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Tarnobrzeg, chociaż aura po-
skąpiła zimowej szaty, w świą-
tecznej scenerii prezentuje się  -  
czego sygnały otrzymujemy od 
mieszkańców miasta - bardzo 
ładnie. Wielu nie tylko podziwia 
bożonarodzeniowe dekoracje, 
ale także robi sobie przy nich 
zdjęcia. Stąd pomysł Prezyden-
ta na zaproszenie mieszkań-
ców do zabawy, tym bardziej, 
że świąteczne dni warto wyko-
rzystać nie tylko na rodzinne 
spotkania przy stole, ale też 
na spacery. Nadsyłajcie do nas 
swoje zdjęcia przy miejskich de-
koracjach. Każde opublikujemy 
na miejskiej stronie internetowej i Facebooku. Autorów dziesięciu zdjęć, wyłonio-
nych drogą losowania, Prezydent Miasta nagrodzi pięknym miejskim kalendarzem 
na 2016 rok.

Na zdjęcia czekamy do 15 stycznia. Można je wysyłać na adres: kultura@um.tarno-
brzeg.pl. Szczegóły konkursu na stronie www.tarnobrzeg.pl 

Wykorzystując dofinansowania unijne 
będziemy dążyć do budowy drogi obwo-
dowej Tarnobrzega – dodatkowego kory-
tarza transportowego odciążającego we-
wnętrzny układ ulic w mieście. Chcemy też 
modernizować drogi wojewódzkie nr  871 
oraz 758, przebudować ulice: Zakładową, 
Strefową, Chemiczną, Chmielowską i Siar-

kopolową, ul. Błonie, Leśną, Kruczą i Jaśmi-
nową, boczne od ul. Dąbrówki – Jaworową 
i Modrzewiową. Zmodernizowane zostaną 
także drogi w  układzie ul. Piaskowa – ul. 
Czerwonego Krzyża. Przebudowane zosta-
ną: ul. Zwierzyniecka na odcinku od ronda 
z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. Wielkiego do 
lasu, ul. Zamkowa od skrzyżowania z  ul. 
Sienkiewicza do ul. Ocickiej (984 tys. 368 
zł). Nadal będziemy prowadzić inwestycje 
wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowy-
mi na kwotę 200 tys. zł.

Będziemy sięgać po dofinansowanie 
z funduszy Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, w  ramach Programu Rozwoju Regio-
nalnej Infrastruktury Sportowej, na rozbu-
dowę krytego basenu o nową pływalnię.  

Koszt rozbudowy basenu oszacowano na 
kwotę ok. 5 mln zł. 

Opracowujemy dokumentację na prze-
budowę części budynku Tarnobrzeskie-
go Domu Kultury pochodzącej z  lat 70. 
wraz z wyposażeniem. Zakupiony zosta-
nie nowoczesny sprzęt audiowizualny, 
oświetlenie i  nagłośnienie, instrumenty 

do pracowni muzycznej itd. Kompleksowy 
remont TDK i  doposażenie budynku są 
planowane do realizacji w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-20. 
Wartość zadania to 8 mln zł.

W  trakcie tworzenia są dokumenty 
na rozbudowę ul. Mickiewicza i  ul. Orląt 
Lwowskich oraz przebudowę ul. Koper-
nika, od skrzyżowania z  ul. Sikorskiego 
do skrzyżowania z  ul. Dworcową. Przy-
gotowujemy przebudowę ciągu pieszo 
– rowerowego wzdłuż skarpy wiślanej: 
od skrzyżowania z  ulicami Waryńskiego 
– Wiślna do skrzyżowania z  ul. 1 Maja, 
z budową ciągu pieszo – rowerowego do 
Wisłostrady. Wykonamy także dokumen-

tację na zabezpieczenie skarpy w Miecho-
cinie, projekt zagospodarowania Nadola 
i rozbudowy budynku socjalnego przy ul. 
Zamkowej. Opracujemy dokumenty na 
przebudowę ul. Jesień, ul. Dąbrowy w ob-
rębie skrzyżowania z ul. Sielecką i moder-
nizację drogi od Urzędu Miasta do ul. Tar-
gowej wraz terenem między blokami ul. 
Mickiewicza 1, 5 i 5a.

W planie budżetu na rok przyszły zapisa-
liśmy budowę placów zabaw nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim i na osiedlu Mokrzyszów, do-
posażenie w urządzenia dla osób niepełno-
sprawnych dwóch placów zabaw (nad Jezio-
rem Tarnobrzeskim i za Szkołą Podstawową 
nr 4) oraz dwóch siłowni (przy ul. Kopernika 
i Prusa). Nad jeziorem powstanie także pole 
namiotowe i miejsca kamperowe, a w parku 
osiedlowym na Sobowie – alejki. 

300 tys. zł zostało przeznaczone na za-
kup średniego samochodu pożarniczego 
dla OSP w os. Sobów. Chcemy też posze-
rzać działalność Domu Dziennego Pobytu 
poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakre-
su świadczonych usług.

W związku z nową perspektywą unijną, 
przygotowujemy projekty na dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego prac związanych w  dużej 
mierze z  oświatą. Znajduje się tam m.in. 
przebudowa infrastruktury dydaktycznej 
Przedszkola nr 7 i  Przedszkola nr 15, Ze-
społu Szkół im. Ks. St. Staszica oraz ZSP 
nr 3, Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
oraz budynku internatu. Poprawie mają 
ulec warunki edukacji ogólnokształcącej 
poprzez przebudowę obiektów dydaktycz-
nych Gimnazjum nr 1 i 2 czy też moderniza-
cję energetyczną budynków użyteczności 
publicznej. Trwają też prace nad „Innowa-
cyjnym T@rnobrzegiem” – zintegrowanym 
systemem zarządzania miastem i oświatą.

