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Z okazji jubileuszu tarnobrzescy orkie-
stranci otrzymali z  rąk prezydenta Tar-
nobrzega Dariusza Bożka pamiątkowe 
statuetki oraz dyplomy.

Orkiestra powstała w 1959 roku przy Kopal-
ni Siarki w Piasecznie. Od 1964 roku ma swoją 
siedzibę w  Tarnobrzegu, działając do 2001 
roku jako Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalń 
i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol”, 
a od 2002 roku jako Miejska Orkiestra Dęta 
przy Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Orkiestra brała udział w licznych konkursach 
i przeglądach. Została uhonorowana wieloma 
nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami, m.in.: 
Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki oraz Złotą 
Odznaką z Laurem Polskiego Związku Chórów 
i  Orkiestr w  Warszawie. Zespół wielokrotnie 
koncertował za granicą: we Francji, Czechach 
i  Rosji. Bogaty repertuar orkiestry obejmuje 

Miejska Orkiestra Dęta ma 60 lat

utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej i  religij-
nej. Przez sześć dekad działalności pracowali z nią 
kapelmistrzowie: Władysław Pawłowski, Michał Pa-
ruch, Mieczysław Jakubowski oraz Zenon Piekarz.

Obywatelskie
projekty

Znamy już wyniki weryfikacji projektów zgło-
szonych w  ramach Tarnobrzeskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 rok. Mieszkańcy złożyli 
łącznie 30 wniosków, w tym 7 w kategorii projek-
tów dużych, których szacunkowy koszt przewyż-
szał kwotę 10 tys. zł, oraz 23 w kategorii projek-
tów małych, których koszt szacunkowy wynosi 
nie więcej niż 10 tys. zł. 

Największym projektem ubiegającym się o dofinan-
sowanie jest wniosek dotyczący rozbudowy oświetlenia 
miejskiego. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo 
mieszkańców, pieszych i kierujących pojazdami. Koszt 
szacunkowy zadania opiewa na 1 411 tys. zł. Ogromny 
projekt realizowany byłby we wszystkich osiedlach Tar-
nobrzega. Projekt ten konkurował będzie z mniejszymi 
projektami, w tym z projektem dotyczącym wykonania 
dokumentacji i  jednego odwiertu na potrzeby pozy-
skania wód siarczkowych na kwotą ponad 551 tys. zł, 
wnioskami na budowę boisk do siatkówki i piłki nożnej 
nad jeziorem na kwotę ponad 215 tys. zł, renowację pla-
cu zabaw przy Przedszkolu nr 5, renowację kamiennego 
krzyża i najniżej wycenionym w kategorii dużych projek-
tów, wnioskiem związanym z budową alejki edukacyjnej 
w schronisku dla zwierząt na kwotę 90 tys. zł.

Najwięcej projektów wpłynęło na projekty małe. Nie 
było w tej kategorii ograniczeń związanych z obszarem 
miasta. Większość opiewa na maksymalną kwotę 10 
tys. zł, a najtańszym projektem w tej kategorii okazał się 
projekt dotyczący poszerzenia chodnika przy ul. War-
szawskiej na osiedlu Wielowieś, wynoszący 9 800 zł.

Wszystkie złożone projekty zostały poddane wery-
fikacji. W jej wyniku negatywną ocenę otrzymały dwa 
z  nich. Pierwszy to projekt z  kategorii dużych, który 
dotyczy remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej. Wniosek 
nie otrzymał pozytywnej rekomendacji z uwagi na to, 
że realizowany miałby być na działkach nienależących 
do gminy Tarnobrzeg. Drugi negatywnie zweryfiko-
wany projekt to projekt mały. Zakłada on wykonanie 
dokumentacji dla oświetlenia ul. ks. A. Burdy. Zgodnie 
z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta składa-
ne wnioski nie mogą dotyczyć samego przygotowania 
projektu, bez jego wykonania.

