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Tarnobrzega połączone zostały z  jubileuszem 90-lecia działalności OSP 
w osiedlu Zakrzów.

Uroczysty apel odbył się w  świetlicy miejscowej jednostki. Na 
zaproszenie strażaków i  pełniącego obowiązki prezydenta miasta 
Kamila Kalinki w uroczystościach uczestniczyli licznie przybyli goście. 
Wśród nich byli m.in. poseł na Sejm RP Rafał Weber, wicemarszałek 
województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz komendant 
wojewódzki PSP st. bryg. Andrzeja Babica.

Druh Edward Szlichta przedstawił liczne zadania strażaków ochot-
ników, jakie wykonują w  obecnych czasach. Odniósł się również 
do historii i  udziału druhów w  odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę. Rys historyczny jubilatki z Zakrzowa przedstawiła Aneta Suro-
wiec – prezes OSP Tarnobrzeg os. Zakrzów. Ks. kapelan Jan Kaszewicz 
ufundował pamiątkową tablicę na budynku strażnicy, która został 
poświęcona i odsłonięta.

Kolejnym miłym akcentem było przekazanie sprzętu medycznego. 
Zakup zrealizowany został dzięki środkom Ministerstwa Sprawiedli-
wości. Do OSP trafił sprzęt o wartości blisko 80 tys. zł – 8 zestawów 
medycznych. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrze-
gu sfinansował natomiast zakup defibrylatora AED Zoll Plus, radio-
telefonu Motorola i pilarki do drewna. Strażacy otrzymali również 
zaświadczenia o odbytych kursach kierowania ruchem drogowym. 
Ze środków ministerstwa i miasta Tarnobrzega zakupiona została też 
pompa szlamowa WTX40 Honda dla OSP w Zakrzowie.

Uroczystość była również okazją do wręczenia medali i odznaczeń 
dla najbardziej zasłużonych druhów. Głosy z gorącymi życzeniami 
i podziękowaniami popłynęły od wszystkich przybyłych gości – pre-
zydent Kamil Kalinka podziękował, w imieniu swoim jak i wszystkich 
mieszkańców Tarnobrzega, za codzienną bezinteresowną służbę oraz 
pomoc okazywaną w życiu kulturalnym i sportowym miasta.

3 czerwca odbył się Marsz dla Życia i Rodziny zorganizowany przez Akcję Katolicką 
Diecezji Sandomierskiej. 

Przez ulice Tarnobrzega przemaszerował barwny i radosny korowód mieszkań-
ców. Na koniec uczestnicy przemarszu dotarli do parafii pw. Chrystusa Króla na 
osiedlu Przywiśle, gdzie odbył się piknik uświetniający 15-lecie istnienia parafii. 

Przy kościele parafialnym odbyły się liczne występy artystyczne, kiermasze 
i  loteria charytatywna. Na koniec niebo rozświetlił pokaz sztucznych ogni. 
Uczestnikom pikniku przygrywała tarnobrzeska Miejska Orkiestra Dęta, a  na 
zakończenie pikniku zagrał zespół góralski. 

Jubileusz OSP w Zakrzowie

Barwny korowód
dla życia i rodziny Zakończenie roku szkolnego 

Zakończenie roku szkolnego to początek wakacji, więc dzień 22 czerwca był niezwykle radosny dla 
wszystkich uczniów. Również dla nauczycieli, którym należy się zasłużony odpoczynek i czas na przygo-
towanie się do kolejnych zajęć szkolnych. 

W tym roku gospodarzem 
miejskiej uroczystości za-
kończenia roku szkolnego 
była Szkoła Podstawowa 
nr 8 im. Stanisława Piętaka 
na  osiedlu Wielowieś, któ-
ra jednocześnie obchodziła 
50-lecie swojego istnienia. 
Z tego powodu rok szkolny 
2017/2018 uroczyście zakoń-
czyliśmy wśród serdecznych 
życzeń i  gratulacji składa-
nych przez licznie przyby-
łych gości. 

