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Prawdziwe oblężenie przeżywał Park Sanguszków w lipcu w związku z tegoroczną 
inauguracją cyklu„Wakacyjne Kino w Parku Sanguszków”. 

Filmowe seanse oglądały tłumy tarnowian. Kolejna okazja ku temu będzie w sierpniu, o ile pozwoli na to pogoda.  
W planach jest wieczór romantyczny, a także projekcje najpopularniejszych polskich komedii. 

Repertuar wybrali mieszkańcy, którzy głosowali na jednym z portali społecznościowych.
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Z DRUGIEJ STRONY

FOTORELACJA
Kalendarium tarnowskie

w rolach głównych

Zdzisław Baszak 

Urodził się 8 lipca 1920 r. w Woli Grę-
boszowskiej. W  wieku 18 lat przeszedł 
przeszkolenie na Dywizyjnym Kursie 
Podchorążych Piechoty przy 6. Dywizji 
Piechoty w Krakowie i został przydzie-
lony do 16. Pułku Piechoty w Tarnowie. 
W październiku 1939 r. został zwerbo-
wany do Służby Zwycięstwu Polsce. Po 
aresztowaniu przez gestapo i  ucieczce 
ukrywał się do czerwca 1944 r. Kiedy 
wyszedł z  ukrycia, przeprowadził sze-
reg akcji wymierzonych w  okupanta. 
W 1982 r. przeszedł jako kombatant na 
wcześniejszą emeryturę. Po utworze-
niu Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej wstąpił do tej organizacji, 
zostając kierownikiem Inspektoratu 
Tarnów, a  po reorganizacji prezesem. 
W 2007 r. został awansowany do stopnia 
pułkownika w stanie spoczynku. 

ks

20 lat temu
Do użytku mieszkańców oddano most 
na rzece Biała. – Nowy most ma 68 me-
trów długości i  10 metrów tzw. skrzydeł 
czyli podjazdów. Inwestycja wykonana 
przez Przedsiębiorstwo Dróg i  Mostów 
trwała trzy lata i  kosztowała 16 mld sta-
rych złotych – można było przeczytać 
w sierpniu 1995 roku. Biała liczy 101,8 km 
i stanowi prawy dopływ Dunajca. Na tar-
nowskim odcinku rzekę cechuje szybki 
prąd i żwirowo-piaszczyste dno.

15 lat temu
W Klikowej gościli przedstawiciele Mini-
sterstwa Rolnictwa, Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, władz samorzą-
dowych i  parlamentarzyści. Zjazd miał 
związek z  planem likwidacji stadniny 
i  przeznaczeniem jej do prywatyzacji, 
który został zatwierdzony przez Mini-
sterstwo Rolnictwa. Uczestnicy spotka-
nia zdecydowali się powołać zespół, któ-
ry miał opracować wariant alternatywny 
rozwiązania problemu przeznaczonych 
do likwidacji ośrodków hodowlanych.

10 lat temu
O  skutkach nowelizacji ustawy o  spół-
dzielniach mieszkaniowych informo-
wało Temi. Osoby chcące przekształcić 
mieszkanie spółdzielcze o  statusie lo-
katorskim w  mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe i z prawem odrębnej włas-
ności mogły liczyć na korzystniejsze wa-
runki finansowe dzięki zmianie przepi-
sów. Przewidywano, że przekształcenia 
mogą skutkować mniejszymi wpływami 
do kasy spółdzielni.

5 lat temu
O  programie ochrony przeciwpowo-
dziowej Tarnowa na lata 2010-2015 
można było przeczytać w sierpniowym 
numerze Temi. W ramach planu przeciw-
powodziowego przewidywano m.in.:  
budowę wału na Białej i  zbiornika re-
tencyjnego w  Skrzyszowie, wykonanie 
przepompowni w  miejskich potokach 
oraz skorygowanie koryta Wątoku.  
– Z  ostatnich doświadczeń wynika, że 
zalania i  miejscowe podtopienia mogą 
wystąpić praktycznie w  całym Tarnowie, 
również w jego centrum, także z powodu 
słabej drożności kanalizacji burzowej – re-
lacjonował dziennikarz.

(ww)

Krzysztof Kowalski

Nowy Tarnowski Król Kurkowy. Wład-
cą zostaje ten z członków bractwa, który 
wykaże się największą celnością i swo-
im strzałem trafi najbliżej centralnego 
punktu tarczy z kurem. W tym roku 
najcelniej strzelał właśnie Krzysztof 
Kowalski. Z pochodzenia tarnowianin. 
Prywatnie mąż i ojciec trójki dorosłych 
dzieci. Aktualnie mieszka w Skrzyszo-
wie i z tą właśnie miejscowością zwią-
zane jest jego życie osobiste i zawodowe.  
Od 1993 roku właściciel Zakładu Prze-
twórstwa Mięsnego słynącego zwłasz-
cza z produkcji wyrobów swojskich.  
Wspiera akcje charytatywne i lokalne 
inicjatywy. Król kurkowy „panuje” przez 
rok w bractwie kurkowym i wśród spo-
łeczności brackiej. Wszystkie osoby peł-
niące tę funkcję zapisują się na kartach 
historii bractwa po wsze czasu. 

ah
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Nowoczesny i komfortowy
O zdrowie i dobre samopoczucie ma-
łych pacjentów będzie dbało 10 lekarzy, 
20 pielęgniarek i personel pomocniczy. 
Nowy oddział mieści się w nadbudowa-
nej części pawilonu od ul. Słonecznej. 
Kilkudziesięcioletni budynek szpitala 
zyskał nowoczesny wygląd, dzięki cie-
kawej architekturze i kolorowym taflom 
szyb. Nowe pomieszczenia oddziału 
mają blisko dwukrotnie większą po-
wierzchnię niż dotychczas. Wcześniej 
oddział zajmował budynek tzw. szpitala 
żydowskiego, który ze względu na wa-

runki techniczne i wiek nie kwalifikował 
się do remontu na cele lecznicze. – Nowy 
oddział to przede wszystkim nowe warun-
ki dla leczonych dzieci i towarzyszących 
im rodzicom, które odpowiadają możli-
wościom medycyny XXI wieku. To również 
istotna poprawa warunków pracy bardzo 
zaangażowanego i znakomitego zespo-
łu lekarzy i pielęgniarek tego oddziału 
- mówi Marcin Kuta. Obecna lokalizacja 
i nowoczesne wyposażenie pomiesz-
czeń zdecydowanie poprawią warunki 
leczenia i pobytu w placówce. Cały od-
dział jest klimatyzowany i przygotowany 
zarówno dla małych pacjentów, jak i ich 
rodziców, którzy będą mogli bezpłatnie 
towarzyszyć swoim pociechom podczas 
całego pobytu. 

Nowy oddział 
w „starym” szpitalu

Długo oczekiwana przez tarnowian i pracowników szpitala inwestycja 
dobiegła końca. Uroczystość otwarcia oddziału obserwacyjno – zakaź-
nego dzieci odbyła się 14 lipca. Jednostka przez kilkadziesiąt lat funk-
cjonowała w zabytkowym obiekcie, gdzie warunki do leczenia i pobytu 
były fatalne. Niedawno oddane pomieszczenia to nowa jakość w lecze-
niu pacjentów. – Wybudowanie nowego piętra i przeniesienie oddziału do 
zupełnie nowych warunków lokalowych umożliwia przede wszystkim dalsze 
funkcjonowanie tego oddziału. Bez tej inwestycji Oddział Chorób Zakaźnych 
Dzieci w Tarnowie musiałby być pod koniec przyszłego roku zamknięty ze 
względu na niespełnianie wymogów określonych przez Ministra Zdrowia – 
informuje Marcin Kuta, dyrektor szpitala.

{powierzchnia: wcześniej 490 m2, teraz 760 m2

- liczba łóżek: 30, w sytuacjach awaryjnych   
   można przyjąć nawet 50 pacjentów 
- liczba leczonych w oddziale rocznie: 1700 
- liczba przyjętych dzieci w poradni 
   specjalistycznej: 2500 rocznie 
- wartość rocznego kontraktu z NFZ: 3 mln zł
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Agnieszka Hulska: Jesteśmy po ot-
warciu nowego, znakomicie wypo-
sażonego oddziału obserwacyjno
-zakaźnego dzieci. Ale musieliście 
państwo na to długo czekać…
Grażyna Zawada-Skrobisz: Na tym 

oddziale pracujemy bardzo wiele lat. 
Na przestrzeni dziesięcioleci zmienił się 
profil chorób zakaźnych. Oczywiste jest, 
że w tej chwili oczekiwania i wymagania 
wobec oddziałów pediatrycznych czy 
oddziału zakaźnego dla dzieci są dużo 
wyższe. Zmieniają się choroby zakaźne 
i  oczywista jest potrzeba stworzenia 
oddziałów izolacyjnych, sprzyjających 
leczeniu i  dysponujących lepszym wy-
posażaniem.  Kiedy pojawiła się intencja 
budowy nowego oddziału i okazało się 
to technicznie możliwe, wszystko działo 
się bardzo szybko. Około dwa lata temu 
powstała koncepcja nadbudowy na 
istniejącym budynku, a  sama budowa 
trwała mniej niż rok.

AH: W momencie, kiedy rozpoczę-
ła się budowa, czy poczuła pani, że 
w jakimś stopniu spełniają się pani 
marzenia zawodowe?

GZS: Zdecydowanie 
tak. Po studiach od razu 
zaczęłam pracować w  Tar-
nowie, a  będąc na tym od-
dziale poczułam, że to jest miej-
sce, gdzie chciałabym pracować 
przede wszystkim dlatego, że to jest 
praca z dziećmi. To niezwykle ciekawe 
zajęcie, dlatego też postanowiłam, że 
tutaj zostaję. Jakiś czas temu był tutaj 
remont, po którym trochę „odżyliśmy”, 
mieliśmy lepsze warunki, ale z biegiem 
czasu chciałam, żeby było lepiej. Chcia-
łam, żeby dzieci przebywały w  lep-
szych warunkach, żeby stworzyć lepsze 
możliwości rodzicom do przebywania 
z dziećmi. Na nowym oddziale tak właś-
nie jest.

AH: No właśnie, jak tam jest?
GZS: Wprowadziliśmy tyle ułatwień 

i  udogodnień, ile tylko było możliwe. 
Sale są mniejsze, bardzo dobrze wypo-
sażone, z nowymi łóżeczkami, z piękny-
mi szafkami, ze stoliczkami i krzesełka-
mi dla dzieci mniejszych, żeby mogły się 
bawić. Są przepiękne łazienki, rysunki 
na ścianach… Dzieci nie będą czuły się 

podciśnienia powietrza, pozwalając 
na skuteczniejszą izolację chorych. 
Na oddziale zamontowano specjalne 
filtry, podwyższając reżim czystości 
powietrza. Zaawansowane systemy 
oczyszczające w instalacji kanalizacyj-
nej wykluczają możliwość zagrożenia 
epidemiologicznego.

Ważna inwestycja
Wartość inwestycji wyniosła 3,5  mi-
liona złotych, a  wyposażenie oddzia-
łu kosztowało ok. 250 tysięcy złotych. 
Gmina Miasta Tarnowa  wniosła udział 
w  wysokości jednego miliona złotych 
– pozostałe wydatki szpital sfinanso-
wał z  własnych środków. To ostatni 
zmodernizowany oddział w  Szpitalu 
Szczeklika, gdyż wszystkie pozostałe 
zostały już wyremontowane. Warto 
pamiętać, że rozbudowa Pawilonu od 
ul. Słonecznej jest pierwszą rozwojo-
wą inwestycją od 30 lat, w 180 letniej 
historii tego szpitala. 

(ah)

tu wystraszone. 
Całość daje po-
czucie bardzo 
p r z y j a z n e j 
a t m o s f e r y . 
Dla rodziców 
są specjalnie 

z a k u p i o n e 
rozkładane fo-

tele, żeby mogli 
odpocząć przy 

dziecku. Dodatkowo 
daje możliwość lepszej 

izolacji dzieci, co zwiększa bezpieczeń-
stwo przebywania na oddziale. Bardzo 
dobrze zorganizowano tam punkt pie-
lęgniarski z  salą zabiegową w  pobliżu. 
Tuż obok znajduje się sala obserwacji, 
która pozwala na stałą obserwację dzie-
ci ciężej chorych – to jest bardzo ważne, 
bo dzieci poważnie chore powinny być 
poddane stałej obserwacji. 

AH: Kiedy planują państwo prze-
nieść się na nowe miejsce?
GZS: Mamy nadzieję, że do końca 

lipca nam się to uda. Jest to związane 
z  dowiezieniem pozostałego sprzętu, 
troszkę nam jeszcze brakuje. Musimy 
wszystko zorganizować i  poprzenosić 
tak, żeby dzieciaki, które tam trafią od 
razu miały dobrą opiekę. Bardzo chcie-
libyśmy wszyscy tam już pracować. Ja 
osobiście nie mogę się doczekać.

Nie mogę się już doczekać

Bezpieczeństwo 
przede wszystkim
W 15 salach przygotowanych jest 30 
łóżek dla dzieci, a w razie potrzeby 
przewidziano możliwość podwojenia 

tej liczby. Oddział spełnia najwyższe 
standardy, jeżeli chodzi o  wentyla-
cje i  klimatyzacje oraz oczyszczanie 
powietrza. Trzy izolatki, które się tam 
znajdują to sale posiadające system 

Z Grażyną Zawadą-Skrobisz, ordynatorem oddziału 
Obserwacyjno-zakaźnego dzieci w Szpitalu  
im. E. Szczeklika, rozmawia Agnieszka Hulska.
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moim zdaniemZanim minister pojawił się na tere-
nie największego przedsiębiorstwa 

w  mieście, spotkał się  z prezydentem 
Romanem Ciepielą. Rozmowa dotycząca 
gospodarczego potencjału miasta i ofe-
rowanych przez nie warunków inwesty-
cyjnych poprzedziła oficjalne rozpoczę-
cie inwestycji o szczególnym znaczeniu 
zarówno dla spółki jak i dla miasta. Jej 
efektem ma być poszerzenie oferty pro-
dukcyjnej Grupy Azoty S.A. i obniżenie 
kosztów wytwarzania produktów.
– Gdy przyjmowałem decyzję o  po-
wierzeniu mi funkcji ministra skarbu 
wiedziałem, że będę musiał jeździć do 
różnych środowisk, grup społecznych 
i przekonywać, że pewne zmiany są ko-
nieczne, że podjęcie trudu się opłaca. 
Przyjąłem je również dlatego, że oprócz 
trudnych rozmów i sytuacji są też przy-
jemne chwile. Dzisiejsze spotkanie nale-
ży do nich – mówił minister skarbu pań-
stwa. Andrzej Czerwiński podkreślał 
również, że często jego spotkania doty-
czą pomocy przy finansowaniu inwesty-
cji. Zaznaczył, że Grupa Azoty nie czeka 
na wsparcie, lecz bierze sprawy w swoje 
ręce, a  potężna inwestycja stabilizuje 
przemysł chemiczny. Prezes Grupy Azo-

POTĘŻNA INWESTYCJA GRUPY AZOTY

ty Paweł Jarczewski tłumaczył, że reali-
zacja tak wielkiego przedsięwzięcia nie 
byłaby możliwa bez zasobów własnych 
spółki oraz kredytów.
Podczas spotkania prezes Grupy Azoty 
przedstawił, na czym ma polegać zrów-
noważony rozwój spółki. Najważniejsze 
elementy mają stanowić: produkcja pro-
pylenu w  Policach, elektrociepłownia 
i  instalacja nawozów płynnych w  Kę-
dzierzynie, elektrownia i  rozbudowa 
instalacji kwasu azotowego w Puławach 
oraz projekty nawozowe i  wytwórnia 
poliamidów w Tarnowie. 
Przypomnijmy, że Grupa Azoty zatrud-
nia obecnie 14 tys. pracowników, z czego 
niemal 2,1 tys. osób pracuje w Tarnowie. 
– Grupa Azoty to najsilniejszy brand 
przemysłu chemicznego w Polsce. Trzon 
grupy tworzą cztery spółki: zakłady 
chemiczne w  Policach, w  Kędzierzynie, 
w Puławach i właśnie tutaj, w Tarnowie 
– mówił Paweł Jarczewski, prezes zarzą-
du Grupy Azoty. – Patrząc na miasto, 
jestem przekonany, że Tarnów przy ta-
kiej inwestycji dobrze zarządzanej przez 
tę grupę będzie się rozwijał – podsumo-
wał minister Czerwiński.

