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Jakie cele przyświecały projektowi, czy udało się je osią-
gnąć, jakie szanse na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy 
mają absolwenci tarnobrzeskich szkół, czy wreszcie, jakie są 
oczekiwania lokalnych pracodawców w zakresie kształcenia 
w tarnobrzeskich szkołach zawodowych – o tym wszystkim 
mówiono podczas konferencji podsumowującej „Syner-
gię”. W dyskusji udział wziął prezydent Tarnobrzega Dariusz 
Bożek, kierownik projektu Józefa Biernacka, dyrektor PUP 
w  Tarnobrzegu Teresa Huńka, przedstawiciele szkół oraz 
pracodawców.

Projekt „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrud-
nienia„ realizowany był od początku września 2016 r., a kończy 
się ostatniego dnia października tego roku. Można było więc 
już podsumować trzy lata pracy nad zmianą jakości kształce-
nia w tarnobrzeskich szkołach.

Projekt adresowany był do czterech tarnobrzeskich zespo-
łów szkół – nr 1, 2, 3, ZS im. ks. S. Staszica oraz Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Tarnobrzegu (zarówno do nauczycieli 
kształcenia zawodowego i  praktycznej nauki zawodu, jak 
i uczniów tych szkół), a jego celem było zwiększenie szans na 
zatrudnienie absolwentów tarnobrzeskich szkół na lokalnym 

i regionalnym rynku pracy. Dziś już śmiało można powiedzieć, 
że cel ten osiągnięto. Wszystko dzięki podniesieniu jakości 
pracy szkół i  wyposażeniu uczniów w  dodatkowe kompe-
tencje potrzebne do podjęcia zatrudnienia.

 W ramach projektu uczniowie odbywali atrakcyjne staże 
i praktyki zawodowe u pracodawców i przedsiębiorców na 
lokalnym rynku pracy, ale także w Jastarni, Arłamowie, Miel-
cu i Gorzycach. Z tej formy praktycznej nauki pozwalającej 
na zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych 
warunkach pracy skorzystało aż 770 uczniów. We współ-
pracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego 
(m.in. Restauracja „Magnacka” w Zamku w Baranowie San-
domierskim, Tarnobrzeskie Wodociągi, Urząd Celny w Miel-
cu i  Rzeszowie, Lotnisko „Jasionka”) zrealizowano zajęcia 
pozwalające na uzyskanie specjalistycznej wiedzy, zdobycie 
umiejętności oraz kwalifikacji. W realizację projektu włączyły 
się też uczelnie wyższe, miedzy innymi Politechnika Rze-
szowska, dzięki czemu tarnobrzescy uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach laboratoryjnych m.in. z zakresu odnawialnych 
źródeł energii czy energetycznego wykorzystania odpadów. 
„Synergia” oferowała też aż 50 różnorodnych kursów pozwa-
lających zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Z tej 
formy pomocy skorzystało blisko 1,5 tysiąca młodych ludzi. 
Największym powodzeniem cieszyły się kursy: operator 
wózków widłowych, operator koparko-ładowarki, spawacz, 
obsługa kasy fiskalnej.

Zadbano też o kadrę nauczycielską. W ramach wsparcia dla 
nauczycieli przedmiotów zawodowych „Synergia” oferowa-
ła różne formy dokształcania i  doskonalenia zawodowego, 
między innymi staże w zakładach pracy o profilach zgodnych 
z nauczanym zawodem, ale też studia podyplomowe. Z moż-
liwości, jakie dawał projekt, skorzystało 71. nauczycieli. Dzięki 
projektowi doposażono także pracownie szkolne i warsztaty 
Centrum Kształcenia Zawodowego. 

Projekt „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrud-
nienia„ realizowany jest w ramach Działania 9.4. RPO Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Wartość projektu: 4 454 051,20 zł
wkład  UE  i budżetu państwa: 4 008 491,20 zł
wkład gminy: 445 560 zł

Pod takim tytułem przebiegały tego-
roczne Tarnobrzeskie Dni Solidarności 
z  Osobami Chorującymi Psychicznie. 
Patronat nad wydarzeniem sprawował 
prezydent Tarnobrzega.

Mówiono o  depresji, czytano poezję, nie 
zabrakło sportowych wyzwań, ale też spe-
cjalistycznych konsultacji. W  Tarnobrzegu 
była to już ósma edycja ogólnopolskiej akcji, 
której celem jest między innymi zwiększenie 
świadomości społecznej w  zakresie chorób 
psychicznych, zwrócenie uwagi na problemy 
chorych, ich rodzin. Szereg wydarzeń w  ra-
mach tarnobrzeskich obchodów Dni Solidar-
ności z Osobami Chorującymi Psychicznie zor-
ganizował w dniach 7-11 października Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.