Takie są nasze główne plany na przy-
szły rok. Wyhamowaliśmy z zadłużaniem 
miasta, efektem czego cięcia w  wielu 
dziedzinach, ale inaczej się nie da. Nie 
zaniechamy tego, co ważne: profilaktyki 
zdrowotnej mieszkańców Tarnobrzega 
oraz starań o pozyskanie jak największej 
liczby inwestorów, którzy nie tylko zasilą 
kabzę gminnego budżetu, ale będą też da-
wali miejsca pracy naszym mieszkańcom.

Realizacji wszystkich tych planów sobie 
i Państwu życzymy.

Prezydent Grzegorz Kiełb

Co przed nami? 
Nowy Rok już tuż. Jakie mamy plany na 2016 r.? 
Zapraszamy do lektury.

GARBATY TOR PRZESZKÓD
W l. 2016-17 obok szkoły podstawowej na osiedlu Serbinów powstanie pumptrack. 

To specjalnie zaprojektowany tor przeszkód, składający się z  garbów, zakrętów 
profilowanych oraz małych „hopek”, ułożonych w  takiej kolejności, by możliwe 
było rozpędzanie się i  utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. 
Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszko-
dom (garbom), na których użytkownik wykonując intuicyjne ruchy góra-dół (tzw. 
pompowanie) porusza się w wybranym kierunku, wykorzystując siłę ciężkości i siłę 
odśrodkową. Jazda na pumptracku wpisuje się w nurt sportów popularnych wśród 
młodzieży: uprawianie go nie wymaga monotonnych treningów i jest ciągłą zabawą.

JEZIORO TARNOBRZESKIE
Opracowaliśmy projekt na budowę infrastruktury umożliwiającej nadanie zde-

gradowanym terenom po przemyśle siarkowym nowych funkcji turystycznych, 
rekreacyjnych i gospodarczych. Projekt zagospodarowania terenów wokół jeziora 
obejmuje m.in.: budowę dróg (ul. Opaskowej I  i Opaskowej IV, ul. Żeglarskiej), 
ciągów rowerowo-pieszych, oświetlenia, parkingów, sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej wzdłuż ul. Opaskowej I, Opaskowej IV oraz ul. Żeglarskiej.

Zadanie to zakłada także zagospodarowanie przestrzeni publicznej m.in. po-
przez budowę toalet oraz pawilonów sanitarnych, boisk sportowych, punktów 
gastronomicznych, domków letniskowych, pomostów, kei, slipów, falochronu, 
wież dla ratowników, campingu, pola namiotowego i karawaningowego wraz 
z  pawilonami sanitarnymi oraz zagospodarowanie powierzchni pod łowiska 
wędkarskie.

Przewidywany czas realizacji to lata 2016-18, wartość projektu to 27 mln zł, 
a dofinansowanie UE to 22,95 mln zł.

mAmY DwIE fIRmY!
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wkrótce na tarnobrzeskiej mapie 

inwestorów pojawią się dwie firmy.
16 grudnia zarząd ARP S.A. wydał dwa nowe zezwolenia na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
dla podstrefy Tarnobrzeg. Otrzymały je firmy: Schollglas Polska Sp. z o.o. oraz 
Domdeco Sp. z o.o.

Fot. B. Myśliwiec
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Tarnobrzeska Rada Seniorów będzie 
pełnić role doradcze oraz konsultacyjne 
dla władz miejskich w  sprawach doty-
czących osób starszych. Jej zadania to: 
monitorowanie potrzeb osób starszych, 
inicjowanie działań mających na celu 
upowszechnianie współpracy miasta ze 
środowiskiem osób starszych, dążenie do 
odtwarzania i umacniania międzypokole-
niowych więzi społecznych, zapobieganie 
i przełamywanie marginalizacji seniorów, 
wspieranie aktywności oraz profilaktyka 
i promocja zdrowia osób starszych.

– Chcemy, aby Rada Seniorów, oprócz 
aktywizowania swojego środowiska miała 
znaczący głos w całym Tarnobrzegu. Liczę 
na to, że korzystając  ze swojego doświad-
czenia zawodowego i  prywatnego, radni 
seniorzy będą nam służyli swoją radą, kon-
sultacjami, pomocą – mówił prezydent 
Tarnobrzega Grzegorz Kiełb.

Prezydent przewodniczył pierwszemu 
posiedzeniu Rady do czasu wyboru prze-
wodniczącego Rady, którym w drodze gło-
sowania został Wiesław Lichota. Funkcję se-
kretarza powierzono Aleksandrze Golonce.

Skład rady w kadencji 2015-19:
HENRYK  WSZOŁA. Emerytowany technik mechanik. 

Jako uczestnik Domu Dziennego Pobytu pracuje zarówno 
na rzecz obiektu, jak również jego pensjonariuszy, wy-
konując naprawy drobnego sprzętu. Cieszy się wielkim 
zaufaniem. Niesie pomoc osobom z dysfunkcją wzroku, 
pełniąc rolę przewodnika w Tarnobrzegu oraz podczas 
wycieczek i wyjazdów. Wszystkie jego działania są bez-
interesowne.

MARIA OKULSKA. Emerytowana nauczycielka. Bar-
dzo aktywnie uczestniczy w życiu Domu Dziennego 
Pobytu w Tarnobrzegu. Prowadzi kronikę, urządziła 
bibliotekę. Ponadto działa na rzecz Polskiego Związku 
Niewidomych oraz parafii p.w. MBNP w  Tarnobrze-
gu, gdzie przez kilka lat w zespole przygotowywała   
szczegółowy program roku, realizowany przez parafię 
w  ramach „Ruchu ku Lepszemu Światu”. Od 1998 r. 
raz w tygodniu pełni dyżur w parafialnej bibliotece. 
Osobom starszym pomaga również w  rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i innych sprawach życiowych. 
Wszystkie funkcje sprawowała społecznie, działając 
z potrzeby serca, bezinteresownie.

