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W Urzędzie Miasta przyjmuje kon-
sultant ds. osób niepełnosprawnych 
(więcej na www.tarnow.pl). Została 
nim osoba doskonale znająca to środo-
wisko - Andrzej Ziembowski. Sam jest 
niepełnosprawny, porusza się na wóz-
ku inwalidzkim.

Pełni także funkcję wiceprzewod-
niczącego Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych przy pre-
zydencie Tarnowa, a dodatkowo osiąga sukcesy w sporcie. Jest mi-
strzem Polski, złotym medalistą Pucharu Europy, uczestnikiem mi-
strzostw świata i Paraolimpiady Ateny 2004 w pływaniu osób nie-
pełnosprawnych. Ponadto zdobywał Mistrzostwo i Wicemistrzo-
stwo Polski w rajdach samochodowych NT.

Jego młodość i lata szkolne to piłka ręczna i wspaniały tre-
ner Stanisław Majorek. - Wiele lat później Jego słowa i nauka po-
zwoliły mi uwierzyć że można i że warto walczyć i zwyciężać. Zawsze 
mówił, że trzeba mieć ambicję, charakter, trzeba walczyć i nie pod-
dawać się – podkreśla.

1982 rok to niefortunny skok do morza Czarnego... bez-
wład ciała i utrata świadomości na długie 3 tygodnie. Jak przy-
znaje, było ciężko ale w trudnym momencie powrócił do spor-
tu, z którym kiedyś musiał się rozstać. Okazało się, że wózek ni-
czego nie wyklucza. 

Liczy na to, że pełniona przez niego funkcja konsultanta 
przekona innych do inwestowania w niepełnosprawnych. Chce 
pomagać ludziom, którzy nie poddają się, mają pomysły na ży-
cie. - Patrzę na życie z pozycji siedzącej, ale może dlatego widzę nie-
które rzeczy jaskrawiej. Ludzie załamują się czasem z powodu bła-
hostek, wpadają w depresję, a są przecież o wiele większe tragedie. 
Ja jestem optymistą. Od wielu lat podpowiadam ludziom, którzy są 
w gorszej sytuacji życiowej, że płakanie i ubolewanie nad sobą nie 
jest wyjściem. Życie jest piękne, a jeśli ktoś sobie to uświadomi, to ła-
twiej mu szukać swojej drogi – podsumowuje.

Jego mottem życiowym jest „Aktywność”, czyli dawanie przy-
kładu, że osoba niepełnosprawna nie musi żyć na marginesie spo-
łeczności, jednak musi walczyć i pokazywać, że jest wartościowym 
pracownikiem czy też sportowcem, jak inni.

Zawodniczka Tarnowskiej Szkół-
ki Bokserskiej po raz kolejny udowod-
niła swoją klasę. Podopieczna trenera 
Aleksandra Maciejowskiego w  ro-
zegranych na początku maja Mistrzo-
stwach Polski wygrała wszystkie swoje 
walki, zostając tym samym po raz trze-
ci Mistrzem Polski.

- Trzecie z  rzędu złoto krajowego 
czempionatu jest jak na razie jedynym 

takim sukcesem w historii tarnowskiego boksu. To naprawdę niezwy-
kłe osiągnięcie – podkreśla zastępca prezydenta Krystyna Latała, 
która osobiście pogratulowała Justynie i jej trenerowi dużego suk-
cesu. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta otrzymali oni pamiąt-
kowe dyplomy i upominki.

Justyna po swój pierwszy tytuł Mistrzyni Polski sięgnęła 
w  2012 r. podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Wie-
liczce, gdzie ponadto otrzymała miano najlepszej zawodniczki.

W  tym samym roku w  Cetniewie wywalczyła brązowy me-
dal Mistrzostw Europy. Rok później w Łodzi, potwierdzając swoją 
formę, zdobyła złoto Mistrzostw Polski po raz drugi. We wrześniu 
ubiegłego roku po pierwszy w historii Małopolski sięgnęła po ty-
tuł Mistrzyni Świata.

Z ważniejszych sukcesów Justyny warto wymienić jeszcze brą-
zowy medal Mistrzostw Unii Europejskiej wywalczony w ubiegłym 
roku na Węgrzech i zwycięstwo w rozegranych we Francji w 2012 
r. zawodach Open Adidas Boxing.

Do boksu Justyna trafiła tak naprawdę przez przypadek. Wcze-
śniej trenowała pływanie i tenis ziemny, ale jak sama przyznaje to 
jeszcze nie było to. Do przyjścia na pierwszy trening w Tarnowskiej 
Szkółce bokserskiej namówił ja kolega. I tak już zostało.

Jej idolami są trener Aleksander Maciejowski, któremu za-
wdzięcza swoje sukcesy oraz bokserzy Manny Pacquiao i  Wa-
syl Łomaczenko.

Justyna jest uczennicą I klasy XVI LO w Tarnowie i stypendystką 
Prezydenta Miasta Tarnowa za osiągnięcia sportowe. Jej najwięk-
szym marzeniem jest zdobycie medalu olimpijskiego. 

Miasto pomaga także Tarnowskiej Szkółce Bokserskiej. W tym 
roku otrzymała na swoją działalność 17 tys. zł.

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

Prezes Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 
Z wykształcenia prawnik, doktorant Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie.

Od 12 lat organizuje Forum Gospodarcze Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (więcej na str. 12), w którym corocznie bierze 
udział około trzystu przedstawicieli środowisk  biznesowych, sa-
morządowych oraz  administracji. 

- Forum to konferencja, której celem jest nieustanne wspie-
ranie tych, którzy tworzą miejsca pracy i budują polską gospo-
darkę, czyli właśnie małych i średnich przedsiębiorców – mówi.

W wolnym czasie pływa 
i czyta dobre książki (ulubio-
na to reportaże Warłama Sza-
łamowa „Opowieści Kołym-
skie”). Jest także zapalonym 
kibicem żużlowym - przyznaje, że jego znajomi mówią, że jest uza-
leżniony od metanolu.

Interesuje się  filmem (zwłaszcza kinem studyjnym), historią, 
zagadnieniami samorządu terytorialnego i prawem gospodar-
czym. Jego ulubione zespoły to Nirvana i Guns N Roses.

Boksuje jak mało kto
Justyna Walaś Andrzej Ziembowski 

Dla niepełnosprawnych

Leszek Nowicki 

Dla przedsiębiorców
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Rozpoczęły się dwie duże inwesty-
cje w Specjalistycznym Szpitalu im. 
E. Szczeklika w Tarnowie. Najważ-

niejszą z nich jest budowa nowego pawi-
lonu zabiegowego wraz z systemem prze-
wiązek łączących poszczególne budynki. 
Dodatkowo rozbudowany zostanie pawi-
lon nr II, do którego wprowadzi się od-
dział zakaźny dzieci. Dzięki tym inwesty-
cjom szpital zyska zupełnie nowe oblicze 
architektoniczne, zachowując jednocze-
śnie swój historyczny charakter.

Prace koncepcyjne nad planowaną 
rozbudową trwały ponad rok i nie były ła-
twe. Jak podkreśla dyrektor szpitala Mar-
cin Kuta, trzeba było stworzyć spójną ar-
chitektonicznie i funkcjonalnie całość w sy-
tuacji, gdy poszczególne pawilony pocho-
dzą z  różnych okresów czasu (najstarsze 
nawet z końca XIX wieku, najmłodsze z lat 
80-tych ubiegłego stulecia) i są w większo-
ści oddzielnymi obiektami. 

- W  rezultacie powstały ciekawe i  no-
woczesne koncepcje, które rozwiążą proble-
my związane z logistyką szpitala i zapewnią 
jego dalszy rozwój – z  satysfakcją stwier-
dza dyr. Kuta.

Pawilon zabiegowy zostanie zloka-
lizowany od strony ul. Starodąbrowskiej. 
W przyszłości będzie to nowy fronton i zara-
zem wejście do szpitala. Na parterze mieścić 
będą się nowa izba przyjęć oraz pracownie 
diagnostyczne. Na I piętrze skoncentrowa-
na zostanie działalność diagnostyczno-za-
biegowa pionu kardiologii i chirurgii naczy-
niowej oraz pracownie endoskopowe. Ko-
lejne piętro przeznaczone zostanie na blok 
operacyjny z salami operacyjnymi, stano-
wiący zaplecze nie tylko wszystkich oddzia-
łów zabiegowych, ale umożliwiający także 
operacje w systemie chirurgii jednego dnia 
w nowych specjalnościach.

Nowy pawilon będzie ponadto budyn-
kiem „węzłowym”, który połączy w  jedną 
całość cztery obiekty szpitalne. Stanie się   
to możliwe dzięki budowie systemu napo-

wietrznych, przeszklonych przewiązek ko-
munikacyjnych. 

- Brak skomunikowania pawilonów szpi-
talnych to od wielu lat ogromny problem dla 
pacjentów, którzy zmuszeni są przemieszczać 
się (lub są przewożeni) na badania do pracow-
ni diagnostycznych czy pomiędzy oddziałami 
na zewnątrz budynków w bardzo różnych wa-
runkach pogodowych - mówi dyr. Kuta.

Druga inwestycja związana jest z po-
trzebą poprawy fatalnych od wielu lat wa-
runków funkcjonowania oddziału zakaź-
nego dzieci, który obecnie pracuje w daw-
nym szpitalu żydowskim. Obiekt liczy po-
nad 100 lat i nie nadaje się do modernizacji 
i adaptacji na cele lecznicze. Powstała więc 
koncepcja nadbudowy jednej kondygnacji 
w pawilonie nr II.  Pomieszczenia nowego 
oddziału zapewnią komfort pobytu małym 
dzieciom i ich rodzicom oraz poprawią wa-
runki pracy zespołu lekarzy i pielęgniarek.

Oddział zakaźny dzieci jest jednym 
z trzech tego typu oddziałów w całej Ma-
łopolsce. Jest niezbędny z punktu widzenia 
zabezpieczenia potrzeb epidemiologicz-
nych województwa, a  przede wszystkim 
cieszy się dobrą opinią i uznaniem wśród 
małych pacjentów i ich rodziców. Na tere-
nie szpitala już ruszyły prace przygotowaw-
cze związane z nowymi inwestycjami. We 
wrześniu ubiegłego roku wyburzony został 
m.in. budynek dawnej pralni. Przebudowy 

wymagają sieci energetyczne oraz sieci ga-
zów medycznych. Zostanie przebudowany 
układ komunikacji wewnętrznej oraz po-
wstaną nowe parkingi.

- Kiedy w  ubiegłym roku dyr. Kuta po-
kazywał koncepcje rozbudowy szpitala nie 
wierzyłem, że inwestycja rozpocznie się w tak 
krótkim terminie. Teraz wiemy, że się udało. 
Chyba już najwyższy czas, aby zwyczajowa 
nazwa miejskiego szpitala „stary” odeszła 
w zapomnienie – mówi zastępca prezyden-
ta Tarnowa Henryk Słomka-Narożański.

Nowe inwestycje to kolejne etapy re-
alizowanego od ośmiu lat programu mo-
dernizacji placówki. Finansowo szpitalowi 
pomagają miasto, województwo małopol-
skie oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

- Wokół szpitala panuje naprawdę dobry 
klimat inwestycyjny. Zaangażowane są mia-
sto oraz województwo małopolskie. Z wice-
marszałkiem Romanem Ciepielą jesteśmy 
w  stałym kontakcie. Pracujemy nad pozy-
skaniem dofinansowania z nowego budże-
tu unijnego – podkreśla zastępca dyrekto-
ra szpitala Danuta Nosek.  

Szacowany koszt inwestycji bez wypo-
sażenia to ok. 16 mln zł. Budowę nowego 
pawilonu zaplanowano na lata 2014-2016 
r. Z kolei do nowego oddziału zakaźnego 
pacjenci powinni przeprowadzić się już 
w 2015 r.

180 lat starego szpitala

„Szczeklik” nie do poznania 

W 2015 roku „stary” Szpital będzie obchodził 180-le-
cie istnienia. W związku z rocznicą poszukiwane są wszel-
kie zdjęcia sprzed lat, znajdujące się w prywatnych zbio-
rach.

- Planujemy uzupełnić dokumentację fotograficzną, aby 
w przyszłości wydać album upamiętniający tamten czas, minio-

ne wydarzenia, a przede wszystkim zachować pamięć o pracow-
nikach szpitala – mówi dyrektor placówki Marcin Kuta.

W sprawie można kontaktować z sekretariatem szpitala: 
ul. Szpitalna 13 (budynek a, pokój nr 13), nr tel. 14 63 10 110.

Materiały zostaną zwrócone w ciągu kilku dni po przenie-
sieniu ich na nośniki elektroniczne.
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Zdecydowali o tym radni podczas 
majowej sesji Rady Miejskiej. Za 
głosowało 14 rajców z Platformy 

Obywatelskiej i  Stowarzyszenia Tarno-
wianie, przeciw było 7 przedstawicie-
li Prawa i Sprawiedliwości, a 2 radnych 
SLD wstrzymało się od głosu. 

Jak wyjaśnia skarbnik miasta Sławo-
mir Kolasiński, absolutorium to, najpro-
ściej mówiąc, podsumowanie realizacji bu-
dżetu miasta. Jest to zarazem jedna z naj-
istotniejszych form kontroli organu stano-
wiącego, jakim jest Rada Miejska nad or-
ganem wykonawczym, którym jest prezy-
dent miasta.

Jednym z ważniejszych dokumentów, 
na podstawie którego radni podejmowali 
decyzję była opinia z wykonania budżetu 
wydana przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową. Ta jak co roku była dla miasta pozy-
tywna. - RIO nie stwierdziła żadnych niepra-
widłowości w  realizacji budżetu za ubiegły 
rok – wyjaśnia skarbnik.

Przed głosowaniem radni zapozna-
li się także z m.in. informacjami na temat 
realizacji inwestycji i uchwał Rady Miej-
skiej, współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, decyzji administracyjnych 
wydanych w urzędzie oraz sposobami za-
łatwiania skarg zarejestrowanych w Urzę-
dzie Miasta. 

- Dołożyłem wszelkich starań, aby ze-
szłoroczny budżet został do końca roku zre-
alizowany jak najlepiej. Trzeba jednak pa-
miętać, że z mocy ustawy, wskutek nadzwy-
czajnych okoliczności, obowiązki prezydenta 
przejąłem pod koniec września, a więc po 9 
miesiącach realizacji budżetu przez poprzed-
nika – mówi zastępca prezydenta Henryk 
Słomka-Narożański. 

Inwestycje za miliony 

W  ubiegłym roku miasto kolejny rok 
z rzędu powiększyło swój majątek. W 2012 
roku był on wart prawie 1,2 mld zł. Teraz to 
blisko 1,3 mld zł, co oznacza, że wartość 
mienia powiększyła się o ponad 90 mln zł. 
Było to spowodowane realizacją wielu miej-
skich inwestycji, a ściślej rzecz ujmując, od-
daniem ich do użytkowania. Miasto wyda-
ło na nie prawie 58 mln zł.

– W 2013 roku było ich znowu sporo. Go-
łym okiem widać jak Tarnów się ciągle zmie-
nia. Dużo inwestujemy w drogi, kulturę, edu-
kację i opiekę społeczną. Wiem, że mieszkań-
cy, którzy tu wracają po latach, mają trudno-
ści z rozpoznaniem wielu miejsc – podkreśla 
wiceprezydent Słomka-Narożański. 

Jednym z ważniejszych zadań zakoń-
czonych w  zeszłym roku był remont pla-
cu handlowego Burek. Za 4 mln zł powsta-
ło 27 pawilonów warzywnych, 15 pawilo-
nów kwiatowych oraz 80 stołów handlo-
wych wraz z zadaszeniem.

- Zmienił się nie tylko sam plac targowy, 
ale i jego otoczenie. Kupcy mogą teraz han-
dlować, a tarnowianie kupować w dużo lep-
szych warunkach niż poprzednio. Dodatko-
wo kierowcy korzystają z wyremontowanych 

dróg dookoła placu – mówi dyrektor Targo-
wisk Miejskich Jacek Chrobak. 

2013 rok był rokiem kolejnych inwe-
stycji drogowych. W  sumie na wszystkie 
zadania z tego zakresu miasto wydało pra-
wie 16 mln zł. 

Zakończono rozbudowę ul. Spokojnej 
na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. 
Krzyskiej. W ramach tego zadania, o warto-
ści prawie 11 mln zł, przebudowano istnie-
jącą drogę na odcinku 660 m oraz dobudo-
wano drugą dwupasmową jezdnię. Rozbu-
dowano także skrzyżowanie ul. Nowodą-
browskiej i ul. Spokojnej.