(ww)

Witold Szczypiński,  
dyrektor generalny  
tarnowskiej spółki Grupa Azoty S.A.

Zależy nam na poszerzeniu oferty. Chce-
my produkować nawozy szyte na miarę. Co 
wyróżnia Tarnów? Choćby to, że jesteśmy 
największym w  Polsce producentem siar-
czanu amonu. Maksymalizacja wartości 
tego produktu to dla nas jeden z podstawo-
wych celów. Program inwestycyjny ma nam 
dać pewną bazę do uruchomienia projek-
tów, szczególnie badawczych, które poniosą 
Tarnów w  następnej dekadzie. W  Grupie 
przydzielono nam rolę zakładu specjalizu-
jącego się w  segmencie nawozów z  siarką. 
Sądzę, że tę rolę już częściowo wypełniamy 
poprzez pracującą Instalację Granulacji 
Mechanicznej II.

– Inwestowane są tu gigantyczne środki, które są bardzo istotne dla przyszłości polskiej chemii – mówił 
minister skarbu państwa Andrzej Czerwiński podczas wizyty 1 lipca w Tarnowie. W jej trakcie  

podpisano akt erekcyjny pod Instalację Granulacji Mechanicznej Nawozów II w Grupie Azoty S.A.,  
która jest najnowszą inwestycją realizowaną przez Grupę Azoty. W ciągu pięciu lat wartość  

nakładów inwestycyjnych w tarnowskiej fabryce przekroczy 1 mld złotych.
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Projekt uchwały uwzględniający 
zarówno propozycje władz miasta, 
jak i radnych w sprawie wprowa-
dzenia nowych taryf biletowych 
w komunikacji miejskiej został 
przyjęty przez rajców podczas 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
9 lipca. Większość z postanowień 
wejdzie w życie już od 1 września, 
pozostałe od 1 lutego 2016 r. – 
Liczę, że takimi zmianami zachęcimy 
większą liczbę tarnowian do ko-
rzystania z komunikacji miejskiej – 
mówi prezydent Roman Ciepiela. 

Uchwała zakłada tzw. taryfę odcinkową. 
Podróżujący z punktu A do punktu B za-
płacą za konkretny przejazd. Najtańszy 
bilet dający możliwość przejazdu trzech 
przystanków to koszt 1,20 zł dla osób 
nieposiadających zniżki i  1 zł dla ucz-
niów, emerytów i rencistów. Kolejne bi-
lety to kursy obejmujące od czterech do 
ośmiu przystanków, od dziewięciu do 16, 
od 17 do 25 i powyżej 25 przystanków. 
Wszystkie bilety odległościowe będą 
biletami elektronicznymi, przeznaczo-
nymi dla posiadaczy Tarnowskiej Karty 
Miejskiej. Pobór opłat zaś odbywać się 
będzie na podstawie rejestracji wejścia 
i wyjścia z pojazdu. 

Dokument uwzględnia także propozy-
cje zgłoszone przez radnych na czerw-
cowej sesji. Radny Jacek Łabno złożył 
wówczas wniosek, aby zmniejszyć ceny 
biletów jednorazowych normalnych z 3 
zł na 2,40 oraz ulgowych lokalnych z  2 
zł na 1,70. Radny Tadeusz Gancarz opto-
wał za obniżeniem cen karnetów pięcio-
przejazdowych, ważnych na jednej linii, 
w obrębie jednej strefy. Przewodniczący 
Kazimierz Koprowski natomiast zasuge-
rował, aby uczniowie i studenci do ukoń-
czenia 26 roku życia 1 czerwca i  osoby 
korzystające z  komunikacji miejskiej  
1 listopada podróżowały nieodpłatnie. 
W  uchwale znalazły się także sugestie 
zgłoszone przez radnego Jakuba Kwaś-
nego kilka miesięcy temu, który postu-
lował o możliwość bezpłatnego podró-
żowania dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat, 

bezrobotnych i opiekunów osób niepeł-
nosprawnych. 
Podczas posiedzenia sesji nadzwyczaj-
nej zgłoszone zostały dodatkowe wnio-
ski, których ostatecznie nie przyjęto. 
Rada odrzuciła propozycje radnego 
Marka Ciesielczyka, który postulował 
o  wprowadzenie bezpłatnych przejaz-
dów dla dzieci i  młodzieży do 18 roku 
życia, studentów i osób powyżej 60 roku 
życia. Akceptacji nie uzyskał również 
postulat radnego Jakuba Kwaśnego 
dotyczący zmniejszenia cen biletów ro-
dzinnych, okresowych i  karnetów oraz 
biletów na okaziciela. 
Większość postanowień przyjętej uchwa-
ły będzie obowiązywać już od 1 września. 
Z tańszych biletów odległościowych z ko-
lei skorzystamy po 1 lutego 2016 r.

(ks)

Do odwiedzenia Tarnowa zachęcają dwie warszaw-
skie instytucje: Radio Hobby i PKS Warszawa. Na 
stronach internetowych stacji i przewoźnika pojawiły 
się materiały rekomendujące Tarnów jako miejsce, 
które warto odwiedzić. 

Radio Hobby poleca nasze miasto szczególnie na weekend.   
– Spacer spokojnym starym miastem, gdzie średniowieczne za-

ułki, mury obronne i baszty sąsiadują z „perełkami” architektury 
renesansu, staje się swoistą podróżą w czasie - możemy przeczy-
tać w zamieszczonym artykule. W opublikowanym tekście zna-
lazł się opis najpopularniejszych miejsc Tarnowa. Chętni mogą 
wysłuchać również fragmentu audycji, w której Marcin Pałach, 
dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji tłumaczy, dlacze-
go Tarnów zyskał tytuł najcieplejszego miasta w Polsce. Osoby 
odwiedzające stronę mają również okazję dowiedzieć się, któ-
re tarnowskie imprezy kulturalne zasługują na uwagę.
Radio Hobby to stacja popularna wśród słuchaczy z północnej 
części aglomeracji warszawskiej i północnej części Mazowsza.

Promocja wśród podróżnych
Z kolei PKS Warszawa na swojej stronie internetowej rekomendu-
je Tarnów jako jedno z kilku miast godnych polecenia. Jest to efekt 
współpracy Tarnowskiego Centrum Informacji i PKS Warszawa.
W opublikowanym tekście znalazły się informacje, wskazujące 
na miejsce godne szczególnej uwagi. Redaktorzy uwzględnili 
również harmonogram imprez, zarówno w Tarnowie, jak i w re-
gionie. Podróżni mogą zdobyć informacje o  lokalnych atrak-
cjach, a  także obejrzeć galerię zdjęć z  najpopularniejszymi 
miejscami będącymi wizytówką miasta. Chętni mogą również 
zaplanować podróż do naszego miasta, gdyż na stronie znalazł 
się odnośnik do wyszukiwarki połączeń autobusowych.

(ww)

Za bilety 
zapłacimy mniej

Warszawa promuje Tarnów
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Gortat w Tarnowie
Marcin Gortat, jedyny Polak grający 
obecnie w NBA, spotkał się z mieszkań-
cami w Gemini Park. – Cieszę się z  tej 
wizyty. Młodzi tarnowianie kochają ko-
szykówkę – mówił prezydent Roman Cie-
piela, który także wziął udział w  spot-
kaniu. Koszykarz opowiadał zebranym 
m.in. o swojej działalności na rzecz za-
interesowania sportem najmłodszych. 
Nie zabrakło także pytań o Washington 
Wizards, relację z  kolegami z  drużyny 
oraz plany zawodnika na przyszłość.

Woda na upały
W  związku z  zapowiadanymi upałami 
na ulicach miasta 6, 7 i 23 lipca miesz-
kańcy mogli otrzymać  butelki z  wodą 
mineralną. Akcję zainicjowaną przez 
magistrat zorganizowano szczególnie 
z  myślą o  osobach starszych i  matkach 
z  dziećmi. Wodę rozdawaną przez wo-
lontariuszy można było otrzymać na 
placu Sobieskiego, parkingu przy Szpita-
lu im. Szczeklika, na ul. Słonecznej oraz 
na pętli autobusowej Jasna II. Butelki 
wody mineralnej zakupił Urząd Miasta. 
W akcję zaangażowali się wolontariusze 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Międzyosiedlowych Centrów Aktywno-
ści Senioralnej – „Senior na Czasie”, Sie-
machy i Medycyny Polskiej.

Posprzątaj po swoim psie
To nazwa akcji Straży Miejskiej będąca 
odpowiedzią na interwencje mieszkań-
ców Tarnowa. W  jej ramach strażnicy 
zapowiadają kontrole na terenie całego 
miasta. Patrole piesze i rowerowe poja-
wią się m.in.: w rejonach osiedli miesz-
kaniowych, na terenach zielonych, ale 
także w ścisłym centrum. Wszystko po 
to, by zwrócić uwagę właścicielom psów 
na wykroczenia dotyczące sprzątania po 
czworonogach i  puszczania ich luzem. 
Problem niesprzątania po swoim psie 
przez ich właścicieli dotyczy całego kra-
ju. 

Groźne dopalacze
Tylko w  jednym tygodniu na Szpitalny 
Oddział Ratunkowy w  „Łukaszu” tra-
fiły 23 osoby z objawami zatrucia dopa-
laczami. Najczęściej  są to osoby młode 
do 20. roku życia. Problem jest znany od 
wielu miesięcy, a  lekarze w  każdym ty-
godniu udzielają pomocy średnio kilku-
nastu osobom, które używały dopalaczy.  
W  Tarnowie można je kupić w jednym 
sklepie, a na właściciela firmy handlującej 
dopalaczami nałożono kary pieniężne. 

(ww)

KRÓTKO

Miód nektarowo-spadziowy, twarożek rzuchowski oraz razowiec lipnicki 
żytni to produkty z regionu tarnowskiego, które powalczą o tytuł naj-
lepszego przysmaku Małopolski. Wielki finał 11. Małopolskiego Festi-
walu Smaku odbędzie się 29 i 30 sierpnia w Krakowie. 19 lipca na rynku 
w Tarnowie rozegrano kolejne, szóste zawody półfinałowe, a gościem 
specjalnym wydarzenia była premier Ewa Kopacz.

Festiwal z premierem

– To ważna impreza, chociażby z  tego 
powodu, że Polska w Europie jest trzecim 
eksporterem żywności – mówiła Prezes 
Rady Ministrów podczas pobytu. Pre-
mier polskiego rządu przyjechała do 
Tarnowa na zaproszenie organizatorów 
festiwalu. Odwiedziła stoiska uczestni-
ków i  degustowała lokalne wyroby. Na 
kiermaszu kupiła także miód, oscypki, 
makaron i maliny. 
Małopolski Festiwal Smaku to najwięk-
sze w  Polsce, regionalne wydarzenie 
o  charakterze kulinarnym, promujące 
małopolskich producentów żywności, 
produkty oraz potrawy lokalne i  tra-
dycyjne. Do konkursu przystąpiło 19 
uczestników. Wystawcy zaprezentowali 
się w czterech kategoriach: ekologiczne 
przysmaki, tradycyjne specjały, sma-
kołyki z legendą oraz jak u mamy. Zwy-
cięzców tarnowskiego etapu wybierała 
komisja konkursowa. Swoją nagrodę 
przyznało także jury dziennikarskie 
oraz publiczność. 
Przypomnijmy, że w poprzedniej, 10. edy-
cji małopolskie Grand Prix powędrowało 
do Zakładów Mięsnych Elimex z Młoszo-
wej za „Mięsiwo z pieca”. Jedno z wyróż-
nień trafiło do tarnowskiej Piekarni Błajan 
za „Chleb żytni na zakwasie”. 
Tarnowski półfinał uświetniły również 
muzyczne występy. Przed tłumnie zgro-
madzoną publicznością zaprezentowali 
się: Lew na Ziemi, MaciejzKoszyc Band, 

Krzysztof Napiórkowski, Wojtek Klich 
oraz zespół folklorystyczny z Meksy-
ku Conjunto Folklorico Magisterial de 
Chiapas.

(ks)

Szczegółowe wyniki festiwalu:
Plebiscyt publiczności:

Kategoria - ekologiczne przysmaki: 
razowiec lipnicki żytni (Gospodarstwo 
Tradycyjna Produkcja Pieczywa Andrzej 
Wnęk, Lipnica Murowana)

Kategoria - tradycyjne specjały: sok 
malinowy (Lokalna Grupa Działania 
Dunajec-Biała, Zakliczyn)

Kategoria - smakołyki z legendą: kołdu-
ny z małopolską baraniną (Firma „MAGI” 
Maria Zdebska, Agnieszka Gomułka, 
Trzciana)

Kategoria - jak u mamy: miód nektarowo
-spadziowy (Gospodarstwo Pasieczne 
Pasieka u Kiejdów, Bochnia)

Jury dziennikarskie: wyróżnienie: miód 
nektarowo-spadziowy (Gospodarstwo 
Pasieczne Pasieka u Kiejdów, Bochnia)

Nagrody komisji konkursowej:

Grand Prix: miód nektarowo-spadziowy 
(Gospodarstwo Pasieczne Pasieka u 
Kiejdów, Bochnia)

II miejsce: twarożek rzuchowski (Gospo-
darstwo Rolne Jan Czaja, Janowice)

III miejsce: razowiec lipnicki żytni 
(Gospodarstwo Tradycyjna Produkcja 
Pieczywa Andrzej Wnęk, Lipnica Muro-
wana )
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Wieczorki taneczne rozpoczęły się 12 
lipca i  odbywają się przez kolejnych sie-
dem niedziel wakacji. Rozpoczynają się 
o 19:30 i trwają do godziny 22. Imprezę 
prowadzi profesjonalny wodzirej i dj, 
którzy dbają o dobrą zabawę. Muzy-

Dancingi pełne wspomnień
Przez kolejne cztery niedziele sierpnia tarnowianie mają okazję wziąć 
udział w darmowych potańcówkach w amfiteatrze. Tym samym miejsce, 
które w ostatnim czasie ze względu na remont nie było wykorzystywa-
ne, ożyło i znowu jest do dyspozycji mieszkańców.

kę wybrano z myślą o różnych grupach 
wiekowych, dlatego w muszli koncerto-
wej można usłyszeć takie przeboje jak: 
„Nie zadzieraj nosa”, „Volare” czy „La 
camisa negra”.
Frekwencja na potańcówce przerosła 

oczekiwania organizatorów. Z tygo-
dnia na tydzień przybywa osób, które 
spotykają się, by potańczyć przy ul. Ko-
pernika. – Po potańcówkach widać, jak 
Tarnowianie kochają taniec i amfiteatr. 
To miejsce jest bliskie sercom mieszkań-
ców, szczególnie, że wywołuje wiele wspo-
mnień, dlatego cieszy obraz amfiteatru 
tętniącego życiem – tłumaczy Marcin 
Sobczyk, dyrektor Wydziału Kultury.
Letnie potańcówki to kontynuacja po-
mysłu dancingu w Parku Strzeleckim, 
który w czerwcu odbył się w ramach 

„Zdearzeń”. Wówczas z oferty skorzy-
stało wielu tarnowian, zarówno dzieci, 
jak i seniorów. Modernizacja amfiteatru 
została przeprowadzona w ramach II 
Budżetu Obywatelskiego. Za kwotę 416 
tys. zł wyremontowano muszlę koncer-
tową i scenę wraz z zapleczem. Nowy 
wygląd zyskał także otaczający ją teren 
– w miejsce starego wysłużonego asfal-
tu położono kostkę granitową. Na mo-
dernizację czeka teraz widownia i teren 
znajdujący się w sąsiedztwie.

Jak oceniasz letnie potańcówki 
w amfiteatrze?