O  tym, że czasem łatwiej o  swych emo-
cjach i uczuciach pisać, przekonywano pod-
czas spotkania integracyjnego „Wierszem 
malowany świat choroby”. Osoby chorujące 
czytały własne utwory poetyckie oraz poezję 
z  tomiku wydanego z  okazji XV Przeglądu 
Twórczości Artystycznej ŚDS Województwa 

Podkarpackiego. Również integracyjny cha-
rakter miał Turniej Szachowo-Warcabowy, 
w którym zmierzyli się seniorzy z Domu Po-
mocy Społecznej i Domu Dziennego Pobytu 
w  Tarnobrzegu oraz niepełnosprawni, cho-
rujący psychicznie uczestnicy zajęć w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy w Stalowej 
Woli oraz ŚDS w Tarnobrzegu.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia zwró-
cono uwagę na fakt, że choroby psychiczne coraz 
częściej dotykają ludzi młodych. O  tym mowa 
była podczas adresowanych do młodzieży warsz-
tatów profilaktycznych „Oblicza depresji”.

Od kilku lat nieodzownym punktem Tarno-
brzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorują-
cymi Psychicznie jest Bieg Solidarności z Oso-

bami Chorującymi na Schizofrenię. Tegoroczny 
bieg zorganizowany został w ramach projektu 
„Biegiem do zdrowia i integracji” Tarnobrzeskie-
go Stowarzyszenia na rzecz Osób Chorujących 
Psychicznie „Ogniwo”, dofinansowanego ze 
środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych z zakresu sportu i turystyki. Współorga-
nizatorem biegu był Michał Harnik i tarnobrzeska 
grupa Biegam Bo Lubię. Na linii startu liczącego 
5,5 km biegu stanęło aż 170 osób! W biegu wzięli 
udział mieszkańcy miasta i regionu – sportowcy, 
nauczyciele, samorządowcy, pedagodzy, tera-
peuci, pracownicy socjalni, lekarze, młodzież 
i dzieci z tarnobrzeskich szkół, a także sami cho-
rujący psychicznie. Sportowe zmagania umilił 
koncert zespołu Cantica Romanza z Mielca.

Dni Solidarności to także możliwość uzyska-
nia fachowej pomocy, porady. W tym roku od-
bywały się konsultacje pracowników Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 
można było skorzystać ze wsparcia specjali-
stów Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Tarnobrzegu. Dyżury pełnili również sami 
chorujący jako eksperci z doświadczeniem.

Honorowy patronat nad obchodami spra-
wował prezydent miasta Tarnobrzega Dariusz 
Bożek oraz starosta powiatu tarnobrzeskiego 
Jerzy Sudoł.

Konferencją „Tarnobrzeskie szkoły zawodowe bliżej lokalnego rynku pracy”, zorganizowaną 16 października 
2019 r., podsumowano trzyletni projekt „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”.

Kształcimy odpowiadając
na potrzeby rynku pracy

Tereny
inwestycyjne
z dojazdem

Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz wice-
marszałkowie Województwa Podkarpackiego Ewa 
Draus i Piotr Pilch podpisali umowę na budowę i roz-
budowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyj-
nych nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Projekt zakłada budowę odcinka ul. Żeglarskiej o długości 
1940 metrów oraz rozbudowę ul. Plażowej na odcinku dłu-
gości 2655 metrów. Projektowana jest jezdnia dwupasmowa, 
jednokierunkowa. Ruch pojazdów samochodowych i  ro-
werów ma zostać odseparowany od ruchu pieszych po-
przez wykonanie odrębnego pasa rowerowego i  chodni-
ków oddzielonych pasem zieleni. Planowane jest wykonanie 
odwodnienia liniowego drogi, kanału technologicznego, 
oświetlenia oraz oznakowania. Ponadto skrzyżowanie ulicy 
Żeglarskiej z ulicą Siarkową zaprojektowano jako rondo. Od-
wodnienie ul. Żeglarskiej projektuje się w postaci kanalizacji 
deszczowej grawitacyjnej transportującej ścieki deszczowe 
do najniższego punktu wyposażonego w  przepompow-
nię z separatorem zanieczyszczeń oraz kanałem tłocznym. 
Z uwagi na brak naturalnego odbiornika ścieków deszczo-
wych zaprojektowano szczelny zbiornik odparowujący.

Cały projekt będzie realizowany za kwotę 13 017 712 zł, 
z czego dofinansowanie z RPO WP to  8 667 467,55 zł.

Termin realizacji: I kwartał 2020 – II kwartał 2021 r.

