DEKLARACJA WYBORCZA
SLD Lewica Razem, lista nr 6

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Tarnowa,
Jeden z młodych ludzi powiedział takie słowa:
„…po roku mieszkania w Krakowie i pobycie we Francji, zauważyłem jakie nasze miasteczko
jest piękne. Przez ostatnie lata tylko myślałem, żeby je opuścić, a teraz myślę co mógłbym
zrobić, żeby w nim zostać…”
Chcielibyśmy aby nikt w przyszłości nie miał takich dylematów, aby młodzi ludzie chętnie
wracali do Tarnowa, tutaj się osiedlali oraz zakładali rodziny. Dlatego przedstawiamy
Państwu deklarację wyborczą kandydata na Prezydenta Miasta Tarnowa oraz kandydatów do
Rady Miejskiej komitetu SLD Lewica Razem – lista nr 6. Jest to zbiór konkretnych
zobowiązań i priorytetów, z których lwia część pochodzi jeszcze z 2010 r. Dowodzi podjęcia
konieczności zmian w Tarnowie, skoro dobre i proste w realizacji pomysły nie zostały
zrealizowane przez dotychczas rządzących.
1. Miejsca Pracy – Tarnów Centrum Logistycznym Polski Południowej
- dogodne położenie Tarnowa i bliskość węzłów komunikacyjnych powoduje, iż
Tarnów i region tarnowski, mógłby spełniać rolę centrum logistycznego dla
przedsiębiorstw operujących w Polsce Południowej oraz transportu
multimodalnego i węzła przeładunkowego,
- wsparcie dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
- pozyskanie nowych terenów pod inwestycje.
2. Rozwój – współpraca w obszarze funkcjonalnym Tarnowa
-‐ stworzenie związku gmin i powiatów regionu tarnowskiego jako platformy
współpracy samorządów sąsiadujących z Tarnowem,
-‐ opracowanie wspólnej strategii rozwoju w ramach związku oraz projektów
inwestycyjnych,
-‐ połączenie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego z Tarnowską Agencją
Rozwoju Regionalnego w Tarnowie.
3. Drogi – Fundusz remontowy z przeznaczeniem na drogi osiedlowe
-‐ remont i wymiana płyty tarnowskiego Rynku,
-‐ specjalny Fundusz z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (remonty), minimum
20 mln zł rocznie, z czego 16 mln zł. w dyspozycji rad osiedli,
-‐ budowa asfaltowych ścieżek rowerowych.
4. Budownictwo Komunalne
-‐ budowa minimum dwóch bloków komunalnych w trakcie kadencji,
-‐ adaptacja miejskich lokali w ścisłym centrum Tarnowa na mieszkania i pracownie
dla młodych artystów.
5. Rady Osiedla
-‐ zniesienie progu wyborczego oraz aktywizacja rad osiedlowych na terenie całego
miasta.
-‐ fundusz remontu dróg i chodników osiedlowych oraz inwestycji miejskich – m.in.
1 mln zł w dyspozycji każdej rady osiedla,
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-‐

Stworzenie specjalnego funduszu sąsiedzkiego z przeznaczeniem na festyny
osiedlowe – 1 mln zł rocznie.
6. Budżet Obywatelski
-‐ przeznaczenie min. 6 mln zł rocznie na zadania realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego,
-‐ podział budżetu na zadania z określonych kategorii (szkoły, kultura i sport,
inwestycje miejskie i osiedlowe),
7. Edukacja
-‐ w trakcie kadencji 2014-2018 priorytetem będą żłobki, przedszkola i szkoły
podstawowe – sanitariaty, szatnie, kuchnie i świetlice w każdej publicznej
placówce będą na miarę XXI wieku,
-‐ żadna publiczna szkoła nie zostanie zlikwidowana,
-‐ wprowadzony zostanie system bezpłatnych dodatkowych zajęć w publicznych
przedszkolach.
-‐ Stworzenie w Tarnowie mini Centrum Kopernika (na wzór tego warszawskiego),
które mogłoby nazywać się „Centrum Szczepanika”.