Zgodnie z harmonogramem głosowanie, w którym 
wybierać będziemy jeden projekt duży i trzy projekty 
małe, odbędzie się w dniach od 30 września do 4 paź-
dziernika oraz w niedzielę, 6 października. Jego wyniki 
poznamy do 11 października. 

Za nami XV jubileuszowa edycja Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy 
Województwa Podkarpackiego. Przy okazji jubileuszu 
mówiono o postrzeganiu osób niepełnosprawnych, cho-
rujących psychicznie, w otoczeniu społecznym. 

Przedstawienie inaugurujące przegląd dotykało problemu 
krzywdzących stereotypów społecznych, tolerancji, wrażliwości 
i roli społecznej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 

W tym roku, zgodnie z nową formułą przeglądu, 18 placówek 
występowało w prezentacjach grupowych. Na występy indywidu-
alne zdecydowało się 30 placówek. XV edycję przeglądu uczczono 
okolicznościowym tortem oraz pamiątkowym tomikiem wierszy 

laureatów konkursu literackiego towarzyszącego przeglądowi w la-
tach 2014-2018. W tegorocznym konkursie literackim wzięło udział 
13 twórców. Jury przyznało 3 nagrody główne za pierwsze, drugie 
i trzecie miejsce, 4 wyróżnienia i 6 dyplomów za udział w konkursie.

Jak co roku społeczność ŚDS w  Tarnobrzegu przyznawała 
statuetki „Ludzie Wielkiego Serca”. W 2019 r. otrzymali ją prezy-
dent Tarnobrzega  Dariusz Bożek, tarnobrzeski radny Sławomir 
Partyka, dyrektor MOPR w  Tarnobrzegu Liliana Lewińska oraz 
Małgorzata Chmielowiec i ks. Krzysztof Dzierżak z parafii pw. św. 
Barbary w Tarnobrzegu.

Honorowy patronat nad przeglądem sprawowali wojewoda 
podkarpacka Ewa Leniart, prezydent miasta Tarnobrzega Dariusz 
Bożek oraz starosta powiatu tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł.

Bo wszyscy jesteśmy tacy sami

Prezydent Dariusz Bożek odebrał 
z  rąk wiceministra infrastruktury 
Rafała Webera promesę na ponad  
2 mln 300 tys. zł. Dzięki tym fundu-
szom przebudowana zostanie ulica 
Zakładowa w Tarnobrzegu.

– W kwietniu złożyliśmy do Podkarpac-
kiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek 
o  dofinansowanie projektu pod nazwą 
„Przebudowa ul. Zakładowej w  Tarno-
brzegu  – Etap I”. W  lipcu Urząd Woje-
wódzki poinformował o  pozytywnej 
ocenie projektu i  umieszczeniu go na 
liście zadań gminnych zarekomendowa-
nych do dofinansowania. Dziś możemy 
cieszyć się z pozyskanych w tej kadencji 
pieniędzy, które wpłyną na zwiększenie 
atrakcyjności Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej poprzez przebudo-

wę infrastruktury drogowej na ulicy Za-
kładowej – podkreśla prezydent Dariusz 
Bożek.

W  ramach inwestycji zaplanowany do 
przebudowy został prawie kilometrowy 
odcinek ulicy Zakładowej, rozpoczynają-
cy się od skrzyżowania z ulicą Chemiczną 
i stanowiący kontynuację przebudowanej 

ze środków własnych drogi gminnej. W ra-
mach zadania gmina Tarnobrzeg zamierza 
wykonać jednojezdniową dwupasmową 
drogę wraz z przyległym na całej długości 
chodnikiem zlokalizowanym po prawej 
stronie oraz chodnikiem o  długości 137 
metrów po stronie lewej. Ponadto w  ra-
mach projektu zaplanowano budowę za-
toki autobusowej oraz opaski o  długości 
102 metrów i szerokości metra, przy plano-
wanym w ramach oznakowania przejściu 
dla pieszych. Inwestycja obejmuje również 
przebudowę odwodnienia, kanalizacji tele-
technicznej, zabezpieczenie sieci podziem-
nych oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Gmina Tarnobrzeg zawnioskowała o do-
finansowanie przedmiotowego projektu 
w  kwocie 2  364  440 zł. Koszt całkowity 
złożonego do dofinansowania projektu 
wynosi 3 940 734,72 zł, w tym wkład wła-
sny to 1 576 294,72 zł.

