
Sukcesów w życiu, ciepła w miłości, 
   dużo  uśmiechu i jak najwięcej radości. 

     Spełnienia skrytych marzeń, 
      większości przyjaznych na co dzień zdarzeń. 
         I niech się śmieje tarnowski świat,
           blaskiem szczęśliwych i długich lat.

                   Samorząd  Tarnowa 



TARNÓW. PL2 LUDZIE

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

33 letnia rodowita tarnowian-
ka, pełna optymizmu, ambitna i  dy-
namiczna, pedagog, absolwentka 
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonom-
icznej w Tarnowie, doktorantka na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek 
Stowarzyszenia Psychologii Edukacji 
i Rozwoju Osobistego „Kropla Słońca”, 
gdzie dba, by psychologię wprowadzać 
także do najmłodszych w tarnowskich 

przedszkolach. Współorganizatorka 3. Festiwalu Psychologii, który 
z powodzeniem odbył się na początku października.

Od 2013 roku wykładowca akademicki – asystent w Katedrze 
Nauk o Wychowaniu MWSE, od 13 lat nauczyciel edukacji przedsz-
kolnej i wczesnoszkolnej w Przedszkolu nr 8 „Pod Stokrotką”, dydak-
tyk nauczania języka angielskiego, trener, szkoleniowiec, instruktor 
z zakresu metod aktywizujących dzieci, młodzież i dorosłych. 

Założycielka i opiekun Naukowego Koła Pedagogicznego – 
„Paidagogos”, działającego przy Małopolskiej Wyższej Szkole Eko-
nomicznej w Tarnowie. Działacz społeczny w Stowarzyszeniu Marii 
Montessori w Łodzi, Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Ani-
matorów KLANZA, Polskim Stowarzyszeniu im. Janusza Korczaka 
w Warszawie. Współpracowniczka Biura Rzecznika Praw Dziecka 
w Warszawie w  obszarach różnych przedsięwzięć społecznych. 
Autorka innowacyjnych programów do nauczania języka angi-
elskiego, a  także edukacji przedszkolnej. Inicjatorka powstania 
„Hymnu o Januszu Korczaku” oraz teledysku utworzonego z okazji 
obchodów 25- lecia Konwencji o Prawach Dziecka w Tarnowie.  

Interesuje się psychoterapią Carla Rogera, który podkreślał 
wartość dążenia do samorealizacji oraz znaczenie szacunku 
i autentyczności w relacjach międzyludzkich.  Pasjonatka muzyki 
etnicznej oraz francuskiej muzyki barokowej.

„Piotrunia”, jak mówią 
o nim wychowawcy z tarnow-
skiego poprawczaka, Piotr 
Majewski, został zwycięzcą 
VII Festiwalu Integracja Malo-
wana Dźwiękiem w  Bochni. 
Śpiewając w duecie z Macie-
jem Kujawą uzyskał  Nagro-
dę Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego oraz wy-
różnienie – dyplom od prezy-
denta RP jako Osobowość Festiwalu. Zwy-
cięski duet został także uhonorowany za-
proszeniem na występ gościnny podczas 
festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Mar-
ka Grechuty w  Krakowie oraz nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez Marka 
Piekarczyka – lidera zespołu TSA. – Talent 
muzyczny „Piotruni” potwierdziły co najmniej 

dwie osoby – wspomniany Ma-
rek Piekarczyk i Ania Rusowicz. 
Muzykowanie za kratami to dla 
niego znakomita resocjaliza-
cja, ale przede wszystkim wiel-
ka pasja – mówi wychowaw-
ca Rafał Hańbicki.   

Piotr Majewski pochodzi 
z  romskiej rodziny z Wodzi-
sławia Śląskiego. Ma 18 lat. 
Wie, że w Zakładzie Popraw-

czym będzie przebywał do 21 roku ży-
cia. – Za kratkami jestem już trzy lata, to dla 
mnie lekcja życia. Uczę się jak być lepszym 
człowiekiem. Trafiłem tu za kradzieże. Przy-
nosiłem Matce różne zdobycze, które potem 
sprzedawaliśmy i było na życie. Nie mam do 
kogo wracać, więc nie byłem jeszcze na żad-
nej przepustce, najbliższe święta na pewno 

spędzę w poprawczaku – mówi Piotr Majew-
ski, który ma też swoje marzenia. – Uczę się 
czytać i pisać, wychodzi mi to coraz lepiej. Po 
wyjściu z zakładu zagram na gitarze i zaśpie-
wam dla mojego Ojca, który jest w Anglii. Po-
jadę do niego na urodziny – mówi z entuzja-
zmem. – I będę się bardzo pilnował, żeby nie 
zejść na złą drogę, żeby nie zdarzyły mi się 
żadne „przypały”. Będę grał i śpiewał, kulty-
wował romskie tradycje. 

– Bo Piotrek nie tylko świetnie odtwa-
rza romskie melodie, ale i  wywołuje wzru-
szenie śpiewając słowami Ryśka Riedla z ze-
społu Dżem. Dreszcze przechodzą, gdy pada-
ją słowa „Samotność to taka straszna trwo-
ga” albo „Wolności moja śniłem, że wziąłem 
z Tobą ślub” – mówią rzecznik Urzędu Mia-
sta Tarnowa Dorota Kunc oraz Rafał Hań-
bicki, którzy byli świadkami jego występu. 

60. rocznicę matury obchodziły we wrześniu dawne uczenni-
ce II Liceum Ogólnokształcącego. - Uczęszczałyśmy do liceum w la-
tach 1951 – 54 – wspomina artystka-malarka Anna Celska-Sło-
wik. – Był to okres stalinizmu, więc inne były warunki nauki i nastro-
je polityczne. Matura była bardzo ciężka.

Jak wspomina Anna Celska-Słowik, w klasie XI b, do której 
uczęszczała, uczyło się 26 dziewcząt, a wychowawczynią była mgr 
Janina Składzień, nauczycielka języka łacińskiego.

Jubileusz matury dawne uczennice II LO uczciły mszą świętą 
w Bazylice Katedralnej. Z kolei na grobie swojej byłej wychowaw-
czyni złożyły wiązankę kwiatów.  

Spotkanie zakończył uroczysty obiad, podczas którego roz-
dano pamiątki – książki i obrazy namalowane przez artystki-ma-
larki Annę Celską-Słowik i Jadwigę Kłosińską. W spotkaniu udział 
wzięła ostatnia żyjąca nauczycielka klasy XI b Stanisława Wia-
tr-Partyka, która uczestnikom wręczyła tomiki swoich wierszy 
i wspomnień z Syberii.

Marta Falińska 

Optymizm i ambicja Maturzyści 1954-2014

Piotr Majewski

Marzy o wolności i śpiewa dla mistrzów 
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Najbliższe, grudniowe posiedze-
nie tarnowska Rada Miejska od-
będzie już w  nowym składzie. 

Swoich przedstawicieli mają w niej czte-
ry ugrupowania – Prawo i  Sprawiedli-
wość, Platforma Obywatelska, Sojusz 
Lewicy Demokratycznej i Stowarzysze-
nie „Tarnowianie”. Wyborcy pozytywnie 
ocenili czteroletnią pracę większości do-
tychczasowych radnych - aż czternastu 
z nich mieszkańcy zapewnili reelekcję.

Nowa rada

W przeprowadzonych 16 listopada wy-
borach najwięcej głosów zdobyli kandydaci 
z listy Prawa i Sprawiedliwości – 13248 (13 
radnych). Drugą siłą okazali się kandydaci 
Platformy Obywatelskiej– 7025 (6 radnych). 
Na listy SLD oddano w sumie 4404 głosy (3 
radnych). Kandydaci „Tarnowian” otrzymali 
4547 głosy (3 radnych). 

Swoich przedstawicieli do rady nie 
wprowadziły następujące komitety: Nowa 
Prawica Janusza Korwin-Mikkego, Ziemia 
Tarnowska i  Tarnów od nowa.

Kto prezydentem?

Nie udało się wybrać w pierwszej tu-
rze prezydenta miasta. Żaden z kandyda-
tów nie przekroczył 50% progu poparcia. 
Najwięcej głosów – 14053 – wyborcy odda-
li na Romana Ciepielę. Na drugim miejscu 
znalazł się Kazimierz Koprowski. Na niego 
zagłosowało 11277 mieszkańców Tarnowa. 
To właśnie ci dwaj kandydaci walczyli o pre-
zydenturę w drugiej turze (wyniki poznali-
śmy po zamknięciu tego numeru).

Na dalszych miejscach znaleźli się Ja-
kub Kwaśny (5457 głosów), Marek Ciesiel-
czyk (2336), Tadeusz Mazur (1861) oraz 
Mieczysław Kras (1210).

Do sejmiku

Wiadomo także, kto będzie reprezen-
tował Tarnów w Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego. Najwięcej, bo aż 3 radnych bę-
dzie miało Prawo i Sprawiedliwość, Platfor-
ma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Lu-
dowe po 2.

Z  okręgu piątego, który obejmował 
powiaty brzeski, bocheński, dąbrowski i tar-
nowski oraz miasto Tarnów, mandaty rad-
nych zdobyli Józefa Szczurek Żelazko, 
Anna Pieczarka, Wojciech Skruch, Ro-
man Ciepiela, Bolesław Łączyński, Sta-
nisław Sorys i Adam Kwaśniak.

Najwyższe poparcie na terenie Tar-
nowa uzyskał Roman Ciepiela (6243 gło-
sów), Marcin Kuta (2513), Krystyna Lata-
ła (2295), Grzegorz Kądzielawski (2275) 
oraz Anna Pieczarka (2186).

Nowa Rada Miejska

PIS - 13: 

Kazimierz Koprowski – 1235 głosów 

Anna Krakowska - 431 

Tadeusz Gancarz - 327 

Jacek Łabno - 1119 

Stanisław Klimek - 846 

Roman Korczak - 777 

Piotr Wójcik - 438 

Anna Czech - 1028 

Ryszard Pagacz - 568 

Józef Gancarz - 479 

Barbara Koprowska - 748 

Piotr Sak - 718 

Kazimierz Żurowski - 492 

PO - 6: 

Marian Wardzała -591 

Zbigniew Kajpus - 404 

Maria Borys-Latała - 563 

Bartłomiej Babuśka - 419 

Marek Drwal - 249 

Rozkład mandatów w tarnowskiej Radzie Miejskiej
PIS - 13:
Kazimierz Koprowski – 1235 głosów
Anna Krakowska - 431
Tadeusz Gancarz - 327
Jacek Łabno - 1119
Stanisław Klimek - 846
Roman Korczak - 777
Piotr Wójcik - 438
Anna Czech - 1028
Ryszard Pagacz - 568
Józef Gancarz - 479
Barbara Koprowska - 748
Piotr Sak - 718
Kazimierz Żurowski - 492

PO - 6:
Marian Wardzała -591
Zbigniew Kajpus - 404
Maria Borys-Latała - 563
Bartłomiej Babuśka - 419
Marek Drwal - 249
Grzegorz Światłowski - 448

SLD - 3:
Piotr Górnikiewicz - 412
Jakub Kwaśny - 1095
Małgorzata Mękal - 280

Tarnowianie - 3:
Ryszard Ścigała - 869
Grażyna Barwacz - 498
Jan Niedojadło – 336
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W ciągu najbliższych kilkunastu 
miesięcy w Tarnowie w nowych 
firmach zatrudnienie może 

znaleźć nawet 1700 osób. Tarnowski Kla-
ster Przemysłowy ujawnił część swoich 
planów inwestycyjnych. - Informacje są 
bardzo optymistyczne – mówi zastępca 
prezydenta Henryk Słomka-Narożański.