Małgorzata Mierzwa, 
dyrektor placówki, przyj-
mowała gratulacje od par-
lamentarzystów, władz 
miasta i  przedstawicieli 
samorządu Tarnobrzega 
i województwa. W uznaniu zasług dla tarno-
brzeskiej oświaty z rąk pełniącego obowiązki 
prezydenta miasta Kamila Kalinki nagrody 
i pamiątkowe grawertony otrzymały przecho-
dzące na emeryturę wieloletnie nauczyciel-
ki i dyrektorki szkół – Anna Burda, kierująca 
Szkołą Podstawową nr 4 oraz Teresa Żyguła, 
dyrektorka Zespołu Szkół im. ks. Stanisława 
Staszica. Nagrody za szczególne osiągnięcia 
w  nauce odebrali także uczniowie: Mateusz 
Bodek ze Szkoły Podstawowej nr 4, Maja Ko-
tulska ze Szkoły Podstawowej  nr 10, Artur 
Łącz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

2, Mikołaj Majka z  Gimnazjum Katolickiego, 
Paulina Orlińska ze Szkoły Podstawowej nr 9 
oraz Grzegorz Rękas z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu.

Za zwycięstwo w  Ogólnopolskich Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej, a  więc mistrzo-
stwach Polski gratulacje i  pamiątkowe sta-
tuetki otrzymali także koszykarze ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz ich trener Tomasz Żak. 
Statuetki odebrali: Dominik Bzdyra, Filip Go-
lecki, Aleks Janiec, Maciej Kurzyński, Mateusz 
Lipiec, Olaf Michalik, Piotr Niezgoda, Igor Ro-
kosz, Jakub Saramak i Anatol Środa.
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425-lecie Tarnobrzega mieszkańcy 
świętowali niezwykle intensywnie. Dni Tar-
nobrzega 2018 obfitowały w  wiele wyda-
rzeń, które z  pewnością zapadną w  pamięć, 
dołączając do grona wspomnień, do których 
warto wracać.

Rozpoczęliśmy imprezą plenerową na 
dziedzińcu Zamku Tarnowskich, podczas 
której 425 par zatańczyło poloneza. Dla mi-
łośników motoryzacji przygotowane zosta-
ły Mistrzostwa Podkarpacia Samochodów 
Terenowych OFFRoad. Sportowcy i  entu-
zjaści aktywności fizycznej także mają co 
wspominać. Nad brzegiem Jeziora Tarno-
brzeskiego odbyły się zawody biegowe 
„Dookoła Jeziora”. Na dystansie maratonu, 
półmaratonu i ćwierćmaratonu. Zwolenni-
cy biegów ekstremalnych i błota zmagali 
się na terenach nad Wisłą w biegu RUN.Fit 
Fitneska o Puchar Prezydenta Miasta Tar-
nobrzega. Natomiast amatorzy siatkówki 
uczestniczyli w turnieju siatkówki plażowej 
oraz w treningu z Mariuszem Wlazłym.

Główna, dwudniowa impreza plenerowa 
zgromadziła tłumy tarnobrzeżan. Na scenie 
odbyły się liczne koncerty. Słuchaliśmy lo-
kalnych zespołów rockowych „Ian Boon & 
The Music”, „Goat” oraz „TeBeG”. Gwiazda-
mi pierwszego dnia były zespoły grające 
rytmy taneczne: „Weekend”, „Masters” oraz 
„Cliver”. Zabawa trwała do późnych godzin. 
Setki par tańczyły, a tysiące osób z publicz-
ności śpiewały z wykonawcami ich znane 
przeboje. Gwiazdą drugiego dnia imprezy 
był zespół „Video”. Podczas święta miasta 
wrocławska grupa muzyki etnicznej „Fo-
liba”, zorganizowała warsztat na 50 bęb-
nów. Po warsztacie zespół dał wciągający 

Dziękujemy za wsparcie Dni Tarnobrzega
koncert na bębny i ksylofon. Byliśmy także 
świadkami gorącego występu teatru ognia. 
Na pl. Bartosza Głowackiego koncertowały 
orkiestry dęte. 