Z innych inwestycji drogowych warto 
wymienić chociażby remont ul. Koszyckiej, 
budowę ul. Tęczowej oraz rozbudowy ulic 
Sudeckiej i  Kmiecika. Wybudowano tak-
że parking na Osiedlu Legionów Henryka 
Dąbrowskiego.

Duże nakłady finansowe nie ominę-
ły oświaty. Wykonano termomodernizację 
Zespołu Szkół Sportowych, Zespołu Szkół 
Licealnych i Zawodowych nr 1 oraz Zespo-
łu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2. Po-
nadto dokończono termomodernizację bu-
dynków Szkoły Podstawowej nr 18, byłego 
Gimnazjum nr 7, byłej Szkoły Podstawowej 
nr 7 oraz przedszkoli nr 12, 31 i 32.

Dwie inwestycje przeprowadzone zo-
stały w Zespole Szkól Budowlanych. Pierw-
szą z  nich był „Poligon Energooszczęd-
ności”, czyli laboratorium do nauki i prak-
tycznej realizacji technologii nowocze-
snego budownictwa wysoko energoosz-
czędnego (tzw. pasywnego). Powstał dzię-

Tarnów ma absolutorium

Z opinii Regionalnej  
Izby Obrachunkowej:

W wyniku przeprowadzonej ana-
lizy skład orzekający stwierdza, że 
planowane dochody miasta zosta-
ły wykonane w 100,2%, zaś zaplano-
wane wydatki 2013 roku zostały zre-
alizowane w  94,6%. Ujemna różni-
ca pomiędzy osiągniętymi dochoda-
mi a zrealizowanymi wydatkami spo-
wodowała, że budżet miasta Tarnowa 
na koniec 2013 roku zamknął się de-
ficytem w  wysokości 3.546.415,79 zł 
przy planowanym deficycie w  kwo-
cie 35.470.726,00 zł.

Zadłużenie miasta na koniec 
2013 roku stanowiące łącznie 39,8% 
zrealizowanych dochodów mieści się 
w  limicie poziomu zadłużenia wy-
znaczonym ustawą o  finansach pu-
blicznych.
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ki współpracy szkoły, Politechniki Krakow-
skiej oraz Urzędu Miasta. Jego koszt to po-
nad 2 mln zł.

W  nowym ośrodku prowadzone są 
prace naukowo-badawcze oraz zajęcia 
edukacyjne z zakresu technologii wysoko 
energooszczędnych i pasywnych. - Dzięki 
nowemu ośrodkowi możemy teraz prowa-
dzić w Tarnowie prace naukowo-badawcze 
oraz pracować na rzecz popularyzacji tech-
nologii wysoko energooszczędnych i  pa-
sywnych wśród obecnych i  przyszłych bu-
dowlańców. To duża szansa dla młodzie-
ży na zdobywanie praktycznych umiejęt-
ności – mówi zastępca prezydenta Kry-
styna Latała. 

Drugim zadaniem zrealizowanym 
przez szkołę było Centrum Kształcenia Bu-
dowlanego. W  2013 roku wykonano tam 
prace wykończeniowe oraz zakupiono no-
woczesne wyposażenie. W sumie powstał 
2-kondygnacyjny budynek szkolenio-
wo-dydaktyczny o powierzchni użytkowej 
ponad 400 m2, w którym mieszczą się spe-
cjalistyczne pracownie: informatyczno-ar-
chitektoniczna, materiałów budowlanych 
i  technik budownictwa. Cała inwestycja 
kosztowała ponad 4 mln zł.

Nie zapomniano także o miejskim za-
sobie mieszkaniowym. Rozpoczęła się bu-
dowa budynku komunalnego przy ul. Kon-
nej. - Inwestycja zakłada dobudowanie dru-
giego piętra do istniejącego budynku oraz 
dokończeniu budowy. Jedno mieszkanie bę-
dzie przystosowane dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych – zostanie zamontowana m.in. 
specjalna platforma dla wózków inwalidz-
kich – mówi dyrektor Wydziału Realizacji 
Inwestycji UMT Krzysztof Madej.

Całkowity koszt inwestycji to 2,9 mln 
zł. Dofinansowanie w kwocie 1,3 mln przy-
znał miastu Bank Gospodarstwa Krajowe-
go. Zakończenie inwestycji zaplanowano 
na lipiec 2015 roku.

Ponad milion złotych wydano na in-
westycje z zakresu pomocy społecznej. Za 
tę kwotę dokończono m.in. budowę Domu 
dla Bezdomnych Mężczyzn. 

Dom powstał w  sąsiedztwie starego 
schroniska, które nie nadawało się już do 
użytkowania. W pokojach trzy- i czterooso-

bowych może pomieścić około 80 miesz-
kańców. Ma trzy kondygnacje oraz piwnice, 
w których znajduje się m.in. pralnia, chłod-
nia i pomieszczenia magazynowe. 

Jak podkreśla zastępca prezyden-
ta Henryk Słomka-Narożański,  pomoc lu-
dziom w potrzebie to jedno z podstawo-
wych zadań każdego samorządu. 

– Budowa domu była ważnym zada-
niem inwestycyjnym i  społecznym miasta. 
Efekt bardzo cieszy. Budynek jest wygod-
ny i  komfortowy. Co najważniejsze, panuje 
w nim ciepła, rodzinna atmosfera, a lokato-
rzy są zadowoleni. 

Ta inwestycja została wyróżniona przez 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopol-
ski tytułem „Lider Małopolski 2013”. 

W  ubiegłym roku zakończono rów-
nież rewaloryzację pałacyku w Parku Strze-
leckim wraz z  otoczeniem. Ponadto bu-
dynek został wyposażony w mobilną sce-
nę z  pełnym nagłośnieniem i  mobilnym 
oświetleniem, sprzęt elektroniczny oraz 
ścianki ekspozycyjne. Obecnie mieści się 
tam siedziba Biura Wystaw Artystycznych. 
Koszt całej inwestycji zamknął się kwo-
tą 4 mln zł. 

– Miasto zyskało piękny i  nowocze-
sne centrum sztuki, które rozpoznawane 
jest daleko poza granicami Tarnowa – pod-
kreśla dyrektor Wydziału Kultury Marcin 
Sobczyk.

Dla mieszkańców

W 2013 r. Miasto współpracowało ak-
tywnie z sektorem pozarządowym na wie-
lu płaszczyznach. Ogłoszono 24 otwarte 
konkursy ofert na 36 priorytetowych za-
dań publicznych z obszarów polityki spo-
łecznej, ochrony zdrowia, działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych, wspiera-
nia kultury fizycznej, nauki, edukacji, oświa-
ty i wychowania, wypoczynku dzieci i mło-
dzieży, działalności na rzecz seniorów, kul-
tury i sztuki, promocji miasta oraz ochrony 
praw konsumenckich.

164 projekty realizowane były przez 
105 podmiotów, które otrzymały prawie 
6 mln zł dotacji. - Zgodnie z obserwowany-
mi potrzebami stale podnosimy jakość i po-
szerzamy zakres usług świadczonych na 
rzecz mieszkańców Tarnowa. W coraz więk-
szym stopniu wspiera działalność organiza-
cji pozarządowych i podmiotów prowadzą-
cych działalność pożytku publicznego na te-
renie naszego miasta – podsumowuje Ire-
na Stelmaszczuk-Nyczaj, odpowiedzial-
na w Urzędzie Miasta za kontakt z organi-
zacjami pozarządowymi.

Sprawna administracja

Rada Miejska w  2013 roku podjęła 
ogółem 157 uchwał, z czego 152 (96,8%) zo-
stały już zrealizowane. 4 uchwały są w trak-
cie realizacji. Dotyczą m.in. Roku Jana Paw-
ła II i Roku Czynu Niepodległościowego. 

Miasto wydało 85 956 tys. decyzji, co 
obrazuje skalę spraw, którymi zajmuje się 
co roku Urząd Miasta.

Sprawność i  jakość działania Urzę-
du Miasta Tarnowa podkreśla certyfikat 
jakości ISO wydany po raz kolejny przez 
Polskie Centrum Badań i  Certyfikacji S.A. 
w Warszawie.

Część inwestycji wykonanych 
w 2013 roku została wybrana przez 
mieszkańców w  pierwszej edycji 
budżetu obywatelskiego. 

Z  tej puli powstały m.in. skate-
park przy Pałacu Młodzieży oraz mi-
ni-park rekreacyjno-sportowy na te-
renie szkoły przy ul. Sanguszków 32. 
Wyremontowano także część ulic na 
os. Westerplatte. 

Budżet w liczbach
Wysokość budżetu – 535 mln zł
Wydatki na inwestycje – 58 mln zł
Zadłużenie na koniec roku - 49,8% 
przy limicie 60%
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Zgodnie z  uchwałą budżetową, 
w bieżącym roku TOSiR na remon-
ty i modernizacje miejskiej bazy 

sportowej dysponuje kwotą prawie 5,5 
mln zł. – To spore środki, które muszą wy-
starczyć na realizację najważniejszych 
zadań w obszarze bazy sportowej w mie-
ście – ocenia zastępca prezydenta Tarno-
wa Krystyna Latała.

Przebudowa 
Miejskiego Domu Sportu

Tutaj roboty budowlane trwają do-
kładnie rok. W tym czasie wykonano m.in. 
roboty rozbiórkowe, izolacje i  ocieplenie 
fundamentów, konstrukcję i poszycie da-
chu nad halą basenową i  sportową, kon-
strukcje ścian, nowe ścianki działowe. 
Obecnie trwają roboty przy montażu sto-
larki okiennej hal, wewnętrznych instala-
cjach elektrycznych, teletechnicznych, ka-
nalizacyjnych i wodociągowych. – Zaawan-
sowanie robót szacujemy na ponad 40 pro-
cent – mówi dyrektor TOSiR Edward Ru-
snarczyk. – Termin umowny zakończenia 
robót i uzyskania pozwolenia na użytkowa-
nie to 31 marca 2015 roku.

Planowana do wykonania wartość 
robót w  tym roku to kwota 4.950  000 zł, 
w  tym dofinansowanie z  FRKF w  kwocie 
950.000 zł. 

 Korty tenisowe przy ul. Traugutta

Zespół kortów składa się z trzech peł-
nowymiarowych kortów o  nawierzchni 
z  mączki ceglanej. Dotychczas uporząd-
kowano tereny zielone oraz teren kortów. 
Zdemontowano skorodowane ogrodze-
nie oraz rozmrożoną instalację wodociągo-
wą. Wykonano nowe ogrodzenie, zakupio-

no siatki (tzw. piłko-chwyty) podwyższają-
ce ogrodzenie do 4 m, zamontowano wła-
zy kanałowe, odtworzono instalację wodo-
ciągową, naprawiono i odtworzono część 
fundamentu ogrodzenia, pomalowano bra-
my i bramki wejściowe. Planowane zakoń-
czenie robót to przełom maja i czerwca br. 

 Hala Jaskółka

Na 2014 r. zaplanowano wykona-
nie wymiany stolarki drzwiowej, okien-
nej i  ocieplenie elewacji w  części parte-
rowej budynku od strony ul. Czerwonych 
Klonów oraz skucie żelbetowej płyty mro-
żącej byłego lodowiska. W związku z tym, 
że obiekt nie spełnia wielu aktualnie obo-
wiązujących przepisów ppoż. wstrzymano 
się z ogłoszeniem postępowania na bieżą-
ce remonty i  rozpoczęto działania zmie-
rzające do kompleksowej modernizacji 
tego obiektu. – Przygotowaliśmy i  złożyli-
śmy wniosek o wprowadzenie zmian do bu-
dżetu miasta polegających na zabezpiecze-
niu środków finansowych na opracowanie 
projektów technicznych kompleksowej prze-
budowy tego obiektu oraz uzyskanie wszel-
kich wymaganych prawem uzgodnień i po-
zwoleń. Naszym zdaniem parametry obiektu 
oraz klasa prowadzonych w nim rozgrywek 
sportowych kwalifikują go do ujęcia w pro-
gramie MSiT jako istotnego dla rozwoju pol-
skiego sportu. W tym przypadku istnieje moż-
liwość dofinansowania z FRKF do wysokości 
do 50% wartości robót budowlanych – mówi 
dyrektor Rusnarczyk. 

Stadion piłkarski ul. Traugutta

Zakończono już prace naprawcze bo-
iska, a  na ten rok zaplanowano poprawę 
stanu trawiastej płyty boiska piłkarskiego 
oraz uporządkowanie części trybun ziem-
nych od strony ul. Czerwonych Klonów. 

Stadion Lekkoatletyczny  
ul. Piłsudskiego 

Opracowano kompletną dokumenta-
cję techniczną budowy stadionu oraz uzy-
skano wszelkie uzgodnienia i pozwolenia. 
Projekt obejmuje budowę dwóch obiek-
tów stadionu głównego oraz stadionu do 
treningów i rozgrzewek spełniającego wy-
mogi klasy III PZLA. Aktualnie trwają dzia-
łania zmierzające do uzyskania pozwole-
nia na budowę, a po jego uzyskaniu wyko-
nanie nowej sieci kanalizacyjnej. – Planuje-
my też złożenie wniosku o wpisanie tego za-
dania do Wieloletniego Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa Małopolskie-
go. Ujęcie w programie stanowić będzie pod-
stawę do działań pozwalających uzyskać do-
finansowanie w wysokości do 30% wartości 
inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej prowadzonego przez Ministerstwo Spor-
tu – mówi Edward Rusnarczyk. 

Hala Sportowa ul. Krupnicza

W tym roku planuje się wykonanie no-
wej elewacji od strony zachodniej wraz z jej 
ociepleniem, remont schodów głównych 
oraz poprawę obróbek dachu hali. Opra-
cowano dokumentację techniczną całego 
zadania oraz ogłoszono przetarg na wy-
bór wykonawcy robót. Zakończenie mo-
dernizacji obiektu planowane jest na li-
piec 2014 r. 

Pływalnia letnia Al. Tarnowskich

Na 2014 rok zaplanowano wykonanie 
robót polegających na remoncie ciągów 
pieszych pływalni o  łącznej powierzchni 
ponad 200 m2 wraz z  obrzeżami chodni-
kowymi. Aktualnie wybrany w  przetargu 
wykonawca kończy cały zaplanowany za-
kres robót. Odbiory końcowe już się odbyły. 

TOSiR ostro inwestuje
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Rada osiedla Westerplatte ma 
nowa siedzibę. Zlokalizowana 
jest w centrum osiedla, obok bo-

isk sportowych. Koszt inwestycji to 200 
tysięcy złotych. 

Podczas uroczystego otwarcia zastęp-
ca prezydenta Henryk Słomka-Narożań-
ski przekazał radzie osiedla decyzję o ofi-
cjalnym nadaniu adresu dla nowego bu-
dynku wraz z tabliczką adresową „ul. We-
sterplatte 18”.

- Cieszę się, że dzięki pracy przewodni-
czącego rady osiedla Jana Nalezińskiego 
oraz przewodniczącego zarządu Tadeusza 
Rzepeckiego, a także dzięki poświęceniu 
mieszkańców otrzymujecie Państwo obiekt, 
który poprzez lokalizację w centrum osiedla 
będzie mógł być w pełni wykorzystywany. Ta 
część miasta, już po gruntownej moderniza-
cji ulicy Westerplatte, zyskuje nową jakość.

Zadowolenia z kolejnej ukończonej 
osiedlowej inwestycji nie krył także prze-
wodniczący rady osiedla.

- Nowa siedziba to nie tylko dyżury osie-
dlowych radnych, to również obiekt, który za-
pewnia odpowiednie zaplecze dla młodzieży 

korzystającej z pobliskich boisk oraz pozwala 
organizować spotkania i wydarzenia integru-
jące mieszkańców całego osiedla.

W otwarciu, oprócz przedstawicie-
li władz miasta i rady osiedla, udział wzię-

li także radni miejscy Barbara Koprowska 
oraz Jan Niedojadło. 

Poświęcenia nowego obiektu dokonał 
proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystu-
sa Dobrego Pasterza ksiądz Jan Ptak.

Współpraca Tarnowa z tym mia-
stem partnerskim z  Ukrainy 
rozszerza się na nowe pola. 