Są pieniądze na remont Zakładowej
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Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych działających przy tarnobrzeskich OSP 
tegoroczne wakacje rozpoczęli zawodami spor-
towo-pożarniczymi, a  zakończyli szkoleniem 
w Poroninie. 

Wyjazd z wieloma atrakcjami udało się zorganizować 
dzięki wsparciu władz miejskich oraz licznych sponsorów 
jak: Pilkington Automotive Poland, Zakłady Chemiczne 
Siarkopol, Eco Tarnobrzeg, Nadleśnictwo Nowa Dęba, 
Fenix Metals, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Mrówka Tarnobrzeg – Autorak, Firma Budowlana Skobud, 
WORD Tarnobrzeg.

Każdego dnia młodzi adepci pożarnictwa doskona-
lili swą wiedzę w  zakresie: ochrony przeciwpożarowej, 
pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwiczyli musztrę 
oraz umiejętność pływania. Nie zabrakło także czasu 
na zapoznanie się  z historią i tradycją góralską oraz na 
wypoczynek. Każdego dnia  pod okiem doświadczo-
nej, wykwalifikowanej kadry młodzież zdobywała nowe 
umiejętności, sprawności  i doświadczenia. 

Po przybyciu na miejsce młodzi strażacy zostali podzie-
leni na plutony oraz odpowiednio oznakowani, po czym 
wzięli udział w  festynie promującym pierwszą pomoc, 
zorganizowanym przez miejscową jednostkę OSP, gdzie 
zapoznali się z  zasadami użycia defiblyratora. Kolejny 
dzień był okazją do ćwiczeń sportowych na basenach 
termalnych w Białce Tatrzańskiej. Natomiast wieczorem 
odbyło się spotkanie z  tatrzańskimi zbójnikami, którzy 
opowiadali o tradycjach związanych z Podhalem, wyra-
bianiu oscypków, życiu i muzyce górali. Uczestnicy szko-
lenia uczyli się tańca góralskiego, a co niektórzy zostali 
pasowani na zbójników. Podczas wyjazdu nie zabrakło 
wypraw pieszych, choćby na Gubałówkę, oraz wyjazdu 
kolejką na Wielką Krokiew.

Młodzi adepci pożarnictwa zwiedzili Sanktuarium Mat-
ki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Dzięki uprzejmości 
kustosza obiektu poznali historię kościoła, który za spra-
wą Jana Pawła II wpisuję się w tradycję i historię Polski. 
Ostatni dzień szkolenia młodzież spędziła na zwiedzaniu 
Kopalni Soli w Bochni. Wyjazd był nagrodą za pracę cało-
roczną na rzecz OSP oraz start w zawodach pożarniczych.

22 września odbył się coroczny piknik Latawcowe Babie 
Lato. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim spotkali się sympatycy 
tych podniebnych konstrukcji.

Latawcowe Babie Lato
Komisja konkursowa oceniała zarówno latawce płaskie, jak i skrzyn-

kowe. Decyzją jury w kategorii open na najwyższym stopniu podium 
stanął Jędrzej Tłusty, drugi był Witold Zięba, trzeci zaś Marcin Boro-

wiec. W kategorii latawców płaskich wśród 8-12-latków najwyższe 
noty otrzymali kolejno: Julia Myszka, Marlena Żak i Aleksander Żak. 
W grupie wiekowej 13-16 lat najlepsi byli: Michał Jajko, Daniel Ko-
tajny i  Maciej Dec. Wśród konstruktorów latawców skrzynkowych 
w wieku 8-12 lat pierwsze miejsce zajął Jan Pawlak, drugie Krzysz-
tof Borowiec, trzecie Darek Połowniak. W starszej grupie wiekowej 
najwięcej punktów otrzymał Maciej Dec, drugi był Daniel Kotajny, 
a trzeci Michał Jajko.