8. Zdrowie
-‐ wprowadzenie bezpłatnych programów zdrowotnych dla mieszkańców Tarnowa:
badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych,
szczepień przeciwko pneumokokom dzieci, znieczulenia zewnątrzoponowego
porodu oraz rehabilitacji i aktywizacji ruchowej dla seniorów.
-‐ uruchomienie we współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim drugiego oddziału
ratunkowego w miejskim szpitalu (izby przyjęć).
-‐ rezygnacja z zamiaru komercjalizacji miejskiego szpitala im. E. Szczeklika.
9. Kultura
-‐ powołanie Tarnowskiego Klastera Kultury,
-‐ połączenie sił TCK i Wydziału Kultury w Tarnowskim Biurze Festiwalowym,
-‐ wsparcie młodzieży poprzez Tarnowską Akademię Teatralną.
10. Sport
-‐ żużel marką promocyjną Tarnowa,
-‐ powołanie Tarnowskiej Fundacji Sportu,
-‐ Rada Sportu i Rada Trenerów – koordynacja działań w obszarze sportu,
-‐ wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.

KONKRETNE PROPOZYCJE:
PO PIERWSZE EDUKACJA:
Centrum Szczepanika – czyli „Noc naukowców” każdego dnia! Na wzór Centrum
Kopernika w Warszawie. IQ Ring - czyli arena zmagań umysłów, gdzie walczy się fair play
na argumenty, nie na pięści. E-Galeria - ma dać możliwość interaktywnej prezentacji dzięki
pulpitom obok ekranów. Multicentrum – system edukacji dzieci. Wykrzyknik - to miejsce
wyładowań negatywnych emocji. Sala Kinoffa - czyli sala multimedialna umożliwiająca
projekcje filmów. A także: profesjonalne studio nagrań dla młodych talentów, centrum
doradztwa personalnego, dostęp do światowych baz danych, roczników statystycznych,
bibliotek cyfrowych i wydawnictw.
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Edukacja na najwyższym poziomie: Priorytetem każdej władzy, powinna być nowoczesna
edukacja na każdym poziomie jej przekazywania, począwszy od przedszkoli, a skończywszy
na szkołach wyższych. Tarnów powinien być centrum edukacyjnym Małopolski, drugim po
Krakowie ośrodkiem przekazywania wiedzy, miejscem gdzie prócz wykładania teorii, będą
kształtowane umiejętności, postawy obywatelskie, otwartość na świat i nowoczesne
technologie. Aby to osiągnąć potrzebujemy: dobrze zmotywowanych nauczycieli, pozytywnie
konkurujących ze sobą dyrektorów szkół oraz bazę oświatową na wysokim poziomie.
Zdrowa konkurencja wśród szkół – czyli wprowadzenie systemu promującego aktywne
placówki oświatowe, sytemu który przyznawałby środki tym szkołom w których prowadzone
są badania naukowe, wyjazdy studyjne i wymiany międzynarodowe, pozyskuje się środki
zewnętrzne lub osiąga wysokie wskaźniki „Edukacyjnej Wartości Dodanej – EWD”
Transparentny system motywacyjny dla nauczycieli – w oparciu o kryteria opracowane
przez nich samych, tak aby dodatek motywacyjny nie był nagrodą tylko za osiągnięcia, ale
również zachętą do dalszego udoskonalania się, w oparciu o jasne zasady jego przyznawania.
Promocja klas i szkół integracyjnych – dostosowanie tarnowskich placówek oświatowych
w tym w pierwszej kolejności najlepszych tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych – do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Tak by młody, zdolny człowiek nie był pozbawiony
możliwości wyboru szkoły poprzez fakt niepełnosprawności. Punkt ten zakłada również
odrębną klasyfikację w statystykach i ocenach szkół prowadzących zajęcia w klasach
integracyjnych. Obecna prezentacja danych statystycznych poniekąd negatywnie wpływa na
odbiór szkół integracyjnych, a przecież chodzi nam o ich promocję. Szkoły takie uczą przede
wszystkim tolerancji, otwartości i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.
