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  Doroczne święto miasta – z występami ta-
kich wykonawców, jak „Bajm”, „Łzy”, Anita Lip-
nicka czy Sidney Polak – okazały się ogrom-
nym sukcesem muzycznym. Nad Jezioro Tar-
nobrzeskie ściągnęły tysiące widzów.

Scena należała także do lokalnych grup muzycznych: 
„ODS”, „Ian Boon and the Music”, „Piramide” oraz „Fast Fin-
gers”. Dużo działo się nie tylko na niej, ale również wokół 
niej. Od barw mieniło się podczas Festiwalu Kolorów Holi, 
a  niesamowite emocje towarzyszyły uczestnikom oraz 
obserwatorom biegu ekstremalnego Run Fit Kids i Run 
Fit Elit. – Niewątpliwie najistotniejszy jest fakt, że było 
bezpiecznie. Dopisała publiczność, nie zawiodła pogo-
da, a przede wszystkim ci, bez których Dni Tarnobrzega 
nie odbyłyby się w takiej formule – podkreśla prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Wyrażamy wdzięczność za liczne przybycie. Dziękuje-
my sponsorom, którymi byli: Zakłady Chemiczne Siarko-
pol, P.W. Karabela, Fenix Metals, Hotel Evva, Polkar MPK 
Tarnobrzeg, Walbud sp. z o.o., Tarkon sp. z o.o., Zielony 
Puzzel, Golden Grupa, Budo Mix – Piotr Sitek, Eldo Bud 
– Krzysztof Wątroba, PW – Transdźwig, Park Handlowy 
Tarnobrzeg, Tadeusz Zawół – Usługowy Zakład Insta-
lacyjno-Budowlany, Eco Tarnobrzeg, Autorak Mrówka 
Tarnobrzeg, Autoserwis Kamionka, Mok Bud sp.j. oraz 
TWZ – firma drogowa.

 Dziękujemy fundatorom nagród konkursowych, współ-
organizatorom i wszystkim tym, którzy dbali o porządek, 
bezpieczeństwo oraz komunikację. To pracownicy Tar-
nobrzeskiego Domu Kultury, Urzędu Miasta, Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Straży Miejskiej, Rejonu Dróg 
Miejskich, Karabeli, Komendy Miejskiej Policji, przedstawi-
ciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, Tarnobrze-
skich Wodociągów i Polkaru. Za zaangażowanie dziękuje-
my również patronom medialnym. Byli z nami „Tygodnik 
Nadwiślański”, Radio Leliwa, „Echo Dnia”, Telewizja Lokalna 
TVL, iTV Wisła, Tinfo, NadWisła24.pl.

Tak się bawił Tarnobrzeg!
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Na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczonych zosta-
ło 1 511 394,20 zł, co stanowi 0,55% wydatków budżetu miasta 
za ubiegły rok. Taką wysokość środków przyjęli radni na kwiet-
niowej sesji Rady Miasta, podejmując uchwałę o zasadach i try-
bie przeprowadzania budżetu obywatelskiego w Tarnobrzegu.

Na „projekty duże” przeznaczono 1 411 394,20 zł. W tej ka-
tegorii zgłaszać można pomysły, których wartość szacunkowa 
jest większa niż 10 tys. zł i  nie przekracza wyznaczonej puli. 
Natomiast na „projekty małe” pula wynosi 100 000,00 zł. W ra-
mach „projektów małych”, mieszkaniec miasta może zgłosić 
pomysł, którego wartość nie przekracza 10 000,00 zł. Projekty 
z tej kategorii, proste i szybkie w realizacji, wychodzą naprzeciw 
małym potrzebom mieszkańców miasta. Można je zrealizować 
w  bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania, niemal „tuż 
pod oknem”, lub w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich,

Jakie projekty zgłaszamy?
Zgodnie z  zasadami Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatel-

skiego, w jego ramach realizowane mogą być wyłącznie pro-
jekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych 
miasta i, co ważne, przyczynia się do jego rozwoju. Mają to 
być projekty takie, jak budowa, modernizacja lub remont 
elementu infrastruktury miejskiej czy działania mające na celu 
poprawę warunków życia mieszkańców.