- W ostatnich miesiącach mocno pracu-
jemy nad zmniejszeniem bezrobocia w Tar-
nowie. Klaster w końcu pracuje tak jak powi-
nien, a efektem będą nowe miejsca pracy. My 
jako Urząd Miasta pomagamy jak tylko mo-
żemy. Np. w Warszawie dogrywaliśmy szcze-
góły umowy z firmą Data Contact, czyli za-
powiadanym już wcześniej call center – do-
daje wiceprezydent.

To właśnie Data Contact jest jednym 
z  inwestorów, którzy przymierzają się do 
rozpoczęcia działalności w Tarnowie. Pod-
pisano już list intencyjny. Do zawarcia po-
rozumienia doszło w siedzibie firmy w War-
szawie. List intencyjny, w obecności posła 
Roberta Wardzały i  zastępcy prezyden-
ta Henryka Słomki-Narożańskiego podpi-
sali prezes Tarnowskiego Klastera Przemy-
słowego Rafał Działowski oraz prezes za-

rządu Data Contact Cezary Hermanow-
ski wraz z  dyrektorem finansowym firmy 
Krzysztofem Szpanelewskim.

– Obecnie pracujemy nad przygotowa-
niem budynku przy ul. Kochanowskiego 32 

pod stanowiska pracy. Będzie ich o 120 wię-
cej niż pierwotnie planowaliśmy, w  sumie 
220 – mówi prezes Działowski. 

Po remoncie w  siedzibę call center 
Data Contact zainwestuje jeszcze ok. mi-

Nowe miejsca pracy w klasterze 

Zakończyły się następne inwesty-
cje realizowane przez Urząd Mia-
sta w kończącej się kadencji sa-

morządu. To remonty alei Jana Pawła II, 
letniego amfiteatru i boiska przy III Li-
ceum Ogólnokształcącym oraz budowa 
bazy sportowej na Górze św. Marcina. 
- To ostatnie to strzał w dziesiątkę. To je-
den z najlepszych pomysłów mieszkań-
ców w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Krajobraz zmieniony nie do poznania, 
świetne miejsce do aktywności fizycz-
nej dla wszystkich – mówi zastępca pre-
zydenta Henryk Słomka-Narożański. 

Nowa Jana Pawła

Al. Jana Pawła wyremontowano na 
480-metrowym odcinku od skrzyżowania 
z ul. Słoneczną do wysokości ul. Promien-
nej. Wymieniono nawierzchnie, podbudo-
wę oraz krawężniki, a chodnik po wschod-
niej stronie został przebrukowany.

Remont przebiegł bardzo spraw-
nie. - Podobnie jak w przypadku ulicy Mic-
kiewicza, drogowcy pracowali do późnych 

godzin wieczornych. Efekt jest taki, że kie-
rowcy już mogą jeździć bez przeszkód wyre-
montowaną ulicą – mówi zastępca prezy-
denta Henryk Słomka-Narożański.

Wykonawcą inwestycji było Przed-
siębiorstwo Drogowo-Mostowe „GO-
DROM” z Gorlic , a  jej koszt wyniósł 1,1 
mln zł.

Kolejne inwestycje zakończone
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liona złotych. Rozpoczęcie działalności to 
najprawdopodobniej druga połowa 2015 r.

Jednocześnie trwają rozmowy z kolej-
nymi, potencjalnymi inwestorami w Tarno-
wie. Jest duża szansa, że w Tarnowie zain-
westuje światowy potentat z branży moto-
ryzacyjnej, firma CQLT SaarGummiTech-
nologies. Inwestor planuje zainwestować 
około 55 mln zł. Docelowo ma powstać na-
wet 600 miejsc pracy (patrz także str. 7).

 To nie koniec dobrych informacji. 
Ostatnio klaster podpisał kolejne trzy li-
sty intencyjne. To porozumienia z  firma-
mi z  szeroko pojętego sektora informa-
tycznego. 

- W tym przypadku w Tarnowie powsta-
nie kolejnych 150 miejsc pracy. Jedna z tych 
firm chce współpracować z Państwową Wyż-
szą Szkołą Zawodową w zakresie pozyskiwa-
nia kadr. Rozmowy trwają – wyjaśnia pre-
zes Działowski.

Nowe podmioty swoje siedziby mia-
łyby, podobnie jak Data Contact, w  bu-
dynku przy ul. Kochanowskiego 32. W ten 
sposób powstałby w  tym miejscu klaster 
informatyczny.

Kolejną zapowiadaną inwestycją jest 
budowa przez firmę ORCO 1 biogazowni. 
Powstanie ona przy ul. Kryształowej, a za-
trudnienie znajdzie w niej 15 osób. 

- Teren był już wcześniej przygotowa-
ny. Podpisaliśmy umowę, a  prace powin-
ny ruszyć w przyszłym roku – mówi prezes 
Działowski.

Trwają także rozmowy z  lokalnymi 
przedsiębiorcami. Swoje inwestycje na te-
renach klastra zapowiedziały firmy – jed-
na z branży motoryzacyjnej (uszczelki do 
cystern) i  jedna z  drobiarskiej. Zatrudnią 
w sumie ok. 40 osób. 

Jak podkreślają Henryk Słomka-Na-
rożański i Rafał Działowski, kolejne rozmo-
wy na temat inwestycji w Tarnowie są już 
w toku. Szczegóły poznamy po zakończeniu 
fazy negocjacji.

Nowe miejsca pracy w klasterze Tarnów stolicą badań nad alzheimerem?

Jest szansa, że w Tarnowie powstanie centrum badawczo-rozwojowe zaj-
mujące się badaniami nad chorobą Alzheimera. Byłaby to jedyna placówka tego 
typu w Polsce. Mieściłaby się w dawnej bursie szkolnej w Parku Sanguszków.

- Udało się zainteresować tym terenem potencjalnych inwestorów. Nie było to ła-
twe, ponieważ działki są objęte ochroną konserwatorską, w związku z tym możliwości 
ingerencji są ograniczone – mówi zastępca prezydenta Henryk Słomka-Narożański.

Rozmowy z zainteresowanymi podmiotami trwają od dwóch miesięcy. – Powstały 
już wstępne projekty budowlane. Za kilka tygodni będziemy mogli zaprezentować pierw-
sze wizualizacje planowanego centrum – przyznaje prezes Tarnowskiego Klasera Prze-
mysłowego Rafał Działowski.

Jeżeli ten projekt okaże się sukcesem, będzie to pierwsze centrum tego typu 
w Polsce.

Boiska dla młodzieży

Przy III LO powstały dwa boiska spor-
towe. Zostały wyposażone w nowoczesną 
nawierzchnię, na której będzie można grać 
w koszykówkę, siatkówkę czy badmintona. 
Całości dopełniają wyremontowane ogro-
dzenie, ławki, stojaki na rowery o raz ko-
sze na śmieci.

– Chcę udostępnić boiska nie tylko dla 
uczniów III LO. Zgodnie z regulaminem będą 
mogli z nich korzystać wszyscy zaintereso-
wani – mówi dyrektor szkoły Jan Ryba.

Inwestycje kosztowała 320 tys. zł i zo-
stała zrealizowana w ramach budżetu oby-
watelskiego. Zrealizowano ją Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„Trans-Art” Artur Trytko.

Sportowo na Marcince

Zakończyła się także warta 282 tys. zł 
budowa bazy rekreacyjno-sportowej na 
popularnej Marcince. Powstały trasy do 
biegania na rolkach i nartorolkach, narciar-
stwa biegowego oraz nordic walking, za-
plecze techniczne (m.in. sanitariaty), a tak-
że parking na ok. 20 samochodów.

Zmodernizowane zostały   ponadto 
trasy do jazdy na rowerach górskich. Inwe-

stycja ta ze względu na swoją skalę powin-
na być kontynuowania w 2015 r. Wykona-
na została przez firmę „Drosam”.

Amfiteatr nabrał blasku

Jedną z najbardziej oczekiwanych in-
westycji był remont amfiteatru przy ul. Ko-
pernika.  Za kwotę 416 tys. zł wyremonto-
wano muszlę koncertową i scenę wraz z za-
pleczem. Nowy wygląd zyskał także ota-
czający ją teren – w miejsce starego wy-

służonego asfaltu położona została kost-
ka granitowa.

- Prace przeprowadzone w tym roku z pew-
nością umożliwią ożywienie tego terenu. Pamię-
tajmy jednak, że środków wystarczyło tylko na 
remont części obiektu. Aby był w pełni funkcjo-
nalny konieczne będą kolejne prace, ale to za-
danie na następne lata – mówi dyrektor Wy-
działu Realizacji Inwestycji Krzysztof Madej.

Remont zrealizowała Firma Handlo-
wo-Usługowa “Efekt”.

Kolejne inwestycje zakończone
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Dobiegają końca roboty budow-
lane przy drugim etapie rozbu-
dowy Strefy Aktywności Gospo-

darczej (SAG) na terenach przy Zakła-
dach Mechanicznych. To kolejna część 
dużego projektu realizowanego przez 
miasto, którego celem jest przygotowa-
nie kompleksowej oferty dla firm chcą-
cych w Tarnowie rozszerzyć lub rozpo-
cząć działalność gospodarczą. 

Do tej pory zakończono prace związa-
ne z budową sieci uzbrojenia terenu (sieć 
wodociągowa, kanalizacja sanitarna i desz-
czowa) oraz układu drogowego (konstruk-
cja i nawierzchnia ulic). Do wykonania po-
zostały roboty brukarskie, wykończeniowe, 
montaż oświetlenia ulicznego oraz oznako-
wanie poziomie i pionowe.

SAG II jest kontynuacją inwestycji, w ra-
mach której dwa lata temu powstało ron-
do na skrzyżowaniu ulic Mościckiego i Czy-
stej oraz droga prowadząca do nowych te-
renów inwestycyjnych.

- Etap II wraz z  zakończonym etapem 
I  i  już realizowanym etapem III w  znaczny 
sposób poprawi atrakcyjność inwestycyjną 
naszego miasta. Przedsiębiorcy do dyspo-
zycji otrzymają profesjonalnie przygotowa-
ne i skomunikowane tereny. Cały projekt jest 
o tyle ważny, że mamy w Tarnowie coraz więk-
sze zainteresowanie ze strony potencjalnych 
inwestorów  – mówi zastępca prezydenta 
Henryk Słomka-Narożański.

Rozbudowa SAG to wspólny projekt 
Urzędu Miasta i Tarnowskiego Klastera Prze-
mysłowego, który jest odpowiedzialny m.in. 
za pozyskanie inwestorów.

- Rozbudowa terenów inwestycyjnych 
to warunek konieczny, jeśli mamy skutecznie 

zachęcać przedsiębiorców do inwestowania 
w Tarnowie. Moje dotychczasowe rozmowy 
z przedsiębiorcami z kraju i z zagranicy spo-
wodowały, że są firmy poważnie zaintereso-
wane inwestowaniem i  tworzeniem miejsc 
pracy w naszym mieście, ale musimy im za-
oferować odpowiednie warunki – podkre-
śla prezes Tarnowskiego Klastera Przemy-
słowego Rałał Działowski.

Koszt inwestycji to ok. 6 mln zł, z czego 
4 mln pochodzą z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. 

Kolejnym etapem poszerzania oferty 
inwestycyjnej jest tzw. SAG III. Prace już 
ruszyły. Ich efektem ma być utworzenie 
Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym 
działalność gospodarczą będzie mogło 

prowadzić kilkudziesięciu przedsiębior-
ców. Do ich dyspozycji będą wyremon-
towane pomieszczenia budynków biu-
rowych i  jednej z hal produkcyjnych po 
Zakładach Mechanicznych o łącznej po-
wierzchni 10 tysięcy metrów kwadrato-
wych, w pełni wyposażone w niezbędną 
infrastrukturę techniczną (sieć teleinfor-
matyczna, prąd, gaz, kanalizacja itp.) oraz 
klimatyzację. Większa część powierzchni 
przeznaczona będzie na działalność pro-
dukcyjną. Na pomieszczenia biurowe wy-
korzystane zostaną budynki o powierzch-
ni około 2 tys. metrów kwadratowych, 
w której ulokowanych zostanie m.in. kil-
kadziesiąt stanowisk biurowych w formie 
coworkingowej.