„Jesteś tu, ale czy jesteś z nami?”
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Prace związane z powstaniem na terenie Tar-
nobrzega i  Chmielowa Parku Przemysłowego 
MACHÓW nie zwalniają tempa. W  siedzibie 
tarnobrzeskiego Oddziału Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. odbyło się kolejne spotkanie 
z  przedstawicielami władz samorządowych 
oraz zarządów spółek, będących właścicielami 
infrastruktury na terenie przemysłowym.

Władze samorządowe reprezentowali: prezydent Tarnobrzega Da-
riusz Bożek, burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon, starosta tarnobrze-
ski Jerzy Sudoł i przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Bogusław 
Potański, natomiast podmioty zarządzające infrastrukturą: członek 
Zarządu „Siarkopolu” Tarnobrzeg Jacek Maślanka, prezes Zarządu 
Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Tarnobrzeg Wojciech Brzezow-
ski i dyrektor likwidator Kopalni Siarki „Machów” Józef Motyka oraz 
dyrekcja tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Spotkanie prowadzone przez kierownika projektu, Krzysztofa 
Wędrychowicza z ARP SA O/Tarnobrzeg, miało na celu podsu-
mowanie dotychczasowych ustaleń i zrealizowanych działań oraz 
określenie kolejnych niezbędnych do realizacji zadań. Omówiono 
szereg zagadnień, które mają znaczący wpływ na rozwój tego 
terenu. Sprawy te dotyczyły projektów przebudowy dróg na 
terenie przemysłowym, budowy ciągów pieszo-rowerowych, 
oświetlenia, przystanków autobusowych (w tym zatok) i zajezdni 

autobusowej oraz rond na kilku skrzyżowaniach, opracowania 
spójnego MPZP w Tarnobrzegu i Chmielowie, problemu ze sta-
rymi budynkami, które zagrażają życiu i bezpieczeństwu ludzi 
oraz negatywnie wpływają na wizerunek całego terenu, pla-
nów inwestycyjnych spółki „Siarkopol” związanych z biurowcem 
w Tarnobrzegu, kwestii związanych z budynkiem, w którym znaj-
duje się przychodnia zdrowia, a także znaczących uciążliwości 
dla otoczenia, wynikających z działalności FCC Tarnobrzeg oraz 
powstających dróg szybkiego ruchu w  regionie i  możliwości 
skomunikowania terenu Parku z tymi drogami.

– Cieszyć może udział i  zaangażowanie zarówno władz samo-
rządowych, jak i innych podmiotów wspierających prace nad po-
prawą warunków inwestycyjnych w Machowie. To przecież nasze 
najważniejsze zadanie – podkreśla dyrektor ARP w  Tarnobrzegu 
Adam Kuśnierz . 

Następne spotkanie zaplanowane zostało na grudzień.

Park Przemysłowy MACHÓW 
coraz bliżej

Rada Seniorów już z władzami
Ukonstytuowała się Rada Seniorów Miasta Tarnobrzega 

kadencji 2019-2023. 8 października 21 nowo wybranych 
radnych złożyło ślubowanie.

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Rady Seniorów Miasta 
Tarnobrzega sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro miasta Tarnobrzega i reprezentowanych przeze 
mnie osób starszych” – formułę odczytaną przez prezydenta 
miasta Dariusza Bożka, prowadzącego pierwsze obrady nowej 
rady do czasu wyłonienia jej prezydium, uroczystym „ślubuję„ 
potwierdził każdy z  radnych. – Zaświadczam, że wszyscy pań-
stwo złożyli ślubowanie i objęli tym samym mandat radnego 
21-osobowej Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega – mówił pre-
zydent, gratulując nowym radnym i  życząc owocnej pracy na 
rzecz tarnobrzeskich seniorów.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zdominowały wybory 
przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, które pokazały, że 
w seniorach drzemią pokłady energii. Zanosi się na energetyzującą 
kadencję.

W kadencji 2019-2023 Radą Seniorów kierować będzie Józefa 
Biernacka, której kandydaturę poparło aż szesnastu radnych. Józefa 
Biernacka przez ponad trzydzieści lat zawodowego życia związana 
była oświatą, od roku 1987 aż do emerytury pracowała w Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli, w tym na stanowisku wicedyrektora ds. 
ekonomicznych. Była nauczycielem konsultantem, nauczycielem 
akademickim. Jej olbrzymim osiągnięciem są pozyskane fundusze 
unijne – kilkanaście milionów złotych w projektach oświatowych.