Natomiast do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskie-
go nie mogą być zgłaszane projekty:
•  naruszające prawa osób trzecich, w  szczególności prawo 

własności lub prawa autorskie;
•  wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do 

której osoba trzecia posiada tytuł prawny;
•  niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi 

przez samorząd Tarnobrzega;
•  zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem mia-

sta Tarnobrzega;
•  zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, 

co do której miasto Tarnobrzeg nie ma możliwości złożenia 
oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele bu-
dowlane;

•  generujące koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie 
w stosunku do wartości danego projektu, powyżej 50% war-
tości projektu w jednym roku;

•  nie spełniające kryterium ogólnej dostępności, w szczegól-
ności dotyczące obiektów szkół lub placówek, w rozumieniu 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, chyba że 
przewiduje się jego realizację na terenie ogólnodostępnym 
dla mieszkańców;

•  których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną 
kwotę przeznaczoną na dany typ projektów;

•  jednoznacznie wskazujące wykonawcę zadania;
•  polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicz-

nej, w  szczególności projektu zagospodarowania terenu, 
projektu budowlanego lub kosztorysu;

•  których realizacja jest z przyczyn obiektywnych niemożliwa 
w trakcie jednego roku budżetowego.
Kto zgłasza projekt i w jaki sposób?
Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Tarnobrzega, na odpo-

wiednim formularzu, z dołączoną listą 15 podpisów mieszkań-
ców Tarnobrzega popierających projekt. Wzory tych formularzy 
znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem 
formalnym. Głosować będziemy tylko na te, które zostały 
zweryfikowane pozytywnie. Weryfikacja projektów prowa-
dzona będzie pod kątem spełniania wymogów formalnych, 
zgodności z prawem oraz zasadami określonymi w uchwale 
Rady Miasta o  budżecie obywatelskim miasta Tarnobrzega, 
adekwatności pełnego szacunkowego kosztu realizacji pro-
jektu i jego przypisania do danej kategorii projektów oraz wy-
konalności technicznej, w tym możliwości realizacji w ramach 
jednego roku budżetowego.

Wypełnione formularze można składać na kilka spo-
sobów:
•  osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 

7 w Tarnobrzegu;
•  drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. 

Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Budżet oby-
watelski – zgłoszenie projektu”; za datę złożenia przyjmuje się 
datę stempla pocztowego;

•  elektronicznie - skan wypełnionego formularza i listy popar-
cia na adres mailowy um@um.tarnobrzeg.pl.
W  przypadku przesłania projektu w  formie elektronicznej, 

całkowita wielkość załączników nie może przekraczać 50 MB, 
a dołączane pliki należy przesyłać w formacie PDF, PNG lub JPG

Jeżeli zgłoszony projekt będzie zawierał braki nadające 
się do usunięcia, wnioskodawca zostanie wezwany do jego 
uzupełnienia w  terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania 
wezwania na adres poczty elektronicznej.

Odwołania od oceny weryfikacyjnej
Od obecnej edycji budżetu obywatelskiego obowiązuje 

procedura odwoławcza dla wnioskodawców, których projekty 
otrzymały negatywną ocenę w procesie weryfikacji. Odwo-
łanie można będzie składać za pośrednictwem prezydenta 
miasta do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega w termi-
nie 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji projektów.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań, ogłoszona zostanie 
lista projektów na które będą głosować mieszkańcy. Lista taka 
powstanie do dnia 23 września. Od tego momentu, wniosko-
dawcy i mieszkańcy będą mogli prowadzić kampanie informa-
cyjne o poszczególnych projektach. Kampanie można będzie 
prowadzić do zakończenia procesu głosowania.