Pod koniec kwietnia w Tarnowie go-
ścili m.in. naczelnik Wydziału Ochrony 
Zdrowia Rosryslaw Lewtczuk i  dyrek-
tor szpitala miejskiego Wiktor Kmita. 
Głównym punktem programu była tym 

razem wizyta w  miejskim  Szpitalu im. 
E. Szczeklika.  

Gości zza wschodniej granicy intere-
sowały kwestie związane z  funkcjonowa-
niem ochrony zdrowia w Polsce po wdro-
żeniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych, 
w  tym  metody  finansowania świadczeń 
medycznych.  

Wiele pytań dotyczyło codziennej pra-
cy tarnowskiego szpitala - organizacji i za-
rządzania placówką, pracy oddziałów i ca-
łego zaplecza diagnostycznego. Duże zain-
teresowanie wzbudziła także wprowadzo-
na w „Szczekliku” informatyzacja, w szcze-
gólności sprawy związane z  elektronicz-
nym obiegiem dokumentacji medycznej.

- Określamy na razie ramy współpracy. 
Strona ukraińska chce współpracować w za-
kresie wymiany personelu lekarskiego i ko-
rzystania z doświadczeń tarnowskiej służby 
zdrowia, nabytych w okresie zmian systemo-
wych – mówi dyrektor Wydziału Zdrowia 
Wiesław Izworski.

Podczas wizyty nie zabrakło pytań o re-
witalizację budynków szpitala i ich wyposa-
żenie w nowoczesną aparaturę medyczną. 

– Goście z Ukrainy dopytywali o możli-
wości dofinansowania tego rodzaju inwesty-
cji ze środków europejskich – mówi zastępca 
dyrektora szpitala Danuta Nosek.

Wymiana doświadczeń pomiędzy 
szpitalami będzie kontynuowana. W  pla-
nach jest m.in. podpisanie listu intencyj-
nego, który formalnie sprecyzuje prioryte-
towe obszary dalszej współpracy.

Dla mieszkańców Westerplatte

„Szczeklik” współpracuje z Tarnopolem
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Aż 3,5 mln złotych mają do dyspozycji mieszkańcy na zadania inwestycyjne i społeczne w ramach Budżetu Obywatelskie-
go na 2015 rok. Głosowanie rusza 4 czerwca i potrwa do 11 czerwca. Poniżej prezentujemy listę projektów, na które można od-
dać swój głos. Szczegóły na www.tarnow.pl (zakładka Budżet obywatelski).

Wybierz swoją inwestycję

Kod 
projektu

Nazwa zadania Opis Koszt

01
Rozbudowa i modernizacja monitoringu oraz odnowienie 
pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Krupnicza 8.

- zakup i instalacja 24 kamer cyfrowych, zakup rejestratorów oraz wykonanie instalacji;      150 000,00 zł 

02
„Bajkowe dzieciństwo” - wymiana wyposażenia ogrodu zabaw 

oraz szatni w PP nr 26, ul. Bitwy o Wał Pomorski 11.
- zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw; - wymiana wyposażenia szkolnych szatni;

       50 000,00 zł 

03
Modernizacja i utworzenie strefy aktywnego wypoczynku 

„Sportowy ogród” dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat na terenie PP 
nr 6, ul. Waryńskiego 19.

- zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw; - posadzenie drzew i krzewów      150 000,00 zł 

04

Wykonanie boisk do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej o 
nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i remontem 

ogrodzenia – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami 
Integracyjnymi, ul. Bandrowskiego 4.

- wykorzystanie istniejącej podbudowy asfaltowej (stare boisko wzdłuż ul. Narutowicza), do budowy boiska do piłki 
ręcznej o wymiarze 22m x 42m oraz dwóch boisk do piłki koszykowej (w poprzek boiska)

- na działce od strony ul. Bema powstanie nowe boisko do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej;
- z boisko będzie korzystać również Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, a także młodzież z terenu Starówki

     300 000,00 zł 

05
Plac zabaw „Bajkowy ogród” - miejsce bezpiecznych zabaw dla 

dzieci - PP nr 3, ul. Chopina 8.
- zakup urządzeń ogrodowych na plac zabaw dla dzieci; - dostępny również dla mieszkańców;      100 000,00 zł 

06
„Bądź wsparciem w realizacji naszych pasji”- modernizacja placu 

zabaw i świetlicy – PP nr 20, ul. Sportowa 4.

- modernizacja i przebudowa wejścia głównego; - wymiana stolarki okiennej oraz grzejników, wymalowanie części 
pomieszczeń; - doposażenie w sprzęt komputerowy, maszynę do szycia, serokopiarkę, drukarkę, specjalistyczne 

pomoce i oprogramowanie komputerowe do pracy ogopedycznej i socjoterapeutycznej; - doposażenie placu zabaw i 
świetlicy.

       85 000,00 zł 

07
Remont boiska asfaltowego na terenie Pałacu Młodzieży, 

zwiększający możliwości jego wykorzystania – ul. Piłsudskiego 
24.

- remont nawierzchni asfaltowej; - lekkie powiększenie boiska; - docelowo ma to być boisko wielofunkcyjne i plac dla 
modelarzy oraz miasteczko rowerowe z infrastrukturą drogową, tor do wyścigów rowerowych;

     298 000,00 zł 

08
Modernizacja placu zabaw przy PP nr 24,  

ul. Westerplatte 11

- usunięcie nieodpowiednich elementów z terenu placu; - odnowienie miasteczka drogowego; wymiana nawierzchni 
betonowej na placu do występów na nawierzchnię atestowaną; - modernizacja piaskownic; - montaż nowoczesnych i 

bezpiecznych urządzeń.
     223 000,00 zł 

09
„Bezpieczny ogród radosnym miejscem naszych zabaw”, PP 18, 

ul. Westerplatte 10
- wyburzenie niebezpiecznych elementów betonowych; - częściowa wymiana ogrodzenia; - renowacja ogrodu – 

ławki, sprzęty, urządzenia; - zakup i montaż nowych sprzętów;
     100 000,00 zł 

10
„Mini-amfiteatr z wyposażeniem” - ogród przy PP nr 19 - ul. 

Paderewskiego 24
- wykonanie mini amfiteatru z drewna z wyposażeniem – podest, ławeczki, stoliki;  prowadzenie imprez 

środowiskowych, uroczystości, pikników; - prowadzenie zajęć z muzyki, plastyki, techniki.
       30 000,00 zł 

11 Remont infrastruktury SP9- ul. Marii Dąbrowskiej 6 - remont chodników wokół szkoły – ok. 800m2;  konserwacja i malowanie ogrodzenia szkoły; - modernizacja boiska      278 104,00 zł 

12
Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego dla uczniów Zespołu 

Szkół Muzycznych, ul. Lippóczyego 4
- szkoła nie posiada miejsca na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego;  adaptacja terenu za budynkiem szkoły – 

bieżnia do skoku w dal, budowa niewymiarowego boiska do siatkówki, równoważni;
       70 000,00 zł 

13
Modernizacja i remont przyszkolnego wielofunkcyjnego 

boiska sportowego z uwzględnieniem skoczni w dal – SP 2, ul. 
Szewska 7.

- z boiska korzystają: SP2, Niepubliczne Gimnazjum „U Konarskiego”, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” 
Gumniska oraz harcerze

     274 290,00 zł 

14
„Bezpiecznie poruszamy się przy Gimnazjum nr 4” - remont 

drogi wewnątrzszkolnej i pożarowej z wymianą bramy 
wjazdowej, ul. Bitwy pod Studziankami 5

- główna droga dojazdowa do SP8 oraz Gim. 4; - poprawa bezpieczeństwa na osiedlu      297 660,00 zł 

15

Utworzenie międzypokoleniowego mini-parku rekreacyjnego 
„Od przedszkola do seniora” przy PP29 oraz kompleksowa 

wymiana wyposażenia i pomocy dydaktycznych w PP29 - ul. 
Wilsona 50

- wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw: piaskownice, huśtawki, bujaki, karuzela, sprężynowce, zestawy 
sprawnościowe z wieżą, równoważnie, zjeżdżalnie, drabinki, pociąg; - kilka stanowisk siłowni plenerowej; - stoły do 

gry w szachy; - zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci;
     200 000,00 zł 

16 Drugi etap zagospodarowania terenu Amfiteatru Miejskiego

- przygotowanie placu przed sceną pokrytego tylko trawą; budowa drewnianych tarasy z wykorzystaniem istniejących 
betonowych elementów;

- modernizacja systemu oświetlenia; - zapewnienie dostępności dla wózków dziecięcych oraz osób 
niepełnosprawnych;

     300 000,00 zł 

17
„Ocalmy od zapomnienia” - remont zabytkowych ławek przy 

ulicy Topolowej

- uporządkowanie terenu; - wykonanie dwóch rzeźb Prezydenta I. Mościckiego i ks. proboszcza S. Indyka; - projekt 
ma na celu upamiętnienie wybitnych postaci oraz renowację zabytku, który jest elementem szlaku turystycznego w 

Mościcach.
     300 000,00 zł 

18
Utworzenie czterech międzyosiedlowych centrum aktywności 

senioralnej (MCAS) - Centrum, Północ, Wschód, Mościce

- proponowane zajęcia: fitness, nordic walking, wykłady z zakresu profilaktyki zdrowia, warsztaty komputerowe, 
zajęcia usprawniające  

z fizjoterapeutą, wykłady, prelekcje tematyczne; - „bank czasu” – seniorzy-seniorom; seniorzy-młodym; młodzi-
seniorom;

- warsztaty artystyczne; - każde centrum będzie pełniło również rolę punktu informacyjnego.

     300 000,00 zł 

19
Budowa placu zabaw dla dzieci na terenach rekreacyjnych TOSiR 

przy ul. Wojska Polskiego 14 
- bezpieczny plac zabaw, - betonowe stoły do ping ponga.      124 000,00 zł 

20 Minimistrzostwa Deichmann 2015 - turniej piłkarski; - trzecia edycja rozgrywek; - ogólnopolski charakter rozgrywek.        15 000,00 zł 

21 Tarnowska akademia piłki siatkowej

- udział w zajęciach w klubie PKCH PWSZ Tarnów i rozgrywkach ligowych; - zajęcia będą odbywać się 3 razy w 
tygodniu po 1,5 godziny;

- raz w miesiącu turnieje dla szkół biorących udział w projekcie; - wyselekcjonowanie dzieci, które w późniejszym 
etapie zostaną zgłoszone do ligi minisiatkówki organizowanej przez PKCH PWSZ Tarnów lub Małopolski Związek Piłki 

Siatkowej

     180 000,00 zł 

22
Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej na 

obiektach TOSiR przy ul. Wojska Polskiego 14
- modernizacja płyty trawiastej boiska sportowego wraz z ogrodzeniem;      300 000,00 zł 

Lista projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015
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23
Opracowanie dokumentacji modernizacji ulicy Stanisława Lema 

wraz z budową ciągów pieszych i oświetlenia
- ulica nigdy nie remontowana; - brak wydzielonych chodników; - brak oświetlenia.        30 000,00 zł 

24
„Harcerski Dom - Nasze Miejsce w Tarnowie” - remont budynku 

hufca przy ul. Konarskiego 17
- zakup mebli i wyposażenia; - remont tynków, instalacji.      300 000,00 zł 

25 „Edukacja bez barier” - III LO, ul. Brodzińskiego 6 - montaż zewnętrznej windy oraz dostosowanie jednej z toalet na terenie szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych.      300 000,00 zł 

26
Opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska sportowego 

przy Gimnazjum nr 6 - ul. Krzyska 118
- wymiana nawierzchni boiska z asfaltowej na sztuczną (poliuretan);  drenaż, odwodnienie.        25 000,00 zł 

27
Remont i modernizacja łazienek w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 4 - Os. Legionów 16
- w szkole odbywa się wiele imprez o charakterze ogólnomiejskim i regionalnym;      290 318,13 zł 

28
Remont nawierzchni boisk bitumicznych w Zespole Szkół 

Sportowych w Tarnowie wraz z wykonaniem oświetlenia boiska 
ze sztuczną trawą

- modernizacja boisk o nawierzchni asfaltowej;  modernizacja boiska do siatkówki o nawierzchni asfaltowej; - szkoła 
ma charakter sportowy.

     291 500,00 zł 

29
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 

Śliwkowej
- wykonanie dokumentacji pozwoli rozpocząć starania o modernizację drogi.      40 000,00 zł 

30 Remont parkingu przy ul. Skowronków - parking wymaga remontu      40 000 zł 

31
Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 18 w 

Tarnowie oraz naprawa chodnika wzdłuż ogrodzenia od strony 
wschodniej, ul. 3 maja 10

- bardzo zniszczony chodnik w dużej części przez korzenie drzew; - zniszczone ogrodzenie - powstało w 1966 r.      300 000,00 zł 

32
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSO nr 1 w 

Tarnowie, ul. Norwida 22

- zniszczony parkiet;  zniszczona stolarka okienna i drzwiowa; - modernizacja instalacji elektrycznej; - wyposażenie nie 
spełniające norm BHP;

- pęknięcia sufitu, naroży stropów.
     299 874,00 zł 

33 Modernizacja auli I LO – Starówka, ul. Piłsudskiego 4
- aula, w której odbywa się wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz integrującym środowisko szkolne jest w 

bardzo złym stanie.
     300 000,00 zł 

34
Modernizacja wewnętrzna hali widowiskowo-sportowej Pałacu 

Młodzieży w Tarnowie, ul. Gumniska 28
- hala jest miejscem organizacji wielu imprez sportowych i rozrywkowych;  od 40 lat nie było modernizacji wnętrza 

hali.
     300 000,00 zł 

35
Modernizacja nawierzchni boiska rekreacyjno-sportowego na 

osiedlu Westerplatte
- wymiana nawierzchni trawiastej na poliuretanową; - dodatkowo rekultywacja nawierzchni trawiastej boiska 

piłkarskiego.
     300 000,00 zł 

36
Remont nawierzchni placów i chodników zlokalizowanych przy 

SP8, ul. Bitwy pod Studziankami 5
- kompleksowe wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych od strony wschodniej i północnej.      281 630,00 zł 

37 Skwer Aktywności Miejskiej - rozbudowa (skate-park).
- dalsza rozbudowa Skweru Aktywności Miejskiej i realizacja założeń opisanych we wniosku składanym podczas 

pierwszej edycji BO (skate-park); remont i modernizacja obiektów sportowych znajdujących się na terenie Pałacu 
Młodzieży.

     300 000,00 zł 

38
Dokumentacja techniczna termomodernizacji i remontu elewacji 

budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Gumniska
- budynek od czasu powstania nie był remontowany z zewnątrz; - remont pozwoli na odtworzenie walorów 

estetycznych oraz oszczędności w wyniku termomodernizacji.
       30 000,00 zł 

39
Wykonanie łącznika w formie chodnika i drogi rowerowej 

pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Gen. Grota Roweckiego
- w obrębie tych ulic, na nowym osiedlu mieszka ok 1000 mieszkańców;

- jest to niezbędne dojście do przystanków autobusowych, przejście do szkoły i innych obiektów na terenie osiedla;
       80 000,00 zł 

40
Odbudowa figury „Muchomora” wraz z ławkami w Parku 

Strzeleckim
- projekt zakłada odbudowę tzw. „Muchomora”, który znajdował się na placu zabaw w Parku Strzeleckim.        20 000,00 zł 

41
Wykonanie parkingu (nawierzchni) po zachodniej stronie ul. 

Widok
- wykonanie parkingu wraz z chodnikiem;

     100 000,00 zł 

42
Remont dróg dojazdowych i miejsc postojowych wokół bloku 
przy ul. Marynarki Wojennej 10 oraz w kierunku bloku przy ul. 

Marynarki Wojennej 12

- drogi i zatoki nie były remontowane od momentu powstania osiedla; - zły stan nawierzchni powoduje zagrożenie dla  
parkujących samochodów.