Nowe polityka personalna w szkołach – w chwili obecnej w komisjach konkursowych na
stanowisko dyrektora placówki oświatowej zasiada trzech przedstawicieli UMT, dwóch Kuratorium Oświaty – co daje przewagę stronie administracyjnej. Chciałbym skończyć z
fikcją konkursową i zadeklarować wybór trzeciego przedstawiciela UMT – z grona osób
niezależnych, najlepiej przedstawicieli wyższych uczelni (ekonomicznej) który oceniałby
umiejętności zarządzania i przedsiębiorczość kandydata na dyrektora placówki oświatowej.
Wymiana międzynarodowa – szansą na nowe doświadczenia – promocja aktywności
mającej na celu prowadzenie wymiany międzynarodowej, w pierwszej kolejności pomiędzy
tarnowskimi placówkami oświatowymi, a ich odpowiednikami w miastach partnerskich
Tarnowa. Aby ta współpraca nabrała realnego charakteru. Wymiana nie tylko młodzieży, ale
również nauczycieli, którzy mogliby zdobywać nowe doświadczenia, doskonalić swoją bazę
dydaktyczną jak również uczyć się języków obcych.
POLITYKA MŁODZIEŻOWA:
To propozycja powołania stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Tarnowa ds.
Młodzieży. Zadaniem tej osoby będzie przygotowanie kompleksowej strategii młodzieżowej
dla miasta Tarnowa, której KONKRETNE PROPOZYCJE poniżej:
Stworzenie inkubatora młodzieżowych organizacji pozarządowych, czyli miejsca
w którym młodzi (bardzo często niepełnoletni) ludzie uzyskaliby niezbędną pomoc
w organizacji swoich przedsięwzięć, w zakładaniu stowarzyszeń, jak również pomoc
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w wymiarze organizacyjnym – dostęp do komputera, telefonu, faxu, serwera stron
internetowych. Inkubatora, w którym każdy nawet najbardziej szalony pomysł spotka się z
zainteresowaniem i uwagą, nie zaś typowym „nie da się”!
Stworzenie funduszu grantowego dla organizacji młodzieżowych oraz Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Tarnowie, tak by młodzi ludzie od początku uczyli się pisania wniosków
na konkretne przedsięwzięcia. Stały budżet i możliwość sięgania po środki miejskie, to
pierwszy krok do tego by zachęcić młodzieżowych radnych, aby Ci sięgali również po
fundusze zewnętrzne, a środki z miasta traktować jako wkład własny.
Stworzenie młodzieżowego portalu oraz grupy społecznościowej miasta Tarnowa, czyli
miejsca wymiany materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, myśli, pomysłów i
doświadczeń młodych ludzi. Portalu dla wszystkich młodzieżowych i nie tylko organizacji
pozarządowych, na którym miałaby miejsce koordynacja wszystkich działań promłodzieżowych.
Cykl szkoleń dla młodzieżowych liderów społeczności lokalnej. Żadne przedsięwzięcie nie
zostanie przeprowadzone z powodzeniem, jeżeli w jego zainicjowanie nie zaangażuje się
charyzmatyczny lider/liderka. Młodzi liderzy życia społecznego to szansa na budowę
społeczeństwa obywatelskiego oraz zaangażowanie młodych ludzi w idee zmiany.
Skoordynowanie działań w ramach programu „pomocna dłoń” – programu skierowanego
do młodzieży wykluczonej lub pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. To próba połączenia
sił organizacji trzeciego sektora, takich jak „U Siemachy”, świetlic parafialnych, klubów
sportowych, organizacji non-profit, czy pogotowia opiekuńczego i nadzoru
kuratorskiego. Tak by system –spełniał swoją funkcję, organizacje nie dublowały się
wzajemnie, a „młodzież miała zajęcie”.
POLITYKA SENIORALNA MIASTA TARNOWA
Jedno okienko dla seniora - wzorem „jednego okienka dla przedsiębiorców” – należy
stworzyć w Urzędzie Miasta Tarnowa podobny punkt obsługi seniora, czyli miejsce w którym
osoba starsza, w kontakcie z Urzędem – miałaby szansę „załatwić” wszystko w jednym
miejscu. Bez konieczności chodzenia po różnych wydziałach, zlokalizowanych w różnych
budynkach.
