
Tarnobrzeżanie po raz kolejny po-
kazali, że serca mają wielkie. 28. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy przyniósł rekordową kwotę. Na ten 
moment już wiadomo, że wośpową 
inicjatywę Tarnobrzeg wsparł rekordo-
wą kwotą ponad 141,5 tysiąca złotych!

Podana tuż po wielkim Finale, 12 stycznia, 
magiczna kwota 136 633,77 zł uzyskana ze 
zbiórki do puszek, loteryjki fantowej, a także 
licytacji na scenie rosła jeszcze przez kilka 
dni. Wciąż trwały bowiem aukcje online. 
– Teraz już wiemy, że mamy 141 tysięcy 610 
złotych i kilkadziesiąt groszy. By podać ze-
braną kwotę co do grosza czekamy jeszcze 
na bankowe potwierdzenia wpłat z  aukcji 

– mówi Piotr Czepiel, szef tarnobrzeskiego 
sztabu WOŚP. 

Tarnobrzegowi należą się wielkie brawa! 
Mamy rekord! Chociaż, wszyscy wiemy, nie 
o  rekordy tu chodzi.  – Te oczywiście za-
wsze bardzo nas cieszą, ale najważniejsze 
jest czynienie dobra. Pamiętajmy o tym, że 
właśnie to dobro, chęć sprawiania radości 
tym najmniejszym napędza nas wszystkich 
do działania – podkreślają tarnobrzescy 
sztabowcy.

A zaangażowanych w te działania, w or-
ganizację tylko jednego przecież dnia Wiel-
kiego Finału, jak co roku, było wielu. Wielkie 
podziękowania należą się przede wszyst-
kim tarnobrzeskim sztabowcom, którzy nad 
wszystkim czuwali, koordynowali, dopinali 
na przysłowiowy ostatni guzik, wychodzili 
z  sytuacji teoretycznie bez wyjścia. Sztab 
bez wsparcia wielu prywatnych osób oraz 
� rm i instytucji niewiele by zdziałał. Dlatego 
podziękowania kierujemy też do mieszkań-

ców Tarnobrzega i okolicznych miejscowo-
ści, bo Orkiestra grała także w  Gorzycach, 
Trześni, Furmanach, Wrzawach, Orliskach, 
Jadachach, Cyganach, Chmielowie, Stalach, 
Tarnowskiej Woli, a  także w  Nowej Dębie. 
Dziękujemy za to, że zawsze pięknie wspie-
racie WOŚP! 

W  czasie 28. Finału Orkiestra grała dla 
zapewnienia najwyższych standardów dia-
gnostycznych i  leczniczych w  dziecięcej 
medycynie zabiegowej.

Merkuriusz
Tarnobrzeski 264/styczeń/2020

Witaj
na świecie

Całe 3300 g i  55 cm szczęścia! Jaś Flis 
jest pierwszym tarnobrzeżaninem uro-
dzonym w 2020 roku. Przywitał nas moc-
nym, zdrowym krzykiem.

To był wyjątkowy sylwester dla Anny i Macieja 
Flisów. – Dosłownie za pięć dwunasta wszyst-
ko się zaczęło. Zamiast noworocznych życzeń 
był stres, bieg po samochód, jazda do szpitala. 
O godz. 13.20 w pierwszy dzień nowego roku 
synek był już z nami – wspomina wciąż rozemo-
cjonowany i szczęśliwy świeżo upieczony tato.

Jaś, tak bowiem ma na imię pierwszy w tym 
roku tarnobrzeżanin, dostał 10 punktów w ska-
li Apgar, jest zdrowym, pięknym chłopcem. To 
pierwsze dziecko państwa Flisów. – To niesamo-
wite przeżycie, gdy zostaje się ojcem. Jestem bar-
dzo szczęśliwy, jestem dumny z żony, która dziel-
nie znosiła całą ciążę, poród. Zaczął się nowy etap 
w naszym życiu. Teraz uczymy się powoli nowej 
roli, jesteśmy rodzicami – dodaje pan Maciej.

Tradycyjnie, do szpitala z gratulacjami dla rodzi-
ców, życzeniami i  upominkami dla pierwszego 
mieszkańca Tarnobrzega zawitał prezydent miasta. 
– Niech synek rośnie zdrowy, niech będzie szczęśli-
wy. Państwo już wyglądacie na szczęśliwych. Tego 
rodzinnego szczęścia Wam życzę. Dzieci to praw-
dziwe szczęście. Im więcej dzieci wokół, tym rado-
śniej. Nic tak nie cieszy, jak śmiech dziecka, a nawet 
taki zdrowy krzyk, jaki dziś Jasio nam prezentuje 
– mówił Dariusz Bożek prezydent Tarnobrzega 
podczas wizyty w szpitalu. Na pożegnanie zaprosił 
całą trójkę państwa Flisów do Urzędu Miasta za rok. 
– Niech Jaś się pokaże, jak pięknie rośnie.

