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Szanowni Państwo!

Jak co roku, przygotowaliśmy krótki raport z naszej dzia-
łalności zawierający dane o mieście od jesieni 2013 do jesie-
ni bieżącego roku. Jego celem jest zwięzłe podsumowanie 
tego, co w Tarnowie zdarzyło się w tym czasie. W syntetycz-
nej formie przedstawiliśmy najważniejsze przedsięwzięcia. 

Ten raport jest jednak wyjątkowy, kończy się bowiem 
kadencja, a przed nami wybory samorządowe.

Biorąc to pod uwagę, w  imieniu swoim oraz kierow-
nictwa miasta, chciałem serdecznie podziękować Państwu 
- mieszkańcom Tarnowa, za ostatnie cztery lata. Nie był to 
łatwy okres, ale myślę, że spożytkowaliśmy go dobrze. 

Miasto rozwinęło się, co pokazują obiektywne wskaźniki, eksperckie opinie, staty-
styki oraz podsumowania. Ale najważniejsze, że podobne, bardzo pozytywne sygnały 
płyną od Państwa. To zawsze był, jest i będzie impuls do działania. Dziękujemy za to, 
mając świadomość, że nie wszystko udało się zrealizować i być może niektóre z  przed-
sięwzięć można było przeprowadzić nieco inaczej. To dla nas cenna nauka. Dziękuje-
my też za wyrozumiałość i cierpliwość, które wykazaliście Państwo w obliczu podej-
mowanych przez nas działań, często uciążliwych - jak budowy i remonty dróg, moder-
nizacje - ale przecież zupełnie niezbędnych i wydatnie podnoszących komfort życia. 

Chcę podziękować również wszystkim, z którymi na co dzień współpracowali-
śmy: pracownikom magistratu, radnym miejskim, radnym wojewódzkim, władzom 
sąsiednich gmin, powiatu, województwa, parlamentarzystom ziemi tarnowskiej. Płyn-
na współpraca była niezbędnym warunkiem rozwoju Tarnowa. 

Życzę Państwu, by w kolejnych latach Tarnów rozwijał się w równie szybkim tem-
pie, a Państwu żyło się dostatnio i wygodnie.

Zachęcam do lektury.

zastępca prezydenta Tarnowa
Henryk Słomka-Narożański
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Parkuj i Jedź (P&R)

Uczestniczymy w budowie systemu integracji transportu kolejowego z transportem zbio-
rowym i prywatnym. Projekt realizują Targowiska Miejskie. 

System składa się z dwóch części. Pierwszy to budowa parkingu wielopoziomowego po 
południowej stronie dworca PKP z przebudową ulic: Monopolowej, Do Huty, Grunwaldzkiej. 
Druga część to karta aglomeracyjna, która pozwoli wykorzystać kartę miejską do przejazdów 
komunikacją publiczną w Tarnowie, Bochni, Krakowie, a także z P&R.

P&R realizowany jest w ramach Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego działanie 4.2. 
Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze 
regionu. 

Fakty
 � Powstanie czynny całą dobę węzeł przesiadkowy z 340 miejscami postojowymi dla 
samochodów na parkingu wielopoziomowym oraz 10 miejscami dla motocykli i 30 
dla rowerów na parkingu odkrytym. 

 � Zakończenie realizacji zaplanowano na rok 2015.
 � Planowana wartość całkowita projektu to bez mała 22,8 mln zł, wysokość dofinan-
sowania ponad 15,2 mln zł. Wkład Gminy Miasta Tarnowa w realizację zadania to 
ponad 747 tys. zł.
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Burek Modernizacją Roku 2013

Targowiska Miejskie zostały finalistą konkursu Modernizacja Roku 2013 za moderniza-
cję placu targowego „Burek”. 

Konkurs organizują Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego 
oraz Targi Pomorskie sp. z o.o. Patronują mu m.in.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Peł-
nomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Związek 
Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich. 

Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 900 realizacji z całej Polski. Do ścisłego finału 
zakwalifikowano 60 najlepszych.

Modernizacja Burku została doceniona w kategorii „obiekty handlowe”. Targowiska otrzy-
mały specjalny adres okolicznościowy i statuetkę.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28 sierpnia 2014 r. na Zamku Królewskim w War-
szawie. Odczytany został list Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, a  słowa uznania 
wszystkim finalistom w  imieniu Prezydenta przekazał Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP. 