Centrum aktywnego seniora - to pomysł stworzenia w Tarnowie – centrum aktywności osób
starszych, wyspecjalizowanej jednostki – której zadaniem byłoby pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych, koordynowanie działań organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji
i edukacji seniorów. „Solidarność pokoleń” to hasło, wokół którego należałoby stworzyć
platformę wymiany doświadczeń pomiędzy osobami w różnym wieku. Seniorzy, często
niedoceniani przez młodych – mogliby być źródłem wiedzy na temat Tarnowa i jego historii.
Wspólne przedsięwzięcia – dodatkowo mogłyby ubogacić ofertę miasta skierowaną do
seniorów i sprawić, że ci będą czuli się potrzebni.
Portal „e-senior” - jednym z zamysłów „Centrum Aktywnego Seniora” jest również
edukacja cyfrowa osób starszych, obserwuję również rosnące zapotrzebowanie na tego typu
oferty oraz zainteresowanie seniorów Internetem. Powstanie podstrony (strony miejskiej) lub
osobnego portalu dla osób starszych – byłoby cenną platformą wymiany informacji.
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Osiedlowe kluby seniora - to program aktywizacji obywatelskiej osób starszych. Organizacji
osiedlowych klubów seniora w oparciu o siedziby Rad Osiedli. Czyli przystosowanie tych
miejsc na potrzeby osób starszych, odpowiednie doposażenie oraz dostarczenie codziennej
prasy. Miejsca sprzyjające do spotkań , wymiany poglądów jak również organizacji w oparciu
o organizacje non-profit – programu wycieczek integracyjnych, kulturowych, edukacyjnych.
TARNÓW OBYWATELSKI:
W tym miejscu wracamy do zasygnalizowanego przeze nas już pomysłu – zwiększania
kompetencji Radom Osiedli. Może się to jednak odbyć tylko wtedy, gdy Rady te będą miały
możliwość podejmowania decyzji – a co za tym idzie odpowiedni budżet! Dlatego
proponujemy podział środków przeznaczonych co roku na inwestycje drogowe w następujący
sposób:
Inwestycje „twarde” – czyli remonty głównych ciągów komunikacyjnych, skrzyżowań,
budowa rond czy dużych parkingów (parkingu podziemnego/wielopoziomowego) wreszcie
prawdziwych ścieżek rowerowych. Zadania te pozostałyby w gestii Urzędu Miasta
(i powołanej jednostki na wzór TZDM).
Inwestycje „miękkie” – czyli remonty dróg osiedlowych, ciągów komunikacyjnych
o znaczeniu mniej strategicznym, parkingów osiedlowych i chodników zostałyby przekazane
– Radom Osiedli, które najlepiej wiedzą, które drogi i w jakiej kolejności należy
modernizować czy przebudować.
Rezerwa na „zgłoszenia” – stworzenie specjalnej rezerwy na zadania pilne, które pojawią się
w trakcie roku i są istotne z punktu widzenia danego osiedla – a które w planie Rady Osiedla
nie zostały ujęte na dany rok.
Proponuję aby podział środków na zadania „twarde” i „miękkie” był w miarę potrzeb
równomierny, tak by inwestycje drogowe miały miejsce nie tylko na głównych ulicach, ale
także na osiedlach. Algorytm podziału środków dla Rad Osiedli powinien obejmować takie
wskaźniki jak:
- liczba mieszkańców

- powierzchnia osiedla

- gęstość sieci drogowej

Weekendowe remonty dróg – czyli w miarę możliwości prace drogowe realizowane
w systemie weekendowym, początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie przed godziną 6.00
w poniedziałek rano. Tak by maksymalnie zmniejszyć uciążliwość prowadzonych prac.
KOMUNIKACJA MIEJSKA: Dostępność, Punktualność, Komfort!