     300 000,00 zł 

43
Dokończenie modernizacji bocznika ulicy Siewnej w kierunku 

wschodnim (jezdnia wraz z chodnikiem)
- dokończenie inwestycji na ulicy Siewnej poprzez wykonanie krawężników, nawierzchni bitumicznej i chodnika z 

kostki brukowej.
     250 000,00 zł 

44
Remont, wymiana nawierzchni placów oraz dróg dojazdowych 

do bloków przy ulicy Sadowej 29a,b,c,d, działka 283/30 obr. 009 
-      184 000,00 zł 

45 Siłownia plenerowa w Parku Strzeleckim - budowa siłowni na nawierzchni syntetycznej obok „Ogródka Jordanowskiego”.        60 000,00 zł 

46
Nakładka asfaltowa na ul. Bitwy pod Studziankami, od 

Gimnazjum nr 4 do ul. Wojska Polskiego
- główna droga dojazdowa do SP8 oraz Gim. nr 4; - poprawa bezpieczeństwa na osiedlu, a szczególnie dzieci i 

młodzieży;
     300 000,00 zł 

47 Oświetlenie alejek w parku na Piaskówce - etap I - oświetlenie głównych alejek parku.      250 000,00 zł 

48 Sieć siłowni plenerowych w Tarnowie - 8 siłowni 

- lokalizacje obok istniejącej infrastruktury, na miejskich terenach;  proponowane lokalizacje: Park Strzelecki, Park 
w Mościcach lub okolice boiska lekkoatletycznego, Góra Św. Marcina (okolice planowanych ścieżek biegowych), 

Lasek Lipie (na placu przed laskiem przy ul. Błonie), Park Piaskówka, okolice Gemini Park Tarnów, plac zabaw przy ul. 
Pułaskiego, os. Rzędzin (plac zabaw przy ul. Długiej).

     300 000,00 zł 

49
Modernizacja alejek na placu zabaw przy budynku Monte 

Cassino 11
- wymiana i doposażenie placu zabaw.

       70 000,00 zł 

50
Modernizacja placu zabaw przy ul. Pułaskiego 66 oraz budowa 

na jego terenie siłowni plenerowej

- wydzielenie części placu na siłownię plenerową; - uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej poprzez montaż większej 
ilości huśtawek, karuzeli i rozbudowę „małpiego gaju”; - budowa małego ogrodzenia od strony ul. Pułaskiego; - 

przebudowa boiska do koszykówki, montaż drugiej konstrukcji, poprawa nawierzchni.
     100 000,00 zł 

51 Remont ulicy Wodnej - przełożenie kostki granitowej na jezdni i wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową.      300 000,00 zł 

52
Włącz aktywność, efekt murowany! Mural rodzinny o tematyce 

społecznej - mural na ekranach akustycznych od wewnątrz 
osiedla Westerplatte, przy Al. JPII 

- odcinek ekranów pokryty muralem: 18 metrów;  integracja społeczna; - poprawa estetyki; - zaangażowanie 
mieszkańców osiedli do wspólnej pracy na rzecz poprawy warunków życia.

         4 500,00 zł 

53
Uzupełnienie zadrzewień śródmiejskich w miejsce drzew 

wyciętych
- propozycja posadzenia drzew niskopiennych; - propozycja przywrócenia sadzenia drzew jednego gatunku na jednej 

ulicy.
150 000,00 zł

54 Rekultywacja terenów wzdłuż ul. Abp. J. Ablewicza

- usunięcie odpadów nagromadzonych powierzchniowo; - usunięcie niskiej i średniej roślinności z zachowaniem 
drzew; - ułożenie warstwy ziemi wraz z nasadzeniem trawy oraz roślin ozdobnych; - budowa krótkiego połączenia 

chodnikowego pomiędzy projektowanym przystankiem
komunikacji miejskiej a blokami nr 13 i 15 na ul. Abp. J. Ablewicza.

75 000,00 zł      

Lista projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015
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Jako organizacja działają od roku 
i skupiają głównie tarnowskich na-
uczycieli. Stawiają przede wszyst-

kim na rozwój intelektualny, emocjo-
nalny i  społeczny dzieci oraz młodzie-
ży. Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom 
Promyk Słońca”, bo o nim właśnie mowa, 
nie przestaje zaskakiwać nowymi po-
mysłami. 

Nowa marka

Najnowszą inicjatywą stowarzysze-
nia jest Tarnowska Marka Talentu. - Chce-
my prezentować utalentowaną tarnowską 
młodzież i ich sukcesy, które często przecho-
dzą niezauważone. Powstał także specjalny 
logotyp, który będzie wykorzystywany do 
promocji Tarnowa – mówi prezes stowarzy-
szenia Katarzyna Macoń.

Tarnowska Marka Talentu ma być 
pierwszym w  Polsce rozpoznawalnym 
znakiem przyznawanym corocznie mło-
dym mieszkańcom za wyjątkowe osiągnię-
cia pozaszkolne z muzyki, plastyki, litera-
tury, sportu, przedmiotów ścisłych i  języ-
ków obcych. 

Jej logotyp będzie prezentowany pod-
czas imprez z  udziałem tarnowskiej mło-
dzieży. Będzie umieszczany również na pu-

blikacjach związanych z promocją najmłod-
szych tarnowskich talentów. 

Oficjalna prezentacja Tarnowskiej Mar-
ki Talentu odbędzie się 20 czerwca w tar-
nowskim teatrze. Warto dodać, że stowa-
rzyszeniu przyznany został oficjalny tytuł 
Miejsca Odkrywania Talentów.

Tarninka

Kolejnym ciekawym pomysłem jest 
przygotowanie wspólnie z Urzędem Mia-
sta pierwszej Tarninki – książeczki „Dobre 
maniery w mojej bajce”. Znajdą się w niej 
bajki napisane przez dzieci z tarnowskich 
szkół podstawowych oraz wybrane kore-
spondencje najmłodszych tarnowian ob-
jętych opieką stowarzyszenia ze znany-
mi osobami m.in. z Markiem Kamińskim 
i Krzysztofem Ziemcem. Nie zabraknie li-
stu kierowanego do Kamila Stocha, Majki 
Jeżowskiej czy zespołu Golec uOrkiestra.

Książeczka dodatkowo zostanie opa-
trzona komentarzami wspomnianych już 
Krzysztofa Ziemca,  zespołu Golec uOr-
kiestra oraz zdobywcy obu biegunów 
Jaśka Meli. Do dzieci skieruje swoje sło-
wa również Rzecznik Praw Dziecka Ma-
rek Michalak.

W  sumie mają ukazać się trzy wy-
dawnictwa z  tej serii. Kolejne to „Tar-

nów – Polski Biegun Biznesu” oraz „Tar-
ninki sukcesu”. 

„Tarnów – Polski Biegun Biznesu” za-
wierać będzie porady tarnowskich biznes-
menów i zarazem ludzi sukcesu skierowane 
do młodych tarnowian. Walorem książeczki 
będą prace plastyczne tarnowskich dzieci 
stanowiące pomysły na biznes w Tarnowie. 
Każda z prac opatrzona zostanie komenta-
rzem dziecięcym, a do najmłodszych swoje 
słowa skieruje prezes Fundacji Książąt Lu-
bomirskich Jan Lubomirski.

Z kolei „Tarninki sukcesu” będą pre-
zentacją tarnowskich dzieci i  młodzie-
ży, które kierując się determinacją osią-

gnęły sukces, stały się od-
ważniejsze w  życiu, świet-
nie radzą sobie z  trudno-
ściami i  podejmują odważ-
ne wyzwania. 

Już w lipcu rusza 2. edycja waka-
cyjnej imprezy edukacyjno-rozwojowej 
„Śniadania i podwieczorki na trawie z… 
psychologią i nie tylko”. Motywem prze-
wodnim tegorocznego cyklu plenero-
wych spotkań są więzi międzyludzkie.

- W zeszłym roku impreza odniosła 
duży sukces i spotkała się z ciepłym przy-

jęciem wśród mieszkańców. Teraz czas 
na powtórkę. Zgodnie z tytułem będzie-
my tworzyć więzi, wzmacniać je, zacie-
śniać i budować. Nie tylko ze społeczno-
ścią, także z samym sobą – mówi Wero-
nika Wrzesińska, prezes stowarzysze-
nia „Kropla Słońca”, organizatora wy-
darzenia.

Promyk dla dzieci

Z psychologią na trawie

Indeks sukcesów

Uczniowie utworzonej przez stowarzy-
szenie Akademii Wspomagania Edukacyjne-
go wraz z nauczycielem prowadzą Indeksy 
Sukcesów, gdzie wpisują swoje najważniej-
sze osiągnięcia. Każde dziecko posiada swojego dar-
czyńcę - fundatora indeksu lub patrona edukacyjnego, 
przed którym osobiście lub za pośrednictwem Interne-
tu może pochwalić się swoimi osiągnięciami.

Stowarzyszenie angażuje się nie 
tylko w działania edukacyjne. Przykła-
dem jest pomoc dla ubogich rodzin 
w  wyposażeniu pokoju dziecięcego 
przy współpracy z producentem mebli 
dziecięcych Bellamy. Producent prze-
kazał meble dla rodzin z nowo naro-
dzonymi dziećmi. Do tej pory odbyły 
się dwie takie akcje.
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Odkryj wartość dziecka

Największą i najdłużej trwającą inicja-
tywą stowarzyszenia jest akcja 
„Odkryj wartość dziecka” pod 
patronatem honorowym Fun-
dacji Książąt Lubomirskich. Jej 
celem jest zachęcenie rodziców 
do odkrywania talentów u swo-
ich dzieci. 

Na czym dokładnie pole-
ga akcja? Jak wyjaśnia prezes 
stowarzyszenia - dzieci kore-
spondują ze znanymi osobami, 
opowiadają o swoich sukcesach 
i osiągnięciach w szkole. 

- Akcja działa - w  szkole 
dzieci zdobywają coraz to lep-
sze wyniki. Docenieni młodzi są 
zmotywowani do podejmowa-
nia nowych wyzwań i  radzenia 
siebie z  trudnościami. Widzimy, 
że kontakt dziecka z  aktorem, 
dziennikarzem, politykiem, pio-
senkarzem czy sportowcem po-
zytywnie wpływa na jego psychi-
kę. Dziecko ma doskonały wzór 
do naśladowania – dodaje pre-
zes Macoń.

Akcję „Odkryj wartość 
dziecka” popierają znane osoby 
ze świata sportu, mediów i kina. 
W  chwili obecnej przystąpili 
do niej Kamil Stoch, Krzysz-
tof Ziemiec, Jasiek Mela, Ma-
rek Kamiński, Kabaret OT.TO, 
Golec uOrkiestra, Majka Je-
żowska, Przemek Szaliński, 
Radek Brzózka, Ula Chińcz i Marta Żmu-
da-Trzebiatowska, Fundacja Książąt Lu-
bomirskich oraz tarnowscy przedsiębiorcy.

W  pomoc dla tarnowskich uczniów 
włączyli się także tarnowscy samorządow-
cy, prawnicy czy nauczyciele. Wśród nich 
wymienić można chociażby zastępcę pre-
zydenta Henryka Słomkę-Narożańskie-
go, który sfinansował roczny proces edu-
kacyjny i został fundatorem Indeksu Suk-

cesów (patrz ramka) Kacpra, ucznia II klasy 
Szkoły Podstawowej nr 17. 

– Zachęcam do włączenia się w pomoc 

dla zdolnych, młodych tarnowian. To nasza 
duma i  przyszłość. Warto w  nich inwesto-
wać – mówi wiceprezydent.

Akademia dla najmłodszych

Stowarzyszenie prowadzi także, pod 
patronatem honorowym Rzecznika Praw 
Dziecka, Akademię Wspomagania Eduka-
cyjnego „Super Dziecko”. Zadaniem akade-

mii jest rozwijanie talentów oraz wyrówny-
wanie szans edukacyjnych. 

Dzięki unikatowej metodzie pracy 
z dzieckiem, wykwalifikowani na-
uczyciele - wolontariusze stowa-
rzyszenia, otaczają wyjątkową 
opieką edukacyjną dzieci w wie-
ku przedszkolnym i szkolnym. Or-
ganizują atrakcyjne zajęcia z  za-
kresu wspomagania edukacyjne-
go w  grupach czteroosobowych 
- m.in. naukę śpiewu i gry na in-
strumentach muzycznych - per-
kusyjnych, strunowych czy kla-
wiszowych.

Nauczyciele za swoją pra-
cę nie otrzymują żadnego wy-
nagrodzenia, a dzieci oraz mło-
dzież uczęszczają do akademii 
nieodpłatnie. Akademia dzia-
ła dzięki wsparciu finansowe-
mu otrzymanemu od Krzyszto-
fa Ziemca, Kamila Stocha, Fun-
dacji Książąt Lubomirskich i Wy-
dawnictwa Helios – fundato-
rów Indeksu Sukcesów. Z  kolei 
prowadzący akademię zadbali 
o  zakup niezbędnych pomocy 
dydaktycznych. 

- Naszym nadrzędnym celem 
jest dobro dzieci. Chcemy im za-
pewnić wszystko, co jest niezbędne 
dla ich rozwoju. Wspieramy szczęśli-
we dzieciństwo, ponieważ wiemy, 
że aktywności dziecka w tym okre-
sie mają duży wpływ na jego przy-

szłe możliwości. Pomysłów na kolej-
ne projekty i motywacji nam nie bra-

kuje – podsumowuje wiceprezes stowarzy-
szenia Grzegorz Knapik.

Promyk dla dzieci

W  programie znajdą się m.in. spo-
tkanie z egzotyką (warsztaty tańca bolly-
wood), warsztaty psychologiczne, proces 
grupowy na temat odwiecznego konflik-
tu między indywidualnością a wspólnotą, 
warsztaty wywierania pierwszego wraże-
nia, kolejna część „Speed Friendship, czyli 
zdobądź przyjaciół w 5 minut”, plenerowe 
gry i zabawy dla całej rodziny oraz konsul-
tacje urodowe dla pań.

„Śniadania i podwieczorki na trawie 
z…” to projekt Stowarzyszenia Psycholo-

gii, Edukacji i  Rozwoju Osobistego „Kro-
pla Słońca”, który w nowatorskiej formie 
edukuje i  rozwija kompetencje związa-
ne z nawiązywaniem i budowaniem rela-
cji międzyludzkich. Idea jest prosta - każ-
dy uczestnik przychodzi z kocem, koszy-
kiem piknikowym wypełnionym przygo-
towanymi przysmakami. 

- Na wspólnym piknikowym „stole” roz-
stawiamy przyniesione jedzenie, częstujemy 
się tym, co na nim stoi – dzielimy się z inny-

mi, w tym miejscu wszyscy jesteśmy równi, 
niezależnie od zasobności naszego portfela, 
pozycji społecznej etc. W tym miejscu wszy-
scy jesteśmy wielką tarnowską rodziną – wy-
jaśnia Weronika Wrzesińska.

Warsztaty potrwają od 4 do 6 lipca (pt. 
od godz. 16.30, sob. od godz. 10.00, nd. 
od godz. 11.00). Odbywać będą się w Mu-
zeum Etnograficznym przy ul. Krakowskiej. 
Udział w  nich jest bezpłatny. „Śniadania 
i  podwieczorki na trawie z…” są częścią 
tegorocznych Dni Tarnowa.

Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom 
Promyk Słońca”
ul. Kościuszki 15A/25
tel. 505 996 878

Pierwszego wpisu do Indeksu Sukcesów dokonał Dwukrotny Mistrz 
Olimpijski w skokach narciarskich Kamil Stoch.
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Na początku maja 
w  Tarnowie od-
był się II Tydzień 

godności Osób Niepełno-
sprawnych - Małopolskie 
Dni Osób Niepełnospraw-
nych. Program wypełniły 
warsztaty, koncerty, kon-
kursy, konferencje, pre-
lekcje na temat praw in-
walidów, spotkania inte-
gracyjne oraz dni otwar-
te w  instytucjach pracu-
jących na rzecz osób nie-
pełnosprawnych.

Obchody zainauguro-
wano w katedrze uroczy-
stą mszą świętej w intencji 
osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przy-
jaciół, po której ulicami Tarnowa przeszedł 
„Marsz godności”.

Jednym z ważniejszych wydarzeń była 
konferencja „Mam prawo”, w której udział 
wziął m.in. prokurator generalny Andrzej 
Seremet. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się także Ogólnopolski Mityng Pływac-
ki Osób z Niepełną Sprawnością oraz Fe-
styn w Parku Strzeleckim. W pierwszym 
wydarzeniu uczestniczyło ponad osiem-
dziesięciu zawodników z czterech woje-
wództw. Z kolei w festynie wzięły udział 
całe rodziny.

Z  pewnością jednym 
z  ciekawszych wydarzeń 
była akcja społeczna „Nie-
pełnosprawny - przekonaj 
się jak to jest!” zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie 
Medycyna Polska. Na Pla-
cu Sobieskiego każdy mógł 
wsiąść na wózek i  przeje-
chać kilka metrów, korzy-
stając z rad Andrzeja Ziem-
bowskiego, osoby niepeł-
nosprawnej, konsultanta ds. 
osób niepełnosprawnych 
przy Urzędzie Miasta.  