Dodatkową atrakcją były pokazy zdalnie sterowanych modeli sa-
molotowych. 

Tarnobrzeska Szkoła Pływania AQUA-SWIM 
po raz kolejny znalazła się na liście podmiotów, 
którym przyznano dofinansowanie na prowa-
dzenie w 2019 r. zajęć sportowych dla uczniów 
z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. 
„Umiem pływać”. 

Trenerzy – założyciele i działacze Tarnobrzeskiej Szkoły 
Pływania AQUA-SWIM, Maria Markiel-Chartlińska i Rafał 
Zasuwa, od 2016 r. rokrocznie występują o środki finan-
sowe na prowadzenie zajęć z zakresu powszechnej nauki 
pływania w tarnobrzeskich podstawówkach. Dzięki wy-
konanej pracy oraz przy częściowym wsparciu finanso-
wym ze strony miasta Tarnobrzega w  tym roku szkoła 
AQUA-SWIM uzyskała na realizację programu rekordową 
kwotę 150 tys. złotych. Jest to największa kwota dofinan-
sowania z programu „Umiem pływać” w województwie 
podkarpackim na 2019 rok, pozyskana przez stowarzy-
szenia i kluby sportowe.

Program jest skierowany do wszystkich uczniów klas I-III 
szkół podstawowych, bez względu na sprawność i zdolno-
ści ruchowe.  Od 16 września do 7 grudnia 2019 r. realizo-

wany jest drugi etap programu. Uczniowie mogą korzystać 
nie tylko z bezpłatnych zajęć nauki pływania, ale również 
z bezpłatnego transportu na pływalnię. W pierwszym eta-
pie programu, obejmującym okres od lutego do czerwca 
2019 r., wzięło udział łącznie 510 uczniów.

Za darmo nauczą pływać

Podczas czterech dni odbyło się 9 z  zaplanowanych 10 
wyścigów w zmiennych warunkach wiatrowych. Startowało 
łącznie 30 zawodniczek z całego kraju w 3 kategoriach wie-
kowych: seniorek, juniorek (U 19) i juniorek młodszych (U 17). 
Dla naszych zawodniczek, do tej pory pływających na łódkach 
Laser 4.7, był to debiut w tej klasie. Dzięki wsparciu sponsora, 
firmy Siarkopol, udało się wyposażyć je w sprzęt (żagle i masz-
ty) pozwalający na start w wyższej, olimpijskiej klasie Radial.

Swój pierwszy występ mogą zaliczyć do bardzo uda-
nych. Trenująca na co dzień pod okiem Aleksandra Ariana 

Lilly May Niezabitowska, po walce do ostatniego wyścigu, 
zdobyła I miejsce i złoty medal w kategorii U 17, dający jej 
tytuł mistrza Polski. W  kategorii U 19 zdobyła II miejsce 
i srebrny medal. W klasyfikacji generalnej uplasowała się 
na 6. pozycji. 

Aleksandra Bobula, po obiecującym początku, w kolej-
nych dniach miała trochę słabsze wyścigi, by w  ostatni 
dzień jeszcze poprawić swoją pozycję. Finalnie zajęła 10. 
pozycję wśród juniorek młodszych (U 17) i 22. w klasyfikacji 
generalnej.