Pośród zadań, jakie stawia przed nową Radą Seniorów prze-
wodnicząca, jest m.in. opracowanie strategii senioralnej dla miasta 
Tarnobrzega. – Diagnozą chciałabym objąć wszystkich seniorów, 
głównie tych z  osiedli podmiejskich, seniorów chorych, niesa-
modzielnych, którzy najbardziej zagrożeni są wykluczeniem – 
podkreśla Józefa Biernacka. – Cieszy, że są w mieście inicjatywy 
adresowane do seniorów, jak np. Senioriada, ale mam świadomość, 
że z tej formy integracji korzystają seniorzy zdrowi, sprawni. Za cel 
stawiam sobie dotarcie do wszystkich seniorów i odpowiadanie 
na ich potrzeby.

W planach jest także powołanie trzech zespołów. Powstanie ze-
spół  ds. zdrowia i sportu, zespół zajmujący się opieką społeczną, a tak-
że ds. kultury. W kierowaniu nową Radą Seniorów przewodniczącą 
wspierać będzie wiceprzewodnicząca. Tę funkcje radni powierzyli 
Barbarze Turczyk, byłej dyrektor tarnobrzeskiego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, obecnie związanej z  Tarnobrzeskim 
Bankiem Żywności, którego była prezesem, aktualnie piastuje ona 
stanowisko dyrektora. B. Turczyk jest członkiem Komisji Rewizyjnej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przewodniczącą Rady Społecznej 
Przychodni Rehabilitacyjnej w Tarnobrzegu, pracuje w Radzie Spo-
łecznej Szpitala. – Działam od lat w Stowarzyszeniu Tarnobrzeski 
Bank Żywności, które nakierowane jest na pomoc osobom w trud-
nej sytuacji. Gros z tych osób to właśnie seniorzy. Doskonale znam 
więc ich sytuację i potrzeby – przyznaje Barbara Turczyk.

Sekretarzem Tarnobrzeskiej Rady Seniorów została Ewa Gra-
bowska, członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Doświadczenie 
w pracy na rzecz osób starszych zdobyła opiekując się przewlekle 
chorymi członkami rodziny. Nowa sekretarz Rady Seniorów była 
radną poprzedniej kadencji Rady Seniorów i jako jej przedstawiciel-
ka uczestniczyła regularnie w posiedzeniach komisji techniczno- 
inwestycyjnej Rady Miasta.

Będzie widno
i bezpiecznie 

Znamy wyniki głosowania na Tarnobrze-
ski Budżet Obywatelski 2020. Wśród projek-
tów tzw. dużych,  zgłoszonych przez miesz-
kańców miasta do realizacji w  roku 2020, 
najwięcej głosów uzyskał projekt „Widno 
i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto”.

Zwycięski projekt zakłada wykonanie na wszyst-
kich tarnobrzeskich osiedlach, wzdłuż ulic, które 
tego szczególnie wymagają dla zapewnienia bez-
pieczeństwa mieszkańcom, energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego. Już w przyszłym roku mie-
ście stanie więc 319 nowych słupów oświetlenio-
wych. Koszt realizacji projektu to 1 mln 411 tysięcy 
złotych. Projekt zdobył w  głosowaniu dokładnie 
2453 głosy, pozostawiając daleko w tyle inne duże 
projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 
na rok 2020.

Pozostałe duże projekty – a przypomnijmy, głoso-
waniu poddano ich sześć – uzyskały dużo mniejsze 
poparcie, co jednak nie przekreślało ich szans na 
realizację. Z uwagi jednak na fakt, że projekt, który 
zdobył największą liczbę głosów wyczerpuje pulę 
pieniędzy przeznaczonych na ten cel, pozostałe 
projekty nie zostaną w ramach budżetu obywatel-
skiego zrealizowane.   Jak wyglądało poparcie dla 
projektów, którym w tym roku się nie powiodło? Na 
drugim miejscu, pod względem liczby uzyskanych 
głosów, uplasował się projekt „Wykonanie ujęcia 
wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-
-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim” (284 
głosy), nieco słabiej oceniono projekt „Bliżej zwierząt 
bezdomnych – Aleja Edukacyjna dla Dzieci i Mło-
dzieży w Schronisku” (176 głosów), na kolejnym miej-
scu znalazł się „Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw 
przy Przedszkolu nr 5 – zmodernizowanie istnieją-
cego placu zabaw oraz uatrakcyjnienie otoczenia 
przedszkola” (146 głosów). Listę zamykają projekty: 
„Kompleks boisk do sportów plażowych nad Jezio-
rem Tarnobrzeskim” (116 głosów) oraz „Renowacja 
kamiennego krzyża, montaż kamery monitoringu, 
budowa miejsc parkingowych przed bramą Zamku 
Dzikowskiego”, który uzyskał głosów 80.