W tym miejscu chcielibyśmy zaproponować okolicznym gminom w ramach Aglomeracji
Tarnowskiej - Komunalny Związek Komunikacyjny – tak by poprawić dostępność Tarnowa
dla mieszkańców okolicznych gmin. Ponadto chcę dać priorytet komunikacji miejskiej – która
na całym świecie stanowi istotny element infrastruktury komunikacyjnej. Wśród pomysłów
w tym obszarze znajdują się:
Elektroniczny system informacji na przystankach – możliwość sprawdzania rozkładu
jazdy, zakup biletu przez sms oraz pojawienie się w Tarnowie automatów biletowych –
w pobliżu najbardziej obleganych przystanków, docelowo również w autobusach.
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Ograniczenie powierzchni reklamowej na autobusach – tak by reklamy te nie przesłaniały
widoku pasażerom, a także pojawiały się na autobusach w sposób zorganizowany i
estetyczny. Pojazdy bez względu na przewoźnika miałyby jednakową malaturę i oznakowanie
numerami bocznymi.
Poprawa jakości świadczonych usług – czyli zakup nowego taboru (sprawdzonego), częste
kontrole Zarządu Komunikacji Miejskiej zarówno punktualności jak również czystości i stanu
technicznego taboru. Oraz dostosowanie rozkładu jazdy do faktycznych potrzeb mieszkańców
w oparciu o badania potoków pasażerskich trzy a nie jak obecnie raz do roku, w miesiącach
takich jak wrzesień-październik, kwiecień, lipiec-sierpień.
BEZPIECZEŃSTWO:
Monitoring osiedlowy - czyli program wspierania poprzez użyczenia infrastruktury
teleinformatycznej osiedlowym systemom monitoringu. Niestety obecna baza lokalowa
Straży Miejskiej nie pozwala na poszerzenie monitoringu miejskiego. Zatem do czasu
stworzenia odpowiednich warunków chcę zaproponować spółdzielniom i wspólnotom
mieszkaniowym współpracę w montowaniu na każdym osiedlu kamer, które później mogłyby
wejść w system miejski. Do tego czasu funkcjonowałyby na zasadzie 48h rejestracji obrazu i
spełniały funkcje prewencyjne.
Kontynuacja łączonych pieszych patroli, to dobry sposób na poprawę bezpieczeństwa w
mieście, zatem pomysł ten należy kontynuować, a w miarę posiadanych środków również
powiększać liczbę wspólnych patroli. Dodatkowo w kwestie porządkowe powinny włączyć
się służby ochroniarskie, których patrole mogłyby w ramach systemu dobrej współpracy
alarmować o wszelkich przypadkach naruszenia porządku w mieście.
Prewencja, zapobieganie a nie leczenie! To skuteczna metoda walki z przestępczością.
Dlatego chciałbym zwiększyć ilość akcji i happeningów mających na celu edukację
obywatelską mieszkańców Tarnowa. Tak by każdy z nas był również strażnikiem w swoim
mieście. Byśmy nie bali się wykonać telefonu na policję czy straż miejską w sytuacji
zagrożenia, a młodzież w szkołach od najmłodszych lat była wyczulona na niebezpieczne
sytuacje i wiedziała gdzie udać się z określonym problemem.
SPORT:
Sport w „I lidze” - Tarnów to miasto o bogatych tradycjach sportowych, które posiada
ogromny potencjał w wielu dziedzinach sportowych. Historia tarnowskich klubów
sportowych takich jak Unia Tarnów, Tarnovia, Tamel, Iskra, Metal czy Błękitni to ogromne
bogactwo, które na stałe wpisało się w historię Tarnowa. Dlatego nasze miasto stać na to by
mieć drużynę piłkarską w I lidze, wszak jest to sport określany mianem sportu narodowego!
