowie 
Stanisław Dydusiak, założeniem projektu 
jest wypracowanie i przetestowanie mode-
lu, w którym to nie urzędy pracy, ale firmy 
zewnętrzne mają szukać pracy dla osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powia-
towych Urzędach Pracy.

Model oparto na  rozwiązaniach bry-
tyjskich, a wynagrodzenie dla firm uzależ-
niono od efektów, jakie osiągną. Pilotażem 

z powiatu tarnowskiego objęto 254 osoby 
bezrobotne. Jest to najliczniejsza grupa 
spośród zaangażowanych powiatowych 
urzędów pracy.

W spotkaniu w Tarnowie udział wzię-
li Ilze Zvidrina, przewodnicząca Komite-
tu ds. Zatrudnienia EMCO Ad Hoc (organ 
doradczy UE) i zastępca dyrektora Depar-
tamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Po-
mocy Społecznej Łotwy, Mirosław Prop-
pé, szef Zespołu Doradczego dla Admini-
stracji Publicznej i  Infrastruktury w  Euro-
pie Środkowo-Wschodniej w  KPMG, Kai 
Birkholz, manager KPMG, Centrum Kom-

petencyjne Human Services Europe, 
Ģirts Lapiņš, manager KPMG, Do-
radztwo dla Sektora Publicznego 
i Kacper Michna, koordynator pro-
jektu „Express do zatrudnienia”, Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Nowatorskie założenia realizowa-
nego projektu zwróciły uwagę przyby-

łych gości z zagranicy. – Jestem  zaintere-
sowana, tym jak sprawdza się na obecnym 
etapie realizacji wypracowany model zleca-
nia podmiotom zewnętrznym usługi poszu-
kiwania pracy dla osób bezrobotnych oraz 
czy model ten uda się wdrożyć również na 
Łotwie, nie wykluczając późniejszej współ-
pracy w  tym zakresie z  Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Tarnowie – mówi Ilze Zvidrina.

Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Oprócz PUP w Tar-
nowie udział w nim biorą powiatowe urzę-
dy pracy z Dąbrowy Tarnowskiej, Chrzano-
wa, Gorlic, Oświęcimia oraz Sądecki Urząd 
Pracy w Nowym Sączu.

W Hali Sportowej „Jaskółka” od-
były się IV Targi „Dom i Otocze-
nie”. Swoje stoiska zaprezen-

towało blisko 70 firm związanych z bran-
żami budownictwa, instalacji czy też wy-
posażenia wnętrz i ogrodów. 

Targi z roku na rok cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem, zarówno ze 
strony wystawców jak i odwiedzających 
gości. W tym roku odwiedziło je 3,5 tys.
osób. Uwagę zwiedzających przykuł rów-
nież kiermasz świąteczny zorganizowany 
przez tarnowskie placówki oświatowe oraz 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

W drugim dniu wręczone zostały na-
grody Prezydenta Miasta Tarnowa w kate-
goriach  „Kreatywna Prezentacja Stoiska” 
oraz „Najlepszy Produkt”. Nagrody otrzy-
mały odpowiednio: Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Technicznych im. Jana Szcze-
panika w Tarnowie za stoisko w stylu japoń-
skim z elementami origami oraz firma In-
ter-Bis z Nowego Sącza za system szalun-
ków z tworzywa sztucznego ABS. 

Przyznano również nagrody organi-
zatora targów w kategorii „Jakość i Inno-

wacyjność”. Trafiły one do Sądeckiego La-
boratorium Wody za prezentację innowa-
cyjnego sposobu obsługi laboratoryjnej 
klientów oraz firmy Sękpol Jan Kowal Sp. J. 
z Gręboszowa za system zabudowy oścież-
nic stalowych. 

Z kolei w kategorii „Kreatywna Pre-
zentacja Stoiska” nagrody otrzymały  Huta 
Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak 
Sp. z o. o. z Ładnej k/Tarnowa, Westa Gro-
up z Woli Rzędzińskiej, Inter-Bis z Nowego 
Sącza oraz Cemex Polska Oddział Tarnów.

IV edycja targów „Dom i Otoczenie”

Express do zatrudnienia
ze stacją w Tarnowie 



maj 2014

TARNÓW. PL14 TARNÓW

Tegoroczna edycja Juwenaliów 
Tarnowskich to cztery dni pełne 
imprez i  wydarzeń dla studen-

tów oraz mieszkańców miasta. Rozpo-
częcie już 15 maja, a  koncertowy finał 
z wykonawcami takimi jak raperzy z Al-
kopoligamii, Bracia Figo Fagot i Vava-
muffin w niedzielę, 18 maja, na stadio-
nie KS Błękitni.

- To już czwarta edycja Juwenaliów Tar-
nowskich organizowana przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową i po raz pierwszy 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Projekt 
Tarnów – mówi szef samorządu studentów 
PWSZ Arkadiusz Michalik.

Studenci przejmą kontrolę nad mia-
stem w czwartek, 15 maja, bezpośrednio 
przed IV Juwenaliowym Przedwieczo-
rem Kabaretowym w Tetrze im. L. Solskie-
go. Na godzinę 18.00 zaplanowano krót-
ką uroczystość otwarcia Juwenaliów. Za-

raz po przekazaniu studentom klucza do 
bram miasta, na scenie zaprezentują się ka-
barety o wdzięcznie brzmiących nazwach: 
Leyek z Krakowa, poProstu z Radomia oraz 
FiFa-RaFa z Bełżyc.

Kolejnym flagowym wydarzeniem Ju-
wenaliów Tarnowskich jest piątkowa im-
preza znana wszystkim kinomanom - Noc-

ny Maraton Filmowy z projekcją trzech hi-
tów znanych z dużego ekranu. W przerwie 
pomiędzy seansami odbędzie się koncert 
muzyki filmowej w wykonaniu Tarnowskiej 
Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej „Divina 
In Misericordia”.

Juwenalia to chwila oddechu przed 
zbliżającą się sesją egzaminacyjną. Oka-

- Juwenalia to nie tylko święto studentów, ale również 
wszystkich mieszkańców i całego miasta. Jestem przekonany, 
że bogaty program tegorocznych Dni Kultury Studenckiej trafi 
w gusta szerokiej publiczności. Zapraszam do wspólnej zabawy.