W  ramach III etapu SAG wybudo-
wana zostanie także droga, która będzie 
kontynuacją już funkcjonującego odcin-
ka pomiędzy rondem przy ul. Mościckie-
go a Zakładami Mechanicznymi. Połączy 
dwie ważne miejskie arterie komunika-
cyjne, czyli ulice Mościckiego i Krakow-
ską. Na terenie SAG-u powstanie także kil-
ka kilometrów sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej, wybudowane zostaną dro-
gi wewnętrzne, sieć gazowa i  oświetle-
nie. Umożliwi to poprawę atrakcyjności 
inwestycyjnej strefy.

Na tę inwestycję miasto otrzymało 
z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 20 mln zł. - To jedno z naj-
poważniejszych zadań tarnowskiego samo-
rządu w ostatnich latach. Ważne o tyle, że da 
mieszkańcom miejsca pracy – podsumowu-
je zastępca prezydenta. 

Tarnów się rozbudowuje – rusza SAG II
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Tarnowskie Zakłady Me-
chaniczne będą współ-
pracować z jednym z naj-

większych koncernów amery-
kańskiego przemysłu obronne-
go. Przedstawiciele firmy Ray-
theon podpisali list intencyj-
ny zakładający współdziałanie 
w  zakresie tworzenia nowych 
rozwiązań dotyczących pol-
skiej  obrony powietrznej, jak 
również przygotowania pro-
pozycji eksportowych przezna-
czonych na rynki zewnętrzne. 

Najważniejszym elementem 
porozumienie ma być wspólna 
praca nad rozwojem systemu Pa-
triot. Jak mówi prezes Zakładów 
Mechanicznych Krzysztof Jagiełło, jest on 
wciąż modernizowany pod kątem przeciw-
działania nowym zagrożeniom. Specjaliści 
obu firm mają współdziałać w zakresie logi-
styki i możliwości przetestowania nowych 
rozwiązań. Ponadto współpraca ma doty-
czyć opracowania i  koprodukcji nowego 
Systemu Dowodzenia i Zarządzania.  

Raytheon jest jedną z firm zaproszo-
nych przez Ministerstwo Obrony Narodo-
wej  do końcowego etapu dialogu technicz-
nego dotyczącego systemu obrony prze-
ciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego 
zasięgu Wisła. W związku z udziałem w tym 
projekcie jeden z największych amerykań-
skich koncernów przemysłu obronnego za-
proponował polonizację swojego sprzętu, 

a także sprzedaż wspólnie 
przygotowanych produk-
tów na całym świecie.

Patriot to systemem 
dalekiego zasięgu przezna-
czony do zwalczania poci-
sków na dużej wysokości 
przelotowej, który umoż-
liwia zwalczanie taktycz-
nych pocisków balistycz-
nych, pocisków manewru-
jących i  zaawansowanych 
statków powietrznych. Zo-
stał zaprojektowany w for-
mie wymienialnych mo-
dułów, które pozwalają na 
jego systematyczną mo-
dernizację. Sprawdzony 

w warunkach bojowych stanowi podstawę 
architektury obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwrakietowej 12 państw, w  tym Stanów 
Zjednoczonych oraz pięciu innych człon-
ków NATO. Jego funkcjonowanie podlega 
regularnym, drobiazgowym testom prze-
prowadzanym w rzeczywistych warunkach 
operacyjnych pod nadzorem armii USA.

Amerykański koncern partnerem ZMT

Pięć propozycji lokalizacji dla firmy 
SaarGummi przedstawił Tarnow-
ski Klaster Przemysłowy podczas 

spotkania w Tarnowie z przedstawicie-
lami tego potentata branży 
motoryzacyjnej. Jak infor-
mowaliśmy, niedawno zo-
stał podpisany list intencyj-
ny w sprawie uruchomienia 
w Tarnowie nowego zakła-
du produkcyjnego. 

W  spotkaniu uczestni-
czyła mocna reprezentacja 
samorządu różnych szcze-
bli m.in. wicemarszałek wo-
jewództwa małopolskiego 
Roman Ciepiela i zastępca 
prezydenta Tarnowa Henryk 
Słomka-Narożański. – De-
klarujemy szerokie wsparcie 
dla inwestycji, która przyniesie 
nowe miejsca pracy dla Tarno-
wa – mówi wicemarszałek.

- Najprawdopodobniej jeszcze w grud-
niu, podczas posiedzenia w Nowym Jorku, za-
rząd SaarGummi zdecyduje o tym w gdzie zo-
stanie wybudowana fabryka – dodaje pre-

zes Tarnowskiego Klastera Przemysłowego 
Rafał Działowski. 

 SaarGummi zalicza się do grona 
największych producentów systemów 

uszczelnień na świecie, z  około 20% 
udziałem w światowym rynku. Produkuje 
uszczelki dynamiczne i statyczne dla ryn-
ku samochodowego. Największymi odbior-
cami są Volkswagen, BMW, Mercedes, Ford 

oraz Opel/General Motors i Porsche. Pod-
stawowym rynkiem zbytu dla SaarGum-
mi jest Europa. Przewaga technologiczna 
SaarGummi nad konkurencją wynika za-

równo z  doskonałego za-
plecza R&D oraz unikalne-
go na świecie systemu „en-
dless saling”, pozwalające-
go na podawanie uszcze-
lek na linię produkcji sa-
mochodów w  systemie 
ciągłym. Produkty Saar-
Gummi oprócz motoryza-
cji znajdują również zasto-
sowania w  nowoczesnym 
budownictwie, aeronauty-
ce oraz w elementach stat-
ków kosmicznych NASA. 
Grupa SaarGummi posia-
da obecnie 12 zakładów 
produkcyjnych (w tym 3 jo-
int-venture) w: Niemczech, 

Brazylii, Czechach, Hiszpanii, USA, Chinach, 
Indiach, Rosji i na Słowacji, zatrudniających 
łącznie ponad 4 600 osób. Teraz Polska, 
a szczególnie Tarnów, ma szansę dołączyć 
do tego elitarnego grona. 

Światowy inwestor odwiedza Tarnów
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Pięć certyfikatów jakości otrzy-
mał miejski Specjalistyczny Szpi-
tal im. E. Szczeklika. - To wyjątko-

we wydarzenie, gdyż niewiele jest w kra-
ju placówek medycznych mogących po-
szczycić się uzyskaniem tak wielu doku-
mentów potwierdzających jakość ofero-
wanych usług medycznych – podkreśla 
dyrektor Marcin Kuta.

Szpital ponownie, na kolejny 3-letni 
okres, uzyskał certyfikat akredytacji me-
dycznej - najbardziej prestiżowy doku-
ment w ochronie zdrowia będący potwier-
dzeniem wysokiej jakości wykonywanych 
usług medycznych, który jest przyznawa-
ny przez ministra zdrowia. Na ręce dyrek-
tora Szpitala Marcina Kuty dokument prze-
kazał szef Centrum Monitorowania Jakości 
Jerzy Hennig.

- Posiadanie przez „stary” szpital akre-
dytacji medycznej dla pacjentów przekłada 
się na odpowiednią jakość procesu diagno-
zowania i  leczenia, wyższy poziom bezpie-
czeństwa, mniejsze ryzyko występowania 
błędów i  powikłań. Kibicuję temu szpitalo-
wi, bo to znakomicie prowadzona placów-
ka – mówi wicemarszałek województwa 
małopolskiego Roman Ciepiela.

Specjalne podziękowania w  formie 
oprawionego listu gratulacyjnego wrę-
czył szpitalowi zastępca prezydenta Hen-
ryk Słomka-Narożański.

Jakość za jakością 

W  szpitalu od 4 lat realizowanych 
jest 260 opisanych standardów akredy-
tacyjnych obejmujących wszystkie pro-
cedury medyczne w tym m.in.: dotyczące 
bezpieczeństwa pacjentów w trakcie za-
biegów diagnostycznych i operacyjnych, 
właściwej opieki w  okresie pooperacyj-
nym, leczenia bólu, racjonalnej antybio-

tykoterapii, profilaktyki choroby zatoro-
wo-zakrzepowej, zapewnienia właściwej 
ochrony radiologicznej w trakcie wykony-
wanych badań, zapewnienia jakości wyko-
nywanych badań laboratoryjnych i obra-
zowych, działań mających na celu reduk-
cję ryzyka wystąpienia zakażeń szpital-
nych itd. Są wdrożone standardy dot. bez-
piecznego stosowania sprzętu i aparatu-
ry medycznej, zapewnienia właściwej de-
zynfekcji i sterylizacji czy prowadzenia se-
gregacji, transportu i utylizacji odpadów 
medycznych  itp. 

Oprócz akredytacji medycznej w szpi-
talu im. Szczeklika zrealizowany został zin-
tegrowany system jakości obejmujący:

 � System Zarządzania Jakością ISO 9001-
2008   (re certyfikacja, kontynuacja od 
2006 r.)

 � Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji ISO/IEC 27000:2013 

 � Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i  Higieną Pracy BS/OHSAS 
18001:2007

 � Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Żywności 22000:2005 
Certyfikaty wręczał Kamil Oleś, przed-

stawiciel na Polskę włoskiej firmy certyfi-
kującej IMQ.

Siłą są ludzie 

Uroczystość wręczenia certyfikatu była 
okazją do wyróżnienia osób, które swą pra-
cą, postawą  i zaangażowaniem przyczyniły 
się do realizacji systemów jakości i rozwo-
ju szpitala. Odznaki honorowe „Za zasługi 
dla ochrony zdrowia” przyznane przez Mi-
nistra Zdrowia na wniosek zastępcy pre-
zydenta Tarnowa otrzymali Grażyna Ku-
barek, zastępca ordynatora oddziału cho-
rób zakaźnych dzieci, Janina Niemiec, kie-
rownik działu higieny szpitalnej, Renata 

Święcicka, pielęgniarka oddziałowa od-
działu kardiologii inwazyjnej, Teresa Twa-
róg, kierownik działu statystyki medycznej 
i realizacji świadczeń, Paweł Blicharz, kie-
rownik działu rentgenodiagnostyki, Marek 
Brodacki, kierownik centralnej pracowni 
USG i Bogdan Januś, kierownik pracowni 
hemodynamiki.

– To bardzo miłe docenienie naszej 
pracy, która dla większości jest także pasją 
– mówi kierownik działu rentgenodiagno-
styki dr Paweł Blicharz.

Dyrektor szpitala wyróżnił osoby 
szczególnie zaangażowane w przygotowa-
nie placówki do akredytacji – listy gratula-
cyjne otrzymali lekarze, pielęgniarki, dia-
gności, farmaceuci, informatycy i pracow-
nicy administracji.   

W  uroczystości w  Sali Lustrzanej 
uczestniczyli kadra kierownicza szpitala 
oraz pracownicy odpowiedzialni za pro-
ces akredytacji i realizację systemów ja-
kości oraz zaproszeni goście m.in.: przed-
stawiciele władz samorządowych woje-
wództwa, miasta Tarnowa, radni, a  tak-
że delegacja z zaprzyjaźnionego szpita-
la w Tarnopolu na Ukrainie reprezento-
wanego przez dyrektora doktora Wik-
tora Kmitę, który przekazał list gratula-
cyjny i  podziękował za dotychczasową 
współpracę.

