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SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  RRoozzwwoojjuu  PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii  ii IInniiccjjaattyyww  LLookkaallnnyycchh  
RRuucchh  SSppoołłeecczznnoo  --SSaammoorrzząąddoowwyy  „„NNaasszzaa  MMeettrrooppoolliiaa””  

TToowwaarrzzyyssttwwoo  IInniiccjjaattyyww  SSppoołłeecczznnyycchh  „„NNoowwyy  ŚŚwwiiaatt””

uprzejmie informują, iż rozpoczynają realizację projektu pt.:

„„TTwwoorrzzeenniiee  ssiieeccii  ppoorroozzuummiieeńń  oorrggaanniizzaaccjjii  

ppoozzaarrzząąddoowwyycchh  oo cchhaarraakktteerrzzee  hhoorryyzzoonnttaallnnyymm

ii tteerryyttoorriiaallnnyymm  nnaa tteerreenniiee  33  wwoojjeewwóóddzzttww::  

lluubbeellsskkiieeggoo,,  mmaałłooppoollsskkiieeggoo  ii mmaazzoowwiieecckkiieeggoo””

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2.

Projekt skierowany jest do lliiddeerróóww  ii ddzziiaałłaacczzyy  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzząąddoowwyycchh  
ii ssttoowwaarrzzyysszzeeńń na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwach:

mazowieckim, lubelskim i małopolskim.

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Projektu w Krakowie, os. Krakowiaków 4/29
tel/ fax: (012) 425 05 19, 0501 262 849, 0507 026 423

Strona projektu: www.kapital-ludzki.eu

Realizatorzy projektu:
„„TTwwoorrzzeenniiee  ssiieeccii  ppoorroozzuummiieeńń  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzząąddoowwyycchh  oo cchhaarraakktteerrzzee  hhoorryyzzoonnttaallnnyymm  ii tteerryyttoorriiaall--
nnyymm  nnaa tteerreenniiee  33  wwoojjeewwóóddzzttww::  lluubbeellsskkiieeggoo,,  mmaałłooppoollsskkiieeggoo  ii mmaazzoowwiieecckkiieeggoo””  współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prioryte-
tu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2

Projekt współfinalizowany 
przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE 0218871/00/PAPAN

Wiersze Zbigniewa Herberta
wypełniły kolejny już Wieczór
Poezji zorganizowany w Pałacu
pod Dębami w Zalasowej. Za-
interesowanie spotkaniem
przerosło najśmielsze oczeki-
wania organizatorów. Uczest-
niczyło w nim bowiem ponad
dwieście osób.

Wieczór utrzymany był
w konwencji teatralnej, dlatego
poza poezją, pomysłodawcy
spotkania starali się dotrzeć
do odbiorców poprzez sceno-
grafię, pokazy multimedialne,
grę świateł i aranżacje mu-
zyczne utworów Herberta.

– W twórczości tak nietuzin-
kowego artysty odnaleźć
można wiele reminescencji z
życia każdego z nas. Myśli za-
warte w poezji Herberta są po-
nadczasowe i uniwersalne –
mówi Irena Niedzielko, reżyser
spektaklu, który mieli okazję
zobaczyć dodatkowo także
miejscowi gimnazjaliści.

Gościem specjalnym „Wie-
czoru” był Jacek Kucaba, autor
rzeźby Zbigniewa Herberta,
stojącej na ulicy Wałowej w
Tarnowie.

Było to już czwarte tego typu
spotkanie zorganizowane
przez miejscowy Klub Miłośni-
ków Poezji, którym kieruje Ka-
tarzyna Mróz.

PawełChwał

Zalasowa

Uczniowie tarnowskich szkół
dostali wczoraj do swoich rąk
specjalną gazetę, poświęconą
w całości historii, kulturze
i tragicznym losom tarnow-
skich Żydów.