Rektor PWSZ
prof. dr hab. Stanisław Komornicki

Studenci porywają Tarnów
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zją do aktywnego wypoczynku będzie 
dwudniowy Turniej o  Puchar Rektora 
PWSZ w Tarnowie. Dzięki sportowym 
zmaganiom w  takich dyscyplinach jak 
futsal, pływanie, piłka ręczna czy siatków-
ka, wyłoniona zostanie najlepsza drużyna 
spośród reprezentacji tarnowskich szkół 
ponadgimnazjalnych i AZS PWSZ w Tar-
nowie. Finał turnieju zaplanowano na so-
botę w hali należącej do kompleksu bu-
dynków Instytutu Ochrony Zdrowia.

Również w  sobotę kolejnym akcen-
tem sportowym będzie Odjazdowy Biblio-
tekarz - ogólnopolska akcja w formie raj-
du rowerowego, w  której bibliotekarze, 

czytelnicy, miłośnicy książek i  rowerów, 
mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wio-
senne popołudnie w gronie osób o podob-
nych pasjach. Start rajdu z kampusu uczel-
ni, a meta w Zbylitowskiej Górze. 

W  każdy wieczór tegorocznej edycji 
święta żaków (15-18 maja) wszyscy stu-
denci bawić będą się w  najstarszym tar-
nowskim klubie Blue Velvet przy ul. Kra-
kowskiej 8. Klubowa Inauguracja Juwe-
naliów Tarnowskich już od godz. 21.00 
w czwartek, tylko w Blue Velvet.

Muzyczny finał Juwenaliów Tarnow-
skich połączony z piknikiem studenckim 
i  Festiwalem Piwa Al. Capone zaplano-
wano na niedzielę, 18 maja, na stadionie 

KS „Błękitni” przy ulicy Piłsudskiego 32.  Od 
godziny 14.00 na studentów i mieszkańców 
czekać będą liczne atrakcje piknikowe m.in. 
balon lotniczy, który będzie wznosił się na 
kilkadziesiąt metrów, na pokładzie mając 
chętnych uczestników imprezy. Ciekawym 
dodatkiem do piknikowego klimatu będzie 
catering oraz ogródek piwny z  możliwo-
ścią degustacji niszowego piwa – świeżo 
ważonego i pochodzącego z małych, pol-
skich browarów. Dla osób nieprzepadają-
cych za smakiem goryczy serwowane będą 
piwa smakowe.

Od godz. 15.00 rozpocznie się muzycz-
na część Juwenaliów. Pierwsze w roli supor-
tów na scenie zaprezentują się lokalne ze-
społy, a wśród nich m.in. Sayes, raper Lajt 
oraz zespół wyłoniony w Przeglądzie Mu-
zycznym dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych.  O godz. 18.30 pierwsza z gwiazd 
wieczoru - Bracia Figo Fagot znani z grania 
prześmiewczej formy disco polo, a o godz. 
20.00 Vavamuffin znany i intensywnie kon-
certujący zespół grający reggae oraz rag-
gamuffin. Od ok. godz. 22.30 scenę opa-

nują raperzy związani z wytwórnią Alko-
poligami: Kuba Knap i Emil G. z Dj Willy 
Mąką oraz LJ Karwel i Gruby Józek z Dj 
Lazy One. To ich koncertem około półno-
cy zakończą się Juwenalia Tarnowskie. Ma-
jąc na uwadze późną porę, organizatorzy 
święta żaków proszą okolicznych miesz-
kańców o wyrozumiałość i o włączenie się 
do zabawy.

Studenci Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Tarnowie za okazaniem 
ważnej legitymacji studenckiej mają bez-
płatny wstęp na Piknik Studencki z Festi-
walem Piwa Al. Capone (18 maja), na któ-
rym odbędą się koncerty. Na pozostałych 
studentów oraz osób niestudiujących cze-
kają bilety w  cenie 10 złotych (w  przed-
sprzedaży w  sieci sklepów Al. Capone). 
Wejściówki będzie można zakupić także 
bezpośrednio przed koncertem w  kasie 
KS „Błękitni”.

Szczegółowe informacje dotyczące 
wszystkich imprez i  wydarzeń w  ramach 
Juwenaliów Tarnowskich 2014 dostępne 
są na stronie www.juwenaliatarnowskie.pl.

– Podczas koncertów plenerowych i 
wszystkich imprez towarzyszących bar-
dzo mocno zabije serce młodego Tarno-
wa – Juwenalia, które gromadzą kilka 
tysięcy studentów, pokazują, jak duży 
jest potencjał młodych ludzi w naszym 
mieście. Po trudach miesięcy nauki, cze-
ka ich przede wszystkim dobra zabawa. 
Jednak Dni Kultury Studenckiej to rów-
nież element budowania atrakcyjności 
miasta. Dlatego coroczne Juwenalia po-
winny oferować dobrą rozrywkę na wy-
sokim poziomie. Jestem przekonany, że 
dzięki staraniom władz uczelni, miasta, 
województwa i organizacji społecznych 
tak będzie w tym roku. 

Wicemarszałek  
województwa małopolskiego

Roman Ciepiela
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Uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych 
Stowarzyszenia „Siódemka” wraz z zastępcą pre-
zydenta Henrykiem Słomką-Narożańskim, z oka-
zji majowych świąt państwowych, własnoręcznie 
zrobiły biało-czerwone flagi. 

Nietypowe warsztaty plastyczno-techniczne 
zorganizowano w Urzędzie Miasta Tarnowa. – Dzie-
cięce flagi zostały umieszczone w instytucjach miej-
skich – mówi wiceprezydent.

Warsztaty trwały nieco ponad godzinę. Po-
wstało kilkadziesiąt flag w różnych technikach pla-
stycznych.

Dzieci z prezydentem zrobiły flagi
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Spotkanie na tarnowskim Rynku, 
prelekcje na temat praw inwali-
dów i  integracja osób niepełno-

sprawnych –  to tylko niektóre propozy-
cje organizatorów Tygodnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych. Jego druga 
edycja rozpocznie się już 5 maja. 