Wielkie słowa podziękowania należą się 
organizatorom poszczególnych wydarzeń, 
jednostkom, instytucjom i  organizacjom, 
które przyczyniły się do ich zrealizowania. 
Za ciężką pracę dziękujemy pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Tar-
nobrzeskiego Domu Kultury, funkcjona-
riuszom Komendy Miejskiej Policji i Straży 
Miejskiej, strażakom Ochotniczej Straży 
Pożarnej, członkom Stowarzyszenia Dolina 
Smaku, Stowarzyszenia Fitneska, Stowarzy-
szenia Esteka, Tarnobrzeskiego Stowarzy-
szenia Sympatyków Piłki Siatkowej i człon-
kom Polskiego Związku Motorowego. 

Ogromne podziękowania należą się na-
szym sponsorom, którzy hojnie wsparli Dni 
Tarnobrzega. Dziękujemy!

Imprezę zorganizowaną przez Urząd 
Miasta Tarnobrzega rozpoczął pełniący 
obowiązki prezydenta miasta Kamil Ka-
linka, składając życzenia skierowane do 
wszystkich dzieci. Następnie na murawie 
rozpoczęły się zorganizowane gry i  za-
bawy ruchowe, do zabawy zapraszały 
tarnobrzeskie Straszony. Klub Sportowy 
„Siarka” Tarnobrzeg zorganizował turniej 
piłkarski, a Stowarzyszenie Dolina Smaku 
zachęcało dzieci do samodzielnego kom-
ponowania zdrowych koktajli. Policjanci 
demonstrowali dzieciom swoje pojazdy. 
Strażacy z Tarnobrzeskiego OSP utworzyli 
tor przeszkód, a  dla rozgrzanych upałem 
zawodników uruchomili kurtynę wodną. 
Członkowie stalowowolskiego Aeroklubu 
zachęcali do spróbowania pilotaży wirtu-
alnych modeli latających.

Było bardzo wesoło, kolorowo i sporto-
wo. Za pomoc duże słowa podziękowania 
należą się pracownikom Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji oraz Tarnobrzeskiego 
Domu Kultury.

Osiedlowe święto najmłodszych zorga-
nizowali 3 czerwca mieszkańcy osiedla 
Wielowieś. Impreza odbywała się pod pa-
tronatem prezydenta miasta Tarnobrzega, 
na nowo otwartym placu zabaw „Stawik”, 
który został wykonany w  ramach Tarno-
brzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Pod-
czas imprezy na scenie prezentowały się 
dzieci z Przedszkola nr 8 oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 8, nie zabrakło 
też  mażoretek. Były liczne gry i  zabawy 
dla milusińskich. Konkurs z  nagrodami 
o ruchu drogowym zorganizowany został 
przez tarnobrzeski WORD. Świętowano 

również jubileusz osiedlowego klubu 
sportowego. Z  tej okazji odbył się mecz 
piłkarski seniorów Wielowsi przeciwko 
seniorom z osiedla Sobów. Pełniący obo-

wiązki prezydent miasta Tarnobrzega Ka-
mil Kalinka wręczył okolicznościowe wy-
różnienia dla zasłużonych działaczy klubu 
piłkarskiego Wielowieś. 

Dzień Dziecka w mieście
1 czerwca płyta boiska Stadionu Miejskiego zamieniła się w królestwo dzieci. W Międzynarodo-

wy Dzień Dziecka na trawie stanęły dmuchane zjeżdżalnie i zamki oraz scena, na której prezento-
wały się zespoły taneczne tarnobrzeskiego Studia Tańca i Ruchu „Fram”, Grupy Tanecznej „Focus” 
z Gorzyc oraz zespoły Fitness Klubu Fitneska z Tarnobrzega.
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Gry, zabawy, pokazy i  występy artystyczne poprzedziła 
tradycyjnie msza św., której przewodniczył ks. prałat Jan Bie-
droń, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Tarnobrzegu.

Po eucharystii na przyszkolnym orliku do pił-
karskich zmagań stanęli naprzeciw siebie księża  
i policjanci. 