W  projektach tzw. małych (koszt realizacji do 
10  000 zł) głosowaniu poddano aż 22 pomysły 
przedstawione przez mieszkańców tarnobrzeskich 
osiedli. Dziesięć zwycięskich doczeka się realizacji 
w przyszłym roku.   Spośród wyłonionych w gło-
sowaniu projektów, aż trzy zrealizowane zostaną 
na osiedlu Wielowieś. Wszystkie trzy wielowiejskie 
projekty znalazły się też na podium pod względem 
liczny uzyskanych głosów. Po dwa projekty zreali-
zowane zostaną na osiedlach Przywiśle i Sobów, po 
jednym projekcie „ugrały” osiedla Zakrzów, Serbi-
nów i Ocice. A oto zwycięskie małe projekty, wraz 
z uzyskanymi głosami: „Poszerzenie chodnika przy 
jezdni ul. Warszawskiej” (osiedle Wielowieś) – 671 
głosów; „Czyszczenie i pogłębianie stawu” (osiedle 
Wielowieś) – 650 głosów;  „Odmulenie i oczyszcze-
nie stawu przy ul. Grobla – I Etap” (osiedle Wielo-
wieś) – 647 głosów;  „Relaks na terenach zielonych 
Skalna Góra - Lasek Buloński” (osiedle Przywiśle) 
– 520 głosów; „Chodnik nad Mokrzyszówką” (osie-
dle Sobów) – 497 głosów; „Rozbudowa parkingu 
przy ul. Kościelnej” (osiedle Sobów) – 493 głosy; 
„Budowa altany” (osiedle Przywiśle) – 320 głosów; 
„Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Pola-
nę” (osiedle Zakrzów) – 314 głosów; „Bezpieczne 
przejścia dla pieszych na Osiedlu Serbinów - ul. Dą-
browskiej (przy SP Nr 10) oraz ul. Matejki” (osiedle 
Serbinów) – 295 głosów; „Zakup i montaż krzesełek 
plastikowych na boisku OKS Koniczynka” (osiedle 
Ocice) – 282 głosy.

Jest to już 7. edycja budżetu obywatelskiego 
w Tarnobrzegu. Po raz pierwszy możliwość decy-
dowania o  przeznaczeniu części budżetu miasta 
dano mieszkańcom Tarnobrzega w 2014 roku.

Pula środków do wykorzystania na realizację 
inwestycji wyłonionych w  ramach budżetu oby-
watelskiego na 2020 rok wynosi  1 mln 511 tysięcy 
394 zł (0,55 proc. wydatków budżetowych za 2018 
rok), w tym na duże projekty 1 411 394 zł, na małe 
projekty 100 tys. zł.
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Podczas Gali Harcerskiego Wolontariatu Orły Chorą-
gwi Podkarpackiej 2019, która odbyła się w Łańcucie, 
w  kategorii „odpowiedzialni społecznie – harcerski 
partner” wyróżniony został prezydent Tarnobrzega 
Dariusz Bożek.

– „Daj w niebo rwać się skrzydłami orlemi” – to jest dewi-
za naszej Chorągwi zaczerpnięta z wiersza Olgi Małkowskiej, 
naszej patronki. Te słowa wskazują nam cel, dla którego pro-
wadzimy naszą służbę. Tą służbą jest wychowanie młodego 
pokolenia, młodych Polaków – mówił komendant Chorągwi 
Podkarpackiej ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich, hm. Ma-
riusz Bezdzietny, otwierając tegoroczną Galę Harcerskiego 
Wolontariatu.

Słowa Olgi Małkowskiej są drogowskazem w instruktorskiej 
pracy podkarpackich harcerzy. Stąd też i  harcerskie wyróż-
nienie, Orły. Orzeł to wszak symbol odwagi i  szlachetności, 
synonim cnót i najlepszych cech charakteru. Orły wręczane są 
podczas dorocznej Gali Wolontariatu. Jak czytamy na stronie 
Chorągwi Podkarpackiej, niezwykle ważna i bliska harcerstwu 
idea wolontariatu, bezinteresownej pomocy i służby bliźniemu 
zasługuje bowiem na szczególne wyróżnienie. 

Gala Harcerskiego Wolontariatu jest okazją do podzięko-
wania osobom, które szczególnie angażują się w  wypeł-
nianie misji ZHP, czyli wychowywanie dzieci i  młodzieży 
oraz kształtowanie charakteru poprzez stawianie kolejnych 
wyzwań. Komenda chorągwi chce w ten wyjątkowy spo-
sób podziękować swoim instruktorom-wychowawcom za 

bezgraniczne oddanie służbie instruktorskiej, ale też part-
nerom – przedstawicielom samorządów, służb i instytucji, 
bez których wsparcia harcerskie działania często nie byłyby 
możliwe.