Wydarzenie jest częścią Małopolskich 
Dni Osób Niepełnosprawnych, a  jego ko-
ordynatorem jest Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Tarnowie. W tym roku po 
raz pierwszy jego organizacja jest efektem 
współpracy Urzędu Miasta Tarnowa oraz 
powiatów dąbrowskiego i brzeskiego. 

– Zaprosiliśmy do współpracy samorzą-
dy położone w granicach subregionu tarnow-
skiego. Chcemy tym samym jak najskutecz-
niej współpracować w  zakresie promowa-
nia rehabilitacji społecznej i zawodowej nie-
pełnosprawnych mieszkańców Małopolski 
– podkreśla dyrektor tarnowskiego MOPS 
Dorota Krakowska.

Tydzień Godności Osób Niepełno-
sprawnych zostanie zainaugurowany pod-
czas uroczystej mszy świętej w  intencji 

osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przy-
jaciół, która odbędzie się 6 maja o  godz. 
10.00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. 

Organizatorzy postarali się, aby 
wszystkie dni zapełnione były ciekawymi 
wydarzeniami. Zaplanowano szereg im-
prez towarzyszących - kulturalnych, spor-
towych i artystycznych. 

- W programie znalazły się m.in. spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, spotkania integra-
cyjne, zawody sportowe i wędkarskie czy też 
Festyn w Parku Strzeleckim z bogatym pro-
gramem dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo 
przez cały tydzień w  placówkach i  instytu-
cjach działających na rzecz osób niepełno-
sprawnych będą się odbywały „Dni otwar-
te”, podczas których będzie można zobaczyć 
jak na co dzień wygląda praca z takimi oso-
bami – wyjaśnia dyr. Krakowska. 

Ważnym wydarzeniem będzie zapla-
nowana na 9 maja w Auli PWSZ w Tarno-
wie konferencja „Mam prawo”, dotycząca 
aspektów prawnych związanych z niepeł-
nosprawnością. Udział w niej wezmą m.in. 
prokurator generalny Andrzej Seremet, 

minister pracy i polityki społecznej Włady-
sław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawicie-
le Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego 
Traktowania. 

Uroczystości potrwają do 10 maja. 
Przedsięwzięcie jest współfinansowane 
ze środków Województwa Małopolskiego. 

Patronat honorowy nad obchodami ob-
jęli biskup tarnowski ks. Andrzej Jeż, wice-
marszałek województwa małopolskiego Ro-
man Ciepiela, zastępca prezydenta Tarnowa 
Henryk Słomka-Narożański oraz starości 
brzeski i dąbrowski. Patronat medialny pełnią 
Telewizja Kraków oraz Radio RDN Małopolska.

Szczegółowy harmonogram obcho-
dów dostępny jest na stronie internetowej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tarnowie www.mops.tarnow.pl.

Tydzień dla niepełnosprawnych

Ważne
Osoby niesłyszące lub słabo sły-

szące będą miały możliwość skorzystać 
z pomocy tłumacza migowego. Kontakt 
pod numerem telefonu tel. 502 568 499.

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.
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I i III poniedziałek miesiąca od godz. 16.00 do 18.00. Warsz-
taty fotograficzne. Margot Agencja Fotograficzna, ul. Józefa Pił-
sudskiego 20.

W każdy wtorek miesiąca - zajęcia fitness, dwie grupy trud-
ności. Poziom podstawowy od godz. 16.20 do 17.10. Poziom za-
awansowany od godz. 17.10 do 18.00. Sala gimnastyczna/ Bu-
dynek Przedszkola nr 32.

W każdy wtorek i piątek miesiąca od godz. 14.30 - integra-
cja międzypokoleniowa - czytanie bajek przedszkolakom. Budy-
nek Przedszkola nr 32.

W każdy czwartek od godz. 16.00 do 18.00 - spotkania spo-
łeczności członków klubu. Budynek Przedszkola nr 32. Zapisy 
nowych członków. Uwaga, limit na niektóre spośród zajęć zo-
stał już wyczerpany. 

W II i IV środę miesiąca od godz. 16.00 do 18.00. Warsztaty 
Bezpieczny Senior. Budynek Przedszkola nr 32. 

10 kwietnia - Warsztaty Decoupage  od godz. 15.00 do 18.00. 
Sala klubu/Budynek Przedszkola nr 32.

W każdy piątek wyjścia na krytą pływalnie od godz. 17.00 
do 18.00. TOSIR, ul. Piłsudskiego 30.

Ponadto w ramach prowadzonych warsztatów „Spotkania 
z KULTURĄ” - przynajmniej raz w miesiącu wyjścia na ciekawe 
spektakle teatralne i projekcie filmowe.

Dodatkowo spotkania z ciekawymi ludźmi oraz porady prawne. 
Klub mieści się w budynku Przedszkola Publicznego nr. 32 

przy ul. Długiej 23a. Telefon kontaktowy: Jakub Słowik – 516 805 
982. Szczegółowe i zawsze aktualne informacje znajdą Państwo 
na stronie internetowej www.senior.org.pl/tarnow.

Kolorowe pisanki, wielkanocne witraże i wiosenne 
kwiaty... To efekt warsztatów handmade, które od-
były się w Tarnowskim Uniwersytecie Trzeciego Wie-

ku Fundacji Kromka Chleba.
Pod okiem zaprzyjaźnionej z Fundacją Kromka Chleba tar-

nowskiej artystki Marty Odbierzychleb uczestnicy zajęć za-
poznali się z techniką malowania na szkle i przygotowali prze-
piękne witraże. Wykonali również  kolorowe wiosenne kwiaty 
z bibuły oraz pisanki techniką decoupage. 