ELŻBIETA JAKUBIK. Po przejściu na emeryturę aktyw-
nie włączyła się do pracy z emerytami, inicjując różnego 
rodzaju spotkania towarzyskie, niesienie pomocy oso-

bom samotnym, a szczególnie tym, które nie są w stanie 
same załatwić swoich spraw. Działa w  Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 
„Związkowiec” oraz Stowarzyszeniu Emerytów i  Ren-
cistów Policyjnych. Jako członek   Rady Seniorów chce 
przede wszystkim być orędownikiem osób chorych, 
walcząc o lepszą dostępność do lekarzy, szczególnie do 
lekarzy specjalistów.

DANUTA POZNAŃSKA. Emerytowana nauczycielka 
przedszkola. Od 1962 r. aktywnie działa  w  Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Tu organizuje comiesięczne 
spotkania okolicznościowe, podczas których emery-
towani nauczyciele placówek mają okazję do spotkań 
z  dziećmi, młodzieżą oraz czynnymi nauczycielami. 
Prowadzi społecznie Komisję Socjalną Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, która organizuje ty-
godniowe wycieczki krajowe i  zagraniczne dla swoich 
podopiecznych. Organizuje jednodniowe wyjazdy dla 
osób starszych z  problemami zdrowotnymi, w  czasie 
których mogą oni skorzystać z  zabiegów leczniczych. 
Była organizatorem wielu akcji mających na celu uak-
tywnienie emerytów, np.: gimnastyka korekcyjna, fitness 
dla pań, obsługa komputera i internetu. Wspiera osoby 
chore, samotne i potrzebujące opieki, organizuje dla nich 
pomoc finansową, rzeczową i  koleżeńską. Udział pani 
Danuty w pracach tarnobrzeskiej Rady Seniorów z pew-
nością zaowocuje wieloma nowymi pomysłami na rzecz 
emerytów i rencistów naszego miasta.

HENRYKA SAMOJEDNA. Przez wiele lat pracowała jako 
pracownik socjalny m.in. na rzecz osób starszych: w MOPR 
(przez 31 lat), była kierownikiem Domu Dziennego Poby-
tu w Tarnobrzegu (przez 18 lat). Emerytka, pełni funkcję 
Sekretarza w  zarządzie Rodzinnego Ogrodu Działkowe-
go „Wymysłów” oraz instruktora ogrodu. Działkowicze 
chętnie współpracują z panią Henryką w zakresie upraw, 
nasadzeń oraz funkcjonowania ogrodu.

ADAM CICHEWICZ. Prowadzi pokazy ratownictwa 
wodnego, kursy samoobrony czy prowadzenie zajęć 
norndic walking dla mieszkańców 50+ oraz inne. Dzia-
ła na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych. Osoba 
otwarta na każdą formę działalności społecznej, aktyw-
na i odpowiedzialna. Jako radny w pracach Rady Senio-
rów Miasta Tarnobrzega poprzez integrację, wspieranie 

i reprezentowanie środowiska osób starszych, chce po-
dejmować działania na rzecz poprawy jakości życia osób 
starszych. Jest przekonany, że powołana Rada Seniorów 
Miasta Tarnobrzega przyczyni się do odtwarzania i umac-
niania międzypokoleniowych więzi społecznych i będzie 
to krok w stronę jeszcze bliższej współpracy samorządu 
i seniorów.

TERESA WRZESIŃSKA. Była pracownica Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, gdzie or-
ganizowała dla pasjonatów turystyki rajdy po pobli-
skich okolicach, jak i na terenie dawnego województwa 
rzeszowskiego. Działa w Polskim Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oddział w Tarnobrzegu, w któ-
rym zajmuje się między innymi koordynacją comie-
sięcznych wycieczek krajoznawczych, co sprzyja inte-
gracji społeczności senioralnej i jest wyjątkową formą 
wypoczynku. Pani Teresa organizuje również wizyty do 
teatrów rzeszowskich, spotkania opłatkowe, ogniska, 
spotkania z młodzieżą niepełnosprawną.

ALEKSANDRA GOLONKA. Pani Aleksandra pracowała 
jako radca prawny w  różnych zakładach pracy, gdzie 
każdy potrzebujący zawsze otrzymywał od niej poradę 
i pomoc. Obecnie, działając w Związku Emerytów oraz 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, udziela porad prawnych 
ich członkom. Jest osobą otwartą na ludzi.

MIECZYSŁAW ŻARNOWSKI. Emerytowany nauczy-
ciel, były dyrektor szkoły. Od wielu lat organizuje za-
jęcia rekreacyjne dla seniorów, a  od 2000 r. zajęcia 
integracyjne, międzypokoleniowe. Od 2012 r. działa 
zorganizowana przez pana Żarnowskiego grupa se-
nioralno-młodzieżowa, popularyzująca ludową twór-
czość. W  tym roku, razem z  kolegą, pan Mieczysław 
zakończył remont zabytkowego jachtu „Kabała II”, aby 
mógł służyć seniorom i młodzieży w ramach projektu 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Seniorzy w akcji”.

KRYSTYNA URBANIAK. Od wielu lat angażuje się 
w  działalność na rzecz osób starszych. Jest starostą 
Sekcji Malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku i  byłą 
działaczką Związków Zawodowych. Od 15 lat opiekuje 
się starszymi osobami, organizuje dla nich wycieczki 
i wczasy.

JANINA SZUL. Emerytowana nauczycielka, była dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 4, wychowawca młodzieży, 
społecznik. Od lat współpracuje ze Związkiem Emery-
tów i Rencistów w Tarnobrzegu, na rzecz oświaty działa 
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Środowiskowym 
Domu Samopomocy. Organizuje m.in. przedstawienia 
jasełkowe z  szopką w  Domu Dziennego Pobytu oraz 
w szkole podstawowej. Zajmuje się wolontariatem.