Wydarzenie obchodzo-
ne było w  ramach Mało-
polskich Dni Osób Niepeł-

nosprawnych. W tym roku po raz pierw-
szy w organizację włączyły się także po-
wiaty brzeski i  dąbrowski. Przedsięwzię-
cie współfinansowało województwo ma-
łopolskie. Koordynatorem obchodów 
był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tarnowie. 

W Tarnowie po raz 14. 
odbyło się Forum Go-
spodarcze Małych 

i  Średnich Przedsiębiorstw, 
którego organizatorem była Tar-
nowska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego (TARR). Rozmawiano 
m.in. o tym, jak najlepiej wyko-
rzystać pieniądze z  nowej per-
spektywy finansowej Unii Euro-
pejskiej na lata 2014-2020.

- Nowa perspektywa finanso-
wa Unii Europejskiej, to perspekty-
wa nowych miejsc pracy dla Pola-
ków. Informacje z Brukseli są dla nas 
optymistyczne. Będziemy dofinan-
sowywać Urzędy Pracy, a te stwarzać dodat-
kowe miejsca zatrudnienia. Priorytetami są 
praca dla młodych oraz wprowadzanie roz-
wiązań sprzyjających łączeniu życia zawodo-
wego i rodzinnego – powiedział w Tarnowie 
minister pracy i polityki społecznej Włady-
sław Kosiniak-Kamysz. 

Znakomitych gości nie brakowa-
ło. - W Tarnowie byli m.in. wiceprezes Tauro-
nu Aleksander Grad, Monika Piątkowska 

z Polskiej Agencji Informacji i  Inwestycji Za-
granicznych, wielokrotny reprezentant Polski 
oraz trener reprezentacji Polski w piłce ręcz-
nej Bogdan Wenta oraz wicemarszałek wo-
jewództwa małopolskiego Roman Ciepie-
la – wymienia prezes TARR Leszek Nowicki.

Na zakończenie konferencji wręczono 
Nagrodę Gospodarczą – „Inwestor Roku 
w Tarnowskim Klasterze Przemysłowym”. 
Otrzymała ja firma Lenze Tarnów.

– Nagrodę przyznaliśmy 
za kompleksowe podejście do 
inwestowania. Z jednej strony 
firma rozwija się jako przedsię-
biorstwo, a z drugiej nie zapo-
mina o rozwoju swojej kadry. 
Poza tym to obecnie najwięk-
szy pracodawca na terenie kla-
stera. Daje pracę ok. 160 oso-
bom – mówi prezes klastera 
Rafał Działowski.

Patronat nad XIV Fo-
rum Gospodarczym Małych 
i  Średnich Przedsiębiorstw 
objęli Minister Gospodarki, 
Minister Pracy i Polityki Spo-

łecznej, Marszałek Województwa Małopol-
skiego, Prezydent Miasta Tarnowa, Starosta 
Tarnowski oraz Prezes Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości.

- Oczekiwania są duże. Liczymy, że szcze-
gólnie tegoroczna impreza przyniesie wy-
mierne efekty w postaci nowych miejsc pra-
cy i znaczny ruch w słupkach bezrobocia w re-
gionie – podsumowuje forum zastępca pre-
zydenta Henryk Słomka-Narożański.

Unia pomoże w stwarzaniu
nowych miejsc pracy 

Dla niepełnosprawnych
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Dla niepełnosprawnych

- Panie Marszałku, jesteśmy w czasie, 
kiedy decyduje się przyszłość regionów na 
kilka najbliższych lat. Na jakie kwoty może 
liczyć województwo małopolskie w per-
spektywie finansowej 2014-2020 i na co 
te pieniądze zostaną przeznaczone? 

- Nasze województwo dostanie ponad 
2 miliardy 800 milionów euro. Dlatego tak 
ważne jest mądre rozdysponowanie fun-
duszy, które określą naszą wspólną przy-
szłość. Przeanalizowaliśmy obszary, które 
powinny być doinwestowane. Wyodręb-
niliśmy dziesięć technologii przyszłości dla 
Małopolski i zdecydowaliśmy, że muszą być 
one rozwijane. To przede wszystkim szero-
ko pojęta informatyka – sieci inteligentne, 
bezdotykowy interfejs, ale także budownic-
two energooszczędne i czyste technologie 
energetyczne oraz specjalności okołome-
dyczne – leczenie w oparciu o analizę da-
nych, inżynieria tkankowa, leki i technolo-
gie niszczące nowotwory. Chcemy, aby Ma-
łopolska była regionem dużych możliwości.

-   A co, Pana zdaniem, należałoby 
zrobić, aby także Tarnów stał się takim 
miejscem? 

- Przede wszystkim trzeba zatrzymać 
procesy recesyjne. Należy do tego wyko-
rzystać fundusze unijne, których Tarnów 
będzie miał do dyspozycji więcej niż kie-
dykolwiek dotąd. Konieczna jest współpra-
ca z okolicznymi gminami, w ramach aglo-
meracji tarnowskiej. Kolejne ważne kwe-
stie to: powrót na ścieżkę wzrostu inwesty-
cji, rewitalizacja obszarów miejskich, a tak-
że wzrost znaczenia Tarnowa jako centrum 
usług: medycznych, administracyjnych, biz-
nesowych, edukacyjnych i kulturalnych. 

- Jakie działania należy podjąć, by 
kwestie te stały się realne?

- Wykorzystać potencjał naszego re-
gionu, ale także Krakowa i całej Małopolski. 
Jako przykład podam chociażby, rozwijają-
cy się dynamicznie, sektor usług outsour-
cingowych. Do obsługi firm z całego świata 
centra tego typu zatrudniają już w naszym 
województwie, głównie w Krakowie, oko-
ło 30 tysięcy osób. Według prognoz liczba 
ta w najbliższych pięciu latach podwoi się. 
Byłoby dobrze, aby i w Tarnowie zaczęły po-
wstawać takie centra. Trzeba tylko stworzyć 
warunki do ich funkcjonowania.

- Czy jest szansa, by w Tarnowie 
rozwijały się także firmy wpisujące się 
w  technologie przyszłości, o  których 
Pan mówił?

- Tarnów już w tej chwili ma świetnie roz-
winięte sieci internetowe. Węzeł sieci szero-
kopasmowej, o parametrach takich samych 

jak w Krakowie, znajduje się w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by rozwijać technologie infor-
matyczne, korzystając także z zasobów bar-
dzo dobrze wyposażonej uczelni. Niedawno 
zostało otwarte Poligon Energooszczędno-
ści. To wspólny projekt Politechniki Krakow-
skiej i Zespołu Szkół Budowlanych. To pierw-
szy krok do tego, by Tarnów rozwijał się jako 
mocne centrum tego typu budownictwa. List 
intencyjny w tej sprawie podpisało kilka firm 
i samorządów. Teraz te pomysły trzeba kon-
sekwentnie przekuwać w działania.

- Czy takie inwestycje spowodują, że 
poradzimy sobie z bezrobociem, zwłasz-
cza wśród młodych ludzi?

- Jestem przekonany, że sytuacja na 
rynku pracy w ciągu najbliższych kilku lat 
diametralnie się zmieni. Dobrze wykwa-
lifikowanym młodym ludziom będzie ła-
twiej znaleźć zatrudnienie. I na miejscu, 
i w Krakowie. Dzięki Szybkiej Kolei Aglo-
meracyjnej i nowoczesnym pociągom bę-
dzie możliwość dotarcia tam w 40 minut. 
Robimy sporo, by przygotować młodych 
ludzi tak, aby łatwiej było im znaleźć pra-
cę. Projekt „Modernizacja kształcenia za-
wodowego” wyposaża ich w  potrzebne 
kwalifikacje i  kompetencje. Teraz uru-
chamiamy projekt „Małopolska chmura 
edukacyjna”. Pozwoli on uczniom wszyst-
kich ponadgimnazjalnych szkół w regio-
nie korzystać z zajęć prowadzonych przez 
wykładowców najlepszych krakowskich 
uczelni, a także z bogatych zasobów in-
formatycznych, które zostały przez nie 
zgromadzone. To wszystko jest możliwe. 
Trzeba tylko konsekwencji i pracy.

Perspektywa szans

Monitoring na stadionie
Ma być bezpiecznie i nowocześnie. 

W Urzędzie Miasta wykonano właśnie 
dokumentację projektową monitoringu 
wizyjnego oraz systemu identyfikacji ki-
bica na Stadionie Miejskim w Mościcach. 

– To dla nas priorytet. Chcemy, by 
nasz stadion sportowy był miejscem bez-
piecznym, przyjaznym dla całych rodzin, 
dla prawdziwych kibiców – mówi zastęp-
ca prezydenta Krystyna Latała.

Jak wyjaśnia dyrektor Wydziału Re-
alizacji Inwestycji UMT Krzysztof Madej, 

obecnie przygotowywany jest wniosek 
o pozwolenie na budowę oraz materiały 
do ogłoszenia przetargu na wykonanie 
tych projektów realizowanych w ramach 
zadania „Przebudowa Stadionu Miejskie-
go”. Termin ogłoszenia przetargu to mie-
siące wakacyjne  br.

Co zostanie wykonane na sta-
d i o n i e  m i e j s k i m  w   Ta r n o w i e ?  
- kanalizacja kablowa na potrzeby projek-
towanych systemów wraz ze stanowiska-
mi słupowymi,

- instalacje systemu transmisji da-
nych,

- instalacje systemu monitoringu te-
lewizyjnego CCTV,

- system identyfikacji kibica (instala-
cja systemu kontroli ruchu osobowego),

- instalacja elektryczna,
-  utwardzenie terenu, zmiany 

przy ogrodzeniu i  wygrodzeniach (de-
montaż i  montaż nowego) wynikają-
ce z  montażu bramofurt wejściowych 
wraz z  6 podwójnymi kołowrotami.  

Rozmowa z wicemarszałkiem województwa małopolskiego Romanem Ciepielą
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Jest fizjoterapeutką i terapeutką In-
tegracji Sensorycznej, nauczyciel-
ką Szkoły Podstawowej Integra-

cyjnej Nr 11 w Tarnowie, gdzie pracuje 
z uczniami niepełnosprawnymi. W pra-
cy świetnie się realizuje, a każdą wolną 
chwilę poświęca swoim pasjom: podró-
żom i bieganiu. W tym roku biegała m.in. 
na… Biegunie Północnym!

Podróże zawsze były jej hobby, podob-
nie jazda na nartach i pływanie, biegać za-
częła 4 lata temu. – Bieg pozwala poprawić 
kondycję, zapewnić sobie dobre samopo-
czucie i pozbyć się stresu. Dziś wiem też, że 
podczas biegania można przemyśleć wiele 
spraw, oderwać się od rzeczywistości i spoj-
rzeć na życie inaczej. Ja się nie ścigam, bie-
gam, ponieważ daje mi to radość i satysfak-
cję z  pokonywania własnych słabości. Wy-
niki sportowe nie są dla mnie najważniej-
sze, nie jestem zawodowcem tylko amato-
rem – mówi pani Joanna. 

Biegi zaczęła od kilometrowych dy-
stansów, ale bardzo szybko wzięła udział 
w biegu na 5 km w Parku Sanguszków. To 
był cykl „ Cała Polska biega”. Wtedy już wie-
działa, że zawsze będzie biegać. Pojawiła 
się myśl o udziale w zawodach na 10 km, 
a  może nawet w  półmaratonie. Wkrótce 
nadarzyła się okazja połączenia obu pasji: 
biegów i podróżowania. – Moje marzenie się 
spełniło. Poleciałam do Dubaju. Ukończyłam 
tam swój pierwszy bieg na 10 km. Następ-
nym etapem był dla mnie udział w półmara-
tonie w Sydney. Wtedy nastąpił przełomowy 
moment, zrozumiałam, że teraz chcę pobiec 
pełny maraton. Wówczas też narodził się po-
mysł przebiegnięcia maratonów na wszyst-
kich 7 kontynentach, co nie udało się jeszcze 
żadnej Polce – mówi. 

Na debiut w maratonie wybrała Rio de 
Janeiro. Po tym były maratony we Florencji, 
Egipcie, na Mauritiusie i na Hawajach w Ho-
nolulu. – A w tym roku ukończyłam swój ma-
raton marzenie, najtrudniejszy, najbardziej 
wymagający. Na Antarktydzie! Tym sposo-
bem dołączyłam do elitarnego grona biega-
czy Seven Continents Club. Pozostają mi teraz 
jeszcze dwa kontynenty: Azja i Australia. Po 
Antarktydzie wiem, że nie ma rzeczy niemożli-
wych. Mam również motywację, jeśli tego do-

konam będę pierwszą Polką, której się udało. 
6 lipca pobiegnę maraton w Australii, pragnę 

go zadedykować mojej chorej koleżance. Ka-
siu dla Ciebie biegnę ten maraton. 

Krystyna Latała, zastępca prezydenta Tarnowa: - W Tarnów.pl rozpoczynamy nowy cykl prezentujący sylwetki nauczycieli tar-
nowskich szkół lub z Tarnowem związanych. Jak się okazuje, wbrew różnym przecież opiniom o pedagogach, jest wśród nich impo-
nująca liczba nauczycieli z prawdziwymi pasjami, zarówno zawodowymi, jak i prywatnymi. Nauczycieli, którzy są dla swoich uczniów 
autentycznymi wychowawcami, wzorami do naśladowania, mistrzami. Którzy pełnią swój zawód z pasją i kompetencjami. Którzy od-
noszą sukcesy w pracy zawodowej i sferze prywatnej. Którzy potrafią zainspirować swoich uczniów do sięgania po najwyższe cele… 

Nauczyciel z pasją

Joanna Marszalska-Tabiś

Zdaniem Joanny Marszalskiej-Tabiś

Bieg maratoński to jedna z niewielu dyscyplin sportu, którą można zacząć trenować 
w każdym wieku. Niesamowite jest to, że na starcie biegu możemy stanąć wśród zawo-
dowców i światowych gwiazd sportu. Czasami trudno nam uwierzyć, że to wszystko czego 
doświadczamy dzięki bieganiu, naprawdę się dzieje. Moja pasja odmieniła moje życie. Je-
stem żywym dowodem na to, że warto marzyć, stawiać sobie cele i wytrwale do nich dążyć. 

Marzenia się spełniają, trzeba tylko w to uwierzyć. Swoją pasją do biegania staram się 
zarażać najbliższych, przyjaciół oraz moich uczniów. Zachęcam ich do aktywnego, spor-
towego stylu życia, do poznawania świata. 

W naszej szkole pod koniec maja odbył się „ Bieg po zdrowie”, w którym udział wzięli 
zarówno uczniowie, jak i rodzice. W związku z tym przygotowałam wystawę zdjęć z wszyst-
kich maratonów, aby przybliżyć dzieciom świat. Zawsze mówię im, że reprezentuję podczas 
moich biegów miasto Tarnów i szkołę, w której pracuję i jestem z tego dumna.
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Damian TARCZOŃ

Uczeń klasy 2D w  II Liceum Ogólno-
kształcącym w Tarnowie. Samodzielny, spo-
kojny, obowiązkowy i odpowiedzialny. Wy-
kazuje predyspozycje i wybitne zdolności 
sportowe. Osiąga wysokie wyniki w  na-
uce, jednocześnie poświęcając swój czas 
na liczne treningi i zawody. Jest stypendy-
stą Prezydenta Miasta Tarnowa za osiągnię-
cia sportowe w 2013/2014 roku.

Sukcesy Damiana w roku 2013:
2. miejsce w  skoku w  dal i  trójsko-

ku na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży; 4. miejsce w  skoku w  dal na Ha-
lowych Mistrzostwach Polski Juniorów; 
1. miejsce w  skoku w  dal i  2 miejsce 
w trójskoku na Mistrzostwach Wojewódz-
twa Juniorów; 1. miejsce w  skoku w  dal 
na Mistrzostwach Polski AZS Juniorów.  
Od stycznia należy do Kadry Polski w lek-
kiej atletyce.

Damian tak mówi o swojej sportowej 
pasji: - Sport pozwala mi wybić się ponad 
przeciętność, uprawianie jakiegokolwiek 
sportu daje mi wielką przyjemność i  satys-
fakcję. W ten sposób ćwiczę własny charak-
ter i doskonalę swoje ciało, aby osiągać co-
raz lepsze wyniki. Lekka atletyka daje mi wie-
le radości, ponieważ mogę patrzeć na swoje 
postępy, jakie zrobiłem dzięki ciężkiej pracy.