Aktywni seniorzy

6 maja 
godz. 13.00 – wykład „Historia i teraźniejszość Kosowa – Koso-
wo ponad podziałami”, dr Andrzej Pasławski
miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14
8 maja
godz. 15.30 –  Muzealny Salon III Wieku - ,,Pieprzowo i szafra-
nowo moja mości panno czyli jak to w kuchni polskiej bywa-
ło”, mgr Paweł Stanek
miejsce: ODN, ul. Nowy Świat 30
9 maja
Warszawa - Kongres Kobiet
13 maja
godz. 13.00 – seminarium „Starsi Rodzice”, Instytut Łukasiewicza
miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14
14 maja
godz. 14.00 i 16.00 – wykład „Jerzy Szaniawski zawsze tajemniczy”, 
mgr Urszula Szuster 
miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14
15 maja
godz. 15.30 – Muzealny Salon III Wieku – ,,Portugalia moja sau-
date” cz II, mgr Jerzy Sosin
 Miejsce:  ODN, ul. Nowy Świat 30
19 maja 
godz. 18.00 - Salon Muzyczny Bombay Musik  - „Co w młodości 
śpiewane było”, Jan Dworak oraz Grzegorz Kasprzyk

21 maja
godz. 14.00 i 16.00 - wykład „Historia Ukrainy” cz. III, dr Ma-
rek Smoła
26 maja 
Seminarium „Co z tymi OFE”, mgr Jakub Kwaśny
27 maja
Dwudniowa wycieczka do Kazimierza nad Wisłą
28 maja
godz. 14.00 i 16.00 – wykład „Religia starożytnego Rzymu”, prof. 
Kazimierz Banek

Ponadto:
Kursy języka angielskiego
Cotygodniowe wycieczki piesze Klubu Turystyki Pieszej „Łaziki”
Kursy tańca
Kursy tenisa
Kontakt:
ul. Waryńskiego 14, p. 17
tel. 14 65 65 570
tel. kom. 602 156 988 (pon.-czw. 8:00-
15:00; pt. 8:00-12:00)
e-mail: utw.tarnow@interia.eu
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek – 11.00 -14.00
wtorek - czwartek - 11.00 -14.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE

Klub Seniora „Kolorowa Jesień” zaprasza
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Badania prowadzone przez Euro-
pejską Agencję Ochrony Środo-
wiska wskazują, że wzrost ilości 

odpadów to jeden z ważniejszych pro-
blemów środowiskowych krajów Unii 
Europejskiej. Rocznie produkujemy ok. 
1,3 miliarda ton odpadów, z czego  14% 
stanowią odpady komunalne, których 
przeciętny mieszkaniec Europy produ-
kuje aż 400 kg na rok. Niestety większość 
z nich wciąż trafia na składowiska odpa-
dów stając się źródłem zanieczyszczenia 
powietrza, gleby i wody. 

Dlatego tak ważnym jest uświado-
mienie sobie jaki wpływ na środowisko 
mają odpady i jak należy z nimi postępo-
wać. W kolejnych numerach miesięcznika 
TARNÓW.PL przedstawimy ogólne zasady 
postępowania z  odpadami, które zawie-
rają się w prostej hierarchii postępowania 
z odpadami.

W pierwszym z serii pięciu artykułów, 
zajmiemy się podstawowym elementem 
gospodarowania odpadami jakim jest za-
pobieganie ich powstawaniu, czyli reduk-
cja produkowanych odpadów. Zapobie-
ganie powstawaniu odpadów jest najbar-
dziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą 
metodą ich gospodarowania. Jednak - aby 
ten proces był jak najbardziej efektyw-
ny - należy zacząć od minimalizacji odpa-
dów „u źródła”.

Warto jednak zacząć od samej defi-
nicji odpadu i odpadu komunalnego. Od-
padem jest każda substancja lub przed-
miot, których posiadacz pozbywa się, za-
mierza się pozbyć lub do których pozby-
cia się jest obowiązany. Natomiast odpady 
komunalne to odpady powstające w go-
spodarstwach domowych, a  także odpa-
dy niezawierające odpadów niebezpiecz-
nych pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na skład są po-
dobne do tych, powstających w gospodar-
stwach domowych.

Dzisiaj łatwiej jest pójść do sklepu i za-
kupić nowy, gotowy produkt, niż naprawić 
stary. A przecież wiele przedmiotów dosko-
nale nadaje się do wielokrotnego i długo-
terminowego używania, np.: ubrania, me-
ble, urządzenia różnego typu i  ich części, 
opakowania plastikowe lub szklane, garn-
ki, książki i podręczniki oraz wiele innych. 

Obecnie producenci towarów już w  mo-
mencie projektowania danego produktu 
obowiązani są do uwzględnienia takich 
sposobów produkcji lub wykorzystywania 
takich surowców i materiałów, które będą 
zapobiegać powstawaniu odpadów albo 
pozwolą utrzymać na możliwie najniższym 
poziomie ich ilość, a także zmniejszą uciąż-
liwość bądź zagrożenie odpadów dla życia 
lub zdrowia i dla środowiska przyrodnicze-
go. Natomiast my musimy pamiętać, że już 
w momencie robienia zakupów decyduje-
my o ilości i  rodzaju odpadów w naszym 
domu. Opakowania takie jak butelki, to-
rebki śniadaniowe, pojemniki po kosmety-
kach i artykułach spożywczych, jednorazo-
we torby na zakupy stanowią ok. 7% masy 
wszystkich odpadów komunalnych i  zaj-
mują dużo miejsca, niemal 30% wszyst-
kich odpadów komunalnych. Dlatego tak 
ważne jest, by każdy wiedział jak minima-
lizować ilość zużytych opakowań a tym sa-
mym ograniczać ilość odpadów powstają-
cych każdego dnia. 

