
Dzień babiego lata

Atrakcje dla mieszkańców w każdym wieku będą czekać podczas sobotniego (25.09) „Dnia Babiego 
Lata”. W planach są m.in. darmowe jedzenie, ognisko, wspólne śpiewanie i warsztaty koralowe. 
Impreza rozpocznie się o godzinie 14 na tarnowskich Błoniach przy Parku Strzeleckim.

Dla głodnych wrażeń przygotowane zostaną o godzinie 15 bezpłatne kiełbaski, bigos z kuchni polowej
oraz herbata tarninówka! To będzie także okazja do wspólnego śpiewania przy ognisku i oglądania 
występów artystycznych. Wystąpią m.in. Studio Tańca Honorata, zespół „Ryszard i Waldemar” oraz 
grupa taneczna seniorów.

Na najmłodszych będzie czekać Kreatywny Tarnów wraz z PoKlockami, czyli dużymi, piankowymi 
klockami. Poprzednie wydarzenia na placu Kazimierza i Zakątku Spycimira pokazały, że zabawy 
skradły serce najmłodszych.

Fani robótek ręcznych i biżuterii z pewnością ucieszą się na warsztaty koralowe, czyli tworzenie 
własnego naszyjnika z tarniny. Będą też warsztaty eko, czyli tworzenia ozdób z włóczki, i sadzenia 
„TORFOWEGO MIKRO OGRÓDKA”. W planach są także pokazy sprzętu komunalnego i strażackiego, 
znakowanie rowerów, pokazy i zabawy w wykonaniu seniorów oraz stoisko medyczne. Dla 
poszukujących swojego pupila, będzie przygotowane stoisko tarnowskiego Azylu dla Psów i Kotów.

„Babie lato” to idealna okazja po podsumowania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu. Wręczone zostaną także nagrody dla mieszkańców w ramach Rowerowej Stolicy Polski. 
Kibiców ucieszy na pewno prezentacja żużlowców, a ci uzdolnieni sportowo będą mieli okazję do 
zagrania w koszykówkę. Znajdzie się także miejsce na pokazy kung-fu. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne zaprezentuje się natomiast z atrakcjami na czterech kółkach (MPK- BIBLIOBUS 
i wystawą „ 90 lat komunikacji miejskiej w  Tarnowie”) oraz Plenerowym Punktem Szczepień 
w dwóch autobusach!

Będzie też mobilny punkt spisowy. Przypominamy, że Narodowy Spis Powszechny jest obowiązkowy, 
warto więc poświęcić chwilę i wypełnić formularz wraz z rachmistrzem.

Całej imprezie towarzyszyć będzie wystawa plenerowa „uśmiech świata” autorki Elżbiety Dzikowskiej,
która zawiśnie na ogrodzeniu Parku Strzeleckiego.

Informujemy, że w razie niepogody, wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

Organizatorami są: Urząd Miasta Tarnowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wydarzeniu partnerują:  Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności 
Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, Straż Miejska, ZPS, MCM, Ochotnicza Straż Pożarna Tarnów – 
Rzędzin, Tarnowska Rada Seniorów, Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej, Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Zielona Przystań”, Tarnowski Azyl dla Psów i Kotów, Pałac Młodzieży, Unia 
Tarnów ŻSSA, TOSiR i ZDiK.