Artur Pająkowski

Na potańcówce jestem już trzeci raz. 
Pierwsza była w Parku Strzeleckim, kolej-
ne już tutaj w amfiteatrze. Bardzo podoba 
mi się ta inicjatywa. Zastrzeżenia? Chciał-
bym, żeby grano więcej muzyki z  lat 60. 
i 70., bo to rytmy mi najbliższe. Życzyłbym 
sobie, by wodzirej zapowiadał tańce, do 
których panie poproszą panów (śmiech).

m
oi

m
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Andrzej Schetz

Jestem na każdej potańcówce, przy-
chodzę jako pierwszy i wychodzę jako 
ostatni. Miałem okazję organizować tu-
taj maraton tańca. Zresztą po sąsiedzku 
jest Klub Gwiazda, którego jestem wy-
chowankiem. Chodziłem tańczyć gdzie 
się dało, dlatego cieszę się, że amfiteatr 
jest znowu aktywny.

Józef Pecka

Pomysł uważam za trafiony. Aczkol-
wiek patrząc na teren dookoła aż się pro-
si, żeby w amfiteatrze znalazło się więcej 
miejsc siedzących. Dobrze by było, żeby 
teren został ładnie zagospodarowany. 
Przydałyby się jakieś ławeczki, odpo-
wiednie zadaszenie. Rozmawiałem na-
wet na ten temat z prezydentem.

Kolejne letnie potań-
cówki zaplanowano na 
2,9, 16 i 23 sierpnia.



SIERPIEŃ 2015

9

WYDARZENIA

Dwa segwaye testowali w ostatnich dniach miejscy 
strażnicy. – Sprawdzaliśmy na ile pojazdy te przydadzą 
się w codziennym funkcjonowaniu naszej służby. Testy 
przyniosły wymierne korzyści – mówi Krzysztof Toma-
sik, komendant Straży Miejskiej. – Nie wyobrażam 
sobie, aby obciążać budżet miasta. Dlatego decyzję co do 

20 litrów i 700 mililitrów honoro-
wo oddanej krwi zebrano podczas 
jubileuszowej, X akcji „Uratuj mi 
życie”, która odbyła się 18 lipca 
w Centrum Sztuki Mościce. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia był 
Zarząd Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża im. T. Chałubińskiego dzia-
łający przy Grupie Azoty S.A. oraz 
Centrum Sztuki Mościce.

– Nie ma nic cenniejszego ponad ludzkie 
zdrowie i  życie. Krew, która częstokroć je 
ratuje, jest lekiem bezcennym, bo niczym 
nie da się jej zastąpić. Słowa najwyższe-
go uznania kieruję zatem do wszystkich 
osób, które odpowiedziały na hasło naszej 
akcji i zdecydowały się wziąć w niej udział 
– mówi Krzysztof Kowalski, wiceprezes 
Małopolskiego Oddziału Okręgowego 
PCK. 
Wydarzenie odbywało się równolegle 
z piknikiem rodzinnym. Autokar ze sta-
nowiskami poboru krwi stanął przed 

budynkiem, a  rejestracja dawców 
odbywała się wewnątrz CSM w  holu 
głównym. Do oddania krwi zakwalifi-
kowano w tym dniu aż 46 osób. W trak-
cie imprezy nie zabrakło również po-
kazów akcji ratowniczych oraz atrakcji 
dla najmłodszych w  postaci dmucha-
nych zabawek i strzelnicy. Dla wszyst-
kich honorowych dawców Centrum 
Sztuki Mościce zafundowało zaprosze-
nia do kina Millenium.
Wakacje czyli czas urlopów i letnich wy-
jazdów to okres trudny dla honorowego 
krwiodawstwa. Z  informacji pozyska-

nych od tarnowskiego oddziału Polskie-
go Czerwonego Krzyża wynika, że liczba 
honorowych krwiodawców w Tarnowie 
maleje w tym czasie o 30 %. Gorzej sytu-
acja wygląda w większych miastach kra-
ju, gdzie szacuje się, iż spadek darczyń-
ców wynosi aż 50%. W  związku z  tym 
w  szybkim tempie znikają zapasy pły-
nów zgromadzonych w  bankach krwi. 
Najrzadziej występującą grupą krwi jest 
grupa minusowa. 85% krwiodawców to 
osoby posiadające grupę dodatnią. 

ks

ich ewentualnego zakupy podejmiemy tylko wówczas, 
gdy pojawi się możliwość pozyskania dofinansowania 
na ten cel – dodaje.

Oficjalna prezentacja sprzętu odbyła się 17 lipca na Placu So-
bieskiego. Segwaye testowane były do 30 lipca. Funkcjona-
riusze na nowych pojazdach pojawili się przede wszystkim 
w  centrum miasta, w  parkach i  w  okolicach terenów zielo-
nych. 
Komendant Tomasik zaznacza, że segwaye to pojazdy 
oszczędne i ekologiczne. – Przejechanie sześciuset kilometrów 
to koszt pięciu złotych – wyjaśnia. Kwota zakupu sprzętu jed-
nakże jest już dużo wyższa. Szacuje się, że najnowsza wersja 
pojazdu kosztuje około 30 tysięcy złotych. – Chciałbym, aby-
śmy dysponowali dwoma pojazdami. Zdaję sobie jednak spra-
wę, że musielibyśmy poszukać wsparcia i  środków finansowych 
– podsumowuje Krzysztof Tomasik. Dlatego też, jeżeli Straż 
Miejska zdecyduje się na taki sprzęt,  nie wyklucza starania się 
o pozyskanie dofinansowania na zakup pojazdów np. z Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
W  maju tego roku funkcjonariusze testowali cztery rowery 
elektryczne. Wówczas podjęto decyzję, aby zakupić sześć tra-
dycyjnych jednośladów. 
Segway jest innowacyjnym, jednoosiowym pojazdem elek-
trycznym służącym do przewozu ludzi i niewielkiego ładunku. 
Pełną stabilność zawdzięcza specjalnemu systemowi, który 
utrzymuje kierowcę w ciągłej równowadze. Nie ma w nim ani 
klasycznego gazu ani hamulca. To człowiek swoimi ruchami 
określa kierunek i prędkość jazdy.

ks

Zbierali 
potrzebną krew

Nietypowe patrole 
straży miejskiej 
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Przeszło osiem i pół miliona 
złotych będą kosztować robo-
ty modernizacyjne obejmujące 
tarnowskie szkoły i przedszkola. 
Inwestycje ruszyły pełną parą, 
a większość prac remontowych 
potrwa do 21 sierpnia. 

Tegoroczne letnie inwestycje obejmują 
roboty ogólnobudowlane w Przedszko-
lu Publicznym nr 5, 14, 15 i 19 oraz w: I LO, 
Gimnazjum nr 2, Szkole Podstawowej 
nr 14 i  Gimnazjum nr 6, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 i  w  budynku 
warsztatowym Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego.

Szczegółowy zakres prac
Prace budowlane zaplanowane w  bu-
dynku I LO polegać będą m.in. na ocie-
pleniu ścian zewnętrznych oraz wymia-
nie drzwi w  sali gimnastycznej, a  także 
wymianie instalacji centralnego ogrze-
wania. W  Gimnazjum nr 2 docieplone 
zostaną ściany fundamentowe. Zapo-
wiedziano także wymianę stolarki okien-
nej oraz wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania.
Roboty modernizacyjne w  Szkole Pod-
stawowej nr 14 i  Gimnazjum nr 6 z  ko-
lei polegać mają na dociepleniu dachu 
sali gimnastycznej obu szkół, remoncie 
i  montażu wyposażenia technologicz-
nego kotłowni, montażu wentylato-
rów, instalacji centralnego ogrzewania 
oraz  wykonaniu instalacji elektrycznej 
w  kotłowni. W  Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 5 natomiast ocieplony 
zostanie strop i stropodach. Zaplanowa-
no również wykonanie posadzek w bok-
sach szatniowych oraz malowanie ścian, 
a także wykonanie podjazdu dla niepeł-
nosprawnych do sali gimnastycznej od 
strony ulicy. W  budynku podstawówki 
i gimnazjum wymieniona będzie instala-
cja centralnego ogrzewania. W Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 wyko-
nawca ociepli strop, wymieni instalację 
centralnego ogrzewania i stolarkę okien-
ną oraz drzwiową. Prace w obiekcie Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego obejmują docieplenie ścian 
zewnętrznych, posadzki, stolarkę oraz 
roboty instalacyjne i  związane z  zago-
spodarowaniem terenu.

Przedszkola także do remontu
W Przedszkolu nr 19 wykonana zostanie 
izolacja i  docieplenie ścian. Wykonaw-

ca wymieni również stolarkę drzwio-
wą, okienną i  parapety wewnętrzne. 
W  obiekcie tym przewidziano także 
malowanie pomieszczeń i  wykonanie 

zadaszeń nad wszystkim drzwiami wej-
ściowymi do budynku.
W  Przedszkolu nr 5, podobnie jak 
w obiekcie nr 19, wymianie ulegnie sto-
larka okienna i  parapety wewnętrzne. 
Ściany fundamentowe i ściany zewnętrz-
ne zostaną ocieplone, a  pomieszczenia 
wewnątrz budynku pomalowane. Prace 
w Przedszkolu nr 15 mają polegać m.in. 
na ociepleniu ścian i  wymianie drzwi 
zewnętrznych. W Przedszkolu nr 14 wy-
konawcę zobowiązano do wykonania 
nowej instalacji centralnego ogrzewa-
nia, wymiany stolarki okiennej oraz do-
cieplenia ścian fundamentowych.

Niemałe koszty inwestycji
Najwięcej, bo niespełna dwa miliony zło-
tych kosztować będzie inwestycja w bu-
dynku warsztatowym Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego. Ponad 
1 mln 500 tys. wyniesie poprawa Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 2.  Robo-
ty przewidziane w I LO to koszt przeszło 
1 milion 300 tys. złotych, podobnie jak 
w przypadku Przedszkola nr 19. 
Prace remontowe w  Przedszkolu nr 5 
oceniono na kwotę niemal 1 mln 200 
tys. zł. 870 tys. zł kosztować będzie mo-
dernizacja Przedszkola nr 14, 850 tys. zł 
ZSO nr 5, a ponad 760 tys. zł Gimnazjum 
nr 2. Nieco powyżej 390 tys. zł magistrat 
wyda na remont Szkoły Podstawowej nr 
14 i Gimnazjum nr 6. Niewiele ponad 220 
tys. to zaś koszt robót przewidzianych 
w budynku Przedszkola nr 15. 

(ks)

REmONTY lETNIE NA PÓłmETKU

moim zdaniem

Małgorzata Wojtyś, dyrektor  
Przedszkola Publicznego nr 5

Cieszę się, że moje przedszkole doczeka-
ło się tak dużej inwestycji. Wraz ze mną 
cieszą się także pracownicy, a  przede 
wszystkim dzieci i  ich rodzice. Dzięki mo-
dernizacji przedszkole zyska nowy wygląd 
- kolorową elewację, nowy podjazd  i chod-
niki z  kostki betonowej. Dzięki instalacji 
gazowego systemu ogrzewania natomiast 
zmniejszą się koszty utrzymania obiek-
tu. Przedszkole Publiczne nr 5 powstało 
w 1978 r. Do tej pory nie przeprowadzano 
w nim poważniejszych prac remontowych, 
dlatego liczę, że „nowy” budynek będzie 
prawdziwą perełką wśród tarnowskich 
placówek edukacyjnych.
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Utrudnienia na Lwowskiej
Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy 
Lwowskiej. Roboty prowadzone są w rejonie remon-
towanego wiaduktu kolejowego w ramach moder-
nizacji linii kolejowej Kraków-Rzeszów, na odcinku 
Tarnów-Wola Rzędzińska. Ruch pojazdów odbywa się 
wahadłowo.

W pierwszej fazie robót nastąpi wyłączenie z ruchu połowy 
jezdni w kierunku miasta. Od wtorku, 21 lipca, od godz. 10:00 
ruch odbywa się wahadłowo, sterowany sygnalizacją. W godzi-

Przeszło 900 tysięcy złotych 
kosztować będą inwestycje 
związane z miejskimi obiektami 
sportowymi. Zmodernizowane zo-
stanie boisko piłkarskie i bieżnia 
lekkoatletyczna na osiedlu Legio-
nów, przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 4. Gruntownym 
remontem objęto również boisko 
sportowe do piłki nożnej przy ul. 
Wojska Polskiego. Większość prac 
potrwa do połowy sierpnia. 

W ramach modernizacji obiektu Tar-
nowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Wojska Polskiego wykonana zo-
stanie droga dojazdowa do boiska o na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Zaplanowano również remont płyty 
boiska, montaż bramek i piłkochwytów, 
a także wiat stadionowych trenerskich. 

Poćwiczymy 
na nowych 
obiektach

Cała inwestycja zostanie ogrodzona. Na 
osiedlu Legionów z kolei wykonawcę zo-
bowiązano do remontu bieżni poprzez 
wykonanie nawierzchni poliuretanowej 
oraz odtworzenie boiska trawiastego.  
Zakres zamówienia obejmował także 
m.in. bramki treningowe, ławki, kosze i 
stojaki na rowery.

W  planach inwestycyjnych miasta są 
jeszcze kolejne obiekty. Zmodernizo-
wana zostanie ponadto nawierzchnia 
boiska znajdującego się przy ul. Wester-
platte oraz boisko przy Gimnazjum nr 4 
i Szkole Podstawowej nr 8. 

ks

nach szczytu komunikacyjnego nastąpi ręczne kierowanie ru-
chem. W przypadku blokowania skrzyżowania ul. Słonecznej 
z Lwowską i Orkana okresowo wyłączana będzie sygnalizacja 
świetlna na tym skrzyżowaniu.
– Zgodnie z harmonogramem robót prace mają potrwać około 
dwóch miesięcy. Będą prowadzone całodobowo, co najmniej od 
godz. 6.00 do 22:00, również w dni wolne od pracy – informuje 
Artur Michałek, kierownik działu organizacji ruchu w Zarządzie 
Dróg i Komunikacji w Tarnowie. W porze nocnej mogą być pro-
wadzone roboty, które zapewnią utrzymanie poziomu hałasu 
poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na jego poziomie.
Inwestycja należy do PKP, która zobowiązana jest do prac re-
montowych w związku z modernizacją linii kolejowej. W ra-
mach prowadzonej przebudowy, kolej przeprowadza również 
prace pod wiaduktem w pasie jezdni.
Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i dostosowa-
nie się do obowiązującego oznakowania, a także planowanie 
przejazdu z pominięciem tego odcinka ul. Lwowskiej. Piesi 
natomiast powinni zwracać uwagę na ostrzeżenia umieszczo-
ne na zaporach ustawionych w miejscach, gdzie możliwe jest 
przekraczanie jezdni ul. Lwowskiej i informujące o zamknięciu 
chodnika w dalszej odległości.

(ww)

{Na około 3 tygodnie zostanie zamknięta jedna 
strona jezdni, na kolejne trzy, wymiennie, druga 
strona. Ruch odbywa się wahadłowo. Zgodnie 
z harmonogramem przedstawionym przez PKP, 
prace mają potrwać do dwóch miesięcy.
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Komfort na każdym 
etapie życia

Z Anną Ziółkowską, prezesem Mościckiego Centrum Medycznego, 
rozmawia Weronika Witos

W ostatnim czasie zmienia się pro-
fil działalności placówki…
Mościcki ośrodek ma w  przyszło-

ści zabezpieczyć potrzeby pacjentów 
w  wieku senioralnym. Jeszcze nie zo-
stał dokładnie sprecyzowany zakres 
działalności. Ma to być ośrodek dla ca-
łego regionu tarnowskiego. Chcemy się 
rozwijać w kierunku opieki senioralnej, 
medycyny wieku dojrzałego, rehabili-
tacji. Jednak pamiętajmy, że nie będzie 
to typowy ośrodek komercyjny. Oczy-

wiście, nowa działalność nie ograniczy 
obecnie realizowanych świadczeń me-
dycznych. Mamy potencjał by się roz-
wijać.

Na czym polega medycyna wieku 
dojrzałego?
To medycyna skoncentrowana na 

problemach zdrowotnych i profilaktyce 
osób w wieku dojrzałym, czyli oparta 
na polityce senioralnej. Tarnów się sta-
rzeje. W mieście zostają osoby starsze, 

które nie zawsze mają wsparcie rodziny. 
Niekiedy nie mogą liczyć na codzienną 
pomoc ze strony bliskich. Potrzeby se-
niorów będą rosły. Zresztą widać to po 
naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczni-
czym, który prowadzimy. Czas oczeki-
wania na łóżko wynosi co najmniej pół 
roku.