Szpital pnie się w górę 

Uzyskanie 5 certyfikatów jakości, 
w tym jakości opieki medycznej oznacza, że 
Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika w Tar-
nowie jest bezsprzecznie w gronie najlep-
szych szpitali w Polsce. W ostatnich dniach 
„stary” szpital zdobył w rankingu polskich 
szpitali 8. pozycję w kraju, na ponad 1000 
szpitali zarówno prywatnych jak i publicz-
nych działających w Polsce. 

Szczeklik pnie się w górę 
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Podczas konferencji „Mamy MOC 
pomagania” zorganizowanej 
przez Regionalny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Krakowie  wręczono 
nagrody w  konkursie „Małopolski Pra-
cownik Socjalny Roku 2014”. Kapituła 
przyznała w tym roku dwie równorzęd-
ne nagrody główne. Statuetki otrzymały 
Jadwiga Turchan z GOPS w Biskupicach 
i Małgorzata Stelmach z DPS św. Alber-
ta w Tarnowie. 

Celem organizowanego od 2011 roku 
konkursu Małopolski Pracownik Socjalny 
jest wyróżnienie aktywnych pracowników 
socjalnych z Małopolski oraz popularyza-
cja ich osiągnięć w regionie. 

Małgorzata Stelmach od ponad 34 lat 
pracuje w Domu Pomocy Społecznej im. 
Świętego Brata Alberta w Tarnowie, po-
czątkowo na stanowisku pracownik so-
cjalny obecnie specjalista pracy socjalnej. 
Swoje wieloletnie doświadczenie związa-

ne z pracą w DPS wykorzystała w trakcie 
transformacji związanej ze standaryza-
cją domów pomocy społecznej. Aktyw-
nie uczestniczyła w tworzeniu zespołów 
terapeutyczno-opiekuńczych i  planów 
indywidualnego wsparcia mieszkańców 
placówki. 

Od 2010 roku aktywnie uczestniczy 
w  pracach Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
powołanego przez Prezydenta Miasta Tar-
nowa. Jest inicjatorką i współzałożycielem 
stowarzyszenia „Srebrne Skronie” i  Klubu 
Seniora „Cafe pod jesienną różą”. 

W 2005 roku za szczególne osiągnię-
cia  w pracy zawodowej oraz profesjona-
lizm w  wypełnianiu swoich obowiązków 
została uhonorowana  Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, a w 2013 roku odznaczona zosta-
ła Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

W  swojej działalności szczególną 
uwagę poświęca nawiązaniu relacji mię-
dzypokoleniowych, wspieraniu i  propa-
gowaniu idei aktywnego spędzania cza-
su wolnego, rozwojowi zainteresowań 
i osobowości mieszkańców Domu Pomo-
cy Społecznej im. Świętego Brata Alber-
ta, a także nawiązaniu nowych znajomo-
ści, przyjaźni i relacji ze środowiskiem lo-
kalnym. 

Małopolski Pracownik Socjalny Roku  

Miasto gotowe na zimę 
Nadzór przez całą dobę, służby w  go-

towości. Tak w  największym skrócie moż-
na opisać przygotowanie Tarnowa do „Akcji 
Zima”. – Główny nacisk kładziemy na utrzyma-
nie przejezdności dróg – mówi zastępca prezy-
denta Henryk Słomka-Narożański. 

Przypominamy numery telefonów, pod 
które, po uruchomieniu akcji, zgłaszać będzie 
można interwencje oraz uwagi mieszkańców. 
W godzinach od 7.00 do 15.00 będzie można 
dzwonić pod numer 14 688 25 76, a całodo-
bowo przez siedem dni w  tygodniu pod nu-
mer 511 956 620.

Tarnów jest podzielony na pięć rejonów od-
śnieżania. – Od 20 listopada firmy odpowiedzialne 
za utrzymanie zimowe pełnią całodobowe dyżu-
ry. Sprzęt i materiały są przygotowane. Przy braku 
opadów będziemy reagować już w temperaturze 
plus jednego stopnia.  Rozpoczniemy wtedy posy-
pywanie mostów, wiaduktów i wzniesień – mówi 
kierownik Miejskiego Inżyniera Utrzymania Mia-
sta Marian Ogrodnik. 
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Rozpoczęła się  „Akcja zima 2014” 
organizowana przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Tarno-

wie. Skierowana jest głównie do osób sa-
motnych, chorych, niepełnosprawnych 
oraz niezaradnych życiowo. Z  pomocy 
mogą skorzystać również rodzinny wie-
lodzietne oraz o najniższych dochodach.

- Coraz więcej osób i rodzin  w obecnej 
sytuacji ekonomicznej kraju nie jest w sta-
nie radzić sobie w  ekstremalnych warun-
kach, szczególnie w  okresie jesienno-zi-
mowym, gdy wzrastają koszty utrzyma-
nia. Stąd kolejny już rok Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej stara się w  tym okre-
sie przychodzić z adekwatną pomocą oso-
bom, które nie są w stanie poradzić sobie 
samodzielnie– podkreśla dyrektor MOPS 
Dorota Krakowska.

Jaka pomoc?

Klienci MOPS-u mogą liczyć na pomoc 
o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. 
Ośrodek pomaga m.in. w zakupie opału, le-
ków, żywności czy też odzieży i obuwia zimo-
wego. Można otrzymać również dofinanso-
wanie  do kosztów leczenia oraz zasiłki celo-
we na opłaty czynszowe i energię elektryczną.

Ośrodek świadczy także różnego ro-
dzaju niepieniężne formy pomocy, pole-
gające między innymi na:

 � udzielaniu informacji o możliwości uzy-
skania schronienia w  schroniskach 
i noclegowniach znajdujących się na 
terenie Tarnowa, jak również funkcjo-
nujących w  innych miejscowościach 
województwa małopolskiego;

 � prowadzeniu rozmów z matkami na te-
mat adekwatnego do pory roku ubioru 
dzieci oraz z osobami starszymi o po-
zostawaniu w  lokalu mieszkalnym 
podczas wysokich mrozów;

 �  edukowaniu o potrzebie korzystania 
ze szczepień ochronnych przeciw-
ko grypie;

 � prowadzeniu rozmów profilaktycznych 
dotyczących prowadzenia zdrowego 
trybu życia i właściwego sposobu od-
żywiania się;

 � pomocy i pośrednictwie w załatwianiu 
różnego rodzaju spraw w  urzędach, 
w tym w zakładach gazowniczym i ener-
getycznym celem umożliwienia rozłoże-
nia na raty płatności rachunków w okre-
sie zimowym lub zapobieżenia wyłącze-
niu liczników z powodu nie płacenia na-
leżności przez rodziny ubogie;

 � organizacji usług opiekuńczych eta-
towych (codziennych) oraz sąsiedz-
kich dla osób, które z powodu wieku, 
choroby i niepełnosprawności wyma-
gają pomocy innych osób, a są jej po-
zbawione.

Pomoc w największe mrozy

W okresie długotrwałych niskich tem-
peratur pracownicy socjalni planują moni-
toring środowisk osób starszych mieszka-
jących samotnie oraz osób bezdomnych.   
Wzorem lat ubiegłych pracownicy ośrod-
ka, wspólnie z  funkcjonariuszami Straży 
Miejskiej,  będą odwiedzać miejsca, w któ-
rych mogą przebywać osoby zagrożone za-
marznięciem. Monitoringi takie planowa-
ne są zarówno w ramach czynności dzien-

nych prowadzonych w  ramach pracy so-
cjalnej w terenie, jaki i w godzinach popo-
łudniowych oraz nocnych. Interwencje pro-
wadzone będą również na prośbę organi-
zacji i osób prywatnych. – Wystarczy zgło-
sić do nas taką potrzebę – podkreśla dyrek-
tor Krakowska.

MOPS udziela również informacji 
o  instytucjach i  organizacjach świadczą-
cych pomoc w okresie zimowym osobom 
w trudnej sytuacji życiowej. Wszelkie infor-
macje oraz wykazy  schronisk, noclegow-
ni, a także ośrodków wsparcia dostępne są  
u  pracowników socjalnych w  budynkach 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9 (tel. 14 688 
20 20), ul. Granicznej 8A (tel. 14 688 20 73) 
i Goldhammera 3 (tel. 14 688 25 39).

MOPS pomoże przetrwać zimę
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MOPS pomoże przetrwać zimę
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Radosne Święto
Niepodległości 

Uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza, msza św. 
w Bazylice Katedralnej, koncert w Centrum Sztuki Mościce i 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – tak Tarnów świę-
tował 96. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. 

10 listopada Centrum Sztuki Mościce zorganizowało uroczy-
sty koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przed-
sięwzięcie zaplanowane w wigilię dnia niepodległości było galą 
muzyki klasycznej w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuven-
tus pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego. Przed koncertem 
tradycyjnie wręczono Orły Niepodległości. W tym roku otrzyma-
ło je Towarzystwo Opieki Nad Oświęcimiem – Oddział w Tarno-
wie. Statuetkę odebrał prezes Ryszard Lis.

Uroczystości w dniu 11 listopada, jak zawsze, rozpoczęły się 
uroczystą mszą św. w katedrze, następnie uczestnicy przeszli pod 
Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie nastąpiło złożenie „Świateł Pa-
mięci”. Wieczorem przed Teatrem im. Ludwika Solskiego odbyło 
się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele 
miast partnerskich Tarnowa. Reprezentowane były Biała Cerkiew, 
Kiskoros, Tarnopol, Winnica, Veszprem i Kotłas.
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Projekt Tarnów po raz kolej-
ny   organizuje międzynaro-
dowe forum młodzieży, w tym 

roku przybrało ono nazwę „Forum of 
young Europe”. Do Tarnowa przyje-
dzie m.in. Konsul Generalna USA El-
len Germain.

Do miasta przyjedzie 60 młodych li-
derów z Ukrainy, Mołdawii, Litwy, Słowacji, 
Czech i Polski, a obrady potrwają pięć dni. 
Tematyka forum będzie dotyczyć głównie 

problemów i  wyzwań w  dziedzinie poli-
tyki międzynarodowej i  bezpieczeństwa 
ze szczególnym uwzględnieniem kwe-
stii wschodnich. – Będziemy również roz-
mawiać na tematy związane ze sprawa-
mi, które w szczególności dotyczą młodzie-
ży, mowa przede wszystkim o rynku pracy 
i edukacji – mówi koordynator forum Da-
niel Wielgus. Młodzi ludzie, którzy od-
wiedzą Tarnów złożą również kwiaty pod 
Grobem Nieznanego Żołnierza w roczni-

cę wybuchu stanu wojennego oraz zwie-
dzą miasto.

- Organizacja corocznych forów mło-
dzieży i bardzo wielu wymian międzynaro-
dowych, dzięki którym młodzi ludzie, stu-
denci i  uczniowie szkół średnich z  Tarnowa 
mogą podróżować po Europie i  poznawać 
inne kraje nie byłaby możliwa, gdyby nie po-
moc posłanki Urszuli Augustyn – dodaje. 
Forum jest finansowane ze środków pro-
gramu Erasmus Plus.

 Urszula Gacek, była posłanka do 
Parlamentu Europejskiego, senator 
i ambasador Polski przy Radzie Euro-
py obejmie niebawem jedną z najbar-
dziej prestiżowych polskich placówek 
dyplomatycznych – Konsulat General-
ny w Nowym Jorku. 

 - Gdy kilka miesięcy temu minister za-
pytał, czy chciałabym zostać konsulem RP 
w Nowym Jorku, zastanawiałam się może 5 
minut. Takiej propozycji się nie odrzuca. To 
ogromne wyzwanie, ale podejmuję je z ra-
dością i dużym zapałem do pracy – mówi 
Urszula Gacek.