„Złoto” i „srebro” na mistrzostwach Polski
W dniach 5-8 września, w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Polski 

Klas Olimpijskich w Żeglarstwie. Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg reprezentowały dwie zawodniczki w klasie 
Laser Radial kobiet – Lilly May Niezabitowska oraz Aleksandra Bobula.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
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Kolejna, V edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem 

„Znajdźmy wspólny język”, ma w niekonwencjonalny sposób 
zachęcić do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej 
otwartych i dostępnych instytucji kultury, miejsc wspólnych, 
lokalnych centrów żywej kultury i edukacji.

Lasowiacka Noc Bibliotek
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu 

zaprasza 5 października o godz. 17 do Filii nr 4 – os. Mokrzyszów, aby 
w atmosferze zabawy i twórczej pracy śledzić losy kultury lasowiackiej 
i tego, co zostało nam dzisiaj z jej dziedzictwa. Uczestnicy Lasowiackiej 
Nocy Bibliotek będą mogli wysłuchać opowieści o kulturze  Lasowiaków 

przedstawionej przez pana Andrzeja Biernata, wziąć udział w konkursie 
„W lasowskim obejściu”, zobaczyć prezentacje artystyczne połączo-
ne z animacjami i zapoznać się z obrzędami i gusłami  w wykonaniu 
Zespołu Obrzędowego „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego. 
Atrakcją będą również wycinanki, gawędy i „śpiwki” lasowiackie oraz 
degustacja potraw lasowiackiej kuchni. Imprezie będzie towarzyszyła 
wystawa literatury związanej z kulturą lasowiacką oraz przedmiotów 
codziennego użytku.

13 września na cmentarzu wojennym przy ul. 
Targowej w Tarnobrzegu odbyła się msza święta 
w 80. rocznicę śmierci porucznika Józefa Sarny. 

Wzięli  w niej udział prezydent miasta Dariusz Bo-
żek, przedstawiciele tarnobrzeskiego Urzędu Miasta, 
kombatanci młodzież ze Szkoły Podstawowej numer 
10. Po nabożeństwie zebrani przeszli na osiedle Skal-
na Góra, pod pomnik Józefa Sarny. Tam delegacje 
złożyły kwiaty.

Józef Sarna, porucznik rezerwy 2 Pułku Piechoty 
Legionów, instruktor Przysposobienia Wojskowego 
w  tarnobrzeskim gimnazjum, pozostaje w  pamięci 
mieszkańców Tarnobrzega jako bohater obrony mia-
sta. W kampanii wrześniowej 1939 r. dowodząc Hufcem 
Przysposobienia Wojskowego i tarnobrzeskimi harce-
rzami, bronił miasta od strony Wisły – skarpy zwanej 
Skalną Górą. Grupa podjęła walkę z niemieckimi siła-
mi 10 września. Pierwsza próba przeprawy Niemców, 
mimo przewagi liczebnej, została udaremniona przez 
drużynę Sarny. Kolejnego dnia porucznik nakazał wy-
cofać się swoim oddziałom oraz ukryć posiadaną broń. 
Sam został razem z pięcioma żołnierzami oraz dwoma 
cekaemami, broniąc się przed nacierającym wrogiem 

jeszcze przez dwa dni. Zginął 13 września 1939 r. Jego 
śmierć zakończyła obronę Tarnobrzega.

Ciało porucznika zostało pochowane na skarpie wi-
ślanej. Później jego zwłoki przeniesiono na cmentarz 
wojenny w Tarnobrzegu. Pośmiertnie Józef Sarna został 
mianowany kapitanem.

80. rocznica śmierci obrońcy miasta

Wyspa wolności
W Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega eksponowana 

jest obecnie wystawa planszowa pt. „Wyspa Wolności. Towarzy-
stwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu”. 