ELŻBIETA SZKLARZ. Jest działaczką Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, organizatorem imprez kulturalnych dla 
seniorów. Koordynowała projekt „Seniorzy w Akcji”. Pod 
jej opieką są dwie potrzebujące pomocy osoby, którymi 
się zajmuje w ramach wolontariatu.

ANNA PIETRYKA. Prezes Stowarzyszenia Amazonek 
„Pomocna Dłoń”. Jest wolontariuszem  w  Domu Opieki 
Społecznej i  byłym członkiem Komisji Rewizyjnej Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, gdzie nadal aktywnie działa. 
Osoba kreatywna i doświadczony społecznik.

HENRYK PARTYKA. Emerytowany nauczyciel, były dy-
rektor szkoły. Jest Przewodniczącym Szkolnego Komitetu 
Rodzicielskiego w Szkole Podstawowej nr 2  w Tarnobrze-
gu. Aktywnie działa w  Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 
gdzie jest Przewodniczącym Sekcji Sportowej oraz Za-
stępcą Przewodniczącego Komisji Turystycznej. Regularnie 
organizuje rajdy i spartakiady sportowe dla seniorów.

ZBIGNIEW MŁODAWSKI. Były dyrektor szpitala, współ-
twórca i działacz Tarnobrzeskiego Banku Żywności, zało-
życiel Stowarzyszenia na rzecz Wojewódzkiego Szpitala 
w Tarnobrzegu.

STANISŁAW MIKRUT. Członek Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, organizator rajdów, wycieczek oraz koordynator 
w międzypokoleniowym projekcie żeglarskim polegają-
cym na wspólnym razem z młodzieżą wyremontowaniu 
zabytkowego jachtu „Kabała II”. Uczestnik projektów 
i szkoleń żeglarskich w Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
oraz PWSZ w Tarnobrzegu. Zainicjował i jest koordyna-
torem projektu „Żeglujące Pokolenia”.

ANNA MAREK. Działa w  Stowarzyszeniu Rodzin Ka-
tolickich oraz w  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest 
wolontariuszem i  chce jeszcze bardziej zaangażować 
się w pracę na rzecz osób starszych.

WIESŁAW LICHOTA. Były Prezydent Miasta Tarnobrze-
ga, społecznik, członek Rady Nadzorczej TSM.

EWA GRABOWSKA. Członek Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, starosta sekcji językowej, członek samorządu 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chce poświęcić 
swój wolny czas na rzecz pracy społecznej dla seniorów.

MAŁGORZATA GOSPODARCZYK. Nauczycielka, społecznik, 
wychowawca młodzieży, wolontariusz. Pracuje w sekretaria-
cie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Komisji Kultury, której 
działalność rozwija poprzez organizację imprez kulturalnych.

MARIA BARAN. Członek Rady Seniorów I kadencji, spo-
łecznik, członek zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Od lat pomaga osobom starszym. Działaczka  Polskiego 
Związku Niewidomych.

Gmina będzie się starać o dofinansowanie wyko-
nania mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą 
gospodarstwa domowe z terenu gminy. Energia wy-
tworzona w ten sposób powinna być zużyta na własne 
potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewyko-
rzystana część może być wprowadzona do sieci elek-
troenergetycznej.

Ostatecznymi odbiorcami projektu będą osoby 
fizyczne, mieszkańcy Tarnobrzega. Gmina, jako jed-
nostka samorządu terytorialnego, pełnić będzie rolę 
pośrednika i operatora projektu. Maksymalne dofinan-
sowanie wykonania mikroinstalacji wynosi 85 proc., 
co znaczy, że wkład własny gospodarstwa domowego 
wynosił będzie nie mniej niż 15 proc. wartości zadania. 
Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrot-
nej dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Dotacja bezzwrotna nie jest 
formą kredytu.

– Już na tym etapie wiele osób pyta, czy w związku z chę-
cią uczestnictwa w projekcie, będą musieli zaciągać kredyt. 
W tym wypadku nie ma takiego obowiązku, ponieważ jest 
to dotacja celowa – wyjaśnia prezydent Grzegorz Kiełb: 
– Pytania mieszkańców na temat kredytów pochodzą z 
funkcjonujących w ostatnich latach mechanizmów finan-
sowych „Prosument”, czy kredytów z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie było 
można ubiegać się o dotację połączoną z kredytem lub sam 
niskooprocentowany kredyt. W tym przypadku jest zupełnie 
inaczej, gdyż jest to dotacja: celowy mechanizm finansowy, 
wspomagający realizację danego przedsięwzięcia. 

Na chwilę obecną nie do końca znane są wytyczne 
w zakresie kwalifikowalności wydatków, tj. czy będą to 
tylko panele fotowoltaiczne, ogniwa, przyłącza, falow-
niki. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że bez zakupu 
tych urządzeń nie jest możliwe wykonanie instalacji fo-
towoltaicznej. Wiele osób również pyta, czy wydatkiem 
kwalifikowanym będzie pompa ciepła oraz akumulato-

ry jako ogniwa galwaniczne, gromadzące i uwalniające 
energię, np. po przyjściu do domu? Odpowiedzi na 
wszystkie pytania dadzą warunki i zasady przyzna-
wania dotacji, które zostaną określone przez instytu-
cję wdrażającą, Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego, w późniejszym terminie.  Składanie 
wniosku przez gminę Tarnobrzeg przewidywane jest 
na II kwartał 2016 r.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w 
projekcie zapraszamy do złożenia wstępnej deklaracji 
uczestnictwa. Deklaracja dostępna jest na stronie www.
tarnobrzeg.pl oraz w budynku UM Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7.  Termin składania deklaracji trwa do 
31.03.2016.  Złożenie deklaracji nie obliguje do wzięcia 
udziału w projekcie. Wszystkie bieżące informacje będą 
zamieszczane na stronie www.tarnobrzeg.pl, w zakładce 
„Mikroinstalacja OZE dla Twojego domu”.