Oto kilka uwag, o których warto pa-
miętać robiąc zakupy w sklepie:

 � wybierając się do sklepu, weźmy ze 
sobą torbę, plecak lub koszyk, w któ-
re zapakujemy nasze zakupy – torba 
wielokrotnego użytku jest pojemna, 
wytrzymała i będzie służyć całe lata. 
Warto wyrobić w  sobie taki nawyk, 
szczególnie, że każda torba jednora-
zowa w  sklepie to dodatkowy koszt 
i dodatkowy śmieć. Jednorazowe to-
rebki służą nam tylko chwilę, a po po-
wrocie do domu lądują w koszu, przy-
czyniając się do produkcji ogromnej 
ilości śmieci, 

 � jeśli to możliwe, kupujmy towary 
w  większych opakowaniach zamiast 
dużej liczby małych opakowań, zwięk-
szając ilość odpadów (zamiast 6 ma-
łych butelek wody, kupmy po prostu 
jedną dużą),

 � robiąc zakupy wybierajmy produk-
ty w  opakowaniach wielokrotnego 
użytku,

 � wybierajmy napoje w butelkach a nie 

w puszkach. Produkcja aluminium zu-
żywa bardzo dużo energii: na wypro-
dukowanie 1 kg aluminium potrzeba 
tyle samo energii ile na wyproduko-
wanie 20 kg chleba,

 � warto kupować produkty trwalsze, 
o  lepszej jakości i  dłuższym czasie 
użytkowania, taki produkt dłużej bo-
wiem nie będzie odpadem.
Warto także zastanowić się nad kilko-

ma prostymi sposobami, które w  jakimś 
stopniu ograniczą ilość produkowanych 
odpadów: 

 � jeśli przynosimy do domu torby folio-
we, warto je wykorzystać, np. jako wor-
ki na śmieci,

 � używajmy tradycyjnych obrusów czy 
serwetek materiałowych zamiast pa-
pierowych (6 serwetek z materiału za-
stępuje 6000 papierowych serwetek),

 � unikajmy jednorazowych produktów, 
np. plastikowych sztućców na gril-
la czy papierowych talerzyków, któ-
re bardzo szybko stają się odpadem,

 � do wycierania np. mokrych powierzch-
ni używajmy ściereczek wielokrotne-
go użycia zamiast papierowych ręcz-
ników czy papieru toaletowego,

 � zamiast zwykłych jednorazowych bate-
rii stosujmy akumulatorki, które moż-
na wielokrotnie ładować.
Takie zupełnie proste, codzienne za-

chowania pomogą nam przyczynić się do 
ograniczenia ilości odpadów, a tym samym 
do ochrony środowiska.

Materiał przygotowany w ramach pro-
jektu „Opracowanie kompleksowego 
planu gospodarki odpadami dla subre-
gionu tarnowskiego” realizowanego przy 
współfinansowaniu ze środków Unii Euro-
pejskiej przyznanych w ramach konkursu 
dotacji dla jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz zrzeszeń jednostek samorzą-
du terytorialnego na działania wspierające 
podnoszenie dostępności, jakości i  efek-
tywności usług publicznych ogłoszonego 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007-2013.

Postępowanie z odpadami… cz.1 

ZAPOBIEGANIE

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE
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Tradycyjnie na wiosnę zaprasza-
my wszystkich tarnowian, którzy 
mają przy swoich domach ogrody, 

zagospodarowane zielenią balkony czy 
opiekują się rabatkami przed blokiem 
do udziału w naszym konkursie „Zielony 
Tarnów” na najpiękniejszy ogród i naj-
ładniej zagospodarowany zielenią bal-
kon w Tarnowie. 

W tym roku konkurs odbędzie się po 
raz piętnasty. Już przyjmowane są wnio-
ski konkursowe, a  w  czerwcu powołana 
przez Prezydenta Miasta komisja rozpocz-
nie przegląd zgłoszonych ogrodów i balko-
nów. Jurorzy jak zawsze będą oceniać pięk-
no i estetykę, kompozycję roślinną, praco-
chłonność, zwrócą uwagę na czystość a tak-
że zmiany wprowadzane w stosunku do lat 

ubiegłych (to dla tych, którzy w konkursie 
wystartują nie po raz pierwszy). Wszystkie 
oceniane  balkony i ogrody zostaną sfoto-
grafowane. 

Poprzednie edycje cieszyły się wiel-
kim zainteresowaniem mieszkańców Tarno-
wa, potwierdzeniem jest wzrastająca ilość 
uczestników konkursu. W zeszłym roku oce-
nialiśmy aż 55 obiektów, mamy nadzieję, że 
w tym roku będzie również sporo zgłoszeń. 
Jak co roku dla uczestników konkursu prze-
widziano atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez Urząd Miasta, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz sponsorów. Planowane na jesień uro-
czyste podsumowanie uświetnione zosta-
nie artystycznymi występami przedszkola-
ków z Przedszkola Publicznego nr 32. 

Zgłoszenia można składać do dnia 
31 maja 2014 r. w   Kancelarii Głównej 
Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4. 
Z doświadczenia wiemy, że wielu uczest-
ników konkursu chce osobiście dokonać 
zgłoszenia i porozmawiać o nurtujących 
ich sprawach dotyczących zagospoda-
rowaniem zielenią swojego otoczenia, 
dlatego też z  życzliwością oczekujemy 
tych mieszkańców w  siedzibie Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Tarnowa przy ul. Nowej 4, w  pokoju nr 
209. Formularze uczestnictwa w konkur-
sie są dostępne w Urzędzie Miasta oraz 
na stronie internetowej www.tarnow.pl/
ekologia. 

Dodatkowe informacje można uzy-
skać, dzwoniąc pod nr tel. 14 68-82-872. 

22 kwietnia jak co roku obchodzi-
liśmy „Dzień Ziemi” – święto mające 
przypominać o potrzebie dbania o na-
szą planetę. Dzień Ziemi to najwięk-
sze ekologiczne święto świata, obcho-
dzone od 1970 roku, obecnie w  192 
krajach.  Organizatorzy ze wszystkich 
tych krajów skupieni są w  Earth Day 
Network, z  siedzibą w Waszyngtonie. 
W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest 
od 1990 roku. 

Tym razem działania prowadzone 
były w  ramach  kampanii edukacyjnej 
„Zmieniaj nawyki - nie klimat!”. W Tar-
nowie tradycyjnie obchodami „Dnia Zie-
mi” inaugurujemy całoroczne działania 
proekologiczne. I  jak co roku od 14 lat 
rozpoczyna je akcja „Wiosenne sprząta-
nie Wątoku”, która tym razem przybrała 

Zielony Tarnów – 2014 r.