Aleksandra KUPIEC

Uczennica kl. 5B w Szkole Podstawo-
wej nr 8 w Tarnowie. Ola to osoba wielu ta-
lentów i zainteresowań, aktywnie uczest-
niczy w życiu szkoły. Z pasją redaguje tek-
sty prozatorskie, dając wyraz swojej nie-
zwykłej wyobraźni. Występuje na deskach 
szkolnego teatru. Rozwija talent wokalny 
pod opieką pani Beaty Bernatowicz oraz 
śpiewając w  chórze katedralnym „Puel-
lae Orantes”.

Sukcesy Oli: 
V miejsce w powiecie w Matematycz-

nych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzie-
ży, I Miejsce w Przeglądzie Piosenki Wiosen-
nej „Wiosna Talentów z Pałacem Młodzieży 
w Tarnowie – Wiosna Ach to Ty’, II miejsce 
w konkursie Regionalny Dorobek Artystycz-
ny Szkół Podstawowych i Gimnazjów w ra-
mach Międzynarodowego Festiwalu Dzie-
ci i Młodzieży „Pod szczęśliwa gwiazdą”, II 
miejsce w VI Międzyszkolnym konkursie j. 
angielskiego dla kl.4 „ PAIR PLAY”.

Justyna ŁĄTKA

Uczennica klasy IV TF w Technikum nr 
11 w Tarnowie. Fryzjerstwo fascynowało 
Justynę od dzieciństwa, a  czesać  zaczęła 
w gimnazjum. Najpierw  koleżanki z zespo-

łu  tanecznego, którym tworzyła awangar-
dowe fryzury. W technikum dużo ćwiczy-
ła, podglądała nowinki, przyglądała się no-
wym trendom. Zaczęła brać udział konkur-
sach fryzjerskich i odnosić sukcesy. – Pomi-
mo tego, że mam już na swoim koncie wiele 
nagród i wyróżnień o randze ogólnopolskiej 
oraz regionalnej, nadal pragnę rozwijać się 
i swoją przyszłość łączę z tą pasją i tym za-
wodem – mówi.

Sukcesy Justyny:
III miejsce na XII Festiwalu Fryzjer-

sko - Kosmetycznym HAIRFAIR    w  kate-
gorii „Top City Junior” Sosnowiec 2012 r.,III 
miejsce w konkurencji Stylista XXI wieku 
w konkursie „Mam zawód, mam fantazję” 
Wadowice 2012 r., wyróżnienie  w V Tur-
nieju Fryzjersko-Kosmetycznym „Tech-
no-Trendy”  w konkurencji fryzura karna-
wałowa Wadowice 2012 r., Certyfikat za 
udział w szkoleniu fryzjerskim Koki Epoki 
Kraków 2012 r., II  miejsce na XIII Festiwalu 
Fryzjersko-Kosmetycznym HAIRFAIR kon-
kursie w kategorii „Top City Junior” Sosno-
wiec 2013 r., I miejsce w szkolnym konkur-
sie Upięć Fryzur Wieczorowych i Awangar-
dowych Tarnów 2014 r., wyróżnienie i na-
groda specjalna firmy Alfa na konkursie 
wiedzy i  umiejętności fryzjerskich w  ka-
tegorii „Piękno fryzur epoką znaczone” 
Trzciana 2014 r.  

Rozpoczynamy w naszym miesięczniku nowy cykl „Młodzi i zdolni”. W miarę możliwości redakcja Tarnów PL w każdym nume-
rze prezentować będzie zdolnych i pełnych pasji uczniów tarnowskich szkół. Ich sylwetki typować będą nauczyciele, wychowawcy, 
dyrektorzy. – Obserwując sukcesy naszych uczniów, zarówno naukowe, sportowe, jak i odnoszone w każdych innych dziedzinach, do-
szliśmy do wniosku, że warto, by informacja o tym dotarła do jak najszerszego grona odbiorców – mówi zastępca prezydenta Krysty-
na Latała. – To z jednej strony powód do dumy dla samych uczniów, ich rodzin, wychowawców, klasy i szkoły, ale także świadectwo wy-
sokiego poziomu całej tarnowskiej oświaty. To także dobry wzór do naśladowania dla innych uczniów, motywacja do wytężonej pracy.

Młodzi i zdolni

Będą nowe klasy i nowe kierunki w tarnowskich szkołach ponadgimnazjalnych

Ręka na pulsie rynku
- Od lat elastycznie reagujemy na 

dynamicznie zmieniającą się rzeczy-
wistość społeczną. Prowadzimy anali-
zy, rozmowy i obserwacje. Dlatego na-
sza oferta edukacyjna skorelowana jest 
ściśle z tym, co dzieje się na rynku pra-
cy – mówi zastępca prezydenta Krysty-
na Latała, komentując nowe kierunki, 
jakie pojawią się w tarnowskich szko-
łach w roku szkolnym 2014/2015. 

A jakie są plany? W VI LO w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 4 powsta-
nie klasa sportowo-turystyczna. Z  kolei 

w XX LO w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 
uruchomiona zostanie klasa informatycz-
na z podstawami grafiki, fotografii i dzien-
nikarstwa. W Liceum Plastycznym w Ze-
spole Szkół Plastycznych powstanie kla-
sa o specjalności artystycznej do wyboru 
z projektowaniem graficznym (projekto-
wanie 2D) lub aranżacją przestrzeni (pro-
jektowanie 3D).

Nowe kierunki pojawią się tak-
że w  technikach i  szkołach zawodo-
wych. Przykładami, technik technolo-

gii drewna w Technikum Nr 7 w Zespo-
le Szkół Budowlanych oraz elektrome-
chanik w  Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej w  Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i  Ustawicznego. Ponadto po 10 
latach i  w  porozumieniu z  Grupą Azo-
ty, wraca do ZST technik technologii 
chemicznej.  Przy okazji warto dodać, 
że dużą popularnością cieszą się, i zna-
komite efekty przynoszą, w  tej szkole 
oraz w ZSME zajęcia dodatkowe z auto-
matyki, robotyki, elektroniki i pokrew-
nych kierunków.
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Jaki dokładnie kierunek studiów 
wybierze, tego jeszcze nie wie. Ale 
najpewniej matematykę, bo to jego 

wielka pasja. Wie natomiast, że będzie 
studiował w Yale, najsłynniejszej chy-
ba i najbardziej prestiżowej uczelni na 
świecie, gdzie już się dostał. Borys Kuca 
z Lisiej Góry, absolwent klasy IB w II LO, 
wychowanek Zbigniewa Ogara niedłu-
go zacznie swoją wielką intelektualną 
przygodę. 

Borys jest już po maturze. – Wybór kla-
sy z maturą międzynarodową był dość oczy-
wisty. To jedyna klasa w Tarnowie, w której 
mogłem rozwijać się w interesujących mnie 
dziedzinach: chemii, historii, matematyce 

oraz językowo – mówi. – Klasa IB, czyli z ma-
turą międzynarodową, umożliwia bardzo 
elastyczny dobór przedmiotów, doskonale-
nie języka angielskiego na zaawansowanym 
poziomie. Zapewnia też lepszą efektywność 
nauki z  powodu pracy w  małych grupach, 
np. na rosyjskim były trzy osoby, na rozsze-
rzonej historii dwie.

Dodać wypada, że klasa IB ułatwia 
chętnym starania o studia za granicą i zapo-
znaje ze standardami akademickimi. Każdy 
uczeń IB musi napisać Extended Essay z do-
wolnie wybranego przez siebie przedmiotu 
na max 4.000 słów z obszerną bibliografią. 

Jako zaletę szkoły, Borys wskazuje też 
tradycje debatanckie. – Jest tu wspania-
ła drużyna debatancka pod opieką Anny Li-
pińskiej, mocno wspierana przez kierownic-
two szkoły. 

Ciekawy jest też sposób prowadzenia 
zajęć. – W IB nauki jest bardzo dużo, ale jest cie-
kawie. Na przedmiotach przyrodniczych prze-
prowadza się wiele doświadczeń, które umożli-
wiają samodzielne poznanie omawianych za-
gadnień. Pisze się mnóstwo prac, co umożliwia 
realizację swoich pasji i wgłębienie się w tema-
ty, które szczególnie interesują piszącego. Na 

języku angielskim omawia się wiele interesu-
jących kwestii ważnych w dzisiejszym świecie, 
jak aborcja i eutanazja, testy na zwierzętach, 
związki międzyludzkie, komunikacja werbal-
na i niewerbalna, wielokulturowość…

Jakie ma plany? – Studia na Yale, ale 
jakie, jeszcze nie wiem. Amerykański system 
oświaty różni się od polskiego, tam nie trze-
ba od razu decydować się na konkretny kie-
runek. Jak na razie myślę głównie o  mate-
matyce. Dalszych planów zawodowych czy 
akademickich nie mam, ponieważ jestem 
zdania, że na studiach spotkam tyle nowych 
osób i pomysłów, że pewnie i tak moje pla-
ny się zmienią.

- Przykład Borysa pokazuje, jakie moż-
liwości otwiera przed młodymi ludźmi klasa 
z maturą międzynarodową. Jesteśmy bardzo 

dumni zarówno z jego sukcesów, jak i sukce-
sów II LO. Dodajmy, jedynej publicznej szko-
ły w  regionie przygotowującej do matury 
międzynarodowej – podsumowuje zastęp-
ca prezydenta Tarnowa Krystyna Latała.

Borys Kuca – z II LO do Yale

Jak przebiega matura?
- Prace pisemne z każdego przed-

miotu pisane w ciągu 2 lat IB+ Exten-
ded Essay + esej z TOK-u (Theory of 
Knowledge – teoria wiedzy).

- Egzaminy ustne z języków + pre-
zentacje z polskiego i TOK-u – w trze-
ciej klasie, czyli drugiej klasie progra-
mu IB, który realizowany jest w drugiej 
i trzeciej klasie LO. 

- Arkusze maturalne – z każde-
go przedmiotu zdaje się 2-3 arkusze 
maturalne.

Sukcesy Borysa

Gimnazjum:
- 1 klasa – II miejsce (laureat) w Mało-

polskim Konkursie Historycznym 
oraz finalista etapu centralnego 
konkursu Losy Żołnierza i Dzieje 
Oręża Polskiego,

- 2 klasa – I miejsce (laureat) w Mało-
polskim Konkursie Geograficz-
nym oraz laureat w Małopolskim 
Konkursie Interdyscyplinarnym 
„Wiem Więcej”,

- 3 klasa – I miejsce (laureat) w Mało-
polskim Konkursie Chemicznym, 
także laureat w Małopolskich Kon-
kursach: „Wiem Więcej”, Języka 
Angielskiego i Matematycznym.

Liceum:
- Dwukrotnie (1 i 2 klasa) – zwycięstwo 

w Ogólnopolskim Konkursie o Ży-
ciu i Twórczości Jacka Kaczmar-
skiego „Nic się nie kończy prostym 
tak lub nie”,

- 2 klasa – zwycięstwo w Tarnowskiej 
Lidze Debatanckiej wraz ze szkol-
ną drużyną,

- 3 klasa – zwycięstwo w  Mistrzo-
stwach Polski Debat Oksfordz-
kich w  Poznaniu wraz ze szkol-
ną drużyną.
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Tarnów przygotowuje ciekawą pro-
pozycję dla kolejnej grupy miesz-
kańców. To Karta Tarnowskiego Se-

niora, której posiadacze, podobnie jak 
w przypadku Karty Tarnowskiej Rodziny, 
będą mogli korzystać ze zniżek i promocji 
w wybranych sklepach, firmach oraz insty-
tucjach miejskich i wojewódzkich. Obec-
nie trwają ostanie prace nad regulami-
nem i umowami z partnerami programu. 

- Po rodzinach wielodzietnych wycho-
dzimy naprzeciw oczekiwaniom seniorów 
i  mamy nadzieję, że wprowadzenie dedy-
kowanej im karty zachęci ich do większe-
go udziału w  życiu społecznym i  kultural-
nym – mówi sekretarz miasta Aleksandra 
Mizera, która nadzoruje pion polityki spo-
łecznej w Urzędzie Miasta.

Dla kogo i po co?

Program skierowany jest do osób, któ-
re ukończyły 65 rok życia i są na stałe zamel-
dowane na terenie Tarnowa. 

Jego celem jest umożliwienie senio-
rom korzystania z  szerokiej oferty usług 
na preferencyjnych finansowo warunkach 
oraz zachęcenie tej grupy społecznej do 
udziału w  różnorodnych i  interesujących 
formach spędzania czasu wolnego.

Co ważne otrzymanie Karty Tarnow-
skiego Seniora nie jest uzależnione od sy-
tuacji materialnej. – O ile w programie Karty 
Tarnowskiej Rodziny chodzi głównie o pomoc 
rodzinom gorzej sytuowanym, o tyle w przy-
padku karty dla seniorów chcemy zmobi-
lizować najstarszych mieszkańców miasta 
do uczestnictwa w życiu miasta- mówi Ire-
na Stelmaszczuk-Nyczaj z Urzędu Miasta.

Na czym to polega?

„Kartę Tarnowskiego Seniora” mogą 
otrzymać wszyscy chętni, którzy spełnią 
kryterium wiekowe. Pozwala ona na ko-
rzystanie na preferencyjnych warunkach 
z usług świadczonych przez partnerów pro-
gramu. Są to zarówno instytucje miejskie 
i wojewódzkie (m.in. teatr, TCK, BWA, Cen-
trum Sztuki Mościce, Muzeum Okręgowe) 
jak i prywatne firmy np. sklepy, apteki czy 
też kluby sportowe.

O posiadaniu karty świadczyć będzie 
specjalny hologram przyklejany na „Tar-
nowską Kartę Miejską”

Jak zostać partnerem?

Program ma charakter otwarty tzn. 
wszyscy, którzy chcą zostać jego partne-
rami, mogą to uczynić na każdym etapie 
jego funkcjonowania. - Warto podkreślić, 

że praktycznie wszyscy partnerzy Karty Tar-
nowskiej Rodziny zadeklarowali udział tak-
że w  Karcie Tarnowskiego Seniora – wyja-
śnia sekretarz miasta.

Ze zgłoszeniem mogą więc wystą-
pić nie tylko instytucje samorządowe, ale 
również podmioty zewnętrzne, komercyj-
ne. Wszyscy partnerzy programu otrzyma-
ją specjalne naklejki promujące kartę, które 
będą mogli zamieścić w miejscach świad-

czenia swoich usług jako informację o swo-
im udziale w programie. Ponadto logo lub 
nazwa firmy lub instytucji zostaną zamiesz-
czone w  specjalnej zakładce na miejskiej 
stronie internetowej.

Borys Kuca – z II LO do Yale Karta dla seniora

Jak otrzymać Kartę Tarnowskiego Seniora?
Wystarczy posiadać Tarnowska Kartę Miejską. Następnie należy złożyć „Wnio-

sek o wydanie Karty Tarnowskiego Seniora” (do pobrania w Urzędzie Miasta Tar-
nowa przy ul. Goldhammera 3, pok. 13 i 314 lub ze strony www.tarnów.pl – za-
kładka „Dla Seniorów).

Wniosek o wydanie „Karty Tarnowskiego Seniora” należy złożyć w Wydziale 
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 w pokoju nr 
13 (parter) lub w pokoju 314 (III piętro) w następujących dniach:

poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Przy składaniu wniosku o wydanie „Karty Tarnowskiego Seniora” należy posia-

dać dowód osobisty.
Wydanie „Karty Tarnowskiego Seniora” następuje poprzez umieszczenie stosow-

nego hologramu na „Tarnowskiej Karcie Miejskiej”.
Osoby, które nie posiadają jeszcze Tarnowskiej Karty Miejskiej mogą pobrać wnio-

sek o jej wydanie 
 �  w Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4 pokój nr 1, w następujących dniach:

poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

 �  przy ul. Bernardyńskiej 24  lub przy ul. Krakowskiej 42,
 � na stronie internetowej: http://www.ekarta.umt.tarnow.pl/.

Wniosek o wydanie „Tarnowskiej Karty Miejskiej” należy złożyć w:  
 � Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4 pokój nr 1, w następujących dniach:

poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

 �  lub przy ul. Krakowskiej 42.
Przy składaniu wniosku o wydanie „Tarnowskiej Karty Miejskiej” należy:

 � przedłożyć dowód osobisty,
 � dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (35x45 mm),
 � dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgo-

wych przejazdów komunikacją miejską ZKM (w przypadku osób, których to do-
tyczy).