Głosowanie
Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty rozpocz-

nie się 30 września i potrwa do 5 października, od poniedziałku 
do soboty. Głosowanie odbywać się będzie w  jednym lokalu 

wyborczym, w godzinach umożliwiających oddanie swojego 
głosu przez pracujących mieszkańców miasta. Oddawać głosy 
będziemy bezpośrednio, poprzez wrzucenie do przygotowanej 
urny kart z zakreślonym wybranym jednym projektem dużym 
i nie więcej niż trzema wybranymi projektami małymi. Głosować 
można będzie tylko raz, po uprzednim wylegitymowaniu się 
dokumentem ze zdjęciem. Wskazanie miejsca, gdzie będziemy 
głosować oraz godzin pracy lokalu wyborczego zostanie okre-
ślone przez prezydenta miasta do 23 września.

Listę zwycięskich projektów poznamy do 11 października. Do 
budżetu Miasta Tarnobrzega na 2020 rok wejdą te projekty, któ-
re otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli 
środków przeznaczonych na daną kategorię projektów. Jeżeli 
dwa lub więcej projektów z największą liczbą głosów otrzyma   
identyczną liczbę głosów, o ich kolejności i realizacji zdecyduje 
losowanie przeprowadzane przez komisję skrutacyjną.

Szczegółowych informacji, co do obowiązujących zasad 
przeprowadzania Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego 
udziela: Robert Chrząstek – naczelnik Wydziału Organizacji 
i Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnobrzega, tel. 15 
81 81 525, adres: email: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl.

Informacji w sprawach technicznych udziela inspektor Wy-
działu Techniczno-Inwestycyjnego i  Drogownictwa, email: 
techniczny@um.tarnobrzeg.pl

Zasady  przeprowadzenia Tarnobrzeskiego Budżetu Obywa-
telskiego na 2020 rok określa Uchwała Rady Miasta Tarnobrze-
ga w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (Nr 
XI/110/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.).

Harmonogram  przeprowadzenia budżetu obywatel-
skiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok, którego tryb 
i zasady określa Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miasta Tar-
nobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu 
obywatelskiego Miasta Tarnobrzega:
•  od 4 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. – zgłaszanie projektów;
•  od 3 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r. – weryfikacja zgło-

szonych projektów;
•  do 9 września 2019 r. – ogłoszenie listy projektów zweryfiko-

wanych pozytywnie i negatywnie;
•  od 9 września 2019 r. do 20 września 2019 r. –  rozpatrzenie 

odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję 
Główną Rady Miasta Tarnobrzega;

•  do 23 września 2019 r. – powołanie przez Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega Komisji Wyborczej, ustalenie czasu pracy komisji 
oraz siedziby lokalu wyborczego;

•  do 23 września 2019 r. – ogłoszenie listy projektów dopusz-
czonych do głosowania i  odrzuconych;

•  od 30 września 2019 r. do 5 października 2019 r. – głosowanie 
w wyznaczonym lokalu wyborczym na projekty dopuszczo-
ne do głosowania;

•  od 7 października 2019 r. do 10 października 2019 r. –  prze-
liczenie głosów przez komisję skrutacyjną powołaną przez 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega;

•  do 11 października 2019 r. – ogłoszenie projektów, które 
uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu oby-
watelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

Ruszył Tarnobrzeski Budżet 
Obywatelski na 2020 rok

Od 4 lipca, mieszkańcy Tarnobrzega mogą zgłaszać swoje propozycje w ramach przyszłorocznego bu-
dżetu obywatelskiego. Projekty składać można do 2 sierpnia, w dwóch kategoriach – „projektów dużych” 
i „projektów małych”. 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu reali-
zuje z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (zarzą-
dzającej europejskimi programami edukacyjnymi) projekt 
międzynarodowej wymiany młodzieży „Młody człowiek  
– aktywny obywatel Europy”. 