W  części artystycznej, na scenie prezentowali się 
młodzi, a nawet bardzo młodzi artyści – dzieci z Kato-
lickiego Przedszkola i Katolickiej Szkoły Podstawowej, 

Przedszkola nr 12 oraz Niepublicznej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia Krzysztofa Zwierzyńskiego. Wystąpiła nadzieja 
polskiej piosenki Joasia Gorzała oraz działający przy 
serbinowskiej parafii zespół ludowy „Lasowiacy”.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem wśród najmłod-
szych cieszyły się pokazy sprzętu WORD, policyjnego 
i strażackiego, którzy chętnie sprawdzali jego skutecz-
ność i możliwości.

W podróż w przeszłość przeniosło uczestników „Fa-
miliady” Bractwo Rycerskie z Nowej Dęby, którego Re-
prezentacyjna Gwardia, odziana w  stylowe mundury, 
nawiązujące do szwajcarskich najemników z  XVI-XVII 
stulecia, zaprezentowała m.in. elementy musztry. Naj-
więcej emocji jednak wzbudziły licytacja tortu, która, 
podobnie jak w minionym roku, była niezwykle zacięta 
oraz losowanie głównej nagrody w loterii fantowej, czyli 
tygodniowego wypoczynku kolonijnego w Zakopanem. 
Parafialną zabawę zakończył Apel Jasnogórski, a po nim 
pokaz sztucznych ogni. Pieniądze zebrane podczas „Fa-
miliady”, m.in. z licytacji, loterii i tacy – w całości zosta-
ną przeznaczone na dokończenie budowy hospicjum 
w Tarnobrzegu-Miechocinie.

Organizatorami tego radosnego wydarzenia byli: Sto-
warzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Rodzin 
Wielodzietnych, Zarząd Osiedla Serbinów oraz Rycerze 
Kolumba z Rady 15239, a honorowym patronatem wy-
darzenie objął pełniący obowiązki prezydenta miasta 
Tarnobrzega Kamil Kalinka.

Serbinowska 
„Familiada”

Siedmiu kolarzy wyruszyło 17 czerwca 
z Tarnobrzega do Szczecina, biorąc udział 
w akcji charytatywnej „700 km dla Dzieci”. 
Pokonana trasa liczyła dokładnie 720 km. 

Przejazd, wraz z przerwami na po-
siłek i  przebranie odzieży, zajął 34 
godziny, a  średnia prędkość jazdy 
wyniosła równe 30 km/h. Na trasie 
kolarze byli asekurowani przez dwa 
samochody.

Sprzed budynku Zespołu Szkół 
Specjalnych w Tarnobrzegu wyruszyli 
w niedzielę 17 czerwca o godz. 9 rano, 
by jadąc przez całą noc dotrzeć w po-
niedziałek ok. godziny 18 do Szczeci-
na. Szczególnie trudnym momentem 
dla rowerzystów był ranek. Brak snu 
dawał się im mocno we znaki. Jednak 
wraz ze zbliżaniem się do celu wypra-
wy wstępowały w jadących nowe siły.

Na trasie przejazdu nie było więk-
szych niespodzianek. Na szczęście 
obeszło się bez kraks, choć trzeba 
było uważać na jeżdżące ciężarów-
ki, szczególnie na wąskich, podrzęd-
nych drogach. Z  mniej ważnych in-
cydentów zdarzyły się jedynie dwie 
przebite dętki i  jedna rozerwana 
opona. Jak twierdzą ten morderczy 
dystans przejechali nadspodziewa-
nie gładko. Wspomnieć jednak na-
leży, że przygotowania do udziału 
w akcji rozpoczęły się wiele miesięcy 

przed wyjazdem, a treningi odbywa-
ły się na długich, ponad 300-kilome-
trowych, dystansach.

Śmiałkami, którzy podjęli udaną 
próbę pokonania niewyobrażalnej dla 
wielu odległości, byli tarnobrzeżanie 
Grzegorz Assman i  Tomasz Kudela. 
W  akcji udział brali również Janusz 
Bańka i Łukasz Łazinek z Mielca, Hu-
bert Rębisz z Majdanu Królewskiego, 
Alfred Urban z Połańca oraz Monika 
Jagodzińska z Kielc.