Dzień Ziemi 
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Tarnów przystępuje do opracowa-
nia „Planu gospodarki niskoemi-
syjnej do 2020 r.”. Na to zadanie 

miasto dostało dofinansowanie z  Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w  wysokości przeszło 500 tys. zł. Plan 
ten obejmie działania związa-
ne m.in. z oszczędzaniem ener-
gii oświetlenia ulicznego, ter-
momodernizacją budynków, 
transportem i komunikacją, ale 
także ograniczaniem niskiej 
emisji z  kotłowni lokalnych i   
palenisk domowych. 

Miasto od wielu lat stara się 
pomagać mieszkańcom w zmia-
nie sposobu ogrzewania na pro-
ekologiczne, a także dofinanso-
wuje budowę kolektorów sło-
necznych. W ciągu 10 lat dzięki 
pomocy magistratu zlikwidowa-
no ponad 500 pieców opalanych 
węglem oraz 64 kotły c.o. Dota-
cje otrzymało 120 osób montu-
jących na swoich domach kolektory sło-
neczne. W tym roku realizowane są dalsze 
umowy, dzięki którym znikną kolejne pie-
ce węglowe i powstaną następne kolekto-
ry. Przeznaczone na ten rok środki powoli 
się wyczerpują, dlatego warto pospieszyć 
się ze składaniem wniosków. Duże zain-
teresowanie tą formą pomocy dla miesz-

kańców skłania do podejmowania działań 
zmierzających do zwiększenia puli środków 
na dotacje i jeżeli pojawią się takie możli-
wości, plany finansowe w tym zakresie zo-
staną powiększone. 

Budżet Tarnowa nie jest jednak jedy-
nym źródłem dofinansowania inwesty-

cji ochrony środowiska, z  którego mogą 
czerpać mieszkańcy Tarnowa. Tarnowia-
nie realizujący inwestycje prośrodowisko-
we mogą także skorzystać z pomocy finan-
sowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Kra-
kowie, który wybrał do współpracy Bank 
Ochrony Środowiska SA i Bank Spółdzielczy 

w  Zatorze. Wymienione banki w  ramach 
umów podpisanych w  marcu br. z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela-
ją kredytów dla osób fizycznych z dotacją 
przeznaczoną na częściową spłatę kapita-
łu ze środków WFOŚiGW w Krakowie na in-

westycje w zakresie ochro-
ny środowiska i  gospo-
darki wodnej realizowane 
na terenie województwa 
małopolskiego. W  2014 
roku Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krako-
wie przeznaczył na ten cel 
2 900 000 zł.  Spośród licz-
nych przedmiotów kredy-
towania Fundusz przyzna-
wać będzie dotacje na wy-
mianę kotłów grzewczych 
węglowych na kotły gazo-
we i  olejowe o  mocy do 
40 kW. Wymienione banki 
udzielą kredytów na okres 

nieprzekraczający 8 lat, a maksymalny czas 
realizacji inwestycji nie może być dłuższy 
niż 6 miesięcy. Inwestycja winna zostać za-
kończona w terminie umożliwiającym prze-
prowadzenie kontroli przez bank oraz zło-
żenie do Funduszu dokumentów wymaga-
nych do rozliczenia dotacji w terminie do 
dnia 10.12.2014 r. 

Grzejmy ekologicznie

Dzień Ziemi nową formułę „Posprzątajmy razem Tar-
nów” i została rozszerzona na inne tereny 
w mieście – była to reakcja na informacje 
mieszkańców dotyczące śmieci znajdują-
cych się m.in. w rejonie lasu Lipie czy pod 
Górą św. Marcina. 

Do zorganizowanej 11 kwietnia 2014 
r. przez Urząd Miasta we współpracy z tar-
nowskimi wędkarzami akcji edukacyjno-
porządkowej zaangażowało się ponad 200 
uczestników. Byli to tradycyjnie uczniowie 
Gimnazjum nr 1 przy ul. Reymonta 30, Ze-
społu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
przy ul. Szujskiego 13, Zespołu Szkół Bu-
dowlanych przy ul. Legionów 16, Zespołu 
Szkół Technicznych przy ul. Kwiatkowskie-
go 17, junacy Ochotniczego Hufca Pracy 
i Centrum Kształcenia i Wychowania w Tar-
nowie, wychowankowie Zakładu Popraw-
czego w Tarnowie a także osadzeni w Za-
kładzie Karnym w Tarnowie oraz w Mości-
cach.  Uczestnicy akcji sprzątali brzegi po-
toku Wątok oraz rzeki Białej, tereny wokół 

zbiornika wodnego „Kantoria” a  także la-
sek Lipie i Górę św. Marcina. Pomimo nie-
zbyt sprzyjających warunków atmosfe-
rycznych sprawne działanie młodych eko-
logów przyczyniło się do zebrania aż 4,12 
Mg odpadów, czyli dwukrotnie więcej niż 
w roku ubiegłym. Tak obfite „zbiory” ozna-
czają, że niezbędne jest nasilenie działań 
edukacyjnych, uświadamiających miesz-
kańcom konieczność właściwego postę-
powania z odpadami i przybliżających im 

możliwości, jakie daje nowy system gospo-
darki odpadowej wprowadzony w naszym 
kraju 1 lipca ubiegłego roku. Pragniemy za-
chęcić wszystkich do odwiedzenia strony 
www.tok.tarnow.pl, gdzie znajdziemy in-
formacje przydatne w  codziennym go-
spodarowaniu odpadami. W razie wątpli-
wości można telefonować pod numer 14 
6883 110  (117). 

Urząd Miasta wyposażył uczestników 
akcji w niebieskie worki na odpady i ręka-
wice ochronne. Jak co roku bezpośrednią 
pieczę nad przebiegiem akcji sprawowa-
li wędkarze z Polskiego Związku Wędkar-
skiego. Odpady zostały odebrane przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
i przewiezione do segregacji i na składo-
wisko odpadów. 

Dziękujemy współorganizatorom 
za pomoc w przygotowaniu i  sprawnym 
przeprowadzeniu akcji oraz wszystkim 
uczestnikom za wspaniałą postawę i  lek-
cję ekologii. 
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Z końcem kwietnia rozpoczęła się XX 
jubileuszowa edycja Pucharu Tarnowa 
MTB. Zakończy ją we wrześniu setny wy-
ścig organizowany w ramach tej imprezy. 