Wszelkie informacje oraz składanie deklaracji wstęp-
nych odbywa się w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. 
Mickiewicza 7, stanowisko nr 5 (Biuro Obsługi Interesan-
ta), tel. 15 822 65 70 w. 279.

Odnawialne Źródła Energii w Twoim domuW 2016 roku gmina Tarnobrzeg złoży wniosek na do-
finansowanie „projektu parasolowego” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-20. Będzie dotyczył OZE: 
Odnawialnych Źródeł Energii.

Wystartowała tarnobrzeska Rada Seniorów
Tarnobrzeska Rada Seniorów kadencji 

2015-19 debiut ma już za sobą. Pierw-
sze posiedzenie wybranej 25 listopada 
Rady odbyło się 16 grudnia. Ciało dorad-
cze władz miasta tworzy 21, wybranych 
w tajnym głosowaniu, radnych. 
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Bon 3+ na pięć plus
Dokładnie 466 rodzin wielodzietnych skorzystało w 2015 r. 

z Programu „Bon Rodzinny 3+”, realizowanego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Miasto zapowiada 
kontynuację programu w roku 2016.

Program funkcjonuje od 2014 r. i jest wsparciem finansowym 
dla rodzin wielodzietnych. Każdy członek takiej rodziny otrzymuje 
bon o wartości 200 zł, raz w roku. Do programu włączyły się pod-
mioty publiczne i prywatne na podstawie porozumienia, oferując 
możliwość płatności za zakup towarów i usług oraz dokonywanie 
innych opłat bonami. W pierwszym roku do programu przystąpiło 
48 podmiotów. W 2015 r. partnerów było już 60.

O ile w 2014 r. pomoc w postaci bonów otrzymało 417 rodzin 
wielodzietnych, w roku kolejnym liczba ta wzrosła do 466 rodzin. 
Środki wydatkowane na „Bon Rodzinny” na dzień 4 grudnia 2015 r. 
wyniosły 432 tys. 781 zł. W projekcie budżetu miasta na 2016 rok 
zaplanowano 500 tys. zł na kolejną edycję tego programu.

Będzie kolędowo, szantowo i balladowo

Nie tylko poprzez SMS, ale także 
za pomocą aplikacji na smartfony 
każda osoba zainteresowana tym, 
co się dzieje w mieście, może być 
informowana o zdarzeniach i waż-
nych sprawach lokalnych.

Za pomocą systemu SISMS rozsy-
łane są do mieszkańców informacje 
nie tylko o  sytuacjach zagrażają-
cych zdrowiu, mieniu a nawet ży-
ciu (typu: krytyczne zjawiska po-
godowe, skażenia wody itp.), ale 

także o wydarzeniach kulturalnych 
i  sportowych, zmianach wpływa-
jących na organizację życia (np. 
zmiany w ruchu drogowym, wyłą-
czenia prądu), istotnych sprawach 
lokalnych (np. zebrania radnych, 
bezpłatne badania medyczne, go-
spodarka odpadami).

Samorząd, który posiada system 
SISMS, może przesyłać do miesz-
kańców 2 kategorie wiadomości: 
SMS i SMS Cloud, czyli informacje 

na smartfony. Aby otrzymy-
wać autoryzowane informacje 
z Urzędu należy zarejestrować 
według swojego wyboru: swój 
numer telefonu komórkowego 
lub pobrać aplikację. Wystar-
czy ściągnąć aplikację, zapisać 
się do którejś z  kategorii, np. 
osiedle oraz zaznaczyć, jakie in-
formacje chcemy otrzymywać. 
I to tyle. 

Można korzystać zarówno 
z smsów, jak i z samych informa-
cji z aplikacji. Decyzja o wyborze 
rodzaju odbieranych wiadomo-
ści należy do użytkownika. Apli-
kacja działa na Androdzie i IOS. 
Wkrótce będzie też na smartfo-
ny z systemem Windows. 

Klasyczne wiadomości SMS 
mogą być odbierane na wszyst-
kich typach telefonów komór-
kowych, tu nic się nie zmienia. 

Pod hasłem „Nade wszystko Miłosier-
dzie”, manifestując przywiązanie do takich 
wartości jak miłość, pokój i przebaczenie, 6 
stycznia ulicami Tarnobrzega po raz piąty 
przejdą Orszaki Trzech Króli. 

Barwne korowody spotkają się na głównym 
placu miasta, by oddać pokłon Dzieciątku Je-
zus. Zwieńczeniem będzie folkowe kolędowa-
nie z rzeszowską grupą Karczmarze.

Orszaki wyruszą z tarnobrzeskich parafii. Ok. 
godz. 12.00 planowane jest spotkanie wszyst-
kich orszaków na Placu Bartosza Głowackiego. 
Tam, przy szopce nastąpi pokłon Bożej Ro-
dzinie, wspólne odmówienie modlitwy Anioł 
Pański. Zwieńczeniem orszaku będzie koncert 
rzeszowskiej grupy Karczmarze. Tradycyjnie 
rozprowadzane będą szczodraki.

Przepiękna „Modlitwa” Bułata 
Okudżawy, a  także wiele innych 
piosenek, kolęd i rosyjskich ballad 
w znakomitym wykonaniu Andrze-
ja Koryckiego i  Dominiki Żukow-
skiej zabrzmi już 16 stycznia 2016 
r. w  kościele p.w. Chrystusa Króla 
w Tarnobrzegu.

Doskonale znany tarnobrzeskiej 
publiczności duet zaprezentuje 
się podczas noworocznego kon-
certu w  kościele Chrystusa Króla 
w Tarnobrzegu. Będzie to już piąta 
edycja wydarzenia, za którym or-
ganizacyjnie stoi proboszcz parafii 
Chrystusa Króla, ks. dziekan Adam 

Marek i  Tadeusz Gospodarczyk, 
który zapoczątkował to szantowe 
kolędowanie jeszcze jako prezes 
Jacht Klubu „Kotwica”. 