W  pierwszych 100 km, do stolicy 
województwa świętokrzyskiego, 
asystowało im kilkudziesięciu kola-

rzy amatorów z Tarnobrzega, Gorzyc 
i Sandomierza, m.in. z tarnobrzeskiej 
grupy „Zorza” i  gorzyckiej grupy 
„Sprint”. Na trasie, na krótkie chwi-
le,  dołączali się także nieliczni kola-
rze. Było to bardzo miłe wsparcie dla 
uczestników akcji.

Dzięki wsparciu sponsorów dochód 
z charytatywnej jazdy przeznaczony 
zostanie na rehabilitację dzieci z tar-
nobrzeskiego Zespołu Szkół Specjal-
nych.  Cali i  zdrowi oraz zadowoleni 
dotarli do swoich domów, planując 
kolejną kolarską akację charytatywną 
w przyszłym roku.

700 km rowerami

Pary na długie lata
22 pary z  Tarnobrzega świętowały w  Zamku Dzikowskim 

swoje małżeńskie jubileusze. 

Najdłuższym stażem małżeńskim w gronie świętujących 
szczycić się mogli państwo Genowefa i Franciszek Chmielo-
wie, którzy obchodzą w obecnym roku 62. rocznicę ślubu. 

Odznaczenia państwowe oraz okolicznościowe grawer-
tony wręczył jubilatom pełniący obowiązki prezydenta 

miasta Kamil Kalinka wraz z naczelnikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Krystyną Rycombel. Uczestniczący w uroczy-
stości członkowie rodzin i  zaproszeni goście odśpiewa-
li gromkie „Sto lat”. Był tez symboliczny toast lampką 
szampana oraz występ artystyczny młodzieży. Wszystkim 
parom życzymy wszelkiej pomyślności!

Dumni z długoletniego stażu mogą być również Helena 
i  Janusz Wiśniewscy – 57 lat pożycia, Celina i Kazimierz 
Kurowscy – 56 lat, Janina i  Kazimierz Olszakowie – 54 
lata, Janina i Stanisław Mordkowie oraz Helena i Czesław 
Oczkowscy – 53 lata.

7 czerwca w  sali koncertowej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I. st. w Tarnobrzegu odbyła 
się uroczysta sesja Rady Miasta Tarnobrzega. 

W sesji uczestniczyło wielu znamienitych 
gości, parlamentarzystów, przedstawicieli 
władz samorządowych, władz Tarnobrzega 
oraz  wielu instytucji z terenu województwa 
i miasta. Zgodnie z tradycją, tuż po wykła-
dzie o historii miasta, wygłoszonym przez 
przewodniczącego Rady Miasta Dariusza 
Bożka, wręczone zostały medale oraz wy-
różnienia. 

W  2018 roku, decyzją kapituły  meda-
lu Sigillum Civis Virtuti, najwyższe odzna-
czenie miejskie przyznane zostało księdzu 
biskupowi  Edwardowi Frankowskiemu. 
Ksiądz biskup, to doktor nauk społecznych, 
Biskup Pomocniczy Diecezji Sandomier-
skiej. W  czasach PRL był represjonowany 
przez ówczesne władze państwowe. Był 
Kapelanem Związku NSZZ „Solidarność”. 
Inicjatorem powstania Katolickiego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Tarnobrzega przyznany został Włodzimie-
rzowi Gąsiorowi. Jest on autorem rozwoju 
młodzieżowej piłki nożnej w Tarnobrzegu 
oraz ojcem awansu i  silnej pozycji w  II li-
dze seniorskiej drużyny piłkarskiej „Siarki” 

Tarnobrzeg. Jako trener rozegrał z „Siarką” 
ponad 170 meczów ligowych.