Poprzednio była pani dyrektorem 
w Ujastku, szpitalu, który nieźle 
sobie radził.
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Zgadza się. Ujastek jest ośrodkiem 
znajdującym się w  czołówce szpitali 
położniczo-ginekologicznych. Zresztą 
w  Małopolsce znajdują się tylko trzy 
takie placówki z neonatologią na trze-
cim, najwyższym poziomie referencyj-
ności.

Zdobyła pani doświadczenie rów-
nież kierując takimi krakowskimi 
placówkami jak Szpital Zakonu 
Bonifratów czy Scanmed. Jakie 
wyzwanie stoi przed Panią w Moś-
cickim Centrum Medycznym?
Sporym wyzwaniem jest przeprowa-

dzenie inwestycji polegającej na przebu-
dowie budynku. Moim celem jest utwo-
rzenie nowoczesnego ośrodka, który 
zabezpieczy potrzeby osób w wieku doj-
rzałym, a także pozwoli utrzymać bieżą-
cą działalność, z której korzysta w tym 
momencie wielu pacjentów.

Na czym dokładnie miałaby pole-
gać  inwestycja?
Największa trudność polega na 

przeprowadzeniu modernizacji 
w  działającym obiekcie. Dużo łatwiej 
zbudować nowy budynek lub przebu-
dować taki, który jest pusty. Tutaj nie 
mamy takiego komfortu. Prace muszą 
zostać zaplanowane tak, żeby nie prze-
rywać bieżącej działalności. Wszystko 
po to, by pacjenci mieli w przyszłości 
ułatwiony i  komfortowy dostęp do 
świadczeń medycznych. Ważne jest 
również, by w przyszłości oddzielono 
pacjentów szpitalnych od ambulato-
ryjnych. Oddział dla tych ostatnich 
powinien znaleźć się na parterze. 
Obecnie zdarza się, że pacjenci obcho-
dzą cały budynek zanim znajdą od-
powiednią poradnię. Chcemy to upo-
rządkować.

Pomysły konsultuje pani z pracow-
nikami.
Wprowadziłam taką zasadę, że z za-

łogą spotykamy się raz w  tygodniu. Są 
to kierownicy poszczególnych komó-
rek, którzy przedstawiają swoje uwagi, 
omawiają bieżące sprawy. Wszystko to 
w  atmosferze partnerskiej rozmowy. 
Pracownicy od początku są bardzo za-
angażowani w to, żeby ośrodek się szyb-
ko rozwijał. Mają ciekawe pomysły, 
przychodzą z  propozycjami. Wspólnie 
ustalamy plany przebudowy. Uczestni-
czą również w  spotkaniach z  architek-
tami. Mam swoją wizję, ale istotne jest 
połączenie sił osób, które mają doświad-
czenie w danej dziedzinie.

Jak zbadać potrzeby seniorów?

W  tym momencie miasto przepro-
wadza analizę rynku seniorów. Jeśli 
chodzi o MCM, najłatwiej odnieść się 
nam do potrzeb tych osób patrząc na 
naszych pacjentów. Widzimy np. jaka 
jest kolejka oczekujących, a także jakie 
są ich dalsze losy. Zależy nam na roz-
szerzeniu działalności, na skupieniu 
się na specjalistycznej opiece dla pa-
cjentów w  cięższym stanie. W  planie 
mamy stworzenie ośrodka, ale szcze-
gółów nie mogę zdradzić. Z  planem 
strategii MCM będę mogła podzielić 
się we wrześniu. Na pewno zwiększona 
będzie liczba łóżek o dodatkowe 50-80 
miejsc.

Źródła finansowania to  nie prob-
lem?
Dotychczas zarządzałam placów-

kami prywatnymi, realizacja zadań 
wyglądała tam inaczej. Muszę po-
wiedzieć, że spółka ma obecnie do-
brą sytuację finansową. Była dobrze 
zarządzana i  wypracowała zysk, który 
zostanie przeznaczony na inwestycje. 
Nie jest to kwota, która pokryje ca-
łość planowanej przebudowy, dlatego 
przygotowujemy się do konkursów na 
dofinansowania, zarówno tych euro-
pejskich, jak i  z  ośrodków regional-
nych i PFRONu. Działalność na rzecz 
seniorów jest strategicznym celem 
w Polsce.

Kiedy wobec tego możemy spo-
dziewać się przebudowy obiektu?
Jeśli plan strategiczny zostanie za-

twierdzony, to przebudowę chciałabym 
zacząć w połowie przyszłego roku.

Miała pani okazję przyjrzeć się 
podobnym ośrodkom zagranicą?
Tak naprawdę kompleksowe lecze-

nie seniorów jest świeżym problemem. 
Dotychczas ochrona zdrowia tej grupy 
była zaniedbywana, spychana na dalszy 
plan. Dotyczy to podstawowej opieki 
zdrowotnej, ambulatoryjnej, szpital-
nej. Obecnie możemy zaobserwować, 
choćby po programach rządowych, jak 
duży jest nacisk na realizację progra-
mów wspierających seniorów. Poza pry-
watnymi, nie ma ośrodków nakierowa-
nych stricte na działalność senioralną. 
Oczywiście możemy podpatrywać roz-
wiązania architektoniczne, sprzętowe, 
organizacyjne czy metody leczenia za-
granicą, lecz nie ma to odzwierciedlenia 
w  sposobie finansowania, który mogli-
byśmy wykorzystać.

Jak miałaby wyglądać wzorcowa 
opieka dla seniorów?

Na każdym etapie życia seniorom 
powinny być udzielane świadczenia do-
stosowane do ich potrzeb. Jeśli osoby 
starsze są aktywne, trzeba je objąć opie-
ką profilaktyczną, łatwym dostępem 
do lekarzy specjalistów, rehabilitacją, 
psychologią, dostępem do ośrodków 
dziennych. Chodzi o  to, by seniorzy 
mieli zapewniony kontakt ze specjali-
stami, którzy na poziomie profilaktyki 
mogą się nimi zajmować. Pacjenci nie-
samodzielni, wymagający opieki, po-
winni mieć łatwiejszy dostęp do pobytu 
w  ośrodkach opiekuńczych, np. w  na-
szym ZOL-u.

W  przypadku opieki paliatywnej 
i  hospicyjnej pacjenci nie mogą cze-
kać na wolne łóżko, tylko powinni 
mieć możliwość szybkiego dostępu do 
opieki specjalistycznej. Seniorzy nie 
zawsze mogą liczyć na odpowiednią 
pomoc ze strony rodziny, niekiedy po-
zostawia się ich samym sobie, stąd ko-
nieczność stworzenia kompleksowego 
ośrodka.

Ambitne cele to często sytuacja 
stresująca. Ma pani na to spo-
sób?
Szczerze powiedziawszy, zarządzanie 

przychodnią będącą na etapie inwestycji 
jest dla mnie pasją, a nie stresem. Moim 
zdaniem czas planowania i prowadzenia 
prac jest najciekawszy, działa mobilizu-
jąco. A poza pracą? Cenię sobie aktywny 
styl życia, dlatego codziennie staram się 
wygospodarować czas na długi spacer 
lub jazdę na rowerze. W wolnych chwi-
lach tańczę salsę. Bywa, że niekiedy po-
święcam na taniec kilkanaście godzin 
tygodniowo.

Słyszałam też o słabości do spor-
tów ekstremalnych…
Lubię motoryzację. Trenowałam jaz-

dę na torze, jestem nawet współwłaści-
cielką subaru imprezy. To pasja przeka-
zywana w  mojej rodzinie z  pokolenia 
na pokolenie. Gdy coś się zepsuje w sa-
mochodzie, jestem w  stanie zidentyfi-
kować, która część wymaga naprawy. 
Znajomi zarazili mnie rajdami WRC, 
a  jeździć uczyli mnie kierowcy zawo-
dowi, dlatego cenię sobie dynamiczną 
jazdę.

Jest na to czas przy codziennych 
dojazdach z Krakowa?
Wszystko zależy od organizacji. Im 

więcej mam pracy, tym więcej mam cza-
su wolnego (śmiech). Najtrudniej jest mi 
zaplanować czas na urlopie, nie wiem 
jak poradzić sobie z taką ilością wolnego 
(śmiech)!
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Zgłaszanie projektów do budżetu 
ruszyło 10 czerwca. Po skomple-

towaniu wszystkich wniosków Urząd 
Miasta przystąpił do ich weryfikacji 
w  zakresie spełnienia wymagań for-
malnych określonych w  regulaminie. 
W tej sprawie zapowiedziano również 
spotkanie z  radnymi miejskimi i  Ra-
dami Osiedli, których dotyczyć będą 
poszczególne wnioski. Swoją opinię 
wyrazi również Komisja Rozwoju Mia-
sta i Spraw Komunalnych. O tym, czy 
zgłoszona inwestycja zostanie zreali-
zowana, zdecydują mieszkańcy Tarno-
wa w odrębnym głosowaniu, które po-
trwa do 18 września. Projekty wybrane 

RUSZYł bUDŻET ObYWATElSKI 
48 wniosków, w tym 19 ogólnomiejskich i 29 osiedlowych to rezultat pierwszego etapu czwartej edy-
cji Budżetu Obywatelskiego. – To dobry wynik. Cieszy mnie zainteresowanie mieszkańców kolejną edycją 

projektu – mówi prezydent Roman Ciepiela. Otrzymane zgłoszenia zostały poddane merytorycznej 
analizie. 25 sierpnia Urząd Miasta ogłosi listę projektów zweryfikowanych i dopuszczonych  

do głosowania. Głosowanie nad propozycjami potrwa z kolei do 18 września. 

przez tarnowian zostaną opublikowa-
ne 30 września. 

Nowy regulamin
– Potrzeby mieszkańców wskazywały na 
wyraźne oddzielenie projektów. Stąd po-
dział na ogólnomiejskie i osiedlowe – tak 
o zmianach wprowadzonych do tego-
rocznej edycji mówi prezydent Ciepiela. 
Na pomysły ogólnomiejskie przewidzia-
no 40% kwoty budżetu, na osiedlowe 
zaś 60%. Na każde osiedle przypada 50 
tysięcy złotych oraz ilość pieniędzy 
proporcjonalna do ilości mieszkańców 
z pozostałej puli. Aby zgłoszenie było 
ważne, każdy z projektów musiał uzy-

skać poparcie mieszkańców: 100 osób 
w  przypadku projektów o  charakterze 
ogólnomiejskim, 25 osób w  przypadku 

24 lipca prezydent podpi-
sał zarządzenie przedłu-
żające termin zgłaszania 
projektów osiedlowych do 
5 sierpnia. Dopuszczono 
również możliwość uzupeł-
nienia wniosków już przed-
stawionych.

Ponad 1500 głosów oddanych przez mieszkańców Tarnowa  
zadecydowało o budowie ścieżek biegowych na Górze św. Marcina
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projektów o  charakterze osiedlowym. 
Inicjatywa musiała być także dostępna 
dla wszystkich mieszkańców. Ponadto 
projekty nie mogły pokrywać się z dzia-
łalnością miasta.

Najwięcej na infrastrukturę 
W  tegorocznych zgłoszeniach domi-
nują wnioski dotyczące infrastruktu-
ry miejskiej, w  tym chodników, dróg 
i dokumentacji. W swoich inicjatywach 
mieszkańcy wskazali m.in. na: wymianę 
chodników przy ul. Brandstaettera, re-
mont i modernizację ul. Szpitalnej, opra-
cowanie dokumentacji na kompleksowy 
remont ul. Rzędzińskiej oraz wykonanie 
ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. 
Sienkiewicza i  gen. Grota Roweckiego. 
Część projektów nawiązywała również 
do tematu edukacji i  seniorów. Wśród 

tych kategorii znalazły się: Międzynaro-
dowe Centra Aktywności Senioralnej na 
rok 2016, pora na seniora oraz pogodny 
senior, czyli zajęcia podnoszące spraw-
ność fizyczną i psychiczną osób w wieku 
powyżej 60 lat. Mieszkańcy stawiając 
na edukację, zaproponowali utworze-
nie ulicznych biblioteczek miejskich, 
konkurs promujący tradycyjne wartości 
(„Jestem dumny, bo jestem z Tarnowa”), 
a  także Moc Empatii czyli warsztaty 
i  spotkania profilaktyczno-edukacyjne 
dla dzieci i  rodziców. Ponadto znalazły 
się także pomysły związane z aktywiza-
cją śródmieścia – promocją ul. Wałowej, 
turniejem ginących gier w Parku Strze-
leckim czy obrazami 3D w  przestrzeni 
miejskiej. 

Dwa osiedla bez wniosków
29 propozycji osiedlowych przekłada się 
na sumę ponad 2 milionów 600 tysięcy 
złotych. Najwięcej wniosków, bo aż cztery 
złożyło Osiedle nr 8 „Mościce” i  Osied-
le nr 1 „Starówka”, a  także Osiedle nr 6 
„Gumniska-Zabłocie”. Były także rejo-
ny, które nie zgłosiły żadnych pomysłów. 
Osiedle nr 7 „Krakowska” oraz Osiedle nr 
9 „Chyszów” nie przedstawiły w  pierw-
szym etapie swoich projektów do budżetu. 

To już czwarta edycja
Tarnów jako jeden z  pierwszych miast 
w  Polsce wprowadził dla mieszkańców 
tego rodzaju możliwość. Pierwsza edy-
cja Budżetu Obywatelskiego odbyła się 
w 2013 r.  Zgłoszono wówczas 44 projek-
ty i wydano dwa miliony złotych. Kwota 
ta rosła z edycji na edycję. W następnych 
odsłonach budżetu wynosiła kolejno trzy, 
a  następnie trzy i  pół miliona złotych. 
Wzrastało również zainteresowanie tar-
nowian. Podczas pierwszej edycji oddano 
22 tysiące głosów. W kolejnej 24 tysiące. 
W trzeciej edycji padł rekord, ponieważ 

Liczba wniosków 
z poszczególnych osiedli:

Osiedle nr 1 „Starówka” 4
Osiedle nr 2 „Strusina” 2
Osiedle nr 3 „Piaskówka” 3
Osiedle nr 4 „Grabówka” 1
Osiedle nr 5 „Rzędzin” 1
Osiedle nr 6 „Gumniska-Zabłocie” 4
Osiedle nr 7 „Krakowska” 0
Osiedle nr 8 „Mościce” 4
Osiedle nr 9 „Chyszów” 0
Osiedle nr 10 „Klikowa” 1
Osiedle nr 11 „Krzyż” 1
Osiedle nr 12 „Jasna” 1
Osiedle nr 13 „Westerplatte” 2
Osiedle nr 14 „Legionów” 1
Osiedle nr 15 „Koszyce” 1
Osiedle nr 16 „Zielone”   3
SUMA 29

Łukasz Blacha 
koordynator czwartej edycji  
Budżetu Obywatelskiego 

Czwarta edycja Budżetu Obywatelskie-
go to kolejny z  etapów budowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego w Tarnowie, 
kreowania i wyłaniania lokalnych lide-
rów oraz tworzenia nowych więzi wśród 
mieszkańców. W  tym roku zmieniony 
regulamin postawił przed projektodaw-
cami trudne zadanie, ale z drugiej stro-
ny dał również możliwość aktywizacji 
i włączenia się do decydowania o lokal-
nych sprawach. Podsumowując pierwszy 
etap tegorocznej edycji budżetu, stwier-
dzam, że zaangażowanie mieszkańców 
się nie zmniejszyło,  pomimo że lista 
warunków do spełnienia się wydłużyła. 
Dwudziestego piątego sierpnia poznamy 
listę projektów, które przeszły pozytyw-
ną weryfikację Urzędu Miasta, Komisji 
Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych 
oraz radnych tarnowskiej Rady Miej-
skiej.

moim zdaniem

Harmonogram Budżetu Obywa-
telskiego:

15 lipca - 24 sierpnia - weryfika-
cja zgłoszonych projektów

25 sierpnia - ogłoszenie listy 
projektów dopuszczonych do 
głosowania i listy projektów 
odrzuconych

9 – 18 września - głosowanie 
nad wyborem projektów do 
realizacji

30 września - ogłoszenie osta-
tecznych wyników głosowania

zebrano przeszło 34 tysiące podpisów. 
W tegorocznej edycji szczegółowe wynik 
poznamy 25 sierpnia. Przypomnijmy, że 
w tym roku na inicjatywy mieszkańców 
przeznaczono rekordową sumę czterech 
milionów złotych. To dwa razy tyle, ile 
zdecydowano się wydać w ramach pierw-
szej edycji akcji. 