Do tegorocznych Orłów nominowanych było ponad 120 
osób, nagrodzono 43 w dziesięciu kategoriach. Prezydent Tar-
nobrzega Dariusz Bożek harcerskiego Orła otrzymał w kategorii 
„odpowiedzialni społecznie – harcerski partner”. W kategorii 
tej wyróżniono osoby, które szczególnie wspierają harcerskie 

działania i inicjatywy, a poprzez wsparcie osobowe lub insty-
tucjonalne włączają się w misję wychowawczą ZHP. 

Gala zgromadziła harcerską brać z  całego województwa,  
z władzami harcerskimi na czele, ale też gości, między innymi 
przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Pod-
karpackiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Chorągiew Podkarpacka ZHP zrzesza prawie 5 tysięcy har-
cerzy i  harcerek, a  to ponad 300 drużyn działających w  19 
komendach hufców w prawie wszystkich powiatach.

Harcerskie wyróżnienie dla prezydenta Tarnobrzega

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA 
zaprasza 

Program:

godz.   9.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny – kościół Dominikanów

godz. 11.00  uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Marszałka Józefa  
Piłsudskiego – rondo Juliusza Tarnowskiego
• hymn państwowy
• wystąpienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega
• złożenie wieńców i kwiatów
• oddanie honorów przez poczty sztandarowe

Wydarzenia towarzyszące:

godz. 16.00  „Wolność. Kocham i rozumiem” – koncert w wykonaniu muzyków 
LO im. Mikołaja Kopernika oraz I Społecznego LO im. Hetmana 
Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu – plac Bartosza Głowackiego, 
organizator: Stowarzyszenie Copernicus 

godz. 17.00  wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych – Zamek 
Dzikowski, organizator: Muzeum Historyczne Miasta  
Tarnobrzega

11 listopada

Swieto NiepodleglosciNarodowe

Współorganizatorzy

Ten niecodzienny wieczór łączący 
tradycję ze współczesnością rozpo-
częto od przybliżenia historii Laso-
wiaków. O  początkach ich osad-
nictwa na naszym terenie, gwarze 
i  kulturze uczestnikom spotkania 
opowiedział Andrzej Biernat – zna-
ny regionalista i  przewodniczący 
rady osiedla Mokrzyszów. Zespół 
Obrzędowy Lasowiaczki z Barano-
wa Sandomierskiego zaprezentował 
gawędy, obrzędowe „śpiwki” oraz 
lasowiackie gusła: „mosirżoł”, „łu-
rok” czy „przestrach”. Po ciekawym 
występie każdy uczestnik spotka-
nia mógł wziąć udział w  tworze-
niu lasowiackich wycinanek oraz 
bibułowych kwiatów. Kolejną cie-
kawą propozycjądla dzieci i mło-
dzieży był konkurs na znajomość 
przedmiotów codziennego użyt-
ku z  lasowiackiego obejścia. Duże 
zainteresowanie uczestników Nocy Bibliotek 
wzbudziła również literatura poruszająca za-
gadnienia kultury lasowiackiej, zaprezentowa-
na na okolicznościowej wystawie, oraz praca 
magisterska poświęcona życiu i  działalności 
artystycznej pani Marii Kozłowej, nieżyjącej już 
propagatorki kultury lasowiackiej. Spotkanie 
nie mogło się odbyć bez rozmów na temat 
przygotowywania potraw regionalnych i oczy-
wiście degustacji niektórych z  nich. Kasza 
z  grzybami, gołąbki oraz proziaki, przygoto-

wane przez „Lasowiaczki” zgodnie z tradycyjną 
recepturą, smakowały znakomicie. 

Jak się okazało, wśród ponad 70 uczest-
ników Lasowiackiej Nocy Bibliotek znalazły 
się osoby starsze, młodsze oraz dzieci. Każda 
z odsłon spotkania przebiegła w miłej atmos-
ferze i cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Ze strony uczestników padły propozycje ko-
lejnych spotkań w  bibliotece poświęconych 
„znajdowaniu wspólnego języka” na innych 
płaszczyznach. 

Muzeum za pół ceny
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega dołączyło do ogólnopolskiej akcji „Polska 

zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Oznacza to, że w listopadowy weekend od 22 
do 24 listopada ceny biletów wstępu będą obniżone o połowę. Turyści zostaną także 
zwolnieni z opłaty za przewodnika.

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – Zamek Tarnowskich w Dzikowie oraz Muzeum Prze-
mysłu Siarkowego to miejsca, których na Podkarpaciu nie można pominąć, jeśli chce się poznać 
przeszłość Tarnobrzega oraz odkryć jego najcenniejsze zabytki.