Podczas dotychczasowych edycji 
tarnobrzeskiej publiczności zapre-
zentowały się już takie grupy jak: 
Ryczące Dwudziestki, Flash Creep, 
Poszedłem Na Dziób. Pierwsza 
edycja należała do Andrzeja i Do-
miniki, których ponownie zobaczy-
my i tym razem.

Orszak Trzech Króli, 6 stycznia 2016 r.
Uroczystości poprzedzą msze święte w parafiach:

• Kościół Św. Barbary - godz. 9.30
•  Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy - godz. 

10.00
• Kościół Miłosierdzia Bożego - godz. 10.00
• Kościół Chrystusa Króla - godz. 10.30

Zakończyła się tegoroczna edycja usu-
wania azbestu.

Pożegnanie z azbestem
Z terenu miasta usunięto i unieszkodliwiono 

odpady z azbestem o wadze 104,410 ton, a 
kosztowało to dokładnie 40 tys. 997 zł 72 gr. 
Odpady takie były demontowane, po czym 
teren oczyszczano, odpady pakowano, trans-
portowano i unieszkodliwiano na składowisku.

W ten sposób z Tarnobrzega usunięto 53,150 
tony szkodliwego materiału, co było odpowie-
dzią na potrzeby zgłoszone przez 31 wniosko-
dawców. Odebrano także odpady zalegające 
na 28 posesjach, a zawierające azbest, bez 
demontażu, w liczbie 51,260 ton.

Zadanie to w 2015 r. wykonywała firma 
„Modbut” z Radomyśla nad Sanem.

„Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak, czy siak, Panie, ofiaruj każdemu 
z nas, czego mu w życiu brak: Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać 
konia chciej. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej…” 

Pójdźmy wszyscy za królami

Ściągnij i bądź na bieżąco
Chcesz mieć informacje na bieżąco? Pobierz aplikację!

Jeżeli jesteś otwarty na 
nowe znajomości 
i poprzez swoją posługę 
chcesz pomóc młodym 
z całego świata, 
przyjdź i współpracuj 
razem z nami. 
Najbliższe spotkanie 
już 8.01.2016 r. 

Czekamy na Ciebie!

Wolontariusze ŚDM 
w Tarnobrzegu

Kamila Pieczonka
Mariusz Michalak

Więcej informacji na temat 
wolontariatu SDM 
znajdziesz na stronie 
www.tarnobrzeg.pl
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Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81

Prezydent – Grzegorz Kiełb, tel. 15 822 11 49 
Z-ca Prezydenta – Józef Motyka
Z-ca Prezydenta – Wojciech Brzezowski
Skarbnik – Urszula Rzeszut
Sekretarz Miasta – Jolanta Majchrzak

Wydziały przy ul. Kościuszki 32
Gabinet Prezydenta Miasta
Wydział Organizacyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Promocji Sportu i Kultury
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: 
Kamil Kalinka, tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75

Wydziały przy ul. Mickiewicza 7
Biuro Obsługi Interesantów
Wydział  Środowiska i Rolnictwa
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budow.
Wydział Tech.-Inwestycyjny i Drogownictwa
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozw. Miasta i Progr. Pomocowych
Kasa Urzędu Miasta
Informacja-Kancelaria
Miejski Rzecznik Konsumentów (przyjmuje 
we wtorki i środy w BOI Sektor A  sala 3 st. 5)
Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986

GODZINY PRACY URZęDU MIASTA
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

•  Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega 
•  oprac. materiałów: Joanna Rybczyńska, 

Joanna Lewicka

miejski Informator Samorządowy

Urząd Miasta Tarnobrzega

Kolekcja dzieł sztuki rodziny Tarnowskich została za-
początkowana na przełomie XVIII i XIX wieku przez Jana 
Feliksa Tarnowskiego i jego żonę Walerię ze Stroynowskich. 
W jej skład wchodziły obrazy, rzeźby, grafiki, pamiątki na-
rodowe, a także biblioteka i archiwum. Kolejne pokolenia 
rodu sukcesywnie powiększały zbiory, które u  progu II 
wojny światowej były jednymi ze znaczniejszych zbiorów 
prywatnych w Polsce. 

Regulaminy i pieczęcie
Jan Feliks Tarnowski był wychowankiem brata swej matki 

Tadeusza Czackiego, pod którego kierunkiem pobierał na-
uki w Warszawie. Wraz z wujem obserwował obrady Sejmu 
Czteroletniego, stykał się z ludźmi, którzy odgrywali donio-
słą rolę na polskiej arenie politycznej, przysłuchiwał się pa-
triotycznym debatom twórców Konstytucji 3 Maja. Za radą 
wuja trafił do Biblioteki Załuskich i  tam, mając możliwość 
nieograniczonego korzystania z jej zasobów, rozbudził w so-
bie zainteresowania literaturą i historią. I wówczas zrodziła 
się myśl kolekcjonowania własnego księgozbioru. Początko-
wo jego zbiory były dość skromne, jednak po poślubieniu 
Walerii Stroynowskiej jego status materialny znacznie się 
zwiększył i  to pozwoliło mu na gromadzenie ulubionych 
ksiąg oraz innych pamiątek narodowych i  zbiorów sztuki 
wzorem innych rodzin szlacheckich, celem stworzenia ko-
lekcji dzieł sztuki. Biblioteka była jednym z  największych 
działów kolekcji dzikowskiej. 