(ks)

Skate Park przy Pałacu Młodzieży to inwestycja zrealizowana 
także dzięki puli z Budżetu Obywatelskiego
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I i III Liceum Ogólnokształcące to szkoły, które przo-
dują w rankingu zdawalności tegorocznych matur 
z zakresu przedmiotów obowiązkowych w Tarnowie. 
Tuż za nimi uplasowało się II LO oraz IV LO.

W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 2660 ma-
turzystów tarnowskich szkół. Największy odsetek zda-

jących odnotowano w III LO (297 uczniów) oraz w I LO (257 
abiturientów). W obu przypadkach zdawalność wyniosła 99%. 
Sukcesem maturalnym mogą się cieszyć również absolwenci 
IV LO, gdzie przy 221 osobach przystępujących do egzaminu, 
maturę zdało 210 uczniów.  W II Liceum Ogólnokształcącym 
zdawalność wyniosła 97%, a do testów maturalnych zasiadło 
139 maturzystów. W rankingu szkół  technicznych na prowa-
dzenie wysunęło się Technikum nr 7 w Zespole Szkół Budowla-
nych oraz Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych. W „Budowlance” świadectwo dojrzałości odebrało 
90% uczniów (przy 104 zdających), a w ZSME 85% absolwentów 
(przy 162 zdających). W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 
II Stopnia zdawalność wyniosła 100%, jednakże w tej jednostce 
do matury przystąpiło zaledwie siedmiu uczniów. 

Najwięcej problemów maturzystom sprawiły zadania 
z matematyki, najmniej z języka angielskiego i języka pol-

skiego. Najwyższy średni wynik na maturze pisemnej z przed-
miotów obowiązkowych uzyskali uczniowie III LO, otrzy-
mując kolejno 75,11% punktów z  języka polskiego i  78,46% 
z matematyki. Z językiem angielskim zaś dobrze poradzili so-
bie absolwenci I LO, uzyskując średnio 90,93% punktów.

 

NAZWA SZKOŁY
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Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki 68,4 75,8 60,6 80,0

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Marii Dąbrowskiej 64,1 72,1 55,8 79,3

Szkoła Podstawowa nr 14 im. S. Jaracza w Tarnowie 64,0 72,5 55,1 86,1

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. J. Bema 69,8 77,9 61,3 82,8

Szkoła Podstawowa nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 71,1 73,4 68,8 84,8

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. I. J. Paderewskiego 78,4 83,5 73,0 90,0

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie 72,3 76,8 67,6 81,0

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie 68,9 76,1 61,4 78,2

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 87,3 88,6 86,0 98,0

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II 64,2 68,8 59,3 76,1

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej 59,6 70,6 48,2 76,6

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Tadeusza Kościuszki 67,2 74,8 59,2 74,0

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 69,2 75,0 63,2 84,0

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich 62,3 72,4 51,6 80,6

Szkoła Podstawowa nr 20 z Klasami Sportowymi w Tarnowie w Zespole Szkół Sportowych 63,8 72,0 55,2 86,3

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej 67,7 74,6 60,4 82,5

Zespół Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Społecznego Przedszkola Językowego  
im. ks. prof. Józefa Tischnera

82,0 84,4 79,5 95,5

Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa 76,0 78,9 73,1 90,7

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 62,6 66,2 58,8 83,3

Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Siódemka” 74,9 74,5 75,2 84,4

Uczniowie klas trzecich liceum maturę pisali w nowej for-
mule. Obligatoryjnie musieli przystąpić do dwóch egza-

minów w części ustnej i czterech egzaminów w części pisem-
nej. Abiturienci klas czwartych technikum z  kolei egzamin 
zdawali na zasadach obowiązujących w roku ubiegłym, podej-
mując dwa egzaminy ustne i trzy pisemne.

W skali całego kraju maturę zdało 74% tegorocznych ab-
solwentów, co oznacza, że co czwarty uczeń nie otrzy-

mał świadectwa dojrzałości. 19% abiturientów, którym nie 
poszło w maju, może przystąpić do egzaminu poprawkowego 
jeszcze przed końcem wakacji. Matury pisemne w  terminie 
poprawkowym odbędą się 25 sierpnia, ustne zaś między 24 
a 28 sierpnia. 

ks

 

Maturalna czołówka 
bez zmian

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 zajęła pierw-
sze miejsce w rankingu zdawalności sprawdzianu 
klas szóstych wśród tarnowskich szkół Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Ze średnim 
wynikiem 87,3 % punktów wyprzedziła m.in. drugi 
w kolejności Zespół Społecznej Szkoły Podstawo-
wej nr 1. Na trzecim stopniu podium uplasowała 
się Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia. 
Najłatwiejsze dla uczniów okazały się zadania 
z języka angielskiego. Cztery szkoły z terenu Tar-
nowa uzyskały wynik ponad 90% punktów. Nie-
znaczne problemy napotkano w przypadku testu 
z języka polskiego i matematyki.
Tegoroczny sprawdzian po raz pierwszy przepro-
wadzony został w  nowej formule. Zagadnienia 
obejmowały poziom wiadomości i  umiejętności 
określony w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego. Uczniowie zmierzyli się z  zadaniami 
z języka polskiego i matematyki oraz z wybranego 
języka obcego. Każdy uczeń, który przystąpił do 
sprawdzianu, otrzymał zaświadczenie o jego wy-
nikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły 
podstawowej 26 czerwca.

Angielski 
najłatwiejszy
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I oraz III Liceum Ogólnokształcą-
ce to szkoły ponadgimnazjalne 
cieszące się największą popu-
larnością wśród tegorocznych 
absolwentów gimnazjów. Pośród 
szkół technicznych prym wiedzie 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół 
Technicznych i Technikum nr 4 
w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych. 8 lipca zakończył 
się wstępny proces rekrutacji do 
szkół średnich. Jednostki ogłosiły 
listę uczniów przyjętych do klas 
pierwszych, uruchamiając jedno-
cześnie rekrutację uzupełniającą. 
Potrwa ona do końca sierpnia.

Największym zainteresowaniem ucz-
niów w  I LO cieszyła się klasa biologicz-
no-chemiczna oraz klasa z  rozszerzoną 
matematyką i  językiem angielskim. W III 
LO tegoroczni absolwenci, podobnie jak 
w  przypadku I  LO, najczęściej wybierali 
profil biologiczno-chemiczny z poszerzo-
ną nauką języka angielskiego. Chętnych 
nie brakowało również w VII, II i  IV Lice-
um Ogólnokształcącym. W VII LO posta-
wiono głównie na klasę z  rozszerzonym 
językiem polskim i  wiedzą o  społeczeń-
stwie, w  II LO na profil matematyczno-
geograficzny z językiem angielskim, w IV 
LO z  kolei na przedmioty biologiczno-
chemiczne. Dużą popularnością cieszyły 
się także szkoły techniczne, zwłaszcza 
Technikum nr 1 w ZST i Technikum nr 4 
w ZSME. W obu szkołach oblegana była 
klasa o profilu technik informatyk. Sporo 
kandydatów aplikowało do szkół zawo-
dowych m.in. do klasy przygotowującej 
do zawodu montera zabudowań i robót 
wykończeniowych. 

Na początek testy
Zanim jednak absolwenci szkół gimna-
zjalnych podjęli decyzję co do dalszej 
edukacji, musieli zmierzyć się ze spraw-
dzianem nabytej dotychczas wiedzy. 
Do egzaminu kończącego edukację 
w  szkole gimnazjalnej przystąpiło po-
nad tysiąc uczniów tarnowskich szkół. 
Gimnazjaliści otrzymali do rozwiązania 
arkusze humanistyczne, matematyczno
-przyrodnicze oraz językowe, obejmują-
ce wiadomości i umiejętności określone 
w  podstawie programowej kształcenia 
ogólnego. Egzamin miał formę pisemną, 
a  przystąpienie do niego było warun-
kiem ukończenia szkoły. Zaświadczenie 
o szczegółowych rezultatach egzaminu 
uczniowie otrzymali 26 czerwca, w dniu 
zakończenia roku szkolnego.

GImNAZJAlIśCI JUŻ WYbRAlI

W  rankingu zdawalności testów na 
pierwszym miejscu w Tarnowie uplaso-
wało się Gimnazjum Dwujęzyczne. Szko-
ła przodowała zarówno w  egzaminach 
z wiedzy humanistycznej, jak i matema-

tyczno-przyrodniczej oraz językowej. 
Tym samym placówka potwierdziła swo-
ją pozycję sprzed roku. Najwyższy średni 
wynik w tarnowskich gimnazjach odno-
towano z testu z języka angielskiego na 
poziomie podstawowym, najniższy zaś 
z matematyki. 

Czas decyzji
20 kwietnia ruszyła rekrutacja do szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczniowie reje-
strując się na specjalnej platformie, wy-
bierali szkoły, w których chcieliby podjąć 
naukę po wakacjach. Pierwszy etap trwał 
do 25 czerwca. Od 26 czerwca ruszyła 
druga tura, która trwała do 30 czerwca. 
W  tym okresie absolwenci gimnazjów 
musieli dostarczyć do szkół dokumenty 
potwierdzające swoje dotychczasowe 
osiągnięcia naukowe. 3 lipca jednostki 
opublikowały listy zakwalifikowanych 
uczniów. 7 lipca o godzinie 15:00 minął 
termin potwierdzenia zamiaru podjęcia 
nauki w  danej szkole. Uczniowie zobo-
wiązani byli do dostarczenia do wy-
branej placówki oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum oraz oryginału 
zaświadczenia o  wynikach egzaminu 
gimnazjalnego. Ci, którzy nie dostali się 
do wybranej szkoły, mogą składać po-
dania do innych jednostek. Rekrutacja 
uzupełniająca do szkół ponadgimnazjal-
nych już ruszyła i potrwa do końca sierp-
nia.  

 ks

Gimnazjaliści w tym roku najczęściej wybierali I i III LO

moim zdaniem

Jadwiga Skolmowska,  
dyrektor I LO

Cieszy mnie fakt, że młodzi ludzie doce-
niają naszą ofertę edukacyjną. Od lat za-
biegamy o  jak najlepsze warunki dla roz-
woju młodego człowieka. Moim zdaniem 
istotne jest również, że współpracujemy 
z  Uniwersytetem Jagiellońskim i  z  naszy-
mi absolwentami, którzy osiągnęli sukces 
zawodowy. Obejmują oni opieką naszych 
najzdolniejszych uczniów. To niezwykły 
komplement, że chętnie wybiera się szkołę, 
której dewizą jest kultura słowa, estetyka 
wyglądu, dobra maniera i  ciężka praca. 
Tego wymagamy nie tylko od naszych ucz-
niów, ale i od siebie. 



Jędrzej Hycnar

Wojtek Klich 
dyrektor artystyczny festiwalu  
„BYŁ SOBIE BLUES”
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rekomendacje

Założyciel „Teatru OdMowy”, były aktor 
Teatru Tuptusie, zadebiutował na scenie 
w wieku 3 lat. Reżyseruje i gra w swoich 
spektaklach. Laureat wielu nagród na 
przeglądach i festiwalach teatralnych. 
W 2015 r. na XIII Ogólnopolskim Festi-
walu Małych Form Teatralnych „Arleki-
nada” w Inowrocławiu uznany został za  
najlepszego reżysera. Nagrodę otrzymał 
za spektakl „Łysa śpiewaczka” w wyko-
naniu Teatru „OdMowy”. Laureat tego-
rocznej Nagrody Miasta Tarnowa „Na-
dzieja Roku”.
Jak sam twierdzi,  najbardziej inspi-
rujący i motywujący do działania są 
dla niego ludzie aktywni, z którymi 
praca jest jednocześnie dobrą zaba-
wą.  Na szczęście spotykam takich na 
próbach „Teatru OdMowy” – dodaje 
z uśmiechem. Dla młodego reżysera 
najważniejsze jest to, aby być otoczo-
nym bliskimi i  robić to, co się kocha. 

Zapytany o  autorytet, bez dłuższego 
zastanowienia wskazuje swojego bra-
ta Marcina. – Jest świetnym aktorem, 
bardzo dobrym reżyserem i  wspania-
łym przyjacielem.  Zdaję sobie spra-
wę, że trzeba iść własną drogą, ale też 
patrzeć na drogowskazy. Dzięki niemu 
je mam…– opowiada Jędrzej Hycnar. 
Młody aktor wspomina, że już od naj-
młodszych lat kiełkowała w  nim pa-
sja do teatru, a  po oglądnięciu ,,Tan-
ga” Mrożka w  reż. Jerzego Jarockiego 
wiedział, że to właśnie chce robić. Jak 
zdradził nam sam Jędrzej, w  najbliż-
szej przyszłości zajmować go będą 
dramaty Michała Walczaka, a po nich 
przyjdzie kolej na bardziej komediowy 
repertuar.  Już wkrótce w Tarnowskim 
teatrze zobaczymy spektakle „Teatru 
OdMowy” z udziałem Jędrzeja. 

(ah)

Sierpniowe atrakcje, które proponujemy z pewnością 
przysporzą Państwu wiele radości i będą niezwykłym 
przeżyciem. Głównym celem jest pokazanie, że sztu-
ka może być blisko człowieka, dostępna wprost, na 
ulicy. Zaprosiliśmy do naszego miasta twórców sztuk 
ulicznych z całej Polski. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Żywe rzeźby - w bajecznie kolorowych, intrygujących prze-
braniach, zastygają niczym posągi i wzbudzają zaintere-

sowanie, zaczepiają przechodniów, zachęcają do wykonania 
wspólnego zdjęcia, wypełniają przestrzeń swą osobowością, 
mimo iż nie wypowiadają ani jednego słowa, a ruchów nie wy-
konują prawie wcale. 
Czas spędzony w  centrum miasta umili wszystkim katary-
niarz z instrumentem rodem z XVIII wiecznej Francji. Swoje 
miejsce na ulicy znajdzie również „Kusi” – gadająca papuga.
Chętni podchodzący do siebie z dystansem będą mogli skorzy-
stać z twórczości karykaturzysty i zabrać ze sobą swój portret 
„nie na serio”. Na wszystkich przybyłych z góry patrzeć będą 
barwne, niecodziennie wysokie postaci – szczudlarze, a żongle-
rzy i akrobaci rowerowi zachwycą publiczność swoją techniką 
i sprawnością fizyczną. Bedzie żonglerka maczugami, piłkami, 
chustami, taniec z pikami i wstążkami, tricki z rola bola, flower 
stick, diabolo oraz wirującymi talerzami. Oprócz samej prezen-
tacji, wszyscy będą mieli szanse wielu tych sztuczek spróbować. 
Nie zabraknie też atrakcji dla miłośników ZUMBY……
Uliczni artyści odwiedzą centrum naszego miasta  6, 13, 20, 
27 sierpnia  w godzinach 13.00 – 18.00. Serdecznie zapraszam!

 

Po raz dziesiąty TCK organizuje sierpniowe piątki na 
tarnowskim Rynku, które już tradycyjnie odbędą się pod 
hasłem BYŁ SOBIE BLUES. W tym roku odbędą się trzy 
koncerty plenerowe oraz trzy koncerty klubowe w Piw-
nicach Tarnowskiego Centrum Kultury pod wspólnym 
tytułem SAM NA SAM Z BLUESEM. 