Zasłużonymi Tarnobrzeżanami zostali: 
Wojciech Kozieł – dziennikarz, kamerzysta. 
Roman Kulczycki – nieodżałowany, wielo-
letni kierownik i  prezes tarnobrzeskiego 
Klubu Tenisa Stołowego. Witold Pycior   
– wieloletni pracownik Tarnobrzeskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego. Stanisław 

Wiącek  – wieloletni radny Miasta Tarno-
brzega. Teresa Żyguła – pedagog, nauczy-
ciel, dyrektor i wychowawca licznych poko-
leń tarnobrzeżan. Mariusz Ryś – wicedyrek-
tor Tarnobrzeskiego Domu Kultury, muzyk 
organista, dyrygent. 

Podczas sesji publicznie zaprezentowała 
się ósemka młodych tarnobrzeżan nosząca 
tytuł Ośmiu Wspaniałych Tarnobrzega. Są 
nimi: Dominika Pikus, Justyna Kosior, Este-
ra Szymczak,  Piotr Paradowski, Julia Toś, 
Krzysztof Myszka, Jagoda Stefaniak oraz 
Bernadeta Chorzępa.

Wyróżnione zostały także osoby zasłu-
żone dla kultury: Natalia Ciecierska – wo-
kalistka, Krzysztof Michalski – wioloncze-
lista, Emilia Piątkowska – wokalistka, Julia 
Roman – wokalistka. Wyróżnienia w dzie-
dzinie sportu przypadły młodym osobom. 
Są to: Bartosz Kieliszek  – piłkarz, Maciej 
Grabski – kickbokser, Michał Wojciechow-
ski  – lekkoatleta, Lilly May Niezabitow-
ska – żeglarka, Magdalena Szczęsna – ka-
jakarka, Kinga Tomczyk – siatkarka, Piotr 
Sokalski – pingpongista, Szymon Skulski – 
pływak, Igor Rokosz  – koszykarz, Maria 
Taras – karateka.

Uroczysta sesja Rady Miasta
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Punktem kulminacyjnym trwających od kilku miesięcy obchodów 
200-lecia diecezji sandomierskiej była msza święta, która miała miej-
sce w sobotę, 16 czerwca, w katedrze sandomierskiej. 

Uroczystej celebrze przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Pol-
sce abp. Salvatore Pennacchio. Eucharystia rozpoczęła się pro-
cesją biskupów, duchowieństwa i bractw diecezji, która przeszła 
z siedziby Kurii Diecezjalnej do katedry.

Jubileuszowe obchody 200-lecia diecezji sandomierskiej 
zapoczątkowane zostały w  październiku 2017 roku i  potrwa-
ją do Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 
2018 r. Przebiegają zgodnie z ustalonym kalendarzem celebracji 
liturgicznych i innych wydarzeń. W obchody jubileuszu wpisuje 
się również III Synod Diecezjalny, odbywający się pod hasłem: 
„Aby nieść światło Ewangelii”.

Rozpoczynając sobotnie uroczystości biskup sandomierski 
Krzysztof Nitkiewicz podkreślił, że obchody jubileuszu diecezji 
to świętowanie w drodze... – Podobnie jak cała misja Kościoła, 
wypełniana na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od kilku 
miesięcy gromadzimy się na celebracjach jubileuszowych róż-
nych stanów, grup społecznych i  zawodowych. Te spotkania 
pozwalają wydłużyć nasze dziękczynienie Bogu, które dzisiaj 
osiąga swój moment kulminacyjny. Bo i  nie sposób wyliczyć 
wszystkiego, za co mamy dziękować. Jeśli najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu, to rzeczywistość Kościoła, gdzie łaska Boża 
dokonuje cudów dyskretnie i bez rozgłosu, wydaje znacznie wię-
cej owoców niż te, które możemy zobaczyć oczami – mówił do 

zgromadzonych wiernych ordynariusz diecezji (źródło: www.
diecezjasandomierska.pl). 

W  jubileuszowym, wspólnym dziękczynieniu uczestniczyli 
arcybiskupi i biskupi z Polski, Białorusi, Ukrainy, Kamerunu i Ber-
mudów, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, 
samorządowych i lokalnych. Obecni byli przedstawiciele służb 
mundurowych oraz wierni z całej diecezji, którzy przybyli wraz 
ze swoimi duszpasterzami. Tarnobrzeg reprezentował pełniący 
obowiązki prezydenta miasta Kamil Kalinka, nie zawiedli również 
licznie przybyli tarnobrzescy parafianie.