Głównym celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w praktyczną 
naukę nabywania kompetencji społecznych i zawodowych, które są klu-
czowe dla rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, aktywizacji za-
trudnieniowej i integracji. Udział w projekcie to promocja międzynarodowej 
współpracy, poszanowania zasad demokracji i  różnorodności kulturowej 
oraz rozwój zainteresowań i pasji.

W  ramach projektu, w  Tarnobrzegu gościła delegacja ze Złoczowa na 
Ukrainie. W jej skład wchodzili nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. M. Shash-
kiewicza w Złoczowie, z dyrektorem Volodymyrem  Kravchukiem na czele.

Goście ze Złoczowa spotkali się w Urzędzie Miasta z prezydentem Dariu-
szem Bożkiem, zwiedzili także Zamek Tarnowskich w Dzikowie.

Kontynuacją projektu będzie międzynarodowa wymiana, zaplanowana 
na 23-27 września. Weźmie w niej udział 20 młodych osób z Polski i Ukrainy. 
Uczestnicy wymiany poznają historię tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego, 
będą też mieli okazję uczestnictwa w warsztatach zawodoznawczych, m.in. 
w fabryce porcelany i  w stoczni jachtowej.

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany 
Młodzieży.

Goście ze Złoczowa Tarnobrzeskim Rowerem Miejskim zwiedzimy teraz bez kłopotu 
Sandomierz i Baranów Sandomierski. Wszystko za sprawą rozsze-
rzenia zasięgu działania TRM i uruchomienia kolejny dwóch stacji 
parkingowych.

Rowerowa 
ekspansja

Pierwsza z nich została umieszczona w Sandomie-
rzu, w ciągu rowerowo-pieszym przy Parku Piszczele 
(w pobliżu armat i schodków do Rynku). Druga mieści 
się w  Baranowie Sandomierskim, na parkingu przy 
wjeździe do zamku.

Stacje posiadają oznakowanie poziome i pionowe. 
Operatorem lokalnym systemu Tarnobrzeskiego Ro-
weru Miejskiego jest firma ROZET sSp. z o.o. 39-400 
Tarnobrzeg, ul. Szeroka 9, tel. 15 822 48 20, 15 822 48 
36, która dokonuje ustawienia rowerów i ich relokacji. 

Dzięki uruchomieniu nowych stacji w  sąsiednich 
miastach, zasięg TRM zwiększył się do 22 parkingów, 
w których można pobierać i zwracać rowery miejskie.

Urząd Miasta w Tarnobrzegu przypomina, że użyt-
kownik korzystający z systemu roweru publicznego 
ponosi opłatę aktywacyjną w wysokości 10 zł. Obo-

wiązuje 30 minutowy system naliczania opłat za 
wypożyczenie roweru. Koszt wypożyczenia roweru 
ponoszony przez użytkownika wynosi 1,50 zł za każde 
rozpoczęte 30 min. Opłata za cały dzień wypożycze-
nia roweru (pow. 3 godzin) wynosi 9 zł.

Pełna informacja o  cenniku, zasadach korzystania 
z TRM i wykaz wszystkich 22 stacji parkingowych znaj-
duje się na stronie internetowej UM w  Tarnobrzegu:  
www.tarnobrzeg.pl/dla-turysty/rowerymiejskie
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Już po raz piąty w Muzeum Historycznym Mia-

sta Tarnobrzega odbyło się Międzynarodowe 
Sympozjum Artystyczne im. Mariana Ruzamskie-
go. Impreza, stanowiąca połączenie malarskiego 
pleneru z  artystycznym panelem dyskusyjnym 
umożliwiającym wymianę doświadczeń i  spo-
sobów postrzegania sztuki, na dobre wpisała się 
w muzealny kalendarz.

W tegorocznej edycji sympozjum wzięło udział dziewięciu 
artystów. Tradycyjnie już komisarzem imprezy był prof. Marek 
Sak z  łódzkiej ASP. Oprócz niego w  Tarnobrzegu tworzyli:  
Zbigniew Bajek z Krakowa, Beka Bolkvadze z Gruzji, Andrzej 
Fogtt z Warszawy, Roman Gajewski z Gdańska, Franciszek Le-
dóchowski z Warszawy, Ryszard Miłek z Nowego Sącza, Senol 
Sak z Turcji i Janusz Szpyt z Lubaczowa.