Na scenie plenerowej zaprezentują się zarówno znani „wyja-
dacze” , jak i młode blues-rockowe formacje. W tym roku 

do udziału w Letnich Spotkaniach z Bluesem zostali zaproszeni: 
Marek Piowczyk Trio, Szulerzy, Hard Rockets, Bluesferajna, 
Jarek Tucki Trio, Manfredi&Johnson oraz specjalni goście 
Wojtka Klicha, m.in. Organek. Wśród artystów zaproszonych 
do udziału w SAM NA SAM Z BLUESEM są: Łukasz Jemioła, 
Olek Blues, Manfredi&Johnson. Gorąco zachęcam bo:

Marcin Sobczyk 
dyrektor 
Wydziału Kultury

Będzie różnorako, jak na letniej łące  
pięknych kwiatów mnogo  
i będzie wieczór z gitarą ubogą  
z samotnym mężczyzną  
i molem w tonie  
i będzie z przytupem  
z orkiestrą na balkonie. 
Gdy Ona odejszła, a On nieszczęśliwy 
i pije i pali... nie można się dziwić. 
Blues się zawsze miłością zaczyna,  
gdy blues się kończy, 
miłości... ni ma 
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KULTURA

perły tarnowa

Statut 
Łaskiego

Oryginalną kolekcję kilkudzie-
sięciu zabytkowych rowerów 
i używanych niegdyś akcesoriów 
rowerowych można oglądać na 
wystawie „Historia kołem się to-
czy” w Muzeum Etnograficznym. 
Eksponaty są własnością kolek-
cjonera, pasjonata i uznanego 
eksperta historii dwóch kółek 
Czesława Wesołowskiego.
Wystawa przedstawia historię rowe-
rów od jej początków do lat 50. XX wie-
ku. Wśród pokazywanych jednośladów 
są rowery, w   których wykorzystano 
ciekawe, jak na ówczesne czasy, roz-
wiązania techniczne. Kolekcja poka-
zuje rowery posiadające przekładnie 
łańcuchowe, biegowe, wał kardana, 
innowacyjne zawieszenia i  amortyza-
tory. Wśród bicykli znajdują się także 
takie, które mają koła na drewnianych 
obręczach. Na wystawie pokazano też 
rowery z doczepianymi silnikami i mo-
torowery. Niektóre z  wystawionych 

Jest to pierwszy polski drukowany 
zbiór ustaw polskich o charakte-
rze urzędowym, do którego włą-
czono słowa najstarszej polskiej 
pieśni ojczyźnianej - Bogurodzicy. 
Uporządkowany przez kanclerza 
Jana Łaskiego składał się z dwóch 
części o niejednakowym znacze-
niu. Uznaje się, że tylko część 
pierwsza objęta była potwierdze-
niem królewskim, druga zawiera-
jąca pomniki prawa niemieckiego. 

Statut jest ozdobiony pięcioma drze-
worytami, co nadało mu charakter 

prestiżowy. Jeden, przedstawiający kró-
la Aleksandra i kanclerza Łaskiego, zo-
stał odbity bezpośrednio pod tytułem 
oraz na końcu części objętej potwier-
dzeniem królewskim. Na odwrocie 
karty tytułowej umieszczono całostro-
nicową kompozycję świętych patronów 
Polski: Wojciecha, Stanisława, Wacława 
i Floriana. Unikatowym drzeworytem, 
nie mającym w  sztuce polskiej prece-

densu, jest tzw. Sejm polski. Wielkofor-
matowy, odbity na specjalnej podwój-
nej kracie, ukazuje w  czytelnej formie 
całą strukturę państwa, system władzy 
oraz zespół tworzących Królestwo te-
rytoriów. Statut tłoczony był w  dwóch 
wersjach, na pergaminie (12 egz.) i  na 
papierze (150 egz.). Do dziś zachowało 
się 8 druków pergaminowych oraz 63 
papierowych, a wśród nich egzemplarz 

przechowywany w  Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej im. Juliusza Słowackiego 
w Tarnowie. W 2010 r. „tarnowski” eg-
zemplarz poddany został pełnej kon-
serwacji. W  2013 r. prezentowany był 
na wystawie „Od Horodła do Horodła” 
w  Muzeum Zamojskim, a  obecnie na 
wystawie „Szlachta polska” w Muzeum 
w Gliwicach.

(ah)

HISTORIA NA DWÓCH KÓłKACH
eksponatów stanowią unikatowe eg-
zemplarze. 
Podczas zwiedzania ekspozycji będzie 
można zobaczyć m.in. bicykl z  1878 r., 
bicykl dziecięcy z 1890 r., składany ro-
wer wojskowy z 1929 r., rower trójkoło-
wy z  1916 r., gokart drewniany z  1935 
r. czy rower z  doczepianym silnikiem 
z 1910 r.
Całości wystawy towarzyszą dawne, 
pozostające w  tematyce rowerowej, fo-
tografie ze zbiorów muzealnych oraz 
zbiorów znanego kolekcjonera  Marka 
Tomaszewskiego.
Kolekcjoner - Czesław Wesołowski - 
pochodzi z   Wieliczki, rowery zbiera 
od 40 lat. Posiada ponad 400 pojazdów 
i około 3 tys. akcesoriów. Swoją kolek-
cjonerską pasję dzieli z synem Szymo-
nem. 
Tę niezwykłą kolekcję rowerów będzie 
można oglądać w Muzeum Etnograficz-
nym do końca września.

(ah)
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ZDROWIE

ZA DUżO SOLI
I NADWAGA
Z Markiem Skurą, kardiologiem ze Szpitala Wo-
jewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie 
rozmawia Weronika Witos

Osoby z jakimi dolegliwościami trafiają najczęściej do 
kardiologa?
Schorzenia układu krążenia są najczęstsze, dotyczą 45-50% 

naszej populacji. W Polsce z nadciśnieniem tętniczym boryka się 
już 10 mln osób. Co więcej, grupa wiekowa, która cierpi na tego 
typu schorzenia ciągle się obniża. Trzeba pamiętać, że jeśli bę-
dziemy dbać o nadciśnienie to unikniemy szeregu chorób takich 
jak: zawał serca, choroba wieńcowa, niewydolność krążenia, udar 
mózgu, niedokrwienie kończyn dolnych, problemy z nerkami itd.

Jak nie dać się chorobom układu krążenia?
Te schorzenia mają to do siebie, że im wcześniej zadbamy 

o profilaktykę, tym dłużej będziemy żyli komfortowo. Do tego 
unikniemy ciężkich powikłań. Poza tym ludzie nie zdają sobie 
sprawy, że wykryte choroby są leczone do końca życia.

Wobec tego jak możemy uniknąć wizyty na oddziale 
kardiologicznym w przyszłości?
Istotna jest tu edukacja i związana z nią profilaktyka. Po 

pierwsze ograniczenie ilość spożywanej soli. Statystyczny Po-
lak zjada jej dziennie 16-18 g, podczas gdy zapotrzebowanie 
wynosi 5 g. Jest to o tyle istotne, że wraz z ilością spożywanego 
produktu wzrasta ciśnienie. Badania wykazały, że w popula-
cjach nieznających soli, nie występuje problem nadciśnienia 
tętniczego. Kolejna kwestia dotyczy nadwagi. Każdy kilogram 
redukcji masy ciała powoduje spadek ciśnienia mniej więcej 
od 1 do 2 mm słupa rtęci. Dzięki temu obniżamy je nie stosując 
farmaceutyków.

Co z aktywnością fizyczną?
Powinniśmy poświęcić na różnego rodzaju ćwiczenia 30 do 60 

minut dziennie, co najmniej 4 razy w tygodniu. Niegdyś lansowa-
no hasło 3x30x130. Oznacza to ćwiczenia 3 razy tygodniowo po 
30 minut, które w rezultacie pozwalają osiągnąć tętno 130. Każ-
da forma aktywności jest wskazana. Mogą to być długie spacery, 
gimnastyka, pływanie, rower. Ważne, by się poruszać.

Czy popularne ostatnio bieganie jest wskazane?
Możemy wybrać taką formę aktywności, gdy nie mamy 

nadwagi. Osoby, które biegają a mają problemy z tuszą, uszka-
dzają narządy ruchu: stawy, odcinek lędźwiowo-krzyżowy krę-
gosłupa. Więcej z tego szkody niż pożytku.

Jak się okazuje ten sport nie jest dla każdego?
Jeśli chcemy biegać, trzeba najpierw zredukować masę ciała. 

Chudnięcie poprzez bieganie jest fatalnym pomysłem, a konse-
kwencje mogą być groźne. Lepiej zacząć od pływania lub jazdy 
na rowerze, przy okazji poprawiając swoją kondycję i wydolność.

Kolejnym czynnikiem, który sprzyja chorobom układu 
krążenia jest…
Zdecydowanie stres. Unikanie sytuacji nerwowych jest 

trudne w naszych czasach. Ten czynnik środowiskowy czę-

sto doprowadza menedżerów i dyrektorów do zawału serca. 
Mówi się, że dyrektor, który nie potrafi wygospodarować sobie 
czasu na wypoczynek, jest złym dyrektorem – z czym abso-
lutnie się zgadzam. Często obserwuję sytuacje, kiedy pacjenci 
trafiają na oddział i do ostatniego momentu sterują firmą przez 
komórkę. Później każdy bije się w pierś, że źle postępował, ale 
niekiedy na refleksję jest za późno.

Nałogi również przyczyniają się do rozwoju chorób
Palenie papierosów jest ogromnym problemem. Porzu-

cając ten nałóg pozbywamy się jednocześnie ryzyka chorób 
układu krążenia, oddechowego, a także onkologicznych. Do-
puszczalna ilość spożywanego alkoholu dziennie to około 40 
g, czyli dwie lampki wina. Najlepiej by było czerwone, które 
działa jako antyoksydant.

O czym jeszcze warto pamiętać?
O pomiarze ciśnienia. 30-40 % pacjentów mających nadciś-

nienie nie posiada żadnych objawów, często choroba wykry-
wana jest przypadkowo. Ta grupa narażona jest na największe 
niebezpieczeństwo. Uważam również, że po przekroczeniu 
30. roku życia każdy powinien co najmniej co dwa lata wyko-
nywać podstawowe badania profilaktyczne. Mowa o pomia-
rze ciśnienia tętniczego, EKG, teście wysiłkowym. Ważne, by 
zwrócić uwagę na obciążenia rodzinne, gdyż np. nadciśnienie 
często jest dziedziczne.

W jakim wieku są pacjenci, którzy najczęściej trafiają 
do Pana?
Obecnie jest to coraz większa grupa osób cierpiących na 

nadciśnienie w wieku 30-40 lat. Powodów jest kilka: złe odży-
wianie, życie w ciągłym napięciu, brak wypoczynku i aktyw-
ności fizycznej oraz duża ilość pracy. Jeśli chcemy walczyć z 
miażdżycą musimy jeść zdrowo, tj. spożywać ok. 30-50 dkg 
warzyw i tyle samo owoców. Do tego wyeliminować jasne pie-
czywo, pić duże ilości wody. Zła dieta w połączeniu z szybkim 
tempem życia może mieć fatalne skutki. Ludzie przychodzą po 
rozum do głowy dopiero wówczas, gdy pojawiają się kompli-
kacje. Często wtedy żałują.
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Do ogłaszania i odwoływania alar-
mów i komunikatów wykorzystuje się 
przede wszystkim systemy syren alar-
mowych na terenie miasta, syreny za-
kładów pracy, straży pożarnej czy ru-
chome środki nagłaśniające (radiowozy 
policji, straży miejskiej, straży pożar-
nej). W ogłaszaniu alarmu biorą także 
udział lokalne media podając rodzaj, 
czas i miejsce niebezpieczeństw.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego 
lub komunikatu ostrzegawczego należy 
działać szybko, ale rozważnie i bez pa-
niki. 

Gdy usłyszymy alarmowy sygnał 
ostrzegawczy należy przede wszystkim 
uważnie i stale śledzić oficjalne komu-
nikaty w środkach masowego przekazu 
informujących o samym zdarzeniu, ak-
tualnej sytuacji, sposobie dalszego po-

Taniej z Tarnowską Kartą Miejską
Nośnik biletów okresowych tarnowskiej 
komunikacji miejskiej i  elektroniczna 
portmonetka to tylko niektóre z funkcji, 
które oferuje Tarnowska Karta Miejska. 
Mieszkańcy, którzy złożą wniosek o wy-
danie dokumentu, mogą korzystać m.in. 
z  tańszych biletów autobusowych czy 
niższych opłat za parkowanie.
W  elektroniczny dokument warto za-
opatrzyć się choćby ze względu na 
możliwość korzystania z  tzw. biletów 
przystankowych, za którymi w  lipcu 
opowiedzieli się tarnowscy radni. Od lu-
tego 2016 r. podróżujący z punktu A do 
punktu B zapłacą za konkretny przejazd. 
Opłata będzie rozliczana za pomocą kar-
ty na podstawie rejestracji wejścia i wyj-
ścia z pojazdu.
Karta uprawnia również do zniżek w pla-
cówkach TOSiR. Okazując kartę przy 
kasie, za bilet wstępu  zapłacimy 8,5 zł 
zamiast 10, 5 zł. Dzięki dokumentowi 
mamy także możliwość głosować na 
projekty w  ramach Budżetu Obywatel-
skiego.
Posiadacze kart premium mogą skorzy-
stać z  platformy e-usług dostępnej po 
zalogowaniu. – Funkcjonalność karty jest 

ciągle rozwijana. Jak dotąd wydano ich 
około 20 tysięcy – tłumaczy Tomasz Ro-
żeń z Wydziału Informatyzacji.
Tarnowska Karta Miejska jest kartą 
imienną, dostępną w  dwóch wersjach: 
premium i  standard. Ta pierwsza prze-
znaczona jest dla osób fizycznych na sta-
łe zameldowanych w Tarnowie (Gminie 
Miasta Tarnowa). Karta standard skiero-
wana jest do osób fizycznych zameldo-
wanych poza Tarnowem oraz firm.
Wniosek o  wydanie Tarnowskiej Karty 
Miejskiej można pobrać:  w  Urzędzie 
Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, ul. Kra-
kowskiej 42, a  także na stronie: www.
ekarta.umt.tarnow.pl 
Aby otrzymać kartę, przy składaniu 
wniosku należy przedłożyć dowód oso-

bisty, dołączyć aktualne zdjęcie legity-
macyjne oraz dostarczyć kopię doku-
mentu potwierdzającego uprawnienia 
do korzystania z  ulgowych przejazdów 
tarnowską komunikacją miejską (w przy-
padku osób których to dotyczy). Czas 
oczekiwania na wydanie karty to ok. 10 
dni.

Tarnow.pl – lubię to!
Chcesz wiedzieć co w  mieście piszczy? 
Zajrzyj na nasze profile w  najpopular-
niejszych mediach społecznościowych. 
Polub profil Mój Tarnów na Facebooku, 
Instagramie i  Twitterze. Uzyskasz tam 
informacje o  najważniejszych wydarze-
niach w mieście, zarówno społecznych, 
jak i kulturalnych.

stępowania oraz ewentualnych skutkach 
zdarzenia. Należy wówczas postępować 
zgodnie z podanym komunikatem, wy-
konywać zalecenia służb ratowniczych 
i władz miasta. Zaleca się także przygo-
towanie wilgotnych chusteczek na usta 
i nos do oddychania oraz wyłączenie 
urządzeń gazowych i elektrycznych oraz 
wygaszenie palenisk. Jeżeli zaistnieje 
potrzeba pozostania w domu powin-
niśmy pozamykać i uszczelnić wszyst-
kie drzwi i okna, wyłączyć wentylację, 
klimatyzację, ogrzewanie nawiewowe 
oraz uszczelnić i zabezpieczyć wszystkie 
otwory w mieszkaniu. Nie zapomnijmy 
też o naszych zwierzętach, w razie za-
grożenia powinniśmy zadbać także o ich 
bezpieczeństwo. W sytuacji gdyby za-
lecano opuszczenie domu lub mieszka-
nia należy wyłączyć instalację gazową, 

elektryczną i wodociągową, pozamy-
kać drzwi i okna, zabrać ze sobą waż-
ne dokumenty, żywność koce, odzież, 
pieniądze i leki. Należy także udać się 
w miejsce lub w kierunku wskazanym 
w komunikatach radiowych lub przez 
służby ratownicze, władze miasta. 

W każdym przypadku bezwzględnie 
powinno się wykonywać polecenia służb 
ratowniczych, władz miasta.

(ah)

{TarNow – Informacje z pierwszej ręki to newsletter 
dla mieszkańców, którzy chcą być na bieżąco. Wy-
starczy wpisać swój adres email w odpowiednim 
polu na stronie tarnow.pl i gotowe! Teraz na Twoją 
pocztę będziesz otrzymywać najświeższe informacje 
zaczerpnięte u źródła.