Do tej pory w rowerowych zmaganiach 
wzięło udział ponad 15 tys. uczestników. 

W  tym roku zaplanowano cztery 
wyścigi. Pierwszy w  lasku Lipie odbył 

się 27 kwietnia. Trzy kolejne rozegrane 
zostaną wokół Góry św. Marcina. Bę-
dzie to kolejno 15 czerwca, 31 sierpnia 
i 21 września.

Pomysłodawcą i organizatorem im-
prezy jest prezes Stowarzyszenia Spor-
towego Sokół Tarnów  Bogdan Ba-
naś. - Zapraszamy wszystkich chętnych 
do udziału w  jubileuszowym Pucharze 
Tarnowa. Wystarczy mieć sprzęt, dobre 
zdrowie i  chęci. Zapisy przyjmujemy do 
pół godziny przed rozpoczęciem każde-
go wyścigu.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
otrzymują puchary, dyplomy i  nagrody. 
Dyplomy trafiają także do zawodników 
z miejsc 4-6 w każdej kategorii. Dodatko-
wo wszyscy uczestnicy biorą udział w lo-
sowaniu nagród.

Szczegóły dotyczące imprezy moż-
na znaleźć na stronie internetowej: 
www.puchartarnowamtb.pl. Informa-
cje można także uzyskać telefonicz-
nie pod numerami  791  687  287 oraz 
508 157 802.

Żużlowy sezon udanie rozpoczę-
li zawodnicy Grupy Azoty Unii 
Tarnów. W  pierwszym pojedyn-

ku pokonali na wyjeździe SPAR Falubaz 
Zielona Góra 47:43. W drugi dzień świąt 
przed własną publicznością tarnowia-
nie rozgromili Renault Zdunek Wybrze-
że Gdańsk 63:27. Tym samym po dwóch 
spotkaniach przewodzili ekstraligo-
wej tabeli.

Wygrana na wyjeździe…

Przed spotkaniem w  Zielonej Gó-
rze mało kto spodziewał się takiego roz-
strzygnięcia hitu pierwszej kolejki. Przed 
meczem to zielonogórzanie byli niemal 
murowanym faworytem do triumfu. Py-
tanie brzmiało jedynie jak wysoką zali-
czę wypracują sobie reprezentanci go-
spodarzy

W zespole tarnowskim do końca nie-
wiadoma była dyspozycja Janusza Koło-
dzieja. Wychowanek Jaskółek nieco po-
nad dwa tygodnie wczesniej uczestniczył 
w bardzo groźnym wypadku w Lesznie, po 
którym większość czasu spędzał na odpo-
czynku i rehabilitacji. Jak się okazało jego 

postawa w  tym spotkaniu była kluczowa 
dla losów meczu.

Bezapelacyjnym liderem Grupy Azoty 
Unii Tarnów okazał się jednak Martin Vacu-
lik. Słowak swoją dyspozycją zupełnie nie 
przypominał zawodnika sprzed roku. Do-
brze startował i  był bardzo szybki na dy-
stansie. Swoje zrobił Artem Laguta, który 

gdyby nie pech w jednym z biegów mógł-
by pochwalić się dwucyfrowym wynikiem.

SPAR Falubaz do spotkania przystąpił 
bez Andreasa Jonssona, którego zastąpił 
z  Aleksandr Łoktajew. Ukrainiec zapre-
zentował się przyzwoicie, ale zawiedli inni.

Tarnowianie po spotkaniu nie kry-
li zadowolenia. W zespole Marka Cieśla-

Unia liderem

MTB po raz dwudziesty
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ka perfekcyjne spotkanie odjechał Martin 
Vaculik. Na bardzo dobrym poziomie po-
jechała pozostała trójka liderów – Janusz 
Kołodziej, Artem Laguta i Greg Hancock. 
Swoje zrobił także Krzysztof Buczkow-
ski, który z bonusami zgromadził siedem 
punktów w  czterech biegach. Nieco sła-
biej wypadł Kacper Gomólski, który po 
wygranym pierwszym biegu w  pozosta-
łych jechał już słabiej, ale zarówno jemu 
jak i Ernestowi Kozie ambicji i woli walki 
odmówić nie można.

Wśród gospodarzy nie zawiódł prak-
tycznie tylko Jarosław Hampel, który prze-
grał tylko z Martinem Vaculikiem i Januszem 
Kołodziejem, a pozostałe cztery punkty wy-
grał. Andreasa Jonssona udanie zastąpił 
Aleksandr Łoktajew, ale Jego wynik także 
mógł być nieco lepszy. Kibice SPAR Falubazu 
na pewno więcej spodziewali się po posta-
wie Piotra Protasiewicza i Patryka Dudka.

… i przed własną publicznością

W  wielkanocny poniedziałek Grupa 
Azoty Unia Tarnów pewnie pokonała be-
niaminka Enea Ekstraligi Renault Zdunek 
Wybrzeże Gdańsk 63:27. 

Przed spotkaniem to tarnowianie byli 
stawiani w roli zdecydowanego faworyta 
i tak też się stało. Licznie zgromadzona na 
trybunach publiczność pomimo wysokie-
go zwycięstwa gospodarzy mogła oglądać 
kilka ciekawych biegów, głównie za spra-
wą Leona Madsena. Duńczyk przez ostat-
nie trzy sezony startował w barwach Jaskó-
łek i tarnowski owal zna doskonale, co po-
twierdził w kilku biegach.

W  drużynie tarnowskiej zdecydowa-
nym liderem Grupy Azoty Unii Tarnów po 
raz kolejny był Martin Vaculik, który dopie-
ro w piętnastej gonitwie musiał uznać wyż-
szość Leona Madsena. Bardzo dobre zawo-
dy odjechał Greg Hancock. Udanie zapre-

zentowali się również pozostali zawodnicy 
Jaskółek, a szczególne brawa należą się Er-
nestowi Kozie, który na swoim koncie za-
notował dwa zwycięstwa.

W  zespole gości poza Leonem Mad-
senem pozostali zawodnicy zdecydowa-
nie zawiedli.

Kolejne spotkanie w Tarnowie odbyło 
się 4 maja. Unia podejmowała gorzowską 
Stal, która także wygrała oba swoje pierw-
sze pojedynki w tym sezonie. Mecz zakoń-
czył się po zamknięciu tego numeru gazety.