  Kandydaturę Urszuli Gacek na sta-
nowisko konsul generalnej pozytywnie 

zaopiniowała na początku listopada 
Komisja Spraw Zagranicznych pol-
skiego Sejmu, dostała stuprocento-
we poparcie. 

 Przyszła pani konsul general-
na urodziła się w Urmston w Wiel-
kiej Brytanii w  rodzinie polskich 
emigrantów. Jej ojciec był Sybira-
kiem i żołnierzem Armii Andersa. Jej 
matka mieszkała w okolicach Tarno-
wa. Ona sama utrzymuje stałe wię-
zi z miastem pamiętając o promo-
waniu rodzinnych stron w  Stałym 
Przedstawicielstwie RP w  Strasbo-
urgu czy wspierając tarnowskie or-
ganizacje pozarządowe. 

Tarnowianka Konsul Generalną
w Nowym Jorku

Młodzi liderzy z Europy Środkowej 
znów w Tarnowie
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Znakomite koncerty, międzynaro-
dowe gwiazdy, fani muzyki jaz-
zowej z Polski i zagranicy – od 7 

do 15 listopada 2014 roku Tarnów był 
stolicą jazzu. Wszystko za sprawą Festi-
walu 7 th GRUPA AZOTY JAZZ CONTEST 
TARNÓW 2014, imprezy która wyrosła 
na jedno z  najważniejszych wydarzeń 
artystycznych w Polsce. 

W  tym roku Festiwal odbywał się 
pod znakiem instrumentów struno-
wych. Gwiazdą Jazz Contest był uznawa-
ny za najwybitniejszego gitarzystę muzy-
ki jazz, bluesa i nurtu fusion – Jonh Sco-
field, który w finałowym koncercie wystą-
pił z  renomowaną grupą Medeski/Mar-
tin&Wood. Awangardowy projekt „Ma-
gic Hands” zaprezentowało międzynaro-
dowe trio Weston/Majchrzak/Gembal-
ski (koncert zespołu został zarejestrowa-
ny podczas Festiwalu i  zostanie wkrót-
ce wydany na płycie). W ramach Festiwa-
lu Grupa Azoty Jazz Contest nie zabra-
kło także rodzimych gwiazd, kształtują-
cych współczesne brzmienie polskiego 
jazzu. Wystarczy wymienić choćby: Mar-
ka Napiórkowskiego, Joachima Menc-
la, Adama Pierończyka, Henryka Miś-
kiewicza, Krzesimira Dębskiego, Jor-
gosa Skoliasa, Krzysztofa Herdzina, 

Big Contest Band, Annę Jurksztowicz. 
By wziąć udział w  projektach muzycz-
nych tych artystów do Tarnowa przybyła 
publiczność z m.in. Warszawy, Szczecina, 
Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, a tak-
że goście z Ukrainy i Niemiec.

Festiwal Grupa Azoty Jazz Contest to 
jednak nie tylko koncerty. – Brawa dla organi-
zatorów za promocję i edukację młodych, czę-
sto jeszcze nastoletnich artystów, którzy przy-
jeżdżają do Tarnowa, by pod okiem gwiazd do-
skonalić swój warsztat i zaprezentować swoją 

twórczość w prestiżowym konkursie – mówi 
zastępca prezydenta Krystyna Latała. 
W tym roku w towarzyszących Festiwalowi 
warsztatach i konkursie wzięli udział studen-
ci i uczniowie z najważniejszych ośrodków  
i akademii muzycznych w Polsce. W konkur-
sie o Grand Prix rywalizowali ze sobą młodzi 
muzycy z m.in.  Warszawy, Bydgoszczy, Ło-
dzi, Szczecina, Gdańska, Wrocławia, Tarnowa, 
Poznania, Dębicy, Krakowa i Katowic. Głów-
ne trofeum trafiło do zespołu Vehemence 
Quartet (Katowice/Kraków), nagrody ode-

Pod koniec października, z reko-
mendacji Brunona Chatelin, twórcy 
serwisu FilmFestivals.com oraz człon-
ka zarządu Europejskiej Akademii Fil-
mowej, w uznaniu zasług dla dotych-
czasowej działalności krytyczno-fil-
mowej, decyzją kapituły EFA Łukasz 
Maciejewski został zaproszony do 
stałego członkostwa w Akademii. To 
największe z dotychczasowych wy-
różnień które spotkały tarnowskie-
go krytyka.

Wyróżnienie tym większe, że EFA, po-
dobnie jak Akademia Oscarowa, jest or-
ganizacją branżową, zrzeszającą niemal 
wyłącznie artystów - reżyserów, aktorów, 
operatorów, producentów. Krytycy filmo-
wi są zapraszani do członkostwa w EFA tyl-
ko w wyjątkowych sytuacjach.

W tym momencie, obok Barbary 
Hollender z „Rzeczpospolitej” i profeso-
ra Tadeusza Lubelskiego z Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, Maciejewski jest do-
piero trzecim polskim krytykiem które-
go spotkał ten zaszczyt (w sumie w skład 
European Film Academy wchodzi zaled-
wie czterdziestu europejskich krytyków 
filmowych).

Europejska Akademia Filmowa to 
współfinansowana przez Komisję Euro-
pejską inicjatywa europejskich reżyse-
rów z siedzibą w Berlinie przyznająca od 
1988 roku Europejskie Nagrody Filmowe.

Akademia została oficjalnie utworzo-
na przez szwedzkiego reżysera Ingmara 
Bergmana, aby promować europejską 
kulturę i zabiegać o poparcie dla intere-
sów kina europejskiego na innych konty-

Jazz Contest Tarnów 2014

Duże wyróżnienie
dla Łukasza Maciejewskiego
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nentach. Pierwszym Przewodni-
czącym Akademii został wybra-
ny Wim Wenders. W skład „Eu-
ropejskiej Akademii Filmowej” 
wchodzą najwybitniejsi twórcy 
europejskiego i światowego kina, 
m.in. Pedro Almodovar, Darren 
Aronofsky, Bernardo Bertoluc-
ci, Nuri Bilge Ceylan, Kenneth 
Branagh, bracia Dardenne, Mi-
chael Haneke, Claude Lelouch, 
Jiri Menzel, Nikita Michałkow, 
Ridley Scott, Ulrich Seidl, Pa-
olo Sorrentino, Lars Von Trier 
czy Milos Forman.

A k a d e m i a  u c z e s t n i c z y 
w  przedsięwzięciach promują-
cych europejską produkcję fil-
mową, organizuje seminaria i konferencje.

Tarnowski krytyk został wytypowany 
między innymi do sekcji „master classes” 
skupiającej się na spotkaniach z profesjo-
nalistami w różnych dziedzinach. Poprzed-
nio w tego rodzaju zajęciach uczestniczyli 
między innymi Jean-Jacques Annaud, Jan 

de Bont, Tilda Swinton, István Szabó, Tsui 
Hark czy Allan Starski.

Najbardziej prestiżowym wydarze-
niem organizowanym przez EFA jest jed-
nak „Europejska Nagroda Filmowa”. W la-
tach 1988 – 1996 laureaci otrzymywali sta-
tuetkę Felixa, od 1997 wręczana jest Eu-

ropejska Nagroda Fil-
mowa. W tym roku ce-
remonia wręczenia „Eu-
ropejskich Nagród Fil-
mowych” odbędzie się 
w Rydze, a jednym z naj-
poważniejszych kandy-
datów do nagród jest 
„Ida” w  reżyserii Pawła 
Pawlikowskiego.

Prezydentem Aka-
demii jest Wim Wen-
ders, przewodniczącą 
komisji Agnieszka Hol-
land, a zastępcami Nik 
Powell i Volker Schlön-
dorff.

Spośród polskich 
artystów w skład EFA wchodzą między in-
nymi: Jerzy Skolimowski, Andrzej Waj-
da, Wojciech Smarzowski, Krzysztof 
Krauze, Juliusz Machulski, Lech Majew-
ski, Wojciech Marczewski, Andrzej Chy-
ra, Jerzy Stuhr, Krzysztof Zanussi i An-
drzej Żuławski.

brali także: David Lach (Dębica), Przemy-
sław Kuta (Tarnów), Andrzej Kowalski (Po-
znań), Bartosz Kalicki (Katowice), Piotr Ma-
tusik (Katowice), Stolen Ride (Poznań), An-
gry Martens (Tarnów), Sloth Fiction (Łódź), 
Kajetan Borowski Trio (Katowice), Sound of 
Affection (Bydgoszcz/Warszawa), Jazztel-
meni (Wrocław), Apprentice (Katowice/Kra-
ków), Sylwia Sobczak (Łódź), Jakub Dwo-
rak (Tarnów), Dawid Kostka (Poznań), Woj-
ciech Piórkowski (Bydgoszcz), Piotr Bud-
niak (Kraków). - Młodych trzeba inspirować 
i stwarzać im możliwości do rozwoju! Dlate-
go wymiar edukacyjny Festiwalu wyróżnia 
go spośród innych wydarzeń muzycznych, 

stanowi także o jego wyjątkowym charakte-
rze – podkreślał John Scofield po gali wrę-
czenia nagród laureatom. 

Festiwal organizowany jest w  ra-
mach projektu Województwa Małopol-
skiego „Małopolska i wszystko gra!” i sta-
nowi jedną z najważniejszych imprez pro-
mujących nasz region. W  tym roku jazz 
wybrzmiewał więc nie tylko w Tarnowie, 
ale także w Lusławicach i Wierzchosławi-
cach - w  miejscach bliskich muzyce, in-
spirujących rozwój kultury i sztuki. Piotr 
Pociask – dyrektor Festiwalu zaznacza, 
że popularyzując muzykę jazzowową Fe-
stiwal promuje także markę Tarnowa i Ma-

łopolski, kreując wizerunek miasta i regio-
nu jako wyróżniających się ośrodków mu-
zycznych w Polsce i Europie. 

Organizatorem Festiwalu jest Tarnow-
skie Stowarzyszenie Artystyczne ArtCon-
test, Festiwal jest współfinansowany z bu-
dżetu Miasta Tarnowa. 

Na koniec ciekawostka. Podczas Festi-
walu tarnowskie korale z tarniny zaistnia-
ły także w nowej roli - jako instrument per-
kusyjny w dłoniach wyjątkowego perkusi-
sty Billy’ego Martina, który grą na koralach 
rozpoczął ostatni utwór podczas koncer-
tu finałowego kwartetu Medeski/Scofield/
Martin&Wood.

Jazz Contest Tarnów 2014
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Kolejny etap współpracy pomiędzy 
Zakładami Mechanicznymi Tar-
nów, a placówkami dydaktyczny-

mi z terenu miasta. Tarnowskie Centrum 
Kształcenia Praktycznego wraz z Tech-
nikum Mechanicznym utworzą klasę o 
specjalności mechatronika, której ab-
solwenci będą przygotowywani do pra-
cy w przedsiębiorstwie. 

Uczniowie będą zdobywać informacje 
podczas nauki w Technikum, a potrzebne 
umiejętności kształcić mają na zajęciach 
praktycznych w Centrum. Już wcześniej na 
mocy umowy o współpracy z TCKP Zakła-
dy Mechaniczne zdecydowały się zatrud-
niać co roku trzech najlepszych absolwen-
tów szkół technicznych z terenu miasta, o 
specjalności operator centrów obróbczych. 
Firma dba też o możliwość rozwoju tych 
pracowników, poprzez kierowanie ich na 

specjalistyczne szkolenia. Warto dodać, że 
Centrum Kształcenia Praktycznego organi-
zuje też specjalistyczne szkolenia dla pra-
cowników Zakładów Mechanicznych. Jed-
no z nich dotyczyło programowania i ob-
sługi maszyn sterowanych numerycznie w 
języku Haidenhain oraz Fanuc. Zakończy-
ło się ono egzaminem z obsługi obrabiarek 
CNC, przeprowadzonym na zakładowych 
maszynach. Teraz o przygotowanie przy-
szłych pracowników do konkretnych wy-
zwań zawodowych można będzie zadbać 
już na etapie opracowania programów na-
uczania. Mają być one bowiem konsulto-
wane ze specjalistami przedsiębiorstwa. 