Co robić w razie alarmu?
Systemy alarmowania, mają za zadanie ostrzegać ludność przed gro-
żącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia przygotowania się 
na ewentualne skutki zagrożeń, a także w celu możliwości wczesnego 
opuszczenia strefy niebezpiecznej. 

TELEFONY ALARMOWE  
I INFORMACYJNE  
NA TERENIE MIASTA TARNOWA  
ORAZ ZASADY ICH WYKORZYSTANIA

Europejski numer alarmowy   112

Pogotowie Ratunkowe   999

Straż Pożarna   998

Policja  997

Straż Miejska   986

Pogotowie wodociągowo 
-kanalizacyjne   994

Pogotowie ciepłownicze   993

Pogotowie gazowe   992

Pogotowie energetyczne   991

zarządzanie
kryzysowe



Poszukiwany Senior Roku
Można już zgłaszać kandydatów do tytu-
łu Seniora Roku 2014 w IX Małopolskim 
Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior 
Roku 2014”. Zgłoszenia można nadsyłać 
do 15 września 2015 do Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Krako-
wie. 
Pretendentów do tytułu Seniora Roku 
2014 powinny zgłaszać organizacje po-
zarządowe, podmioty kościelne, jed-
nostki pomocy społecznej, instytucje 
kultury, administracja publiczna lub 
osoby fizyczne.
Dodatkowe informacje pod nume-
rem telefonu  12 422 06 36 wew.21 lub  
e-mail: rmolenda@rops.krakow.pl.

Urlop i zasiłek również  
dla samotnych ojców
Prezydent podpisał przygotowaną przez 
MPiPS nowelizację ustawy o świadcze-

niach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa. Z urlopów rodzicielskich będą 
mogli korzystać także samotni ojcowie.
 Według nowych zasad do zasiłku ma-
cierzyńskiego uprawniony będzie także 
ubezpieczony ojciec dziecka w przypad-
ku śmierci matki, porzucenia przez nią 
dziecka lub sytuacji, gdy nie może ona 
sprawować opieki. Dotychczas, w przy-
padku śmierci nieubezpieczonej matki 
dziecka, ojciec pozostawał bez prawa do 
zasiłku i urlopu. 
Nowelizacja daje możliwość ubezpie-
czonemu ojcu, do skorzystania z urlo-
pu macierzyńskiego i rodzicielskiego. 
Warunkiem jest, aby matka wykorzy-
stała pierwsze 14 tygodni tego urlopu. 
Po tym czasie ojciec może zastąpić ją 
w opiece nad dzieckiem do momentu 
ukończenia przez nie pierwszego roku 
życia.

Aktywni seniorzy
Międzypokoleniowa wymiana doświad-
czeń i szeroko pojęta integracja senio-
rów z młodzieżą i dziećmi to główne 
założenia nowopowstałego Klubu Sa-
mopomocy „Wiosna Życia” prowadzo-
nego przez Fundację Partnerstwo dla 
Przyszłości w Tarnowie.  
 Do tej pory klubowicze mieli okazję 
uczestniczyć w warsztatach rękodzieła 
techniką decoupage, zajęć z fizjotera-
peutą i nauki tańca. Wykład z zakresu 
bezpieczeństwa nad wodą przygotował 
seniorów i młodzież do zbliżającego się 
okresu urlopowego. Członkowie klubu 
spędzili także czas na Pikniku Plan-
szowym rozpoczynającym cykl ponie-
działkowych spotkań na świeżym po-
wietrzu. 

(ah)
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Prezydent Roman Ciepiela 
i Dorota Krakowska, zastęp-
ca prezydenta spotkali się 
z grupą osób niepełnospraw-
nych oraz ich opiekunami. 
Prezydent podzielił się ze 
zgromadzonymi informacja-
mi dotyczącymi najnowszych 
inwestycji dotyczących poko-
nywania barier architektonicz-
nych. 

Mówił miedzy innymi o  trwających 
w  budynkach urzędu pracach zwią-
zanych z  instalacją wind dla osób nie-
pełnosprawnych czy akustycznej syg-
nalizacji świetlnej. Opowiadał także 
o inwestycjach w szpitalu im. Szczeklika, 
rozbudowie Zespołu Przychodni Spe-
cjalistycznych oraz poszerzeniu dzia-
łalności Mościckiego Centrum Medycz-
nego. Prezydent wspomniał o projekcie 
pozwalającym wykorzystać potencjał 
Parku Sanguszków i  przystosowaniu 
tego terenu tak, aby osoby niepełno-
sprawne mogły tam wypoczywać. Przy-
pomniał także o zatwierdzonych ostat-
nio przez radnych zmianach w  cenach 
biletów MPK oraz o  przeniesieniu sie-
dziby Zespołu ds. Orzekania o  Niepeł-
nosprawności na ul. Goldhammera. 
Uczestnicy mieli do prezydenta sporo 

pytań i  dzielili się swoimi spostrzeże-
niami.   Zgromadzeni zwrócili uwagę na 
konieczność zapewnienia pomocy psy-
chologa rodzicom, którzy spodziewają 
się przyjścia na świat dziecka z niepełną 
sprawnością. Przedstawiciele organizacji 
zauważyli też potrzebę rozpowszechnie-
nia wśród rodziców niepełnosprawnych 

osób wiedzy na temat odpowiednich 
placówek służby zdrowia, zajmujących 
się diagnozowaniem dziecka. Poruszo-
no także temat zorganizowania porad 
prawnych dla osób niepełnosprawnych. 
Kolejne takie spotkanie już wkrótce. 

(ah)
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INSTYTUCJA KONTAKT CO ZAŁATWISZ

Konsultant ds. Osób Niepełno-
sprawnych

tel. 14 688 25 53 poradnictwo dla osób niepełnosprawnych 
lub/i opiekunów,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej

tel. 14 688 20 20
email: mops@mops.tarnow.pl

świadczenia pieniężne, 
dodatki mieszkaniowe, 
pomoc socjalna (posiłek, schronienie, poradnictwo 
specjalistyczne)

Tarnowski Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 
Przemocy

tel. 14 655 36 36 
14 655 66 59

pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
interwencje kryzysowe np. na wypadek pożaru, na-
głej śmierci, koniecznej  pomocy psychologicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia tel. 14 627 37 77
email: tarnow@nfz-krakow.pl

informacja na temat systemu ochrony zdrowia, 
zasad korzystania ze świadczeń w ramach ubez-
pieczenia, funkcjonowania NFZ, złożenie skargi 
związane z nieprzestrzeganiem praw pacjenta, 
sprawdzenie statusu ubezpieczenia  w systemie 
e-WUŚ, złożenie skierowania na leczenie sanato-
ryjne

Ośrodek Leczenia Uzależnień 
i Współuzależnienia

tel. 14 631 52 87, 
14 631 52 91
email: olu@lukasz.med.pl 

pomoc w zakresie postępowania z osobą uzależ-
nioną

Niebieska Linia – Ogólnopol-
skie Pogotowie dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie

tel. 801 120 002
niebieskalinia@niebieskalinia.
info

pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Turnieje sportowe, pływalnie miejskie za złotówkę 
oraz gry i zabawy rekreacyjne to atrakcje, które cze-
kają na najmłodszych mieszkańców Tarnowa w sierp-
niu. Magistrat kontynuuje rozpoczętą 29 czerwca 
akcję „Lato w mieście – bezpieczne wakacje Tarnów 
2015”.
W każdy wtorek sierpnia letnie pływalnie, zarówno ta znaj-
dująca się na Górze św. Marcina, jak i ta w Mościcach w go-
dzinach od 10:00 do 19:00 będą kosztować złotówkę. Podob-
nie najmłodsi tarnowianie zapłacą za pływalnię krytą przy ul. 
Piłsudskiego i nowo otwarty basen w Mościcach.  W każdy 
poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 13:00 do 18:00 
z pływalni w Tarnowie i w każdy poniedziałek, środę, czwar-
tek i piątek w godzinach od 9:00 do 13:00 z basenu w Mości-
cach będzie można skorzystać również za złotówkę. 
Dla uczniów lubiących zabawę na boiskach i w plenerze mia-
sto przygotowało turnieje i zawody sportowe. 1 i 22 sierpnia 
odbędzie się turniej szachowy dla dzieci i młodzieży. Od 17 do 
28 sierpnia zaplanowano letnią akademię futsalu. Na 19 sierp-
nia zaś przygotowano mini turniej piłki nożnej. Dodatkowo na 
sympatyków siatkówki czeka turniej drużyn mieszanych dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych. Zwo-
lennicy sportów indywidualnych natomiast mogą skorzystać 
z nauki strzelania na strzelnicy pneumatycznej, zajęć karate 
oraz nauki gry w brydża. Dla tych ostatnich zorganizowane 
zostaną Otwarte Turnieje Eliminacyjne w ramach Grand Prix 

Tarnowa. 3 sierpnia z kolei rusza kolejna, dziesiąta już edycja 
Wakacyjnej Akademii Kaneńskiej. Zajęcia odbywać się będą 
w budynku Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA 
przy ul. Mościckiego oraz na miejskich obiektach sportowych. 
Z inicjatywą uatrakcyjnienia wakacji najmłodszym wyszła 
również Miejska Biblioteka Publiczna. W ramach przygotowa-
nych warsztatów będzie można rozwijać zainteresowania ar-
tystyczne i literackie, poznawać geografię Australii, bawić się 
piórem i wodą, nauczyć się techniki haftu, grać w stare i nowe 
gry planszowe, wysłuchać bajek i opowieści, a przede wszyst-
kim spotkać się z rówieśnikami i nawiązać nowe znajomości.
Szczegółowy wykaz zajęć letnich oraz telefony i adresy orga-
nizatorów dostępne są na stronie www.edunet.tarnow.pl w za-
kładce „Sport i wypoczynek” oraz na stronie www.biblioteka.
tarnow.pl 

 (ks)

Wakacyjny sierpień 
w mieście
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PRAWO I żYCIE

Sezon Turystyczny w pełni, niektórzy z nas jeszcze nie wyjechali na 
urlopy a niektórzy już z nich wrócili. Postaram się, zatem przybliżyć 
najważniejsze informacje dotyczące usług turystycznych, w tym 
reklamacji z nimi związanych.

Z jakim biurem jechać?
Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia 
usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Centralna 
Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 
jest dostępna pod adresem www.turystyka.gov.pl. Przed podpisa-
niem umowy można sprawdzić, czy dany przedsiębiorca uzyskał 
wpis do rejestru, a zatem, czy jest uprawniony do prowadzenia 
takiej działalności.

Kiedy i z jakich powodów może zmienić się cena imprezy 
turystycznej?
Cena imprezy turystycznej określona w umowie może zostać pod-
wyższona do 21 dni przed rozpoczęciem z powodu:
- wzrostu kosztów transportu;
- wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za 
takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w 
portach morskich i lotniczych;
- wzrostu kursów walut.
Organizator powinien udokumentować wpływ jednej z ww. 
okoliczności na zmianę ceny. Warto zapamiętać, że konsument nie 
ma obowiązku przyjęcia proponowanej zmiany wysokości ceny. 
Gdy wskutek planowanej zmiany konsument chce zrezygnować z 
imprezy, może to uczynić bez ponoszenia negatywnych dla siebie 
konsekwencji finansowych.

Co należy zrobić w przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wego wykonywania umowy?
Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe 
wykonywanie umowy np., gdy zakwaterowano go w hotelu innym 
niż wskazany w umowie, powinien niezwłocznie zawiadomić o 
tym wykonawcę usługi, czyli np. przewoźnika, podmiot świadczą-
cy usługi hotelarskie oraz organizatora turystyki, w sposób odpo-
wiedni dla rodzaju usługi, a więc ustnie lub na piśmie, w zależności 
od istniejących możliwości. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie 
powinna zawierać umowa.

Jaki jest termin do złożenia reklamacji?
Reklamacja musi zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od dnia zakończenia imprezy. Najlepiej uczynić to na piśmie, 
choć jest możliwe zgłoszenie reklamacji także ustnie czy elektro-
nicznie, gdyż przepisy prawa nie określają żadnych wymagań, co 
do formy składanej reklamacji. W sytuacji, gdy organizator odma-
wia uwzględnienia reklamacji, ma on obowiązek szczegółowo 
uzasadnić swą odmowę. 
 
Co musi zawierać reklamacja?
Reklamacja musi zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wy-
konania umowy oraz określenie swojego żądania.

Rodziny nie stracą 
świadczeń!

 

Nowe becikowe
Od stycznia 2016 roku osoby nieuprawnione do tej pory 
do zasiłku macierzyńskiego będą mogły skorzystać z „no-
wego becikowego”. Świadczenie rodzicielskie będzie wy-
płacane w kwocie 1000 zł przez 12 pierwszych miesięcy 
życia dziecka.
Nowa forma pomocy dla rodzin wychowujących dzieci 
– świadczenie rodzicielskie, ma wspierać rodziny, które 
nie są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskie-
go, czyli osoby niepełnosprawne, bezrobotne, studentów, 
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnopraw-
nych, rolników.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać zarówno z 
tytułu urodzenia dziecka jak i w przypadku przyjęcia na 
wychowanie dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. 
roku życia. 
Uprawniony rodzic lub opiekun dziecka będzie mógł po-
bierać świadczenie przez okres 52 tygodni w przypadku 
opieki nad jednym dzieckiem, okres ten wydłuża się pro-
porcjonalnie w przypadku urodzenia bliźniaków, trojacz-
ków i większej ilości dzieci przy jednym porodzie. 
Świadczenie rodzicielskie ma być przyznawane niezależ-
nie od dochodu rodziny w kwocie 1000 zł .
Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to  
1 stycznia 2016 r.

ah

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą 
wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu 

zasady „złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą obni-
żane wraz ze wzrostem dochodów. 
Obecnie, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy 574 
zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełno-
sprawnym dzieckiem, traci prawo do świadczeń rodzin-
nych.  Gdy zacznie obowiązywać nowa ustawa, od stycz-
nia 2016 r., wypłata tych zasiłków będzie pomniejszona 
tylko o kwotę przekroczenia progu dochodowego.  
Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków ro-
dzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługują-
cych danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz 
z przekroczeniem kryterium dochodowego o tę kwotę.  
Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i  dodatków 
do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wycho-
wywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzy-
stania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dzie-
cka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pod-
jęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty 
po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” 
będzie nie niższa niż 20 zł. Dotyczy to łącznego dochodu 
netto wszystkich członków rodziny. Z takiej zmiany będą 
mogły skorzystać również osoby, które ze względów for-
malnych nie mogą korzystać obecnie ze świadczeń. 

ah
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SPORT

prezentacje 

Ich miłość do piłki zaczynała się róż-
nie. Niektórzy po szkole kopali, gdzie 
się dało, inni zakochali się w niej, oglą-
dając spotkania w telewizji. Tak zebrała 
się drużyna, która w przeciągu ostatnich 
miesięcy wygrała ligę halową, zwycię-
żyła w  Turnieju Pożegnania Hali Koś-
cielec, triumfowała w  Garbarnia Cup 
oraz w  Śnieżka Cup. Drużynie udało 
się również, po wygraniu eliminacji, 
awansować do ogólnopolskiego fina-
łu Deichmann Minimistrzostwa 2015, 
gdzie ostatecznie zajęli, jak sami mówią, 
najbardziej nielubiane czwarte miejsce. 
Stanęli także na trzecim stopniu po-
dium w  międzynarodowym Turnieju 
AMC Cup.
Grają głównie turnieje halowe. Pod 
okiem Krzysztofa Świerzba trenują od 
niedawna, ale przynajmniej dwa razy 
w  tygodniu. Na trenera czasem jednak 
narzekają, bo twierdzą, że im nie od-
puszcza i  na każdym treningu dostają 
solidny wycisk. Najbardziej nie lubią 
biegać, a  najchętniej ćwiczyliby strza-
ły. Rodzynkiem w drużynie jest jedyna 

dziewczyna Aleksandra Mik. Koledzy 
wypowiadają się o niej z sympatią i prze-
kąsem. – No, czasem dobrze kiwa – 
mówi Hubert Jasiak. – A czasem kiwa się 
na nogach – śmieje się jego drużynowy 
kolega. Zapytani o najmocniejsze ogni-
wo drużyny prawie jednogłośnie wska-
zują właśnie na Huberta Jasiaka. 
Jako swoje atuty wymieniają dobrą grę 
tak w ataku, jak i w obronie. W przyszło-
ści najchętniej widzieliby się w  takich 
drużynach jak: FC Barcelona, Real Ma-
dryt, Legia Warszawa czy Lech Poznań. 
Zapytani, na kim się wzorują, wymie-
niają Milika, Lewandowskiego, Ronal-
do, Messiego i Neymara. – Marzeniem 
byłoby kiedyś zagrać w Lidze Mistrzów 
– twierdzi jeden z zawodników. – Naj-
fajniej to byłoby ją wygrać – dodaje dru-
gi. Za swoją największą porażkę uwa-
żają przegraną 1:8 ze Spartą Zabrze. Za 
największy sukces natomiast czwartą 
lokatę w ogólnopolskim turnieju Deich-
mann Minimistrzostwa. 
Trener Krzysztof Świerzb o  swoich 
podopiecznych wypowiada się ostroż-

nie. – Drużyna jest mocna, choć jeszcze 
trochę rozbrykana. Za wkład w  rozwój 
zespołu chwali jednak rodziców, na któ-
rych zawsze można liczyć. – Można ich 
spotkać na każdym treningu. Pomimo 
pracy i obowiązków są z nami prawie na 
wszystkich turniejach. Wspierają i doda-
ją otuchy – kwituje trener Świerzb.