Każdy z zaproszonych na sympozjum malarzy jest uznanym 
artystą, wielu z nich to wykładowcy uczelni plastycznych. Tym 
ciekawsze były ich codzienne dysputy dotyczące sztuki. Mógł 
w  nich uczestniczyć każdy zainteresowany, bowiem regułą 
sympozjum jest to, że popołudniowe spotkania są otwarte 
dla publiczności.

Tarnobrzeskie sympozjum, oprócz umożliwienia wszystkim 
chętnym możliwości bezpośredniego obcowania ze sztuką 
i wybitnymi artystami, ma jeszcze jeden, dodatkowy cel. Każdy 
z biorących w imprezie twórców zostawia przynajmniej jedno 
swoje dzieło tarnobrzeskiemu muzeum. W ten sposób powstaje 
Nowa Dzikowska Kolekcja Sztuki Współczesnej. To bezpośrednie 
nawiązanie do historii dzikowskiego zamku i gromadzonej przez 
ród Tarnowskich słynnej Kolekcji Dzikowskiej.

Pozyskane w ten sposób dzieła, (już ok. 50 obrazów) nie-
bawem zostaną wyeksponowane w  jednej z  odnawianych 
sal zamkowych.

Artyści tworzyli w muzeum

W Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega 
można podziwiać wystawę „Trzydzieści”, przed-
stawiającą przekrój twórczości profesora Mar-
ka Saka, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych  
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Uznany daleko 
poza granicami Polski artysta od wielu lat zwią-
zany jest z tarnobrzeskim muzeum.

Profesor M. Sak, wieloletni kurator organizowanych przez 
MHMT Międzynarodowych Sympozjów Artystycznych im. 
Mariana Ruzamskiego, zajmuje się malarstwem, grafiką i 
rzeźbą. Jego prace prezentowane były na licznych wysta-
wach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. 
Wystawa „Trzydzieści” dokumentuje trzydziestolecie jego 
pracy artystycznej.

– Profesor Marek Sak od kilku lat współpracuje z na-
szym muzeum i gdyby nie on, wielce prawdopodobne, 
że nie byłoby Sympozjum im. Mariana Ruzamskiego. 
Jest nam niezmiernie miło, że swój jubileusz postanowił 
obchodzić w Dzikowie – powiedział podczas wernisażu 
wystawy Tadeusz Zych, dyrektor MHMT.

Na tarnobrzeskiej wystawie zaprezentowano obra-
zy malowane różnymi technikami, a także rzeźby. Jak 
stwierdził sam artysta, obrazy pokazują jego dwie pasje 
– pejzaż i dzieła inspirowane słowem. Prof., Sak przyznał, 
że najbardziej inspirujące są dla niego Biblia i mitologia. 
Tradycyjnym tematom nadaje jednak nowoczesne, abs-
trakcyjne formy wyrazu.

Wystawa prezentowana będzie w Zamku Tarnow-
skich w Dzikowie, przy ul. Sandomierskiej od 27 do 25 
sierpnia.

Obecność prezydenta podczas prezentacji nowej gry nie była przypadkowa. 
„Tropami tarnobrzeskich Straszonów” ma być uzupełnieniem tradycyjnych form 
promocji miasta. Gra planszowa w swojej zabawowej formie jest w stanie w przy-
jazny i atrakcyjny sposób zachęcić do bliższego poznania miasta.