Jubileusz 200-lecia diecezji sandomierskiej
Wystartowała akcja 
„Lato w Mieście”

Już 25 czerwca rozpoczyna się akcja 
„Lato w  Mieście”. Jak co roku dla dzie-
ci spędzających wakacje w  Tarnobrzegu 
przygotowana została oferta zajęć, gier, za-
baw oraz wycieczek. W imieniu pełniącego 
obowiązki prezydenta miasta Tarnobrze-
ga Kamila Kalinki zapraszamy do udziału 
w przygotowanych imprezach. Szczegóło-
wy harmonogram dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega 
pod adresem: www.tarnobrzeg.pl

Pełniący obowiązki prezydenta miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka 
kontynuuje spotkania osiedlowe z mieszkańcami. 

Osiedlowe 
spotkania prezydenta

Kolejne odbyły się w  osiedlach Zakrzów (29 maja), Przywiśle 
(5 czerwca) i Wielowieś (12 czerwca). Prezydentowi towarzyszą 
miejscy urzędnicy oraz radni. W plenerze mieszkańcy rozmawia-
li  z  prezydentem miasta, przedstawiając swoje problemy oraz 
potrzeby związane z codziennym życiem w mieście i na osiedlu.

Po spotkaniach odbyły się spacery osiedlowymi ulicami. W trak-
cie wizji lokalnej wskazywano miejsca wymagające remontu lub 
konserwacji. Główne problemy poruszane przez mieszkańców 
wiązały się z ruchem kołowym na osiedlach oraz miejscami par-
kingowymi. Poruszano również kwestie porządku i estetyki.

Rusza budżet obywatelski
W  Tarnobrzegu szósty rok 

z rzędu realizujemy budżet oby-
watelski. 

Zapraszając mieszkańców do włączenia się w  dyskusję 
o swoim mieście i współdecydowanie o przestrzeni, w której 
żyją. Pytamy, w  jaki sposób i na co wydać część środków 
z budżetu miasta. 

Poniżej prezentujemy harmonogram przeprowadzania 
konsultacji społecznych związanych z  Tarnobrzeskim Bu-
dżetem Obywatelskim na 2019 rok:
•  od 2 do 31 lipca 2018 r.- zgłaszanie projektów
•  od 1 sierpnia do 14 września 2018 r. – weryfikacja zgłoszo-

nych projektów
•  do 17 września 2018 r.- powołanie Osiedlowych Komisji 

Wyborczych przez organy wykonawcze Osiedli
•  do 24 września 2018 r. – ogłoszenie list projektów dopusz-

czonych do głosowania i odrzuconych
•  7 października 2018 r. – głosowanie  w  wyznaczonych 

lokalach w godz. 8-14 
•  od 8 do 12 października 2018 r. – przeliczenie głosów przez 

Komisje Skrutacyjną
•  do 15 października 2018 r. – ogłoszenie projektów, które 

uzyskały największą liczbę głosów w ramach Tarnobrze-
skiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

2 czerwca swój jubileusz 40-lecia obcho-
dził Okręg Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Tarnobrzegu. W imieniu władz miasta 
pamiątkowy grawerton wręczył władzom 
związku pełniący obowiązki prezydenta 
miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka.

Odznaką Złotą z wieńcami Zarząd Głów-
ny PZW odznaczył kilkunastu członków 
tarnobrzeskiej organizacji.

Wędkarski 
jubileusz

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów 
w każdy wtorek. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, tel. 15 822 11 49 
ul. Mickiewicza 7
Kasa Urzędu miasta

Kancelaria (informacja, biuro podawcze)
Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy: 
poniedziałek, środa – piątek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30 
miejski Rzecznik Konsumentów 
Dyżury: wtorki, środy, piątki 7.30-15.30

ul. Kościuszki 30
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
Godziny pracy:  poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. alarmowy 986