Zamek urzeka nie tylko odrestaurowanymi wnętrzami, ale przede wszystkim dziełami, które 
w nich się znajdują. To między innymi kolekcja miniatur Wincentego de Lesseura-Lesserowicza 
ucznia Bacciarellego, ale także obrazy pędzla braci Kossaków oraz Jacka Malczewskiego. Na uwagę 
zasługują zbiory biblioteczne, wśród których znajduje się choćby rękopis „Zemsty” Aleksandra Fre-
dry czy faksymile rękopisu „Pana Tadeusza” oraz kopia szkatuły, w której dzieło Adama Mickiewicza 
jest przechowywane.

Znaleźć wspólny język
W sobotę, 5 października, tarnobrzeżanie uczestniczyli w Lasowiackim wydaniu  

V Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Tym razem 
miejscem wieczornego spotkania była Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. 
M. Marczaka w Tarnobrzegu. 
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Tarnobrzeski Dom Kultury 
zaprasza dzieci ze szkół podstawowych 

do udziału w Podkarpackim Konkursie Li-
teratura i Dzieci – „W świecie wyobraźni”.  

Tegoroczna tematyka dotyczy utworów 
opisujących rzeczywistość, często nierealną 
lub pozostającą w sferze dziecięcej fantazji. 
Zachęcamy zatem do poszukiwania pomysłów 
w twórczości literackiej dla dzieci i młodzieży. 
Dopuszcza się twórczość własną wykonaw-
ców. Uczestnicy prezentują 1 utwór wybrane-
go autora w formie:
• recytacji    • inscenizacji
•  piosenki / tekstu literackiego wybranego au-

tora 
• prac plastycznych. 

19 listopada 2019 r., godz. 9 
– eliminacje miejskie 

23 listopada 2019 r., godz. 10 
– eliminacje regionalne

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
telefon centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81

e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl, www.tarnobrzeg.pl
Prezydent Miasta – Dariusz Bożek
Zastępca Prezydenta Miasta – Mirosław Pluta
Przewodniczący Rady Miasta – Bogusław Potański

Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski”, Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w 
każdy wtorek. Obowiązuje wcześniejsza reje-
stracja, 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

Maja Komorowska, aktorka teatralna, filmowa, telewizyj-
na, pedagog, profesor nauk o sztukach pięknych, oczaro-
wała uczestników spotkania w Muzeum Historycznym Mia-
sta Tarnobrzega.

Październikowy wieczór w dzikowskim zamku wypełniło polskie 
słowo, które, jak podkreślił Tadeusz Zych, dyrektor MHMT, czyni cuda. 
– Mąż pani Mai Komorowskiej, Jerzy Tyszkiewicz, był skoligacony 
z rodziną Tarnowskich, dlatego tym bardziej cieszymy się  z wizyty 
wielkiej aktorki, wspaniałego, dobrego człowieka – mówił T. Zych.

Maja Komorowska czytała fragmenty książki „Pejzaż. Rozmowy 
z Mają Komorowską dawne i nowe”, autorstwa Barbary Osterloff. 
Opowiadała o  sobie i  recytowała wiersze. W  jej pełnej swobody 
interpretacji usłyszeć można było utwory Czesława Miłosza i  ks. 
Jana Twardowskiego. Aktorka nie stroniła od dygresji, nawiązujących 
do jej osobistego życia. – Nie zapominajmy o uśmiechu na dzień 
dobry, który rozjaśnia człowieka, o uważności na mgnienia chwil, 
które nadają życiu koloryt – cytowała M. Komorowska.

Nie ulega wątpliwości, że aktorka jest gwiazdą, ale daleką od 
samouwielbienia, kochającą swoje „pejzaże”, swoich bliskich oraz 
przyjaciół.

Literackie spotkanie zostało zorganizowane przy współudzia-
le  Fundacji Teatr Wyobraźni  z Baranowa Sandomierskiego.

Pejzaże Mai 

Do 15 listopada w  Sali Odczytowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej można 
oglądać prace 12 autorów sekcji ma-
larskiej działającej przy Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Jej tytuł „Są kolory 
i odcienie” zaczerpnięto z wiersza Jana 
Brzechwy „Kolory”.

Sekcja działa od 2008 roku. Skupia osoby 
pragnące ubrać w formę plastyczną swoje 
emocje, myśli, uczucia. Tematyka ich ob-
razów odwołuje się do natury – pejzaże 
widziane na spacerach w  mieście i  poza 
miastem. Czasami pojawia się bardziej „eg-
zotyczny” temat, ale to kwiaty są ulubionym 

motywem ze względu na możliwość „zaba-
wy” kolorami i odcieniami.