Po ludności, która przed
wojną stanowiła niemal po-
łowę mieszkańców Tarnowa,
pozostało dzisiaj niewiele śla-
dów. Kirkut, bima, hebrajskie
napisy na ścianach niektórych
budynków, ulice noszące naz-
wy wybitnych tarnowian ży-
dowskiego pochodzenia. To
dziś już ostanie, najbardziej wi-
doczne, oznaki obecności Ży-
dów w mieście, w którym kul-
tura polska i żydowska natural-
nie się przenikały i uzupełniały.
Coraz mniej żyje też osób, które
były świadkami tragedii ży-
dowskich sąsiadów.

– Młodzi ludzie często nie
zdają sobie sprawy z tego, że
związki Tarnowa z kulturą
i tradycją żydowską są bardzo
mocne – mówi Józef Parys,
nauczyciel historii w Zespole
Szkół Ekonomiczno-Gastrono-
micznych. Wspólnie z grupą
uczniów z kilku tarnowskich
szkół średnich oraz history-
kami przygotował gazetę „pa-
mięci spotkania różnych kul-
tur, języków, tradycji, religii,
które pokojowo współistniejąc

stworzyło niezwykłe wielokul-
turowe dziedzictwo”. Wydru-
kowano 800 egzemplarzy
ośmiostronicowego wydawni-
ctwa, którego szata graficzna
przypomina przedwojenne
publikacje. Wczoraj rozdawano
je w tarnowskich szkołach.

– Nie wiedziałam, że blok,
w którym mieszkam, znajdo-
wał się kiedyś na terenie ży-
dowskiego getta – przyznała
17-letnia Monika, przyglądając
się jednej z archiwalnych map,

umieszczonych w gazetce.
Sporo jest w niej także zdjęć
przedwojennego Tarnowa.

Wypełniają ją nie tylko arty-
kuły stricte historyczne, ale
również bardzo osobiste rela-
cje licealistów, z których część
uczestniczy w projekcie „Przy-
wróćmy pamięć”. Młodzi lu-
dzie odwiedzają m.in. miejsca
zagłady Żydów i liczne w na-
szym regionie cmentarze ży-
dowskie. Opiekują się także
wytypowanymi nagrobkami.

Ośmiostronicowa gazetka, którą wczoraj rozdawano
w tarnowskich szkołach, zaciekawiła niejednego ucznia

Wystarczyła jedna nocna prze-
chadzka, by 15-latek z Woli
Rzędzińskiej sześć razy złamał
prawo i wrócił do domu bogat-
szy o sprzęt wart ponad dwa ty-
siące złotych. O jego przysz-
łości zdecyduje teraz sąd dla
nieletnich.

Chłopak zwierzył się ponoć
policjantom, że jednej z grud-
niowych nocy długo nie mógł
zasnąć i wpadł na pomysł spa-
ceru.Zdomuwymknąłsięprzez
okno. Ale to nie kontemplowa-
nie rozgwieżdżonego nieba
inocnejciszybyłocelemnocnej
eskapady.Szybkozwróciłuwagę
nauchylonygarażnacudzejpo-
sesji. Wszedł do
środka i ze stojącego tam forda
zabrał radioodtwarzacz i pro-
stownik. Kilkaset metrów dalej
włamał się do citroena i miał
wrękukolejneradio.Identyczny
sprzęt skradł z volkswagena za-
parkowanego na prywatnej po-
sesji. Na tym nie koniec.
Wkrótce natknął się na stojące
przy drodze otwarte iveco,
z którego wymontował CB-ra-
dio. W kolejnym garażu zaopa-
trzył się w skrzynię z narzę-
dziami i opalarkę elektryczną.
A w drodze powrotnej do domu
porysował karoserię napotka-
nego opla i zabrał jedną z jego
tablic rejestracyjnych.

Łupów nie zdążył spienię-
żyć, bo zatrzymali go poli-
cjanci. Chłopak nie przyznaje
się tylko do uszkodzenia opla.