Dziękujemy personelowi oddziału położni-
czego Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu 
za umożliwienie odwiedzenia pierwszego tar-
nobrzeżanina i jego rodziców, a właścicielkom 
sklepu z  akcesoriami dla niemowląt „aktoto” 
w  Tarnobrzegu za pomoc w  skompletowaniu 
prezentu dla maluszka.

Zmiana numeru 
rachunku bankowego

Informujemy, że nastąpiła zmiana nu-
meru rachunku bankowego, na który 
należy uiszczać opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. 

W  najbliższym czasie zostanie dostarczone 
Państwu zawiadomienie o  nowym indywidu-
alnym koncie bankowym. W  przypadku nie-
otrzymania zawiadomienia do czasu uzyskania 
informacji o  właściwym numerze rachunku 
bankowego przyporządkowanym każdemu po-
datnikowi, wpłat można dokonywać na ogólne 
konto dotyczące rozliczeń za odpady komunalne 
o numerze: 62 1240 2223 1111 0010 9309 5568

W razie pytań prosimy o kontakt telefonicz-
ny 15 822 65 70 wew. 225

Rekordowy finał

Zarządzeniem prezydenta miasta z  dnia 10 
stycznia ustalony został skład osobowy Rady. 
Wprawdzie ta miała liczyć od 17 do 21 pań, jednak 
w związku ze zgłoszoną większą liczbą kandyda-
tek prezydent postanowił, że rada w  najbliższej 
kadencji będzie liczyła 24 członkiń. Kadencja rady 
potrwa 2 lata. Termin pierwszego posiedzenia zo-
stał wyznaczony na 3 lutego. Wtedy też poznamy 
regulamin Rady Kobiet, a  także zadania, jakie to 
gremium przed sobą stawia. Skład pierwszej ka-
dencji Rady Kobiet tworzą: Sławomira Olszewska, 
Grażyna Urbańska, Justyna Uchańska, Bożena No-
wak, Halina Zimoląg-Dojka, Dorota Wyrzykowska-
-Pycior, Anna Kapica-Soodak, Anna Godlewska, 
Anna Świątek, Renata Serwin, Grażyna Warzyńska, 
Wiesława Sera� n, Marta Kopeć-Bitner, Beata Grzy-
wacz, Katarzyna Paluch, Iwona Dybus-Grosicka, 
Elżbieta Piejko, Beata Góra, Monika Stępień, Renata 
Mroczek, Julia Dominik-Słomka, Edyta Potańska, 
Grażyna Potańska, Małgorzata Zych.

W mieście zawiązuje się Tarnobrzeska 
Rada Kobiet. Będzie to zespół doradczo-
-konsultacyjny prezydenta miasta w spra-
wach społeczno-kulturalnych, a także doty-
czących zdrowia mieszkanek.

Kobiety 
będą doradzać

Prawnik 
pomoże za darmo

W roku 2020 w Tarnobrzegu funkcjonują dwa punkty utworzone na 
podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkt nieodpłatnej pomocy praw-
nej zlokalizowany w budynku internatu 
byłego Liceum Ogólnokształcącego, 
ul. Kościuszki 30 (parter), czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
15.30 do 19.30. Punkt nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz świadczenia nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego, 
zlokalizowany w  budynku Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Koper-
nika 3, czynny jest od poniedziałku do 
czwartku w godz. 10-14, w piątek 8-12. 
Bezpłatne porady prowadzone są przez 
organizację pozarządową: Fundację 
„Masz Prawo” z siedzibą w Tarnobrzegu. 

Od 1 stycznia udzielanie nieodpłat-
nej pomocy prawnej oraz świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego odbywa się według kolejności 
zgłoszeń, po umówieniu terminu wizy-
ty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie 
pod numerem tel. 15 81 81 500,  czyn-
nym  w  godzinach pracy Urzędu Mia-

sta: 7.30-15.30. Z  ważnych powodów 
dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy praw-
nej lub świadczenia nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego.