Zbierany latami przez Jana Feliksa księgozbiór był od-
zwierciedleniem jego pasji bibliofilskich, a także wiązał się 
z  jego działalnością literacką, publicystyczną i  naukową. 
Swe skarby pozyskiwał poprzez liczne zakupy, był obda-
rowywany cennymi drukami, a także dziedziczył pokaźne 
zbiory. Przez lata były one przechowywane w różnych miej-
scach, m.in. w Horochowie na Wołyniu (skąd pochodziła 
jego żona Waleria ze Stroynowskich), w Dzikowie i Warsza-
wie. Z chwilą, gdy małżonkowie zamieszkali na stałe w Dzi-
kowie, księgozbiór znalazł swe docelowe miejsce w zamku, 
w pomieszczeniach dawnego skarbczyka i w specjalnie na 
ten cel zaprojektowanych szafach bibliotecznych. W 1839 
r. Jan Feliks sporządził regulamin biblioteki, kazał wykonać 
ekslibris przedstawiający herb Leliwa ozdobiony labrami 
i  orderami św. Stanisława z  napisem: „Z  Biblioteki Jana 
Wale: hr. Tarnowskich” oraz metalową pieczęć biblioteczną, 
sprowadził także introligatora, który oprawił wszystkie bro-
szury. Ostatnie lata swego życia Tarnowski spędził na po-
rządkowaniu zbiorów i kompletowaniu biblioteki. W chwili 
śmierci Jana Feliksa biblioteka liczyła ok. 13 -15 tys. dzieł.

Po śmierci Jana Feliksa zbiorami opiekowała się jego żona, 
a w następnych latach kolejni spadkobiercy, którzy systema-
tycznie je powiększali. Do prac nad porządkowaniem biblio-
teki kolejne pokolenia Tarnowskich zatrudniały bibliotekarzy. 
Znamy nazwiska kilku z nich. Pierwszym był Łukasz Gołębiow-
ski, następnie Franciszek Maksymilian Sobieszczański, znany 
późniejszy warsawianista, dalej Biliński, Fortunat Brodzki i inni. 
W 1913 r. w Dzikowie rozpoczął pracę młody absolwent Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Michał Marczak, którego zadaniem 
miało być skatalogowanie zbiorów bibliotecznych w  ciągu 
dwóch lat. Okazało się, że prawie całe swoje zawodowe życie 
związał z biblioteką i zbiorami Tarnowskich.

wojenne straty
Przed I wojną światową Jan Zdzisław Tarnowski zmoder-

nizował Zamek Dzikowski, umieszczając w dwupiętrowej 
Wielkiej Sali wysokie na kilka metrów szafy projektu Jana 
Sas-Zubrzyckiego, w których to miał zostać pomieszczony 
cały księgozbiór rodu. Natomiast w dwóch pokojach daw-
nego skarbczyka, które przez blisko wiek stanowiły po-
mieszczenie biblioteki, umieścił archiwum rodowe. W 1927 
r. w zamku wybuchł pożar, który zniszczył część zbiorów, 
a także obrócił w proch znaczną część księgozbioru. Ra-
tując bibliotekę śmierć poniosło 9 osób. Po pożarze nie 
odbudowano już potężnych szaf. 

Już we wrześniu 39 r., w pierwszych dniach II wojny świa-
towej Tarnowscy zamurowali zbiory z archiwum i biblioteki 
w  piwnicach zamkowych, a  najcenniejsze obiekty zostały 
ukryte w  krypcie grobowej pod kościołem OO. Domini-
kanów w Tarnobrzegu. Przez cały okres okupacji w części 
zamku kwaterował sztab niemiecki. Kilkakrotnie do Dziko-
wa przyjeżdżały komisje niemieckie, w celu oceny wartości 
zbiorów i chęci przejęcia najcenniejszych, jednak tajemnica 

zamurowanych archiwaliów pozostała nie odkryta. W 1941 
r. okazało się, że zamurowane archiwalia były zawilgocone 
i  pokryte pleśnią. Zostały wydobyte z  ukrycia przez Mar-
czaka, który osuszał je. Ponieważ musiał wyjechać z  Dzi-
kowa, pozostawił instrukcje obchodzenia się z nimi. Zbiory 
ponownie zostały zamurowane w jeszcze gorszej kryjówce 
i  po kilku latach przedstawiały obraz prawdziwego znisz-
czenia. W 1944 r., po wyjeździe Róży Tarnowskiej i uciecz-
ce Niemców, Marczak, wierny obrońca ukochanych ksiąg, 
rozpoczął wydobywanie ich z  ukrycia i  suszenie. Decyzją 

nowych władz w zamku zorganizowano szkołę rolniczą i kurs 
dla traktorzystów. Marczak rozpoczął pracę jako nauczyciel 
historii w tejże szkole. Cały czas opiekował się zbiorami, cały 
czas łudząc się, że już niedługo wrócą Tarnowscy i wszyst-
ko będzie tak, jak przed wojną. Niestety, wkrótce zamek 
i  cały majątek zostały objęte dekretem o  reformie rolnej, 
na mocy którego wszystkie zbiory zostały upaństwowione. 
Biblioteka miała zostać rozparcelowana pomiędzy biblioteki 
nowopowstających uniwersytetów w Łodzi i Lublinie. Tym-

czasem, 18 listopada 1945 r., zmarł nagle Marczak. Po jego 
śmierci biblioteka została zaplombowana, a kilka miesięcy 
później, w lutym 1946 r., przyjechał tu z ramienia Kuratorium 
Szkolnego w Rzeszowie Mieczysław Opałko, bibliotekarz i bi-
bliofil, którego zadaniem było spisanie dzikowskich zbiorów 
bibliotecznych i wysłanie książek do Biblioteki Jagiellońskiej, 
która włączyła się do dzieła ratowania zbiorów dawnych 
właścicieli przed grabieżą i  unicestwieniem w  wirze po-
wojennego chaosu. Decyzją ministra oświaty, w  1949 r. 
Biblioteka Jagiellońska przekazała Bibliotece Narodowej ko-
lekcję starych druków dzikowskich. Jan Feliks Tarnowski two-
rząc księgozbiór w zamku dzikowskim miał na celu przede 
wszystkim pożytek dla całego społeczeństwa, szczególnie 
dla najbliższej okolicy, lecz z  biblioteki korzystali głównie 
uczeni, historycy i literaturoznawcy. 