Andrzej Skórka

WolaRzędzińska

Złodziejski
spacerek

Do omawianych wierszy nawiązywała m.in. scenografia
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Wieczornespotkanie

zpoezjąHerberta

Możeszpomóc
bezdomnym!

Wigilię dla bezdomnych
i opuszczonych chcą zorgani-
zować również w tym roku wo-
lontariusze skupieni wokół Pa-
łacu Młodzieży w Tarnowie.
Akcja, która ma już dziewięcio-
letnią tradycję, tym razem na-
potkała na duże trudności fi-
nansowe. Pomysłodawcy nie
załamują się jednak, licząc nie
tylko na wsparcie samorządów
szkolnych, ale także mieszkań-
ców miasta i regionu.

Co roku, przed świętami,
w tej specyficznej wigilii ucze-
stniczy około 160 bezdomnych
i samotnych. Mogą oni nie
tylko skosztować tradycyjnych
bożonarodzeniowych potraw,
ale także poczuć ciepło rodzin-
nej atmosfery i otrzymać pacz-
ki żywnościowe, które są dla
nich niejednokrotnie jedynym
prowiantem na święta.

Szczegóły dotyczące wspar-
cia akcji „Śpieszmy się kochać
bliźnich” można uzyskać pod
nr tel. 0 605 282 697, bądź przez
e-maila (sto2@vp.pl). Wigilia
planowana jest 22 grudnia
w OHP. (pach)

Dziśreporterdyżurny
PiotrKopaczekawgodz.11-12
telefon0-146319417; e-mail: tarnow@gk.pl

Tarnowski Centermed się roz-
budowuje. Została urucho-
miona nowa przychodnia, w
której można uzyskać kom-
pleksowe porady dotyczące
dermatologii, dietetyki oraz
kosmetyki pielęgnacyjnej. To
pierwsza tego typu placówka
w mieście, która oferuje tak
szeroką ofertę w dziedzinie
estetyki skórnej.

– Leczymy niemal wszystkie
choroby skóry, które dotykają
ludzi w różnym wieku – mówi
lek. Arkadiusz Dołba. – W na-
szej ofercie mamy także sze-
roką paletę zabiegów dermato-
chirurgicznych, jak choćby
krioterapię elektroterapię, la-
seroterapię, a także badania
dermatoskopowe, w których
diagnozujemy rozmaite stany
przewlekłe oraz nowotwory.

Obok oferty leczniczej, nowa
przychodnia Centermedu pro-
ponuje także wiele zabiegów
estetycznych. Dotyczą one
głównie likwidacji zmarszczek,
modelowania twarzy czy syl-

wetki, nawilżanie cery, czy wy-
pełnianie konturów oraz obję-
tości ust. Z kolei w gabinecie
pielęgnacyjnym można uzy-
skać porady dotyczące utrzy-
mania urody twarzy, szyi i de-
koltu.

Trzecim aspektem działal-
ności nowej lecznicy jest gabi-
net dietetyczny. Prowadzone
w nim będzie leczenie otyłości
i redukcja nadwagi, profilak-
tyka w kierunku zapobiegania
cukrzycy, chorobom przewodu
pokarmowego i układu krąże-
nia. Nadto będzie można uzy-
skać kompleksową pomoc w
wyjściu z nieskutecznych diet,
które odbijają się niekorzystnie
na zdrowiu i przyjmują tak
zwany efekt jo-jo. Nie zabrak-
nie także porad dotyczących
zdrowego trybu życia i odży-
wiania.

Centermed Estetica jest już
szóstą przychodnią tej firmy
w Tarnowie. W tej chwili w
nowo uruchomionej lecznicy
pracuje czworo lekarzy specja-
listów.

Placówka mieści się przy ul.
Skargi 29a.

Nowaprzychodnia
ŁukaszWinczura

Tarnów

bTarnowscy
uczniowiepoznają
żydowskieślady

bOdwiedzają
kirkuty imiejsca
zagłady

PawełChwał

Wielokulturowe
dziedzictwo