Wykorzystanie tarnobrzeskich stworów, które w swoisty sposób oprowadzają 
po naszym mieście, nadaje jej wyjątkowy, lokalny charakter. Gra ma przekaz 
edukacyjny i poznawczy. Zasady gry oraz jej temat, pozwalają graczom poznać 
bliżej miasto Tarnobrzeg, jego historię, tradycje, ale przede wszystkim jego walory 
turystyczne. Forma gry planszowej pozwala na zabawę wieloosobową, przez co 
także integruje. Konstrukcja, jak i grafika opakowania, a przede wszystkim planszy, 
pozwalają na umieszczenie informacji na temat lokalizacji tarnobrzeskich atrakcji 
turystycznych, ścieżek rowerowych i spacerowych tras widokowych.

„Tropami tarnobrzeskich Straszonów” najbardziej spodobała się dzieciom, które 
z dużym zapałem przystąpiły do zapoznawania się z jej zasadami. Furorę wśród 
maluchów zrobiły też same Straszony.

Jak zapowiedział Grzegorz Środa, gra „Tropami tarnobrzeskich Straszonów” 
trafi do sprzedaży we wrześniu.

Zabawa ze Straszonami

„Trzydzieści” w zamkowych murach

Plac Bartosza Głowackiego został na kilka godzin opanowany przez przedziwne stwo-
ry – tarnobrzeskie Straszony. Stało się tak przy okazji promocji gry planszowej „Tropami 
tarnobrzeskich Straszonów”. W akcji, oprócz bajkowych postaci, wzięli udział także pre-
zydent Tarnobrzega Dariusz Bożek i pomysłodawca gry, prezes Fundacji Kuźnia Talen-
tów Grzegorz Środa.
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W Tarnobrzegu odbył się start do piątego, ostat-
niego etapu 30. Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego „Solidarności” i  Olimpijczyków. Za-
początkowany w Tarnobrzegu etap, tak jak i cały 
wyścig, wygrał Estończyk Norman Vahtra z grupy 
Cycling Tartu. 

Tuż przed samym startem prezydent Tarnobrzega Dariusz 
Bożek życzył kolarzom szerokiej drogi i wygranej dla tego, kto 
okaże się najlepszy.

Na ostatnim etapie kolarze byli bardzo aktywni już od startu. 
Walka rozpoczęła się na pętli przebiegającej ulicami Tarno-
brzega. Jedenastu kolarzy uciekło już na rogatkach miasta 
i  przed wjazdem do Baranowa Sandomierskiego miało 45 
sekund przewagi nad peletonem. Najwyżej sklasyfikowany 
uczestnik ucieczki, Mateusz Komar, był wirtualnym liderem 
wyścigu. Kolejne odjazdy były jeszcze bardziej spektakularne 
i w pewnym momencie jedenastu kolarzy miało prawie dzie-
więć minut przewagi. Wirtualne prowadzenie zmieniało się 
co chwila. Klasyfikacja generalna wyścigu wywróciła się pod 
zamkiem Kamieniec, gdzie na stromych podjazdach peleton 
dogonił uciekających.

Ostatecznie, na mecie w Krośnie pierwszy zameldował się 
Estończyk Norman Vahtra z grupy Cycling Tartu i on zwyciężył 

w jubileuszowym wyścigu. Drugi w klasyfikacji generalnej był  
Patryk Stosz z CCC Development, a trzeci Holender Jason van 
Dalen z Metec TKH.

Klasyfikację drużynową wygrała drużyna Voster, młodzieżo-
wą – Paul Taebling, zawodnik LKT Brandenburg, a górską kolarz 
tej samej grupy, Christian Maxmilian Koch.

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

Zbliża się półmetek wakacyjnych zajęć 
w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. M. 
Marczaka w Tarnobrzegu.

 Dzieci spędzające czas w Bibliotece Głównej i filiach 
bibliotecznych korzystają z szerokiej gamy różnorodnych 
propozycji. Jak co roku, rekordy popularności biją zaję-
cia plastyczne. „Papierowe zrób to sam”, „Letnia Łąka”, 
„Rycerski świat”, „Przepiśnik”, „Coś z  niczego”, „Słowem 
i kolorem”, to tylko niektóre z wielu,  inspirujących zajęć 
prowadzonych przez bibliotekarzy.