Kolejną placówką, z którą współpracę 
rozpoczęła właśnie jedna z największych 
tarnowskich firm jest XVI Liceum Ogólno-
kształcące. Niebawem ma ruszyć cykl wy-
cieczek dydaktycznych po terenie Zakła-

dów Mechanicznych, które będą służyć za-
znajomieniu z charakterem i specyfiką pro-
dukcji. Szkoła prowadzi klasy mundurowe, 
między innymi o profilu wojskowym. Dlate-
go plany współpracy zakładają także moż-
liwość udziału uczniów tych klas w przed-
sięwzięciach związanych z prezentacją wy-
robów Zakładów Mechanicznych, przezna-
czonych dla sił zbrojnych. 

Następnym partnerem Zakładów Me-
chanicznych w zakresie kształcenia ma być 
Centrum Szkoleniowe prowadzone przez 
Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Tarnowie. Zaintere-
sowani pracownicy przedsiębiorstwa będą 
mogli prowadzić zajęcia w szkole i dzielić 
się swoją wiedzą zgromadzoną podczas 
lat praktyki zawodowej. Natomiast mło-
dzież ze szkoły ma odbywać w firmie zaję-
cia praktyczne. 

Programowanie profili kształcenia

Urząd Miasta po raz kolejny 
pomógł policjantom. Do tarnow-
skich stróżów prawa trafił dofi-
nansowany przez magistrat sa-
mochód Kia Cee’d. Wartość zaku-
pu to 63 tysiące złotych, 36 tysię-
cy dopłaciło miasto.

- Z samochodu będą korzysta-
li policjanci ruchu drogowego. To 
pierwszy z  pojazdów zakupionych 
dzięki wsparciu miasta. Drugi, nie-
oznakowany powinien do nas tra-
fić w  grudniu – mówi komendant 
tarnowskiej policji, insp. Robert 
Biernat. 

- Z  policją współpracujemy od kil-
kunastu lat. Co roku dokładamy się do 
zakupu nowych samochodów. Nale-

ży jednak pamiętać, że dofinansowuje-
my nie tylko tego typu sprzęt – podkre-
śla zastępca prezydenta Henryk Słom-
ka-Narożański.

To nie pierwsze wsparcie 
miasta dla Komendy Miejskiej 
Policji w Tarnowie w tym roku. 
W  sumie na ten cel wydano 
prawie 150 tys. zł. W  paździer-
niku samorząd przekazał po-
licjantom narkotesty. W  ostat-
nich miesiącach zakupione zo-
stały także m.in. kamera cyfro-
wa, wyposażenie dla Nieetato-
wej Grupy Realizacyjnej czy też 
dwa psy służbowe. Za miejskie 
pieniądze dofinansowano po-
nadto dodatkowe patrole.

W 2011 roku przekaza-
no stróżom prawa 165 tys. zł, w 2012 
był to ponad milion złotych, a rok temu 
145 tys. zł.

Miasto dla policji
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Miasto zajęło wy-
soką, piątą, lo-
katę w  grupie 

miast w  Rankingu Zdro-
wia Polski, przeprowadzo-
nym przez Dziennik Ga-
zetę Prawną. W  rankin-
gu wybrano 80 najzdrow-
szych powiatów oraz 30 
najzdrowszych miast. 

Badanie wykonane zo-
stało w oparciu o trzy kate-
gorie. Pierwsza z nich opisu-
je zaplecze medyczne – m.in. 
liczbę szpitali, przychod-
ni, aptek i  ich wyposażenie 
w specjalistyczny sprzęt me-
dyczny, liczbę łóżek szpitalnych w przelicze-
niu na 10 tys. mieszkańców, zasoby kadro-
we, liczbę zespołów ratownictwa medycz-
nego w pomocy doraźnej, dane dotyczące 
programów zdrowotnych realizowanych 
na zlecenie lokalnego samorządu oraz wy-
datki własne miasta na ochronę zdrowia.

Druga kategoria obejmuje ocenę stanu 
zdrowia mieszkańców na podstawie wskaź-
ników takich jak średnia długość życia, licz-
ba żywych urodzeń na tysiąc mieszkańców, 

umieralność noworodków, umieralność we-
dług przyczyn. - W tej kategorii Tarnów uzy-
skał, na równi z Przemyślem , największą licz-
bę punktów spośród ankietowanych miast na 
prawach powiatu – mówi dyrektor Wydziału 
Zdrowia UMT Wiesław Izworski.

W trzeciej kategorii wzięto pod uwa-
gę dostępność pacjentów do wybranych 
świadczeń zdrowotnych. Analizowano 
w szczególności dane dotyczące średnie-
go czasu oczekiwania na przyjazd zespołu 

ratownictwa medycznego 
na miejsce zdarzenia, prze-
ciętnej liczby porad zdro-
wotnych udzielonych sta-
tystycznemu mieszkańco-
wi, średniego czasu ocze-
kiwania na wizytę u  leka-
rzy różnych specjalności 
oraz na wykonanie badań 
diagnostycznych. Badany 
był także średni czas ocze-
kiwania na wykonanie nie-
których procedur szpital-
nych (np. usunięcia zaćmy, 
wszczepienia endoprote-
zy stawu biodrowego, ko-
ronarografii) oraz na przy-

jęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego.
Największą liczbę punktów w rankin-

gu (268) zdobył Kraków. Na kolejnych miej-
scach znalazły się: Poznań, Opole, Łódź 
i Tarnów (251). Zaprezentowane w rankin-
gu ujęcie oceny potrzeb zdrowotnych oka-
że się zapewne przydatne przy opracowy-
waniu tzw. map potrzeb zdrowotnych, któ-
re zgodnie z wymogami ustawowymi spo-
rządzane będą na szczeblu województw 
oraz kraju.

Pod koniec października w Sali Ko-
lumnowej Sejmu RP zostały ogło-
szone wyniki i rozdane nagro-

dy w pierwszej edycji konkursu „Inno-
wacyjny Samorząd”, zorganizowanego 
przez Związek Powiatów Polskich. Ka-
pituła konkursu, której przewodniczył 
prof. Jerzy Stępień, przyznała Tarnowo-
wi wyróżnienie w kategorii „Profilakty-
ka i promocja zdrowia” za projekt „Dzia-
łania edukacyjne w zakresie transplan-
tacji i dawstwa szpiku kostnego oraz po-
zyskiwania honorowych dawców szpi-
ku kostnego”. 

Celem konkursu była popularyzacja 
dobrych, innowacyjnych praktyk reali-
zowanych przez samorządy powiatowe 
na rzecz rozwoju społeczno-gospodar-
czego lokalnych wspólnot. - W ramach 
konkursu promowane były inicjatywy 
wykraczające poza zadania obowiązko-
we i standardowe, które charakteryzuje 
innowacyjność i wpływ na poprawę wa-
runków życia mieszkańców – mówi dy-
rektor WydziałuZdrowia UMT Wiesław 
Izworski. 

Wyróżniony projekt skierowany do 
mieszkańców Tarnowa i regionu realizowa-
ny jest od 2004 roku w ramach współpra-
cy pomiędzy Urzędem Miasta a Stowarzy-
szeniem „Kropla”. 

- Corocznie prowadzone są dwie akcje 
rekrutacyjne dla potencjalnych dawców szpi-
ku kostnego, w czasie których zainteresowa-
ne osoby mogą oddać krew i zadeklarować 
gotowość do pozostania dawcą. Badania po-
branej krwi przeprowadza sukcesywnie spe-
cjalistyczny podmiot medyczny – mówi pre-
zes stowarzyszenia Katarzyna Duraj.

W bieżącym roku 21 marca odbyła się 
akcja rekrutacyjna pod hasłem „Wszyst-

ko budzi się do życia”, podczas której 100 
osób oddało krew. Kolejna akcja odbę-
dzie się 5 grudnia pod hasłem „Św. Miko-
łaj inaczej - dzieląc się szpikiem dajesz ży-
cie”. Szczegóły dotyczące akcji oraz inne 
istotne informacje dla potencjalnych daw-
ców szpiku można znaleźć na stronie in-
ternetowej Stowarzyszenia Kropla www.
kropla.okay.pl.

Tarnów zdrowym miastem 

Innowacyjny samorząd

W latach 2004-2013 w ramach 
zadania objęto badaniami wstępny-
mi prawie 3 tys. osób chętnych do zo-
stania honorowym dawcą szpiku kost-
nego. Miasto przeznaczyło na ten cel 
łącznie 221 tys. zł. 

W 2014 r. Tarnów przeznaczył 
kwotę 23 tys. zł na akcję rekrutowania 
kolejnych honorowych dawców szpi-
ku. Zakłada się, że w tym roku uda się 
znależć ich co najmniej 300. 

Spośród dawców zrekrutowa-
nych dotychczas 5-ciu jest czynnych, 
a kolejny rozpoczął procedurę prze-
szczepową. 
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Tarnów uroczyście świętował „Trze-
ci Tarnowski Dzień Pracownika So-
cjalnego”.  Obchody w auli Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
zgromadziły 300 osób.

W spotkaniu udział wzięli m.in. wo-
jewoda małopolski Jerzy Miller, zastęp-
ca prezydenta Tarnowa Henryk Słom-
ka-Narożański, wicemarszałek woje-
wództwa małopolskiego Roman Ciepie-
la oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Krakowie Wioletta 

Wilimska, którzy podziękowali pracowni-
kom służb społecznych za  trudną i odpo-
wiedzialną pracę.

Podczas uroczystości w imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda 
wręczył 21 odznaczeń państwowych za dłu-
goletnią służbę oraz za wzorowe, wyjątko-
wo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej. 

Zastępca prezydenta wyróżnił 71 za-
służonych pracowników tarnowskich jed-
nostek pomocy społecznej, dyrektorów 

prowadzących niepubliczne Domy Pomocy 
Społecznej oraz kierowników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej działających na terenie 
Tarnowa. Dodatkowo zastępca prezyden-
ta nagrodził Małgorzatę Stelmach, która 
została Małopolskim Pracownikiem Socjal-
nym Roku 2014 (więcej na str. 9).

Z kolei wicemarszałek Roman Ciepie-
la  wręczył medal Polonia Minor Dorocie 
Krakowskiej, dyrektor MOPS, za promo-
wanie dobrych praktyk w dziedzinie po-
mocy społecznej.

Święto pracowników socjalnych

Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, 
ul. Czarna Droga 48
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Jolanta Nowak 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Bra-
ta Alberta w Tarnowie
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Wiesława Smagacz
Zofia Stano
Halina Hebda
Małgorzata Szczerba
Maria Rzepka
Stanisław Krzyżanowski

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Beata Baryczka
Jolanta Cyrybał
Renata Ciochoń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tarnowie
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Antonina Jarmuła
Krystyna Moździerz
Dorota Owsiana
Marta Twardy

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Małgorzata Mularczyk

Centrum Obsługi Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych w Tarnowie
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Anna Bednarz
Cecylia Bibro
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Elżbieta Ciochoń
Dorota Moryl
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Grzegorz Smoleń

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kry-
zysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Dorota Bogusz

Lista osób odznaczonych Medalem za Długoletnią Służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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Najlepsi fotoamatorzy, laureaci konkursu foto-
graficznego „Wakacyjna Przyroda 2014”, zostali uho-
norowani. W trakcie podsumowania konkursu za-
stępca prezydenta Henryk Słomka-Narożański wrę-
czył uczestnikom konkursu dyplomy, nagrody i upo-
minki ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie. Uroczystość odbyła się w 
scenerii nagrodzonych i wyróżnionych prac, wszy-
scy uczestnicy mogli podziwiać najlepsze fotogra-
my, podpatrywać tematy i techniki fotografowania. 
Z satysfakcją deklarowali chęć uczestniczenia w ko-
lejnych edycjach konkursu. 