Dodatkowych informacji udzie-
la Wydział Polityki Społecznej, ul. Gol-
dhammera 3, tel. 14 68 82 834.
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Klub zaprasza seniorów do aktywne-
go spędzania czasu w czerwcu: 

 � I i III poniedziałek miesiąca od godz. 
16.00 do 18.00 - warsztaty fotogra-
ficzne – Margot Agencja Fotograficz-
na, ul. Józefa Piłsudskiego 20.

 �W  każdy wtorek miesiąca - zajęcia 
fitness. Dwie grupy trudności - po-
ziom podstawowy od godz. 16.20 
do 17.10. Poziom zaawansowany od 
godz. 17.10 do 18.00. Sala Gimna-
styczna/Budynek Przedszkola nr 32.

 �W każdy wtorek i piątek miesiąca od 
godz. 14.30 - Integracja międzypoko-
leniowa - czytanie bajek przedszko-
lakom. Budynek Przedszkola nr 32.

 �W każdy czwartek od godz. 16.00 do 
18.00 - spotkania społeczności człon-
ków Klubu. Budynek Przedszkola nr 
32. Zapisy nowych członków. Uwa-
ga, limit na niektóre spośród zajęć 
został już wyczerpany. 

 � Ostatni czwartek miesiąca od godz. 
15.00 do 18.00 - warsztaty deco-
upage. Sala Klubu/Budynek Przed-
szkola nr 32.

 �W każdy piątek, wyjścia na krytą pły-
walnie, od godz. 17.00 do 18.00. TO-
SIR, ul. Piłsudskiego 30.

 � Ponadto w  ramach prowadzonych 
warsztatów „Spotkania z  KULTURĄ” 
przynajmniej raz w miesiącu wyjścia 

na ciekawe spektakle teatralne i pro-
jekcie filmowe.

Klub mieści się w  budynku Przed-
szkola Publicznego nr. 32, przy ul. Dłu-
giej 23a. Telefon kontaktowy: Kuba Sło-
wik – 516 805 982. Szczegółowe i zawsze 
aktualne informacje na stronie interne-
towej Klubu: www.senior.org.pl/tarnow.

Klub prowadzony przez Stowarzy-
szenie „Senior Na Czasie” we współpra-
cy z  Przedszkolem nr 32 oraz Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzięki 
wsparciu finansowemu z  budżetu Tar-
nowa. 

3 czerwca

godz. 13.00  – seminarium medyczne - „Nietrzymanie mo-
czu” - dr Gabriela Sadowska

miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14

4 czerwca

godz. 14.00 i 16.00 – wykład „Jan XXIII – Papież dobroci i uśmie-
chu”, cz.II – dr Andrzej Gerlach

miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14

9 czerwca

godz. 16.00 – spotkanie muzyczne Zespołu Fermata „Piosen-
ki Naszej Młodości”

miejsce:  ODN Aula, ul. Nowy Świat 30

10 czerwca

Wycieczka do Muzeum Pszczelarstwa w Kamiennej i Bare-
jowa na Słowacji (Katedra Św. Idziego, Muzeum Ikon, Bardejow-
skie Kupele)

11 czerwca

godz. 14.00 i 16.00 – wykład „Singer – Pejzaże pamięci” – mgr 
Urszula Szuster

miejsce: MWSE, ul. Waryńskiego 14

14 czerwca

Kongres Uniwersytetów III Wieku w Krakowie
Miejsce spotkania: Filharmonia Krakowska

15 czerwca

godz.10.00 – I Senioralia
miejsce:  krakowski rynek 

17 czerwca

Seminarium religioznawcze – dr Andrzej Gerlach

18 czerwca

godz. 14.00 i 16.00 – wykład „Archeologiczna Historia Tarno-
wa” – dr Andrzej Szpunar

24 czerwca

„Pieniny dla Seniorów” – wycieczka do Szczawnicy

25 czerwca

godz. 13.00 – zakończenie roku akademickiego
miejsce: aula Urzędu Wojewódzkiego 

Ponadto:
- kursy języka angielskiego,
- cotygodniowe wycieczki piesze Klubu Turystyki Pieszej „Łaziki”,
- kursy tańca,
- kursy tenisa,
- 2 x w miesiącu „Taneczne Spotkania III Wieku” w Klubie Mu-

zycznym Bombay Music.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE

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

Klub Seniora „Kolorowa Jesień”



TARNÓW. PL 19EKOLOGIA

czerwiec 2014

W dzisiejszym artykule zajmie-
my się kolejną częścią doty-
czącą hierarchii postępowa-

nia z odpadami komunalnymi, a miano-
wicie przygotowaniem odpadów do po-
nownego ich użycia. 

W ustawie o odpadach zdefiniowano: 
„przygotowanie do ponownego użycia – 
rozumie się przez to odzysk polegający 
na sprawdzeniu, czyszcze-
niu lub naprawie, w ramach 
którego produkty lub części 
produktów, które wcześniej 
stały się odpadami, są przy-
gotowywane do tego, aby 
mogły być ponownie wy-
korzystywane bez jakich-
kolwiek innych czynności 
wstępnego przetwarzania.”

Jeśli zrobiliśmy wszyst-
ko aby odpady w  naszych 
gospodarstwach nie po-
wstały i  nie udało nam się 
ich całkowicie uniknąć, mu-
simy pomyśleć o ich ponow-
nym wykorzystaniu.

Najprostszym prakty-
kowanym sposobem jest 
powtórne wykorzystanie 
przedmiotów, takich jak: 
sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, urządzenia gospo-
darstwa domowego, sprzęt 
teleinformatyczny i  teleko-
munikacyjny, sprzęt audio-
wizualny, zabawki, sprzęt re-
kreacyjny i sportowy, części 
garderoby i  tkaniny czy nawet sprzęt re-
montowo-budowlany itp. Wydaje się, że 
zjawisko to najczęściej występuje wśród 
uboższej części społeczeństwa, ale nie tyl-
ko, również wśród naszej rodziny czy zna-
jomych. Zazwyczaj przedmioty przekazu-
jemy potrzebującym, którzy znaleźli się 
w  gorszej sytuacji materialnej i  w  danej 
chwili potrzebują np. mebli, sprzętu czy 
ubrań. Wśród nas są również ludzie, dla 
których powtórne wykorzystanie jest spo-
sobem na życie, potrafią zrobić „coś z ni-
czego” wykorzystując do tego przedmio-
ty uważane przez innych za odpad. Część 
społeczeństwa promuje nawet ponowne 

wykorzystanie rzeczy przy budowie i wy-
posażeniu domów. W  obecnych czasach 
mamy szereg możliwości dystrybuowa-
nia używanych przedmiotów poprzez np. 
portale internetowe, second-handy, ogło-
szenia w lokalnej prasie, darowizny za po-
średnictwem kościołów i innych organiza-
cji charytatywnych czy poprzez targowi-
ska. W ramach projektu TransWaste oszaco-

wano, iż na przygranicznych targowiskach 
sprzedawanych jest rocznie ok. 17 600 ton/
rok używanych mebli, nart, rowerów i  in-
nych przedmiotów, pochodzących głów-
nie z Niemiec i Holandii. 

Sprawdźmy czy możliwe jest pod-
danie przedmiotów naprawie. Nawet je-
śli dany przedmiot nam się już nie przyda 
i  koniecznie chcemy posiadać nowy, od-
dajmy komuś kto na pewno zrobi z niego 
użytek. To nie wymaga od nas aż tak wiel-

kiego poświęcenia, na co dzień wykonu-
jemy dużo cięższe prace. Na pewno w po-
bliżu jest tzw. „złota rączka”, która pomo-
że wskrzesić życie w nasze popsute przed-
mioty. A może warto udać się do miejsca 
za rogiem, w  którym możemy naprawić 
zepsuty sprzęt. Fakt, to będzie od nas wy-
magało pewnych nakładów finansowych, 
ale przecież może okazać się, że te nakła-

dy będą niższe od zakupu nowe-
go sprzętu. Biorąc pod uwagę, iż 
kupując nową rzecz i tak musi-
my pokonać drogę oraz posia-
dać chociaż w części wypełnio-
ny portfel, i okazać się może, że 
warto będzie jednak udać się do 
małego serwisu napraw. 

W  innych krajach tworzo-
ne są sieci napraw i ponownego 
użycia zepsutych sprzętów tzw. 
„kąciki używanych rzeczy”. Pra-
cownicy kącików sprawdzają czy 
dany sprzęt nadaje się do napra-
wy, jeśli tak, zostaje on poddany 
naprawie, wówczas traci status 
odpadu i jest przekazywany do 
sprzedaży. Dzięki temu z jednej 
strony mieszkańcy mają dostęp 
do tanich produktów a  z  dru-
giej strony powstają nowe miej-
sca pracy oraz obniżane są kosz-
ty zagospodarowania odpadów. 
W Polsce mamy nadzieję, że po-
wstawać będą tego typu kąciki 
np. przy tzw. Punktach Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK). 

Zwracamy głównie uwagę na aspekty 
ekonomiczne, które oczywiście są niezwy-
kle ważne w dzisiejszych czasach, ale rów-
nie ważny (niektórzy twierdzą, że ważniej-
szy) jest stan naszego środowiska. Wskrze-
szając do życia przedmioty, produkujemy 
mniej odpadów a co za tym idzie chronimy 
naszą wspaniałą Matkę Ziemię od zalegają-
cych i zatruwających glebę, wodę oraz po-
wietrze odpadów, jak również ograniczamy 
zużycie surowców naturalnych.

Postępowanie z odpadami… cz.2

Ponowne wykorzystanie

Artykuł przygotowany w ramach projektu „Opracowanie kom-
pleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tar-
nowskiego” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej przyznanych w ramach konkursu dotacji dla jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samo-
rządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostęp-
ności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
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Światowy Dzień Ochrony Środowi-
ska jest corocznym wydarzeniem 
obchodzonym w ponad 100 kra-

jach naszego globu, mającym na celu 
zwrócenie uwagi na potrzebę ochro-
ny przyrody żywej i nieożywionej oraz 
przypomnienie głównych haseł konfe-
rencji dotyczących zgodności rozwoju 
cywilizacji z rozwojem ekologicznym 
otaczającego świata. 

W tym roku Urząd Miasta Tarno-
wa z okazji obchodów Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska nasila walkę z nad-
mierną ilością odpadów trafiających na 
wysypiska i trwale zalegających w środo-
wisku. W związku z tym w czerwcu od-
będzie się podsumowanie wiosennych 
konkursów ekologicznych organizowa-
nych w ramach kampanii „Eko-trendy  
w gospodarce odpadami”, tj. „Posprzątajmy 
razem Tarnów”/ „Wiosenne Sprzątanie Wą-
toku”, „Zbieramy zużyte baterie” oraz kon-
kursu na wykonanie eko-zabawki „Coś z ni-
czego”. Akcja „Zbieramy zużyte baterie” ko-
ordynowana jest przez Spółdzielnię Pracy 
„ARGO-FILM”, która sponsoruje nagrody 
dla najlepszych „zbieraczy” w placówkach 
oświatowych. 

Kampania przyniosła znaczne ko-
rzyści ekologiczne w postaci praktycz-
nych umiejętności segregowania od-
padów, ich przygotowania do zbiór-
ki oraz kształtowania w tym zakresie na-
wyków proekologicznych u mieszkań-
ców Tarnowa, głównie dzieci i młodzieży  
uczęszczających do tarnowskich placówek 
oświatowych. Nie zapominajmy, że este-

tyczny i zadbany wygląd miasta sprzyja 
dobremu samopoczuciu, radosnemu prze-
żywaniu wspaniałych chwil i ważnych spo-
tkań. Oprowadzając naszych gości z innych 
stron kraju czy świata po Tarnowie będzie-
my mogli być podwójnie dumni z naszego 
pięknego i czystego miasta.

Miasto kontynuuje walkę z plastiko-
wymi „foliówkami”, w związku z czym za-
chęcamy mieszkańców Tarnowa do korzy-
stania z trwałych toreb ekologicznych. Fo-
liówki produkowane są na bazie ropy naf-
towej, której zasoby kurczą się z roku na 
rok. Wytwarzanie reklamówek wiąże się z 
emitowaniem do atmosfery milionów ton 
CO2 rocznie. Ich niska trwałość oraz duża 
dostępność powodują lawinowy wzrost 
ilości odpadów z tworzyw sztucznych. 
Oprócz tego odpady należące do tej gru-
py charakteryzują się niezwykle długim 
czasem rozkładu – od 100 do 400 lat. Do-
datkowo foliówki zmieniają walory śro-
dowiskowe miasta - tam gdzie powinno 
być czysto i zielono spotykamy „foliowe 
wysypiska”.

Dla nastawionych proekologicznie 
tarnowian magistrat przygotował niespo-
dziankę. Zapraszamy mieszkańców do od-
bierania darmowych Ekotoreb wielokrot-
nego użytku, zastępujących jednorazowe 
„reklamówki”, a tym samym do  kształto-
wania czystej, przyjaznej środowisku prze-
strzeni w mieście – bez zbędnych odpadów 
opakowaniowych. Ekotorby można odbie-
rać w dniach od 5 do 13 czerwca 2014 r. 
w Wydziale Ochrony Środowiska UMT, ul. 
Nowa 4, pok. 209.

Wyjątkowa szkodliwość zużytych 
baterii dla środowiska jest niekwestio-
nowana. Baterie zawierają m. in. metale 
ciężkie (rtęć, ołów, kadm, miedź, cynk, 
nikiel, lit). Wystarczy tylko wspomnieć, 
że jedna bateria typu „paluszek” zanie-
czyszcza trwale 1 m3 ziemi, a jedna ba-
teria zegarkowa (zawierająca srebro) 
może skazić od 5 tysięcy do 50 tysięcy 
litrów wody.

Istotny jest fakt, iż baterie, które bez-
myślnie wyrzucamy do kosza wydzielają 
toksyczne związki trafiające bezpośred-
nio do gleby, powodując jej degradację, 
a następnie przenikają do wód grunto-
wych. W skład baterii wchodzą szkodliwe 
dla środowiska naturalnego związki rtęci, 
kadmu i ołowiu (zaliczanych do tzw. meta-
li śmierci), które są powodem wielu chorób  
człowieka, w tym chorób nowotworowych.

Zużyte baterie i akumulatory są nie-
bezpiecznymi odpadami, dlatego należy 
pamiętać o ich oddzieleniu od „zwykłych 
śmieci” poprzez segregację u źródła, czyli 
bezpośrednio w domu. Powinny być zbie-
rane do oddzielnych pojemników, które po 
napełnieniu należy przekazać bezpośred-
nio do miejsc odbioru lub punktów selek-
tywnego zbierania tych odpadów, zloka-
lizowanych m.in. w szkołach, siedzibach 
urzędów i instytucji, punktach sprzedaży 
przenośnych baterii, akumulatorów oraz 
produktów posiadających baterie. 

W związku z tym, w ramach akcji pro-
pagującej  zbiórkę zużytych baterii – „Bądź 
EKO! Zbieraj zużyte baterie”, zainicjowanej 
przez  Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, przygotowano kartonowe 
Eko-pudełka do samodzielnego składa-
nia. Wydział Ochrony Środowiska UMT in-
formuje o możliwości otrzymania Eko-pu-
dełek, w których mieszkańcy będą mogli 
zbierać zużyte baterie. Pudełka są dostęp-
ne w siedzibie Wydziału Ochrony Środowi-
ska – ul. Nowa 4, pok. 209. 

Zapraszamy tarnowian, zwłaszcza naj-
młodszych, do włączenia się w działania chro-
niące środowisko przed zanieczyszczenia-
mi zawartymi w bateriach i akumulatorach. 

Światowy Dzień
Ochrony Środowiska

Zużyte
baterie
a środowisko
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Urząd Miasta Tarnowa przypomina, 
iż wydane na podstawy „starej” ustawy 
o  odpadach z  dnia 27 kwiet-
nia 2001 r.: 

 � Zezwolenia na zbiera-
nie odpadów oraz ze-
zwolenia na odzysk lub 
unieszkodliwianie od-
padów zachowują waż-
ność na czas, na jaki zo-
stały wydane, nie dłu-
żej jednak niż przez dwa 
lata od dnia wejścia w ży-
cie „nowej” ustawy o od-
padach z  dnia 14 grud-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2013 
r., poz. 21, z poźn. zm.), tj. 
do dnia 23 stycznia 2015 r. 

 � Zezwolenia na transport odpa-
dów zachowują ważność na czas na 

jaki zostały wydane, nie dłużej jed-
nak niż do czasu upływu terminu 

do złożenia wniosku o wpis do re-
jestru, o którym mowa w art. 49 ust. 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, lub do dnia uzyskania 
wpisu do tego rejestru, w przypad-

ku gdy wpis nastąpił w termi-
nie wcześniejszym. 