Nową ofertą na wakacje w  Bibliotece Głównej są 
warsztaty z robotyki, które prowadzi Robert Chrząstek. 
Pierwsze z czterech planowanych zajęć, z wykorzysta-
niem specjalnej maty i kilku przyjaznych robotów, oka-
zały się świetną rozrywką, wyzwalającą nieograniczoną 
fantazję uczestników. Na tym nie koniec. Będą również 
inne ciekawe spotkania, podczas których będzie można 
dowiedzieć się jak napisać wiersz, jakie są zasady gry 
w szachy, poznać florę i faunę naszego regionu a także 
poczuć klimat odległych Indii.

Prezydent Miasta Tarnobrzega i Tarno-
brzeski Dom Kultury zapraszają już po raz 
21. na JARMARK DOMINIKAŃSKI.

W pierwszy weekend sierpnia 2019 r. plac 
Bartosza Głowackiego wypełnią rzemieślni-
cy, rękodzielnicy, twórcy ludowi, którzy będą 
promować swoje produkty.

Tradycyjnie na jarmarku pojawią się nu-
mizmatycy, miłośnicy staroci i  ogrodowych 
kwiatów. Z różnych zakątków Polski przyjadą 
producenci serów, nalewek i  innych domo-
wych przetworów. Nie zabraknie niespo-
dzianek dla najmłodszych. Będą dmuchane 
zjeżdżalnie, stoiska z balonami i watą cukrową 
oraz innymi smakołykami.

Jarmark to także muzyczna scena. Gwiazda-
mi tegorocznego wydarzenia będą: „Liber & 
InoRos” oraz „Krzikopa” – kapela śląska.

***
W sierpniu zapraszamy na kolejne kon-

certy w ramach XXVII FESTIWALU MUZYKI 
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ Tarnobrzeg 
2019

1.08.2019 r., godz. 19.00
Kościół pw. św. Barbary w Tarnobrzegu
Mateusz Marut – skrzypce (Wrocław) 
Janusz Marut – organy (Wrocław)

8.08.2019 r., godz. 19.00
Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Tarnobrzegu
Bayan Campbell – organy (USA)

22.08.2019 r., godz. 19.00
Kościół pw. św. Magdaleny (Miechocin)
Paweł Opala – organy (Sandomierz/Warszawa)

29.08.2019 r., godz. 19.00
Zamek Dzikowski
Wiesław Suruło – flet (Kraków)
Paweł Solecki – fagot (Kraków)
Joanna Solecka – klawesyn (Kraków)

***
W sierpniu 2019 r. zapraszamy na wysta-

wę „PEJZAŻE 1965-1990” obrazy z kolekcji 
BWA w Kielcach.

***
W dniach 5-7 sierpnia 2019 r. zaprasza-

my dzieci szkół podstawowych na warsz-
taty teatralne – tworzenie słuchowiska.

Wakacje w tarnobrzeskiej bibliotece

Kolarze w Tarnobrzegu

Nie ma jednak wakacji bez czy-
tania. Spotkania z książką w ramach 
cykli „Wakacyjna mapa legend”, 
„Z  książeczkami pod brzózkami”, 
„Czytanie na zaczarowanym dywa-
nie” i „Spotkania z literaturą”, prze-
noszą dzieci do krainy wyobraźni, 
dostarczają wielu ciekawostek oraz 
inspirują do zabaw i prac plastycz-
nych. Dla lubiących muzykę i śpiew 
również nie brakuje atrakcji.  Filia nr 
1 organizuje karaoke p.t. „Piosenka 
na każdą okazję” oraz zajęcia „Mu-
zyczne środy”. Tam też organizowa-
ne są projekcje filmowe dla dzieci.

Wesołe zabawy umysłowe, gry, 
zagadki, quizy, zajęcia integracyj-
ne również znajdują się w  waka-
cyjnym programie dostępnym na 
stronie www.mbp.tarnobrzeg.pl 
oraz w  agendach i  filiach biblio-
tecznych. Zapraszamy.