Finał „Wakacyjnej Przyrody”
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Choć w Tarnowie jakość powietrza 
się poprawia (w 2013 r. średnio-
dobowe stężenie pyłu PM10 wy-

nosiło 34 mg/m3, i  było niższe od do-
puszczalnych 40 mg/m3), to stale musi-
my pamiętać o przestrzeganiu najistot-
niejszych zasad pozwalających ograni-
czać emisję do powietrza. Większe stęże-
nia zanieczyszczeń notowane w okresie 
jesienno – zimowym związane są z tzw. 
„niską emisją”.  

W sezonie grzewczym na wzrost zanie-
czyszczeń najbardziej narażone są tereny  
o  zwartej zabudowie mieszkaniowej, 
zwłaszcza tam, gdzie domy ogrzewamy 
paliwem stałym. Głównym „winowajcą” jest 
właśnie emisja z gospodarstw domowych 
powodowana paleniem w piecach lub lo-
kalnych kotłowniach węglem, często złej 
jakości. Największą dawkę zanieczyszczeń 
przyjmujemy w  bezpośrednim sąsiedz-
twie dymiącego komina. Emitowanie za-
nieczyszczeń z niskiej emisji, czyli niskich 
kominów, uniemożliwia ich wyniesienie na 
duże wysokości i rozproszenie przez wiatr. 

Do zanieczyszczeń związanych z niską 
emisją należą: 

- pył PM 10 – mieszanina cząstek sta-
łych i ciekłych zawieszonych w powietrzu, 
zawierająca substancje toksyczne, m.in. 
wielopierścieniowe węglowodory aroma-
tyczne, metale ciężkie, dioksyny. Cząst-
ki te mogą docierać do górnych dróg od-
dechowych i płuc, powodując utrudnienia 
w oddychaniu,

- pył PM 2,5 – małe pyłki, za których 
emisję odpowiada spalanie węgla w  sta-

rych, często źle wyregulowanych kotłach 
i piecach domowych. Wchłaniane do gór-
nych dróg oddechowych i płuc mogą prze-
nikać przez ściany naczyń krwionośnych, 
powodując m.in. choroby układu oddecho-
wego i krążenia,

- benzen (C6H6) – związek wysoce tok-
syczny i rakotwórczy, 

- tlenek węgla (CO, potocznie zwany 
czadem) – powstaje wskutek niepełnego 
spalania paliw (m.in. drewna, węgla, ole-
ju, gazu, benzyny, ropy), a także ze spalania 
odpadów i suchych pozostałości roślinnych. 
Dostaje się do organizmu przez układ odde-
chowy a następnie jest wchłaniany do krwio-
obiegu. W układzie oddechowym człowie-

ka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną po-
nad 200 razy szybciej niż tlen, blokując do-
pływ tlenu do organizmu. Stwarza poważ-
ne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. 
Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie 
tlenu we krwi, powoduje uszkodzenia mó-
zgu oraz innych narządów. Wywołuje ogól-
ne osłabienie, uczucie duszności, bóle i za-
wroty głowy, zmniejsza sprawność fizyczną 
oraz umysłową. Następstwem ostrego zatru-
cia tlenkiem węgla może być nieodwracal-
ne uszkodzenie ośrodkowego układu ner-
wowego, niewydolność wieńcowa i zawał 
serca albo nawet śmierć.  

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa, 
jakie należy stosować w celu uniknięcia za-

Ograniczajmy niską emisję

Prosument
Uruchomiony został kolejny pro-

gram pomocowy związany z elimi-
nacją „niskiej emisji”. Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej działając także poprzez wo-
jewódzkie fundusze i banki skierował  
propozycję pomocy finansowej m.in. 
do spółdzielni mieszkaniowych, wspól-
not mieszkaniowych i osób fizycznych.  
Dofinansowanie jest udzielane w for-
mie pożyczki wraz z dotacją i wyno-
si do 100% kosztów kwalifikowanych 
instalacji wchodzących w skład przed-
sięwzięcia. Przeznaczone jest dla bu-
dynków mieszkalnych, w tym w for-
mie dotacji:

-  do 15% dofinansowania dla następu-
jących instalacji:

 � źródła ciepła opalane biomasą - o zain-
stalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

 � pompy ciepła - o zainstalowanej mocy 
cieplnej do 300 kWt,

 � kolektory słoneczne - o zainstalowanej 
mocy cieplnej do 300 kWt, (w okresie lat 
2014 – 2015 do 20% dofinansowania),

-  do 30% dofinansowania dla następu-
jących instalacji: 

 � małe elektrownie wiatrowe - o zainsta-
lowanej mocy elektrycznej do 40kWe,

 � systemy fotowoltaiczne - o zainstalo-
wanej mocy elektrycznej do 40kWp,

 � mikrokogeneracja - o zainstalowa-
nej mocy elektrycznej do 40 kWe, (w 
okresie lat 2014 – 2015 do 40% dofi-
nansowania). 

Celem programu jest ograniczenie 
lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwięk-
szenia produkcji energii z odnawialnych 
źródeł poprzez zakup i montaż małych 
instalacji lub mikroinstalacji odnawial-
nych źródeł energii, do produkcji energii 
elektrycznej lub ciepła i energii elektrycz-
nej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub 
spółdzielni mieszkaniowych. Spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe z terenu Tar-
nowa mogą starać się o dofinansowanie 
bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie, natomiast osoby fizyczne 
mogą to uczynić za pośrednictwem Urzę-
du Miasta Tarnowa. 

Mikroinstalacje finansowane w ra-
mach programu Prosument mogą po-
wstać tylko na budynkach mieszkalnych. 
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trucia tlenkiem węgla (czadem) znajdziemy 
na stronie internetowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej: http://www.straz.gov.pl/data/
other/tlenek_wegla_czad__o_czym_nale-
zy_wiedzie.pdf.

Wraz z nadejściem sezonu grzewcze-
go także w Tarnowie dochodzi do procede-
ru spalania odpadów w domowych instala-
cjach ciepłowniczych, co nie pozostaje obo-
jętne dla jakości powietrza, którym oddycha-
my, a tym samym dla naszego zdrowia. Przy-
pominamy, że w  paleniskach domowych 
można spalać jedynie drewno, tekturę, pa-
pier (niezanieczyszczone substancjami nie-
bezpiecznymi). Spalanie w piecach domo-
wych innych odpadów jest niedopuszczal-
ne z uwagi na fakt, iż piece takie nie speł-
niają wymagań dla instalacji termicznego 
przekształcania odpadów, mających na celu 
w szczególności ograniczenie negatywnego 
oddziaływania tych instalacji na środowisko. 
W  paleniskach pieców domowych panu-
je stosunkowo niska temperatura (200-500 

stopni Celsjusza), co w przypadku spalania 
tworzyw sztucznych (butelek plastikowych, 
folii itp.) sprzyja emisji związków chemicz-
nych bardzo szkodliwych dla środowiska na-
turalnego i zdrowia ludzi. 

Spalanie odpadów w piecach spraw-
dzają służby miejskie. W 2013 r. Straż Miej-
ska w Tarnowie przeprowadziła 254 kon-
trole gospodarstw domowych w  zakre-
sie przestrzegania zakazu spalania odpa-
dów w instalacjach grzewczych. Za naru-
szenie zakazu spalania odpadów (w pale-
niskach domowych, ogniskach) pouczono 
79 osób, 4 osoby zostały ukarane manda-
tami karnymi, sporządzono także wniosek 
o ukaranie do sądu. 

Od kilku lat staraliśmy się pouczać 
i  edukować mieszkańców, teraz jednak 
przyszedł czas na ostrzejsze egzekwowa-
nie przepisów. Coraz liczniejsze są też in-
terwencje mieszkańców, obawiających się 
o własne zdrowie, sygnalizujące możliwość 
spalania odpadów przez sąsiadów. 

Niską emisję najprościej ograniczać 
poprzez:

 � przestrzeganie zakazu spalania odpadów 
w domowych instalacjach grzewczych, 

 � ocieplanie budynku oraz stropodachu,
 � wymianę okien i drzwi,
 � modernizację lub wymianę systemu 

grzewczego,
Aktualnie opracowywany jest Plan go-

spodarki niskoemisyjnej dla Tarnowa. Jest 
to podstawowy dokument określający m. 
in. obecny stan zużywania energii w mie-
ście, rodzaje stosowanych paliw, strukturę 
ogrzewania budynków. Pozwoli on ustalić 
najważniejsze cele i kierunki działań oraz 
rodzaje przedsięwzięć zmierzających do 
efektywnego wykorzystania energii i ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń do powie-

trza. Umożliwi też pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na inwestycje proekologicz-
ne związane z montażem instalacji wyko-
rzystujących paliwa niskoemisyjne i beze-
misyjne (piece gazowe, podłączenie ogrze-
wania z MPEC, kolektory słoneczne, pompy 
cieplne, panele fotowoltaiczne itp.).  

W  ramach przygotowywania planu 
przeprowadzona zostanie ankietyzacja 
mieszkańców Tarnowa mająca na celu moż-
liwie jak najdokładniejsze ustalenie struktu-
ry ogrzewania, rodzaju i ilości stosowanych 
paliw oraz wskazanie propozycji działań 
zmierzających do wprowadzania gospo-
darki niskoemisyjnej.  

Termin przygotowania Planu ustalono 
na 30 września 2015 r. 

Osoby zainteresowane ochroną po-
wietrza mogą skorzystać z  rozpoczynają-
cej się właśnie akcji „Nie dla Niskiej Emi-
sji” czyli czy wiesz czym oddychasz? Jest 
to ogólnopolski  projekt edukacyjny na te-
mat niskiej emisji i zagrożeń z nią związa-
nych, prowadzony pod patronatem Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Szczegóły akcji oraz 
ciekawe informacje dotyczące stanu po-
wietrza są dostępne na stronie www.czy-
moddychasz.pl.  

 

W przypadku gdy w danym budynku pro-
wadzona jest działalność gospodarcza, 
powierzchnia zajmowana przez firmę 
nie może zajmować więcej niż 50% ca-
łej powierzchni budynku. Na jeden bu-
dynek beneficjent może otrzymać tyl-
ko jedną dotację. Gminy reprezentujące 
mieszkańców będą zobowiązane wybie-
rać wykonawców inwestycji finansowa-
nych z programu „Prosument” na drodze 
przetargów. 

Należy zaznaczyć, że minimalna kwo-
ta pożyczki wraz z dotacją w ramach Pro-
sumenta wynosi 1 mln zł.  Samorząd nie 
może finansować mikroinstalacji w zarzą-
dzanych przez siebie budynkach. Ozna-
cza to, że Urząd Miasta może wystąpić 
w imieniu mieszkańców z wnioskiem do 
WFOŚiGW w Krakowie jeżeli koszt kwali-

fikowany zebranych propozycji komplet-
nych projektów osób fizycznych osiągnie 
ponad 1 mln zł. 

Zachęcamy mieszkańców do szcze-
gółowego zapoznania się z propozycja-
mi dofinansowania na stronie http://nfo-
sigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/
prosument-dofinansowanie-mikroinstala-
cji-oze/informacje-o-programie/ oraz pro-
simy o kontakt z przedstawicielem Urzędu 
Miasta Tarnowa tel.14/6882-872 lub osobi-
ście przy ul. Nowej 4 pok. 209.   