Niemniej jednak w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia, priorytetami powinno być:
Powołanie Tarnowskiej Fundacji Sportu – jako organizacji wyspecjalizowanej w
pozyskiwaniu funduszy na rozwój dyscyplin sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem
sportu dzieci i młodzieży oraz poszukiwaniu młodych talentów. Stworzenie pozytywnego
lobbingu na rzecz tarnowskiego sportu w oparciu o TFS – umożliwiłoby współpracę w
zakresie koordynacji działań dotyczących awansów drużyn do wyższych klas
rozgrywkowych. Pozyskane w ten sposób środki od firm i partnerów zewnętrznych kierować
na konkretne dyscypliny.
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Rada Trenerów – czyli jeden z organów powstałej Fundacji Sportu, skupiający wybitnych
trenerów różnych dyscyplin, jako ciało doradcze Fundacji i Prezydenta Miasta. Celem
powstania takiego społecznego gremium byłoby propagowanie i rozwój tarnowskiego sportu
w sposób zrównoważony i skoordynowałoby to działania w dziedzinie sportu, tak by były one
bardziej efektywne.
Mistrzowie sportu w Tarnowie - czyli promocja wielu dyscyplin sportowych, poszukiwanie
młodych talentów – właśnie poprzez zapraszanie mistrzów danej dyscypliny. Tak jak było to
m.in. z Dariuszem Michalczewskim – jako promotorem boksu! W ten sposób wielu młodych
ludzi można zarazić pasją sportową, a co za tym idzie, stworzyć im alternatywę spędzania
wolnego czasu.
Mini olimpiada dzieci i młodzieży w ramach Dni Tarnowa – to pomysł na zorganizowanie
w samym centrum Tarnowa (np. obiekty Tarnovii i TOSiRu) czerwcowych zawodów dzieci i
młodzieży w różnych dyscyplinach sportu. Jako sposób na promocję aktywnego spędzania
wolnego czasu, pozytywną rywalizację szkół i drużyn młodzieżowych. Poczynając od
zawodów gier zespołowych na indywidualnych kończąc.
Wychowanie przez sport – czyli promocja klas sportowych w tarnowskich szkołach oraz
możliwie jak największe wsparcie dla organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych
w salach gimnastycznych placówek oświatowych. Warto również zacieśniać współpracę
w ramach Rady Trenerów z nauczycielami wychowania fizycznego i przedstawicielami
klubów sportowych , której celem byłoby wyszukiwanie wybitnie uzdolnionej młodzieży.
KULTURA:
Tarnowski Klaster Kultury – czyli sieć wzajemnych powiązań wszystkich działających w
regionie instytucji kulturalnych, mecenasów kultury, jak również szkół ponadgimnazjalnych
mających w swej ofercie klasy o profilach związanych z szeroko pojętą kulturą, grup
teatralnych, muzycznych, artystycznych – zarówno tych formalnych i nieformalnych. Do
projektu zaangażować również wyższe szkoły artystyczne, tarnowskich twórców i krytyków,
zarówno tych mieszkających na stałe, jak również tych, którzy sławę zdobywają poza
granicami miasta. Efektem działalności Klastera mogłoby być powołanie:
Tarnowskiego Biura Festiwalowego – jako centrum odpowiedzialnego za koordynację prac
przy organizacji największych i najważniejszych imprezy kulturalnych w mieście i regionie.
Biura które byłoby swoistym panelem współpracy pomiędzy instytucjami kultury, które mają
różne organy założycielskie (miejskie, powiatowe, wojewódzkie, prywatne).
Ponadgimnazjalna Szkoła Technik Teatralnych – czyli klasa, bądź klasy w jednej lub w
kilku placówkach oświatowych, które kształciłyby rzemieślników – zawodów nierozerwalnie
związanych z teatrem czy filmem. Mam tu na myśli dekoratorów, krawców,
charakteryzatorów, stolarzy etc.
Tarnowska Akademia Teatralna – czyli fachowa pomoc młodym adeptom sztuki
aktorskiej, w przygotowaniach do egzaminów wstępnych do szkół teatralnych i filmowych.
Cykl szkoleń organizowanych przez Pałac Młodzieży we współpracy z pedagogami
wykładającymi, bądź byłymi pracownikami PWST w Krakowie, tudzież znanymi aktorami.
(oferta przygotowana, możliwość realizacji już w 2011 roku)
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