Prezentuje ona historię Biblioteki Polskiej w Paryżu, będącej oazą nie-
zależnej polskiej kultury i myśli politycznej w XIX i XX w. Cenne zbiory 
rękopiśmienne, artystyczne i kartograficzne zostały zgromadzone przez 
uczestników tzw. Wielkiej Emigracji po 1838 roku, skupionych w  To-
warzystwie Historyczno-Literackim. Część z  nich dotyczy wybitnych 
postaci mocno związanych z biblioteką, w tym Adama Mickiewicza czy 
Fryderyka Chopina. Wystawa „Wyspa Wolności” miała swoją premierę 
w siedzibie Senatu RP w 2014 roku. W tarnobrzeskim muzeum będzie 
eksponowana do 3 listopada. Cena biletu wstępu: 4 zł

Na lekcję
do muzeum 

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega za-
prasza na wystawę pt. „Tarnobrzeski wrzesień 
1939. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej”. 
Szczególnie zachęcamy szkoły do udziału w żywej 
lekcji historii.

Ekspozycja podzielona została na dwie części. Część 
pierwsza wprowadza widza w świat wrześniowych wy-
darzeń 1939 roku. W sposób chronologiczny prezentuje 
wysiłek militarny armii polskiej, głównie Armii Kraków, 
podczas walk obronnych.  Głównym elementem scena-
riusza wystawy jest  przedstawienie wydarzeń związanych 
z  bezpośrednio miastem i  okolicą. Poszczególne seg-
menty ekspozycji prezentują  historię budowy mostów 

operacyjnych pod Baranowem oraz późniejsze zmaga-
nie oddziałów Armii Kraków o zabezpieczenie przepraw, 
bombardowanie miasta, zmagania militarne zakończone 
bohaterską śmiercią por. Józefa Sarny. Drugim celem tej 
części ekspozycji jest przedstawienie dramatycznych lo-
sów mieszkańców miasta w pierwszym okresie okupacji 
niemieckiej. Epilogiem pierwszej części ekspozycji jest 
segment Gloria Victis dotyczący historii kwatery II-wojen-
nej na cmentarzu wojennym w Tarnobrzegu. 

Druga część wystawy poświęcona została sylwetkom 
kilku żołnierzy różnych formacji wojskowych, których los 
związany był z Tarnobrzegiem. Osoby te symbolizują za-
równo wszystkich tarnobrzeżan, którzy brali udział w wal-
kach kampanii wrześniowej, jak i  ogólnopolski wysiłek 
militarny społeczeństwa podczas II wojny światowej. 

Dla uczniów tarnobrzeskich szkół muzeum przygotowa-
ło także lekcję muzealną poświęconą ww. tematyce. Zapisy 
na lekcje prowadzone są pod nr. tel. 15 823 79 99, wew. 23.

Wystawa czynna jest do 15 grudnia. Bilet wstępu  
– 4 zł.  Lekcja muzealna - 6 zł. Zapraszamy.

Celem akcji jest zachęcenie rodziców do odwiedzania 
bibliotek i  codziennego czytania z  dzieckiem. Każde 
dziecko, które przyjdzie z rodzicem do biblioteki, otrzy-
ma w  prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki 
dla…”, natomiast dla rodziców lub opiekunów przygoto-
wana jest broszura „Książką połączeni, czyli przedszkolak 
idzie do biblioteki”, która przypomni o nieocenionej roli 
czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wy-
nikających z częstego odwiedzania biblioteki.

W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostoso-
waną pod względem formy i treści do potrzeb przedszko-
laka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu 
pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych, a  także 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, za-
kończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu naklejek zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna bibliotekę 
– ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa i zo-
stanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród 
książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówie-
śnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. 
Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar mate-
rialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej 
od tych, które nie czytają.

Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku 
przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który 
nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje 
się przewodnikiem w  nowej przygodzie przeżywanej 
wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które 
z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

Projekt „Z książką na start” realizowany będzie od 19 
września 2019 do 31 grudnia 2019 lub do wyczerpania 
egzemplarzy. Wyprawki czytelnicze można odbierać 
w: Oddziale dla dzieci i  młodzieży Biblioteki Głównej 
ul. Szeroka13 oraz Filii Nr 1 - osiedle Serbinów, ul. M. Dą-
browskiej 31 A, Filii Nr 2- osiedle Siarkowiec, ul. Koper-
nika 5, Filii Nr 3 - osiedle Miechocin, ul. Krzywa 2, Filii 
Nr 4 - osiedle Mokrzyszów, ul. Sienkiewicza 213, Filii Nr 
5 - osiedle Wielowieś, ul. Warszawska 310 B, Filii Nr 6 - 
osiedle Sobów, ul. Kościelna 3, Filii Nr 7 - osiedle Dzików, 
ul. Konfederacji Dzikowskiej 12/26/27, Filia Nr 8 - osiedle 
Przywiśle, ul. Kosmonautów 4.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://wielki-
-czlowiek.pl

Z książką na start

Tarnobrzeska Biblioteka Miejska bierze udział w projekcie „Z książką na start” przeznaczonym dla 
dzieci w wieku 3-6 lat  (urodzonych w latach 2013-2016), który realizowany jest w ramach ogólnopol-
skiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. 
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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

Kolejne spotkanie DKK, 21 października o godz. 
16 w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tar-
nobrzegu, będzie poświęcone książce pt. ,,Agonia 
dźwięków”, której autorem jest Jaume Cabré.

Dyskusyjny Klub 
Książki zaprasza

Urodzony w  Barcelonie pisarz jest autorem wielu po-
wieści (w tym bestsellera „Wyznaję”), zbiorów opowiadań, 
scenariuszy filmowych i telewizyjnych. Ukończył filologię 
katalońską na Uniwersytecie Barcelońskim, obecnie jest 
wykładowcą i nauczycielem na uniwersytecie w Lleidzie. 
Przez wiele lat łączył nauczanie z pracą literacką. 

,,Agonia dźwięków” to pasjonująca gotycka powieść. 
Na początku XX wieku w klasztorze La Ràpita w Katalo-
nii grupa mniszek klauzurowych stara się pogłębić swoją 
wiarę przez ustawiczną pokutę. Rytm ich codziennych 
umartwień zakłóca nowy spowiednik – brat Junoy, zesłany 
do leżącego na odludziu klasztoru za karę, aby ciągła cisza 
udręczyła jego spragniony muzyki słuch. Jakiej zbrodni 
musiał dokonać, żeby zasłużyć na to zesłanie i  do cze-
go doszło w klasztorze, że pobyt spowiednika zakończył 
się skandalem i niechlubnym procesem? Donosy, intrygi, 
nieposłuszeństwo, a  w  tle dalekie echa muzyki Witolda 
Lutosławskiego, którego Cabré niezwykle ceni. 

Serdecznie zapraszamy.

Gitary rządzą światem

W Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyła się 20. edycja 
Festiwalu  Satyrblues. W okazji jubileuszu impreza mia-
ła dwudniową odsłonę.

Satyrblues przebiegał pod hasłem „Gitary rządzą światem” 
i  stanowił kulturalny pomost między dwoma kontynentami 
Europą i USA, a bohaterami tej artystycznej konfrontacji byli 
mistrzowie gitary m.in. Ron Bumblefoot Thal, Dudley Taft czy 
Anthony Gomes.

W części wernisażowej można było zobaczyć prace takich 
artystów, jak: Andrzej Mleczko, Marek Grela, Miro Kowalczuk, 
Bożena Wójtowicz-Ślęzak, Henryk Janusz. 

Każdy z  uczestników festiwalu tradycyjnie już otrzymał 
w prezencie okolicznościowy katalog wydany w limitowanym 
nakładzie i mógł spotkać się z artystami, kupić ich płyty oraz 
prace, a w przerwach między koncertami skosztować pyszności 
przygotowanych przez tarnobrzeską restaurację „Pele-Mele”.

Więcej informacji o festiwalu na stronie: www.satyrblues.pl.