 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie 
ustawa o ułatwieniu wykonywania dzia-
łalności gospodarczej dzięki której Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej może udostępniać środ-
ki finansowe bankom z przeznaczeniem 
na udzielanie kredytów bankowych lub 

dotacji na wskazane przez siebie progra-
my i przedsięwzięcia z zakresu ochrony 
środowiska. Zmiana przepisów daje Na-
rodowemu Funduszowi możliwość szero-
kiej realizacji programu „Prosument” po-
przez ścieżkę bankową. Wnioski w ban-
kach będą mogli składać beneficjenci 
programu Prosument – osoby fizyczne, 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
ale szczegóły tego naboru nie są jeszcze 
znane.  Banki zostaną wyłonione zgod-
nie z procedurą  NFOŚiGW.   Po zakoń-
czeniu procedury wykaz banków, które 
złożyły wnioski o zawarcie umowy udo-
stępnienia środków z przeznaczeniem 
na kredyty wraz z dotacjami, umieszczo-
ny zostanie na stronie internetowej NFO-
ŚiGW oraz Ministerstwa Środowiska (od 5 
lutego 2015 r.). 

Z ostatniej chwili! Dostaliśmy wła-
śnie informację, że Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Krakowie nie uchy-
lił zaskarżonej uchwały tarnowskiej 
Rady Miejskiej w sprawie dofinanso-
wania kosztów inwestycji związanych 
ze zmianą systemu ogrzewania oraz 
zakupem kolektorów słonecznych. 
Oznacza to, że magistrat w  dalszym 
ciągu będzie dotował proekologicz-
ne działania mieszkańców Tarnowa.   
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Mija kolejny rok działalności 
Klubu Seniora „Kolorowa Jesień” pro-
wadzonego przez Stowarzyszenie 
„Senior Na Czasie” - bez wątpienia 
był to dobry rok! Nie bez znaczenia 
okazały się dotacje z budżetu Miasta 
Tarnowa oraz z Województwa Mało-
polskiego, bez których niemożliwe 
byłoby stworzenie tak atrakcyjnej 
oferty dla seniorów. 

- Dzięki wsparciu finansowemu z bu-
dżetu Miasta Tarnowa przeprowadzili-
śmy warsztaty fotograficzne, wyjścia na 
krytą pływalnię, zajęcia fitness, zajęcia 
integracji międzypokoleniowej (czyta-
nie lub opowiadanie bajek przedszkola-
kom), warsztaty decupage, wyjścia do kin 
oraz teatru, porady prawne czy warszta-
ty „Bezpieczny Senior” – wymienia pre-
zes Stowarzyszenia „Senior Na Czasie” 
Jakub Słowik.

Natomiast w ramach projektu „Ma-
łopolska Szkoła dla Seniora” realizowa-
nego przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego seniorzy mo-

gli skorzystać z warsztatów „Spacerem 
po zdrowie - zajęcia nordic walking”, 
„For Seniors Only – zajęcia z podstaw 
języka angielskiego”, „Z Tabletem na Ty” 
czy „Giercownia – zagospodarowaniee 
wolnego czasu przy użyciu współcze-
snych gier planszowych”.

W roku 2014 klub nawiązał współ-
pracę z  Gimnazjum nr 4, gdzie prze-
niesiono część dotychczasowych za-
jęć, jednak nadal kontynuowana była 
współpraca ze sprawdzonym partne-
rem – Przedszkolem Publicznym nr 32. 
- Od lat współpracujemy również z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, któ-
ry kieruje do nas starsze osoby samotne, 
potrzebujące wsparcia swoich rówieśni-
ków – dodaje Jakub Słowik.

Warto podkreślić, że klub współ-
pracuje także z organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi na terenie Tarno-
wa na rzecz seniorów. Dzięki współpra-
cy, a nie konkurowaniu ze sobą  można 
tworzyć jeszcze lepsze inicjatywy pro-
senioralne. 

W grudniu Oddział Okręgowy Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Tarnowie zaprasza na:
3.12. - Orawa - kąpiele termalne- Cho-

chołów-poczęstunek „kwaśnica”
10.12. - Solec Zdrój - kąpiele termalne
17.12. - Wigilia dla osób samotnych

Informacje i zapisy w biurze związ-
ku przy ul. Piłsudskiego 24 w Tarnowie 
od poniedziałku do czwartku w godz. 
9.00 - 13.00, tel. 14 622 06 34.

Czy wiesz, że?
 � Oddział Okręgowy Polskiego Związ-

ku Emerytów, Rencistów i  Inwali-
dów w Tarnowie jest najliczniej-
szym stowarzyszeniem tarnow-
skich Seniorów? 

 � Zrzesza ponad 2000! Ma oddziały 
rejonowe w  Bochni, Brzesku, Dę-
bicy, Dąbrowie Tarnowskiej, Tucho-
wie i Żabnie, które zrzeszają kolejne 
setki ludzi w „jesiennym wieku” szu-
kających przyjaciół i sposobów na 
zagospodarowanie wolnego czasu. 
Z satysfakcją można odnotować, że 
wycieczki, spotkania, bale i impre-
zy organizowane przez tarnowski 
oddział cieszą się ogromnym za-
interesowaniem – np. w balu zor-
ganizowanym z okazji Dnia Senio-
ra udział wzięło 230 osób, bo tyle 
było miejsc, a chętnych było znacz-
nie więcej.

Klubu Seniora
„Kolorowa Jesień” 

Klub Seniora „Złoty wiek” codzien-
nie w godz. 10.00 - 14.00 proponuje se-
niorom zajęcia, spotkania i  warsztaty 
zgodne z  ich zainteresowaniami i  po-
trzebami. 

20 listopada odbyło się „Spotkanie ze 
Lwowem”, które z ogromną pasją poprowa-

dził  Stanisław Siadek,  nauczyciel, muzyk, 
religioznawca, a z zamiłowania i pochodze-
nia Lwowianin. 

Seniorzy odbyli wędrówkę po historii 
miasta, poznali współczesność oraz mental-
ność Lwowiaków, ich niezwykłą osobowość 
i bohaterstwo oraz specyficzny humor i ba-

łak. Aby przybliżyć seniorom klimaty lwow-
skie animatorka klubu Grażyna Kondrac-
ka przygotowała degustację wybranej po-
trawy kresowej- hryczanyki. Zebrani otrzy-
mali przepis na tę potrawę. Na zakończenie 
odbył się koncert piosenek lwowskich przy 
akompaniamencie gitary.

Klub Seniora „Złoty wiek” 

Kontakt: Grażyna Kondracka, tel. 606 492 334.
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Zbliża się duże wydarzenie kolarskie. 
W dniach 27-28 grudnia br. odbędą 
się w Tarnowie dwa wyścigi –Wyścig 

w Kolarstwie Przełajowym oraz wyścig 
rangi Pucharu Polski w Kolarstwie Przeła-
jowym. Trwają przygotowania.

- W  pierwszym dniu zawodów może 
wziąć udział każdy zawodnik z Polski i z za-
granicy z ważną licencją. W drugim dniu na-
tomiast zostaną zorganizowane wyścigi dla 
dzieci oraz kolarzy amatorów bez licencji – 
mówi organizator Mirosław Bieniasz z Ko-
larskiego Centrum Promocyjnego. - Po raz 
drugi zagoszczą w naszym mieście zawodni-
cy najbardziej utalentowani w różnych dyscy-
plinach kolarskich, ponieważ przełaj jest dla 
wszystkich, którym nie straszna zima, błoto 
i śnieg pod kołami roweru.

Trasa wyścigów to tarnowski dirt park 
i  zbocze Centrum Handlowego Gemini 
Park Tarnów, a  biuro zapisów i sama koro-
nacja zawodników zorganizowane zostaną 
w środku galerii handlowej. 

-  Trasa obfitować będzie w przeszkody 
takie jak schody, betonowe kloce, hopy, które 
zmuszą zawodników do schodzenia z roweru 
i biegania z nim na plecach. Rower do prze-

łaju to rower szosowy, ze zmodyfikowanymi 
hamulcami, specjalne opony do błota. Takie 
są podstawowe wyróżniki kolarstwa przeła-
jowego – dodaje Adrianna Bieniasz z Ko-
larskiego Centrum Promocyjnego.

Pomimo, że zawody rozegrane zostaną 
w mieście to 85 % trasy to trawiaste ścież-

ki, reszta to beton. Kibicowanie kolarzom, 
którzy będą się ścigać między godz. 8.00 
a 15.00, może być ciekawą propozycją na 
poświąteczny weekend. Tym bardziej, że 
poprzez zmiany tempa podczas jazdy i bie-
gu dyscyplina zaliczana jest do bardzo wi-
dowiskowych. 

W  połowie listopada w Toruniu 
rozegrano Puchar Polski we wspi-
naczce sportowej w  konkurencji na 
czas w  kategoriach juniorów młod-
szych, juniorów, młodzieżowców 
i  seniorów. Zawodnicy reprezentu-
jący tarnowskie sekcje wspinaczko-
we trzynaście razy stawali na podium 
tych zawodów.

Pierwsze sukcesy dla swojej druży-
ny odnotowali zawodnicy najmłodszej 
stażem, bo działającej  od połowy tego 
roku przy Miejskim Klubie Sportowym 
Tarnovia, sekcji wspinaczki sportowej 
Edyty Ropek. Juniorka młodsza Wik-
toria Chrząszcz i  młodzieżowiec Mi-
chał Lewicki wywalczyli trzecie miejsca 

w swoich kategoriach wiekowych. Pozosta-
li podopieczni Edyty Ropek również spisa-
li się bardzo dobrze, odnotowując życio-
we rekordy na trasie wspinaczkowej służą-
cej do bicia rekordu świata. Młodzieżowcy 
Marek Wójcik i Jakub Filipowicz zajęli od-
powiednio czwarte i piąte miejsce, a junior 
Grzegorz Bogusz był piąty.

Ich bardziej doświadczeni w pu-
charowej rywalizacji koledzy i kole-
żanki z Miejskiego Klubu Sportowe-
go Pałac Młodzieży Tarnów wywal-
czyli aż osiem miejsc na podium! 
Podopieczni trenera Marcina Bibro 
tradycyjnie już przywożą do Tarnowa 
przysłowiowy worek medali. W kate-
gorii juniorów Mikołaj Wróblewski 
był pierwszy, Jan Gorczowski drugi, 
juniorka Ewelina Nytko zajęła dru-
gie miejsce, Małgorzata Szepielak 
była trzecia. W  kategorii młodzie-
żowców zwyciężyła Anna Brożek (3 
miejsce w rywalizacji seniorek) przed 
klubowymi koleżankami Izabelą Ja-
nis i Barbarą Szumlańską.

W  rywalizacji seniorów w  kate-
gorii kobiet zwyciężyła reprezentantka KU 
AZS PWSZ Tarnów Klaudia Buczek przed 
lublinianką Moniką Prokopiuk z  Skarpy 
Lublin i  Anną Brożek z  MKS PM Tarnów. 
W zmaganiach mężczyzn zwyciężył Mar-
cin Dzieński z MKS Tarnovia przed Jędrze-
jem Komosińskim z KU AZS PWSZ Tarnów 
i Rafałem Hałasą z Skarpy Lublin.

Na podium Pucharu Polski 

Ekstremalnie kolarsko w Tarnowie 

Wydarzenia związane z startami 
tarnowskich wspinaczy można wy-
szukiwać na facebooku za pośrednic-
twem znacznika #TeamTarnów. Starty 
zawodników sekcji wspinaczki sporto-
wej Edyty Ropek wspiera Urząd Mia-
sta Tarnowa.