Mając na uwadze niedłu-
gi już okres ważności zezwoleń 
zachęcamy przedsiębiorców, 
którzy chcą kontynuować do-
tychczasową działalność w za-
kresie gospodarowania odpa-
dami, do przygotowania wnio-
sków o  wydanie nowych ze-
zwoleń i złożenia ich do wła-
ściwego miejscowo starosty 
(jeżeli działalność jest prowa-
dzona w Tarnowie - do Prezy-
denta Miasta Tarnowa) z  od-

powiednim wyprzedzeniem, umożliwia-
jącym rozpatrzenie wniosku przy zapew-
nieniu ciągłości pracy firm. 

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza 
kolejny konkurs fotograficzny „Waka-
cyjna Przyroda”. Konkurs ma charakter 
otwarty, skierowany jest do wszystkich 
osób zajmujących się fotografowaniem, 
szczególnie zachęcamy do udziału mło-
dych fotografików, stawiających pierw-
sze kroki w tej dziedzinie sztuki. 

Na konkurs należy zgłaszać zdjęcia 
o tematyce przyrodniczej (w tym również 
krajobrazowej), wykonane na terenie Tar-
nowa lub w  najbliższej okolicy naszego 
miasta. Fotografie muszą być wykonane 
w miesiącach od lipca do września. W kon-

kursie będą oceniane zarówno fotogra-
fie wielobarwne jak i monochromatyczne. 

UWAGA: każdy z  uczestników może 
przedłożyć do konkursu tylko jedno zdjęcie. 

Prace będą przyjmowane do 30 
września 2014 roku w Wydziale Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa 
przy ul. Nowej 4 (tel. 14 68-82-872). Pra-
ce mogą być również przesyłane pocztą 
z dopiskiem „Konkurs Wakacyjna Przyro-
da” na adres: 

Urząd Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnów 

Przesłane na konkurs zdjęcie nie po-
winno być wcześniej publikowane, a udział  
w  konkursie oznacza zgodę na wykorzy-
stanie fotografii m.in. poprzez prezentację 
na wystawie pokonkursowej. Szczegółowe 
informacje dotyczące konkursu są zamiesz-
czone w regulaminie dostępnym w Wydzia-
le Ochrony Środowiska UMT.

Dla autorów najlepszych prac prze-
widujemy nagrody i wyróżnienia. Każdy 
uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom 
i drobny upominek za udział w konkursie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konkursie. 

 Wakacyjna przyroda

Komunikat dla przedsiębiorców zbierających,
przetwarzających i transportujących odpady
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10 maja minął rok od inauguracji 
działalności Biura Wystaw Artystycz-
nych w  odrestaurowanym, neogotyc-
kim Pałacyku Strzeleckim. To dobry pre-
tekst do podsumowania. – Miniony rok 
był dla tarnowskiego BWA bez wątpienia 
przełomowy. Nowa siedziba, nowe, nie-
zwykle inspirujące wystawy i  mnóstwo 
prestiżowych nagród – mówi zastępca 
prezydenta Krystyna Latała. – To w naj-
większym skrócie. 

BWA wystartowało międzynarodową 
wystawą „Jak się staje, kim się jest”, któ-
ra w  szeroki sposób przypominała i  pro-
mowała tarnowskie lata młodości wybitnej 
postaci polskiej sztuki – Tadeusza Kanto-
ra. To była wiosna. Z kolei wakacje w Par-
ku Strzeleckim upłynęły pod hasłem „ma-
gicznego świata zwierząt Józefa Wilko-

nia”, które towarzyszyło retrospektywnej 
wystawie ilustracji i  rzeźb wybitnego ar-
tysty. Artystyczna jesień w BWA, to kolej-
na międzynarodowa wystawa „Róża jest 
różą” łącząca Zalipie ze sztuką współczesną 
oraz pierwsza w historii BWA wystawa po-
święcona zagadnieniom dizajnu – „Błądzić 
jest rzeczą”. – Wszystkie te przedsięwzięcia 
zostały zauważone poza Tarnowem, ich re-
cenzje znalazły się w ważnych branżowych 
wydawnictwach, periodykach i portalach in-
ternetowych – mówi dyrektorka BWA Ewa 
Łączyńska-Widz, która jako jedna z trzech 
osób z całej Polski nominowana została do 
prestiżowej nagrody Menadżer Kultury. 

Korzystając z plenerowych możliwości 
BWA w przestrzeni parkowej odbywały się 
koncerty, m.in. w ramach II Doby Dla Kul-
tury unikalny plenerowy koncert zagrał ze-
spół Świetliki. Do mocnych punktów w gra-
fiku 2013 roku należała 10. edycja Festiwa-
lu Sztuki ArtFest, gdzie znalazły się zdarze-
nia plastyczne, muzyczne, teatralne, także 
„Scena Offowa” otwarta na młodych tar-
nowskich artystów oraz „Mały ArtFest” de-
dykowany dzieciom.

Istotne były działania edukacyjne, 
a BWA zostało wskazane jako „Lider edu-
kacji kulturalnej w Tarnowie”. Dział Edukacji 
BWA przygotował i przeprowadził cykl za-
jęć warsztatowych, wykładowych i spotkań 
autorskich. Oferta edukacyjna BWA skiero-
wana jest zarówno dla dzieci – kształtując 
i dbając o przyszłych odbiorców sztuki, jak 
i  licealistów, studentów i  dorosłych. Sta-
łym punktem jest „Abecadło sztuki”. Te za-
jęcia dla najmłodszych mają charakter in-
terdyscyplinarny i składają się z dwóch czę-
ści: wprowadzenia w  historię wybranego 
dzieła sztuki oraz działania artystycznego. 

Od 2013 roku rozpoczął się również cykl 
wykładów dotyczących sztuki XX i XXI wieku. 
Ponadto, do każdej wystawy w BWA organi-
zowanych jest szereg działań o charakterze 
edukacyjnym, które tworzą bogaty program 
wydarzeń towarzyszących ekspozycjom. 

Poza rytmem zwyczajowych działań 
edukacyjnych organizowane są spotka-
nia autorskie. Została przygotowana sta-
ła oferta dla przedszkoli i  szkół. Są to za-
jęcia propagujące zarówno miejsce, czy-
li Pałacyk Strzelecki, jak i sztukę współcze-
sną. – W  ubiegłym roku rozpoczęliśmy też 
cykl „Cały Tarnów Czyta Dzieciom” w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom” – mówi Ewa Łączyńska-Widz.

Kalendarz wydarzeń BWA do końca 
2014 roku jest już pełny. Aktualnie w Parku 
Strzeleckim oglądać można świeżo otwartą 
unikalną wystawę rzeźb balansujących za-
wieszonych nad ziemią – „Bieguni” Jerze-
go Kędziory. Rzeźby intrygować i zachwy-
cać będą do 14 września.

10 września odbędzie się otwarcie wy-
jątkowej międzynarodowej wystawy de-
dykowanej przedwojennej historii żydow-
skiego Tarnowa pt. „Byliśmy”. Na wystawie 

zobaczyć będzie można m.in. nową pracę 
urodzonego w Tarnowie Wilhelma Sasna-
la – monumentalny komiks, którego akcja 
rozgrywa się w topografii Tarnowa.

Do września trwać będzie bardzo inte-
resujący cykl warsztatów dla dzieci pt. „Co 
ty sobie wyobrażasz?” realizowany we 
współpracy z Fundacją „i Kropka”.

Warto pamiętać, że poza główną sie-
dzibą BWA – Pałacykiem Strzeleckim, od-
działem galerii jest „Wystawa stała kolek-
cji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztu-
ki Współczesnej”, czynna codziennie poza 
poniedziałkiem i sobotą. Na wystawie zoba-
czyć można wybrane prace z kolekcji Fun-
dacji - dzieła czołówki polskich artystów 
współczesnych m.in. prace Pawła Althame-
ra, Mirosława Bałki, członków Grupy Ładnie 
– Rafała Bujnowskiego, Marcina Maciejow-
skiego i Wilhelma Sasnala, ale także Jadwigi 
Sawickiej czy Moniki Sosnowskiej. Wstęp na 
dworcową wystawę jest bezpłatny.

Dobra passa trwa BWA 2013
Biuro Wystaw Artystycznych w Tar-

nowie w  nowej siedzibie zrealizowało 
blisko 100 różnego rodzaju zdarzeń ar-
tystycznych. 

Pałacyk Strzelecki odwiedziło 30 ty-
sięcy 597 osób.

Działalność BWA w nowej siedzibie 
została dostrzeżona daleko poza Tarno-
wem, czego potwierdzeniem są liczne 
wyróżnienia, czołowe miejsca w ogólno-
polskich rankingach:

 �  kulturalny ranking Radia Kraków 
– 1. miejsce dla BWA w Tarnowie: 
„Doskonała forma tarnowskiego BWA, 
które wyrasta na jedną z najważniej-
szych galerii w Polsce,”

 �  wg internetowego pisma o  sztu-
ce „Dwutygodnik”, obecnie jedne-
go z  najbardziej opiniotwórczych, 
w  rankingu „Sztuka” BWA w Tar-
nowie zostało wymienione na 1. 
Miejscu,

 �  wg internetowego pisma o sztuce 
„OBIEG”, wydawanego przez Cen-
trum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski w Warszawie, w kate-
gorii instytucja – 1. miejsce za 
2013 rok,

 �  Supermarka Radia Kraków 2013, 
za najważniejsze wydarzenie kul-
turalne roku. Nagroda została wrę-
czona po raz drugi (Supermarkę za 
2012 rok odebrało Muzeum Naro-
dowe w Krakowie),

 �  wyjątkowym wyróżnieniem była no-
minacja BWA do dziewiątej edy-
cji nagrody TVP Kultura Gwaran-
cje Kultury,

 �  w kategorii MENEDŻER KULTURY 
wśród trzech osób z całej Polski no-
minowana została dyrektor BWA 
Ewa Łączyńska-Widz.

Nagrodą z ostatnich dni jest przy-
znanie „Wyróżnienia honorowego” 
w 54. Konkursie „Najpiękniejsza Książ-
ki Roku 2013” dla serii katalogów cy-
klu międzynarodowych wystaw BWA 
„Czego oczy nie widzą, tego sercu nie 
żal”. Jednym z  głównych celów pre-
stiżowego Konkursu jest zagraniczna 
promocja polskich wydawnictw. Wy-
różnione książki pokazywane będą 
na najważniejszych międzynarodo-
wych targach.
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W Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół 
Sportowych im. Polskich Olim-
pijczyków powstanie oddział 

Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Spor-
towego Młodzieży w Krakowie (GOSSM). 
Będzie to specjalna klasa, w której uczyć 
będą się najzdolniejsi młodzi piłkarze z ca-
łej wschodniej Małopolski.

Porozumienie w  sprawie utworzenia 
tarnowskiego oddziału GOSSM podpisali 
prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 
w Krakowie (MZPN) Ryszard Niemiec oraz 
dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Pol-
skich Olimpijczyków w Tarnowie (ZSS) An-
drzej Kot.  W spotkaniu udział wzięli tak-
że zastępcy prezydenta Krystyna Latała 
i Henryk Słomka-Narożański.

- Wytrwale budujemy potencjał Tarno-
wa. Po raz kolejny nasze miasto zyskuje insty-
tucję edukacyjną wykraczającą daleko poza 
region tarnowski. Klasa w Mościcach będzie 
jedyną tego typu poza Krakowem – mówi 
Henryk Słomka-Narożański.

Program szkolenia piłkarskiego re-
alizowany w  ośrodku opracowany zo-
stał przez zespół złożony z  przedstawi-
cieli Wydziału Szkolenia i Wydziału Piłkar-
stwa Młodzieżowego MZPN przy udziale 
trenerów kadr narodowych. Zakłada on 
przygotowanie w  ciągu trzech lat nauki 
w gimnazjum zawodnika uniwersalnego 
pod względem taktycznym i technicznym, 
który po dalszym szkoleniu będzie goto-
wy do gry na poziomie ekstraklasy lub co 
najmniej I ligi.

Jak podkreśla dyrektor Andrzej Kot, 
program nauczania, oprócz profesjonalne-

go przygotowania sportowego, duży na-
cisk kładzie także na dobre wyniki w nauce. 

– Chodzi o to, aby młodzi zawodnicy roz-
wijali się kompleksowo poprzez godzenie na-
uki ze sportem. Oprócz wychowania sporto-
wego, równie ważne są cele wychowawcze, 
jakie chcemy osiągnąć w  pracy z  młodzie-
żą w ośrodku.

Kształcenie ogólne młodych piłkarzy 
w  tarnowskiej szkole sfinansuje miasto. 
Z kolei MZPN zadba o szkolenie sportowe 
oraz pomoc socjalną dla uczniów. Otwarcie 
ośrodka nastąpi z początkiem roku szkolne-
go 2014/2015.

500 narciarstwo
600 tenis ziemny
1.500 piłka nożna
2.100 pięciobój
2.400 sporty motorowe
3.900 koszykówka
4.200 pływanie
4.400 wushu
4.500 strzelectwo
5.100 futsal
6.200 podnoszenie ciężarów
6.400 karting
9.700 boks
13.000 judo
14.500 lekka atletyka
18.500 wspinaczka
38.400 piłka ręczna

Dobra passa trwa Piłkarskie diamenty z Tarnowa

Szkolenie sportowe młodych za-
wodników będzie realizowane na 
obiektach Zespołu Szkół Sportowych 
(szkolne boisko sportowe, sala gimna-
styczna, siłownia), obiektach Tarnow-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (park 
wodny, hala sportowa „Jaskółka”, sta-
dion lekkoatletyczny przy ul. Traugut-
ta) oraz na Stadionie Miejskim.

Sportowcy nagrodzeni
135.900 złotych - dokładnie tyle tarnowski magistrat przeznaczył na 

nagrody, stypendia i wyróżnienia dla najlepszych tarnowskich sportowców 
2013 roku. Wręczenie nagród odbyło się Dworze Modrzewiowym w Tarno-
wie-Mościcach.

- Wybór nie był łatwy, mamy mnóstwo zdolnych, pracowitych i ambitnych spor-
towców. Kierowaliśmy się, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej, osiągniętymi 
przez nich wynikami we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz osią-
gnięciami w działalności sportowej – mówi zastępca prezydenta Krystyna Latała. 

Rozstrzygnięcie podjęte zostało po zasięgnięciu opinii Rady Sportu Gminy 
Miasta Tarnowa, która w składzie 7-mio osobowym obradowała nad wnioskami 
18 lutego br.

Ostatecznie przyznano 62 nagrody, 93 stypendia i 47 wyróżnień. Kwoty na-
gród wahały się od 500 zł do 1.500 zł brutto, a stypendium sportowego od 500 zł 
do 2.000 zł z obowiązującymi składkami. – Z roku na rok wpływa do naszego wydział 
coraz więcej wniosków. Myślę, że nadszedł już czas, kiedy Uchwała wymaga zmiany 
pod kątem zawężenia katalogu wysokich wyników sportowych, regulacji w zakresie 
miejsc premiowanych nagrodą lub stypendium sportowym – dodaje dyrektor Wy-
działu Sportu Marek Baran. – Problem ten ujęty został w projekcie Strategii Rozwo-
ju Sportu Miasta Tarnowa do roku 2020. Jeśli Strategia zostanie przyjęta przez Radę 
Miejską, przystąpimy do procedury zmiany treści uchwały.

Podział środków wg dyscyplin



10. MALOPOLSKI  FESTIWAL  SMAKU
 -  P Ó L F I N A L Y  -

W i e l i c z k a - 8  c z e r w c a  2 0 1 4 - t r a k t  s o l n Y  /  W a d o w i c e - 1 5  c z e r w c a  2 0 1 4 - R y n e k  /
 O S w i E c i m - 2 2  c z e r w c a  2 0 1 4 - R y n e k  /  T a r n ó w - 2 9  c z e r w c a  2 0 1 4 - R y n e k  /

 M i e c h ó w - 6  l i p c a  2 0 1 4 - R y n e k  /  N o w y  T a r g - 1 3  l i p c a  2 0 1 4 - R y n e k  /
 S T A R Y  S A c z - 2 0  l i p c a  2 0 1 4 - R y n e k  /

W I E L K I  F I N A l  K r a k ó w - p l a c  W o l n i c a - 2 3 - 2 4  s i e r p n i a  2 0 1 4