Początki kolarstwa górskiego w Tarnowie sięgają 1993 roku. 
Dwa lata później zorganizowano pierwszą edycję Pucharu Tar-
nowa MTB w konkurencji Cross-country (XC). To cykl wyścigów, 
w formie pucharowej, które odbywają się każdego roku w La-
sku Lipie i wokół Góry św. Marcina. Uczestniczą w nich nie tylko 
mieszkańcy miasta i regionu, ale zawodnicy z całego kraju. Od-
wiedzali nasze trasy również zawodnicy z Rosji i Ukrainy. Zawo-
dy są otwarte, startują w nich zarówno reprezentanci klubów, 
jak i kolarze-amatorzy. Uczestnicy imprezy rywalizują w 13 kate-
goriach wiekowych. Cztery przeznaczono dla dzieci. Pętle przy-
gotowane do wyścigów mają około pięciu kilometrów. W  za-
leżności od kategorii wiekowej, zawodnicy muszą pokonać od 
dwóch do pięciu okrążeń. Dla dzieci wyznaczane są trasy o dłu-
gości około kilometra.

W ciągu 20 lat Puchar Tarnowa nie tylko zdobył uznanie mi-
łośników kolarstwa. Stał się też miejscem, gdzie wielu – dziś uty-
tułowanych zawodników i zawodniczek – stawiało pierwsze kroki 
w sportowej karierze.

Podczas tarnowskiej imprezy rowerową karierę rozpoczynała 
m.in. Paulina Gorycka, dwukrotna medalistka Mistrzostw Świata 
MTB, obecnie zawodniczka 4F e-vive Racing Team. Tutaj przygo-
dę ze sportem rowerowym na najwyższym poziomie rozpoczęła 
także Sylwia Kapusta-Szydłak, dziś reprezentująca włoską gru-
pę Gauss RDZ Ormu, kilkukrotna medalistka Mistrzostw Polski 
MTB, ósma w Giro d’Italia kobiet.  Należy wspomnieć o tarnow-
skich kolarzach MTB, którzy w  latach 2000-2002 w  kategoriach 
młodzików i juniorów odnosili sukcesy na mistrzostwach Polski. 
Byli to Robert Grajdura, Krzysztof Winczura oraz bracia Artur 
i Arkadiusz Banasiowie.

Grupa Azoty Unia Tarnów 47
1. Greg Hancock 8+1 (1*,3,1,3,0)
2. Janusz Kołodziej 9+1 (2,2*,2,3,-)
3. Artem Laguta 9 (3,2,2,w,2)
4. Krzysztof Buczkowski 4+3 (0,1*,1*,2*)
5. Martin Vaculik 13 (3,2,3,3,2)
6. Kacper Gomólski 4 (3,0,1,0)
7. Ernest Koza 0 (0,0,0)
 
SPAR Falubaz Zielona Góra 43
9. Patryk Dudek 5 (3,1,0,1,-)
10. Aleksandr Łoktajew 9 (0,3,3,1,1,1)
11. Piotr Protasiewicz 6 (2,0,2,2)
12. Krzysztof Jabłoński 3+2 (1*,1,1*,0,-)
13. Jarosław Hampel 16 (2,3,3,2,3,3)
14. Adam Strzelec 1+1 (1*,0,w)
15. Kamil Adamczewski 3+1 (2,1*,u)

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 27
1. Artur Mroczka 5 (1,1,1,2,0)
2. Marcel Szymko 0 (0,0,0,0,-)
3. Renat Gafurov 1(0,D,0,1)
4. Thomas Jonasson 7 (1,1,2,0,3)
5. Leon Madsen 12 (3,2,2,2,3)
6. Krystian Pieszczek 2+1 (1,0,1*,w/u)
7. Dominik Kossakowski 0 (0,0,0)
Grupa Azoty Unia Tarnów 63
9. Martin Vaculik 14 (3,3,3,3,2)
10. Krzysztof Buczkowski 7+2 
(2*,1,1,2*,1) 
11. Artem Laguta 8+2 (2*,2*,1,3)
12. Greg Hancock 11+1 (3,3,3,1,1*)
13. Janusz Kołodziej 12+1 (2,2*,3,3,2)
14. Ernest Koza 6 (3,3,0)
15. Kacper Gomólski 5+3 (2*,1*,2*)

Unia liderem

W kwietniu w Warszawie odbył się XXXI Międzynaro-
dowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma. Jed-
nym z zawodników reprezentujących nasz kraj był 

wychowanek klubu Tiger Tarnów Damian Kiwior. Podopiecz-
ny trenera Józefa Sadko odniósł bardzo duży sukces zdoby-
wając srebrny medal mimo, że wystąpił w wyższej niż zwy-
kle kategorii wagowej - do 69 kg.

Zawodnik w pojedynku ćwierćfinałowym pokonał jedno-
głośnie na punkty Hzama Ahmeda Nabaha z Kataru. Takim sa-
mym wynikiem zakończył się pojedynek półfinałowy, w którym 
przeciwnikiem Damiana Kiwiora był reprezentant Polski Rafał 
Perczyński.

Pojedynek finałowy, w którym tarnowianin spotkał się z re-
prezentantem Gruzji Zaalem Kvachatadze, był najciekawszy w  
tym turnieju. Od początku do końca, przez pełne trzy rundy trwa-
ła wymiana ciosów, w których lekką przewagę uzyskał Damian 
Kiwior a bardzo licznie zgromadzona publiczność gromkimi bra-
wami nagradzała udane akcje obydwu pięściarzy.

W ocenie sędziów pojedynek wygrał 3-2 zawodnik Tige-
ra. Niestety komputer był bezlitosny i w wyniku losowania 
ustalił wynik 2-1 dla pięściarza z Gruzji. W tym miejscu nale-
ży dodać, że jest to trzeci wygrany pojedynek 3-2 przez Da-
miana Kiwiora, w którym komputer zmienia werdykt na 2-1 
dla jego rywali.

Duży sukces 
Damiana Kiwiora

MTB po raz dwudziesty