(k am)

mAlI mISTRZOWIE Z RODZYNKIEm 
Chłopcy i jedna dziewczynka wchodzą w skład drużyny piłkarskiej MKS Tarnovia z rocznika 2007 

i młodszych. W przeciągu kilku miesięcy młodzi piłkarze zajmowali czołowe lokaty 
w regionalnych i ogólnopolskich zawodach.

MKS Tarnovia rocznik 2007 i młodsi:
Bramkarz:  
Maksymilian Słota

Obrońcy: 
Karol Duż 
Michał Lada 
Jakub Kukuś 
Radosław Surman

Pomocnicy i napastnicy: 
Jakub Złotnicki 
Hubert Jasiak 
Fabian Poręba 
Aleksandra Mik 
Łukasz Musiał

Trener: 
Krzysztof Świerzb
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w szatni
Edyta Ropek

Z Krzysztofem Ziewaczem, 
instruktorem młodzieżowego 
brydża sportowego i trene-
rem MPEC Tarnów, rozmawia 
Kamil Wójcik.

Jak wygląda szkolenie bry-
dżowej młodzieży w Tarno-
wie?
Obecnie trenujemy z  młodzieżą 

w  wieku od dziesięciu do osiemnastu 
lat. Potem zaczynają się schodki, bo idą 
na studia i nie ma już dla nich takiego 
wsparcia.

Jakie macie sukcesy do tej pory?
Powiem może ogólnie: moi pod-

opieczni zdobyli ponad sto medali Mi-
strzostw Świata, Mistrzostw Europy 
i  Mistrzostw Polski. W  tym dwadzieścia 
pięć tytułów mistrza kraju w latach 2008-
2015. To wszystko są tytuły młodzie-
żowe. Jeszcze jest jedno mistrzostwo 
„open” w tzw. kategorii popularnej. 

Można powiedzieć, że Tarnów 
brydżem stoi?
Młodzieżowym na pewno. Adam Kry-

sa był dwukrotnym mistrzem świata i też 
mistrzem Europy. Maciek Kita i Wojciech 
Stachnik również zdobyli mistrzostwo 
świata. Ciężko byłoby wszystkich wy-
mieniać. Nasi zawodnicy jeżdżą do Dani, 
Norwegii czy Turcji i  reprezentują tam 

Klub MKS Tarnovia Grupa Azoty. 
Treningi rozpoczęła w 1994 roku. 
Zawodniczka kadry narodowej 
w dyscyplinie wspinaczki spor-
towej. Trzykrotna zdobywczyni 
Pucharu Świata, dwukrotna mi-
strzyni Europy, srebrna i brązowa 
medalistka Mistrzostw Świata 
Międzynarodowej Federacji Wspi-
naczki Sportowej.    

Ulubiona dyscyplina
Na pierwszym miejscu wspinanie, ale 
oprócz wspinania jest to bieganie i lek-
koatletyka. 

Najważniejsze wydarzenie
Ciągle przede mną, wszystkie 
swoje dotychczasowe sukcesy 
cenię tak samo. 

Największy sukces
Powrót po operacji i re-
konstrukcji więzadła 
krzyżowego w kolanie 
na podium Pucharu 
Świata. To było praw-
dziwe wyzwanie wró-
cić na sam szczyt świa-
towych rankingów. 
 
Najbardziej bolesna 
porażka
Dla mnie to poddanie 
się własnym słabościom, gdy 
chcę odpuścić na treningach, 
gdy jest zbyt ciężko, zbyt 
trudno albo za bardzo boli. 

Najlepszy sportowiec
Podziwiam wielu ciężko trenu-
jących sportowców, dla których 
sport nadal jest ogromną radoś-

cią i satysfakcją. Są to między in-
nymi biegaczka narciarska 

Justyna Kowalczyk, 
skoczek Noriaki Ka-
sai, sprinterka Car-
melita Jeter. 

Trenerski auto-
rytet
Mój obecny trener 
Marcin Nowak. 

Sport i pieniądze
Przede wszystkim 

sport to musi być pasja. 
Pieniądze to narzędzie 
potrzebne do jej realiza-
cji. 

nasz kraj. Praktycznie wszyscy moi pod-
opieczni od około pięciu lat są w kadrze 
narodowej. W tamtym roku w Stambu-
le odbyły się Mistrzostwa Świata do lat 
piętnastu. Nas tam nie było, ale Polacy 
wygrali. Potem nasi ograli ich na Mistrzo-
stwach Polski, więc można z przekąsem 
powiedzieć, że trudniej wygrać w kraju 
niż na Mistrzostwach Świata.

Wszystko to bardzo dobrze wyglą-
da. Napotykacie na jakieś proble-
my?
No tak jak wszędzie: pieniądze.
Wydawać by się mogło, że wystar-
czy talia kart i chęć do gry. W czym 
problem?
Jeśli chodzi o  brydż towarzyski lub 

amatorski, to tak to wygląda. W  przy-
padku tego pierwszego wystarczy 

usiąść na plaży i  zagrać. Jeśli chodzi 
o  grę amatorską, to udział w  turnieju 
lokalnym kosztuje około dziesięć, pięt-
naście złotych - to nie są wydatki. Nas 
kosztują głównie wyjazdy. Jeździmy np. 
do Gdańska, często też zagranicę. Pie-
niądze wydajemy na transport i noclegi. 
To, niestety, nie są małe kwoty. Obecnie 
szukamy sponsora tytularnego, żeby 
młodzi mogli pokazać, co potrafią na 
największych imprezach.

Wróćmy do samej gry. Gracie tylko 
na zawodach?

W Polsce jest liga brydżowa. Ma ona 
podobną strukturę do tej jaka jest np. 
w piłce nożnej. Jest ekstraklasa, pierw-
sza, druga liga, itd. Mamy obecnie trzy 
drużyny, które składają się wyłącznie 
z młodych zawodników. Są szanse na 

grę w pierwszej lidze. A po co młodym 
jest taka liga? Po to, żeby mogli budować 
swoją pozycję i  przygotowywać się do 
gry na największych zawodach. Prakty-
ka jest ważna.

Jakie plany na najbliższy czas?
Jedziemy do Tromso w  Norwegii. To 

już prawie za kołem podbiegunowym. 
Reprezentować nas będą najmłodsi za-
wodnicy w rozgrywkach „kids”, czyli do 
lat 15. Oprócz nich jedzie Błażej Kraw-
czyk, który będzie brał udział w  takich 
rozgrywkach po raz czwarty. Blisko 
awansu byli też Maciek Kita i Maciek Gra-
biec, którzy w eliminacjach zajęli czwar-
te miejsce i są parą rezerwową reprezen-
tacji Polski.

Dziękuję za rozmowę i życzę kolej-
nych sukcesów.

(k am)

Zdobyli ponad 
sto medali!



SIERPIEŃ 2015

27

SPORT

uwaga talent SPRINTEm

sportowy flesz

młodzi tarnowianie spędzają
czas na sportowo

ALEKSANDRA 
OBAL
Czternastoletnia za-
wodniczka sekcji szer-
mierczej MKS Pałacu 
Młodzieży. Zajęła drugie 
miejsce w Ogólnopol-
skim Turnieju Klasyfi-
kacyjnym Młodzików. 
Tę samą lokatę wywal-
czyła  podczas Między-
wojewódzkich Mistrzo-
stwa Młodzików.

Trenować zaczęła pięć lat 
temu, ale jej przygoda z szermierką 
zaczęła się nieco wcześniej. – Mój 
brat Mateusz walczył. Jeździłam 
z nim na zawody i mi się spodoba-
ło. Później były treningi i  pierw-
sze sukcesy, które dały mobiliza-
cję do dalszej pracy. – mówi Ola.
Jest uczennicą Gimnazjum nr 11 
w  Tarnowie. Częste treningi nie 
przeszkadzają jej jednak w  nauce: 
jest uczennicą „z  paskiem”. – Wiele 
osób w szkole ma dobre wyniki w na-
uce, jednocześnie trenując różne dy-
scypliny, dlatego atmosfera do upra-
wiania sportu jest dobra – tłumaczy 
zawodniczka.
Sporym oparciem jest dla niej dziadek 
Tadeusz, który najczęściej odwozi ją na 
treningi i wspiera na zawodach. – Może 

nie ma najlepszej budo-
wy, ale za to ma mocną 
rękę – mówi o  swojej 

wnuczce pan Tadeusz. 
Za swój naj-

większy suk-
ces Aleksan-
dra uważa 
występy na 
M i s t r z o -
s t w a c h 

Polski, za 
n a j w i ę k s z e 

p o r a ż -
ki - starty 

w zawodach międzyna-
rodowych. Twierdzi, że 
trenowanie przychodzi 
jej z łatwością, bo bardzo 
lubi ćwiczyć i  udosko-

nalać umiejętności. Naj-
większym wyzwaniem jest 

dla niej opanowanie „za-
słony pierwszej”. – Ola jest 

bardzo systematyczna. Dzięki 
temu ciężką pracą szybko nad-
rabia braki. W tym sporcie sy-
stematyczność jest bardzo waż-
na – podkreśla trener Marcin 
Ochała.

W przyszłości, oprócz kon-
tynuacji przygody ze 
szpadą, chciałaby na-
dal dobrze się uczyć, 

żeby dostać się do dobrego lice-
um, a później wybrać się na stu-

dia medyczne.
(k am)

Filip Put, tarnowianin, koszykarz MKS 
Znicza Basket Pruszków wygrał 

pierwszą polską edycję turnieju ko-
szyków ulicznej Red Bull King of the 
Rock. Zawodnik będzie reprezentował 
Polskę w światowym finale w tureckim 
Stambule 29 sierpnia. Red Bull King of 
the Rock to grono 32 ściśle wyselekcjo-
nowanych graczy, którzy mierzą się ze 
sobą w formule 1 na 1.

Marcin Dzieński, zawodnik Grupy 
Azoty Geronimo AZS Tarnów, 

wywalczył brązowy medal Mistrzostw 
Europy we wspinaczce. Zawody odbyły 
się u podnóża Mont Blanc, we fran-
cuskim Chamonix 11 lipca. Kolejna 
międzynarodowa impreza wspinaczko-
wa odbędzie się na początku sierpnia 
w Katowicach, gdzie po raz pierwszy 
w historii o europejskie trofeum powal-
czą studenci.

Marcel Kuc prowadzi po pierwszej 
serii w rozegranych w Poznaniu 

Międzynarodowych Kartingowych Mi-
strzostwach Polski w kategorii Mini Rok. 
Zawodnik tarnowskiego klubu TTSK  
K-TEAM jest również trzeci w kategorii 
Micro Max. Tegoroczne mistrzostwa 
zostaną rozegrane w oparciu o dwie 
serie. Najpierw zawodnicy spotkali się 
w Poznaniu, a drugą mistrzowską serię 
rozegrają w Zielonej Górze, którą zapla-
nowano na 22-23 sierpnia. 

Aleksandra Kałucka, reprezentantka 
MKS Tarnovia, wygrała tegorocz-

ną edycję Mistrzostw Polski Juniorów 
w wspinaczce sportowej. Dobrze spisała 
się także jej siostra Natalia Kałucka, któ-
ra stanęła na trzecim miejscu podium. 
Oprócz mistrzowskiego tytułu mistrzyni 
z Tarnowa w tym sezonie tryumfowała 
w wszystkich rundach Pucharu Polski 
Juniorów.

Filip Biela i Jagoda Turek triumfowali 
podczas kolejnej edycji Karting Sum-

mer Cup. W zawodach rywalizowało po-
nad sto osób. Głównym celem akcji była 
integracja dzieci i młodzieży z różnych 
grup społecznych oraz promocja sportu 
kartingowego i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

ks
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MÓJ TARNÓW

Miejsce pracy: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Wykształcenie: Magister sztuki. Absolwentka PWST im. Ludwika Sol-

skiego w Krakowie
Wiek: 17 :)
Rodzina: Najwspanialsza!
Samochód: Wiem co to. Widziałam parę razy. Parę razy jechałam. Parę 

razy nawet prowadziłam. Ale nigdy żadnego nie posiadałam na własność.

Zainteresowania: Wiele rzeczy mnie interesuje, m.in. jak wyglądało życie 

na dworze w carskiej Rosji, kosmos, a szczególnie czarne dziury oraz czy ko-

bieta zasiadała kiedyś na papieskim tronie. 

DlACZEGO TARNÓW?
Tomasz Piasecki namówił mnie do złożenia CV w tarnowskim teatrze.

Z NATURY JESTEm
Stworzeniem wodnym. Z racji tego, że pracuję na lądzie skrzela zanikły, 

ale mam nadzieję, że kiedy przejdę na emeryturę odrodzą się, odbudują 

i wtedy zamieszkam pod wodą.

mAm SłAbOść DO…
Arbuzów, wiśni, mandarynek, oliwek, zwierząt i dzieci. Wiśnie, arbuzy, 

mandarynki i oliwki zjem zawsze i (chyba) w każdej ilości, nie mogę się 

oprzeć. Zwierzęta jem czasem i tylko niektóre. Próbowałam być „wege”, 

ale mi nie wyszło - podobno kwestia grupy krwi. 

mOJA UlUbIONA lEKTURA
Ciężko jest wybrać. Łatwiej wymienić moich ulubionych autorów. Kurt 

Vonnegut, Jonathan Caroll, Witkacy, Tove Janson, E.E. Schmitt, Maciej 

Wojtyszko, Juliusz Słowacki, Terry Pratchet. 

mOJA PASJA
Obserwowanie ludzi, są niewyczerpanym źródłem inspiracji. Taniec. 

Gdybym nie była aktorką, chciałabym być tancerką. Malowanie i  różne 

rękodzielnicze aktywności - lubię się uczyć i  próbować nowych rzeczy 

w  tej materii. Woda i  wszelkie związane z  nią aktywności. A! I  jeszcze 

teatr. Szczególnie aktorstwo.

NAJWIĘKSZE mARZENIE
Założyć coś w stylu osiedla dla dorosłych osób niepełnosprawnych (myślę 

o wszystkich rodzajach niepełnosprawności), które chcą się usamodzielnić 

lub nie mają rodzin i którym ciężko jest znaleźć pracę, dom, opiekę. 

mÓJ PIERWSZY CENNY PRZEDmIOT
Lalka Ilonka, którą tata przywiózł z zagranicy i książka „Witaj Karolciu”.

mIASTO ZA 25 lAT
Życzę Tarnowowi samych dobrych rzeczy: wielu miejsc pracy, mądrych 

ludzi u  władzy i  zniknięcia lub magicznej metamorfozy skrzyżowania 

Lwowskiej i  Starodąbrowskiej, przy którym mieszkam i  którego ser-

cem całym nie lubię. Nie lubię przez nie przechodzić, nie lubię przez nie 

przejeżdżać i nie lubię go słuchać :) Ludzie w tym mieście są wspaniali i oby 

zawsze im się dobrze żyło. Co do mnie, to nie wiem gdzie będe za 25 lat.

mATYlDA bACZYŃSKA
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