Inkunabuły, biblie, rękopisy
Biblioteka miała szeroki zakres tematyczny. Najcenniej-

szymi było 25 inkunabułów, dzieła polskiego i  europej-
skiego oświecenia, przede wszystkim dzieła polityczne 
i prawne. W zbiorze znajdowały się także pisma związane 
z kulturą i historią polską. Były to: XVI- i XVII-wieczne dzieła 
klasyków polskich. Największą grupę spośród najstarszych 
druków polskich stanowiły dzieła teologiczne: komplet 
Biblii katolickich Jana Leopolity (wyd. 1561 r., 1575 r., 1577 r.) 

i Jakuba Wujka (wyd. 1590 r.), protestanckich – Biblii Brze-
skiej (wyd. 1563 r.) i Nieświeskiej (wyd. 1572 r.) oraz prawo-
sławnej Biblii Ostrogskiej (wyd. 1580 r.), a  także wydania 
późniejsze. Były tu także katechizmy, zbiory postylli i kazań, 
mszały (jeden gnieźnieński i sześć krakowskich, wydanych 
w XVI wieku). Z polemicznej literatury religijnej wieków XVI 
i XVII wymienić należy pismo Stanisława Orzechowskiego 
„Chimera”. 

W dziale filozofii i logiki znajdowały się dzieła profesorów 
Akademii Krakowskiej: Jana z Głogowa i Michała Falkenera 
zwanego Wrocławczykiem oraz innych. Dzieła prawnicze 
to przede wszystkim konstytucje sejmowe. Do najważniej-
szych zbiorów praw zalicza się tzw. Statut Łaskiego z 1506 
r. Jan Feliks pragnął zgromadzić wszystkie pisma z okresu 
Sejmu Czteroletniego, w obradach którego uczestniczył. 
Niestety, większość tego zbioru nie zachowała się. Ponie-
waż Jan Feliks interesował się historią, szczególnie wieku 
XVI, dlatego też w bibliotece znajdują się m.in. dzieła Mar-
cina Polaka „Chronikon” (wyd. 1574 r.), Marcina Bielskiego 
z 1564 r. oraz Macieja Miechowity „Chronica Polonorum” 
z 1521 r., Marcina Kromera z 1558 r. i  innych. Pisma XVII- 
i XVIII-wieczne reprezentowane są m.in. przez Wespazjana 
Kochowskiego, Stanisława Łubieńskiego, Wacława Potoc-
kiego, Adama Naruszewicza i innych. Nie od rzeczy będzie 
tu wspomnieć o traktatach z dziedziny wojskowości. Naj-
ważniejsze z  nich to dzieło Jana Tarnowskiego hetmana 
wielkiego koronnego „Consilium rationis bellicae”, wydane 
w  1558 r. Ponadto w  bibliotece dzikowskiej znajdziemy 
dzieła z dziedziny filologii, geografii, nauk przyrodniczych, 
ścisłych, medycznych oraz literatury pięknej.

Znajdowały się tu także rękopisy, częściowo zaliczone 
do archiwum rodowego, a częściowo do rękopisów biblio-
tecznych. Oprócz aktów rodzinnych, były tu także rękopisy 
o  treści politycznej (manifesty, konstytucje, mowy sejmo-
we, memoriały, itp.), akta dotyczące stosunków z Krymem 

i  Wołoszczyzną za panowania Stefana Batorego i  Jana III 
Sobieskiego. W  kolekcji nie zabrakło także średniowiecz-
nych kodeksów. Najważniejszym dziełem prawniczym były 
„Statuty Kazimierza Wielkiego” w przekładzie polskim z 1501 
r., znane jako tzw. „Kodeks dzikowski”, a także odpis „Kroni-
ki polskiej” Mistrza Wincentego Kadłubka, datowany na r. 
1476. Najcenniejszym rękopisem był „Pan Tadeusz” Adama 
Mickiewicza, zakupiony przez Jana Zdzisława Tarnowskiego 
w r. 1929 od swego kuzyna Hieronima. Bardzo ważną częścią 
dzikowskiej biblioteki były dzieła naukowe i literackie same-
go Jana Feliksa Tarnowskiego.

…wróciły do domu
Rękopisy i  książki z  Biblioteki Dzikowskiej od 6 grudnia 

można podziwiać na wystawie zorganizowanej w Muzeum 
Historycznym Miasta Tarnobrzega. Oprócz nich przedstawio-
na została historia biblioteki, jej twórca Jan Feliks Tarnowski, 
bibliotekarze, którzy opracowywali katalogi księgozbioru, 
a  także badacze, którzy zeń korzystali. Poczytne miejsce 
znalazł tu bibliotekarz i archiwista dzikowski, który całe swe 
zawodowe życie związał z  biblioteką i  archiwum: Michał 
Marczak. Ponadto przedstawione zostały losy biblioteki 
podczas pożaru zamku w 1927 r. oraz losy zbiorów podczas 
II wojny światowej, a także trudy ratowania księgozbioru tuż 
po wojnie przez Michała Marczaka, a następnie Mieczysła-
wa Opałkę. Pokazana została także historia rękopisu „Pana 
Tadeusza” oraz przedstawieni zostali ludzie, dzięki którym 
zbiory rodziny Tarnowskich zostały uratowane.  

Serdecznie zapraszamy!
Beata Kotasiak-Wójcik

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

„Ex Bibliotheca Dzikoviensi
– powrót po latach”

Do czerwca 2016 roku w Muzeum Historycznym Miasta 
Tarnobrzega można podziwiać książki i rękopisy z dawnej 
kolekcji dzieł sztuki rodziny Tarnowskich.