Przez 11 lat istnienia grupę prowadzi 
Helena Pilecka, absolwentka Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w  Po-
znaniu. W tym czasie odbyły się 24 pokazy 
lub wystawy dorobku twórczego grupy. 
W  Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Tar-
nobrzegu to trzecia wspólna wystawa, 
natomiast poszczególni członkowie sekcji 
biorą udział w każdej zbiorowej prezentacji 

w  Galerii „Okno”. W  sierpniu indywidualną 
wystawę w Galerii „Okno” miała Halina Cał-
ka. Złożyło się na nią 42 prace malarskie. 
Prace grupy prezentowane były ponadto 
w Tarnobrzeskim Domu Kultury, w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej w  Tarno-
brzegu, w oknach restauracji „Kaprys” oraz 
dwukrotnie w  Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i  Sportu w  Koprzywnicy. Również 
w Koprzywnicy indywidualną wystawę mia-
ła Ludmiła Dziuba (2016 r.).

O książce przy kawie
Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki zapla-

nowano na 18 listopada na godz. 16 w Filii nr 1 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Będzie poświęcone książce pt. ,,Gala-
-Dali” Carmen Domingo.

,,Gala-Dali” to biograficzna powieść hiszpańskiej autorki Carmen 
Domingo. Opowieść o kobiecie zdolnej wydobyć to, co najlepsze 
z mężczyzn będących jej partnerami. Żona, matka, kochanka... Kim 

naprawdę była kobieta urodzona jako Jelena Dymitriewna Diako-
nova, a  znana powszechnie jako pani Dalí? Czy aby tylko muzą 
ikony surrealizmu?

Artysta i  jego wizerunek, wystawy, zlecenia, reklama, wzmianki 
w prasie oraz publikacje – to efekt jednej z pierwszych, starannie 
przemyślanych i  zaplanowanych, nowoczesnych strategii marke-
tingowych w dziedzinie kultury. Koordynatorem tych działań była 
właśnie ona, silna, dominująca kobieta. Powieść bogata w szczegóły 
biograficzne, cytaty oraz mniej znane anegdoty z ciekawą fabułą 
z pewnością zainteresuje czytelników lubiących śledzić wątek prze-
platania się sztuki i życia w biografiach wielkich twórców XX wieku. 

Zasługi Józefa Piłsudskiego dla od-
zyskania niepodległości przez Polskę 
w 1918 r. są niepodważalne i były wielo-
krotnie honorowane. Jednocześnie nie-
wiele osób wie, że w  dwudziestoleciu 
międzywojennym była to jedna z  naj-
częściej i najchętniej karykaturowanych 
postaci.

Komendant Legionów po 1918 r. brał 
czynny udział w  życiu publicznym, co 
dawało pole do popisu dla artystów 
tworzących dla pism satyrycznych. 
Przedstawione na wystawie grafiki po-
chodzą w  większości z  „Cyrulika War-
szawskiego”, „Wróbli na dachu” oraz 
„Muchy”. Wymienione tytuły wychodzi-
ły najdłużej, miały wysokie nakłady i były 
najbardziej opiniotwórcze. Uzupełniają 
je przedwojenne rysunki ze zbiorów 
Muzeum Karykatury w Warszawie oraz 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejów-
ku. Autorami rysunków są przedwojenni 
karykaturzyści, m.in. Zdzisław Czermań-
ski, Gustaw Rogulski i  Zygmunt Skwir-
czyński. Na wystawę składa się blisko 
100 karykatur i rysunków.

Paweł Matyka to artysta fotograf, uho-
norowany tytułem Artiste  FIAP. Członek 
rzeczywisty i  Artysta  Fotoklubu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, członek Zarządu  Tar-
nobrzeskiego Towarzystwa Fotograficz-
nego. Jest autorem i współautorem wielu 
wystaw fotograficznych; indywidualnych 
(m.in. objętych patronatem Fotoklubu RP), 
zbiorowych, poplenerowych, pokonkur-
sowych. Brał udział w Międzynarodowych 
Salonach Fotograficznych, organizowa-
nych (m.in.) pod patronatem FIAP. Zdobył 
tam wiele wyróżnień. Prace Pawła Matyki 
były prezentowane w wielu krajach Euro-
py i Azji. Wielokrotnie publikował swoje 
fotografie w prasie specjalistycznej.

Jego fotografie zaprezentowano 
w  „Almanachu (1995-2017)”, wydanym 
przez Fotoklub Rzeczypospolitej Pol-
skiej Stowarzyszenie Twórców, w  2017 
roku. W  2018 r. artysta został uhonoro-
wany Medalem za Zasługi dla Fotografii 
Polskiej. W  2019 r. nominowany przez 
Kapitułę Redakcyjną  „Echa Dnia”  do 
tytułu  Człowieka Roku 2018  – laureat  
3. miejsca w kategorii kultura.

Kolory i odcienie
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