Kobietom w  ciąży pomoc prawna 
udzielana jest poza kolejnością. Osobom 
ze znaczną niepełnosprawnością rucho-
wą, które nie mogą stawić się w punk-
cie osobiście, oraz osobom doświad-
czającym trudności w komunikowaniu 
się, o  których mowa w  ustawie z  dnia 
19 sierpnia 2011 r. o  języku migowym 
i  innych środkach komunikowania się, 
udzielanie nieodpłatnej pomocy praw-
nej lub świadczenie nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego może odby-
wać się poza punktem albo za pośred-
nictwem środków porozumiewania się 
na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, 
przez telefon, poprzez wideokonferen-
cję, po umówieniu terminu wizyty pod 
wskazanym wyżej numerem telefonu.
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Pomoc 
Żywnościowa 
2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu, we współpracy z Tarno-
brzeskim Bankiem Żywności, uczestniczy 
w realizacji Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020 współ� -
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Okres dystrybucji artykułów spożywczych 
w  ramach Podprogramu 2019 rozpoczął się 
w styczniu, a zakończy się w  lipcu 2020 roku. 
Paczki w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby 
i  rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, spełniające kryteria określone w  art.7 
ustawy o pomocy społecznej, których dochód 
nie przekracza 200 proc. kryterium dochodo-
wego. Wynosi ono 1 402 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie

Aby uzyskać skierowanie uprawniające do ko-
rzystania z pomocy żywnościowej, należy zgło-
sić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
ul. Kopernika 3, od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30-10 i 14-15.30. Na podstawie przed-
łożonego oświadczenia o dochodzie pracownik 
ośrodka wystawi skierowanie, które będzie waż-
ne przez cały okres trwania Podprogramu 2019.

Paczki żywnościowe wydawane są w 12 punk-
tach odbioru na terenie miasta w określonych 
dniach i godzinach. Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie internetowej www.mopr.pl 
w  zakładce „pomoc żywnościowa 2014-2020”. 
Dodatkowe informacje można również uzyskać 
pod numerem tel. 15 822 60 97.

Dla osób korzystających ze wsparcia żywno-
ściowego przewidziano udział w bezpłatnych 
warsztatach i różnych formach aktywizacji.

Żywnościowa 

Bezdomność zwierząt nie jest ich wyborem. Jest przymusem, który my, ludzie, 
im fundujemy. Bezdomność oznacza głód, strach, ból, brak opieki oraz przeraże-
nie. Niestety obarcza to nasze sumienia. Zapominamy o tym, że zwierzę nie jest 
rzeczą, że należy mu się szacunek i godne warunki do życia. Zapominamy, że jest 
to regulowane prawem. 

Bezdomność zwierząt

Liczba mieszkańców Tarnobrzega na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 46 445 
osób. Trochę nas mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak dobrym progno-
stykiem są dane z „położnictwa”. W 2019 r. w tarnobrzeskim szpitalu przyszło na 
świat 774 dzieci. Dla porównania w roku 2018 urodziło się u nas 631 maluszków.

Jakie imiona najczęściej nadawali tarnobrzeżanie w  roku 2019 swym pociechom? Wśród 
dziewczynek królowały: Zuzanna, Zo� a, Lena, Maja. Chłopcom najczęściej dawano na imię 
Antoni, Jan, Jakub, Franciszek.

W roku 2019 zawarto więcej niż w 2018 małżeństw. W roku minionym miłość i wierność 
ślubowało sobie 221 par, z tego 117 to były śluby konkordatowe. 

Niestety, tendencja wzrostowa wystąpiła także w zgonach. Tu na statystyki wpływ ma jednak 
tarnobrzeskie hospicjum, które przyjmuje pacjentów także spoza Tarnobrzega. W roku 2019 
odnotowano w Tarnobrzegu 614 zgonów.

Coraz więcej na naszych drogach samochodów. Najczęściej tarnobrzeżanie kupowali auta 
używane, ale z Polski. Wzrosła też na naszych drogach liczba aut nowych. Znacznie spadła 
liczba aut używanych sprowadzanych z zagranicy. A jak wygląda to w liczbach? W roku 2019 
w Tarnobrzegu zarejestrowano łącznie 3626 samochodów, rok wcześniej 3591. Nowych aut 
w roku 2019 zarejestrowano 286, dokładnie 40 więcej niż rok wcześniej. Samochodów używa-
nych z Polski w roku minionym zarejestrowano 1895, czyli dokładnie 126 więcej niż w 2018 r. 
Aut używanych sprowadzonych z zagranicy zarejestrowano 1445, a w roku 2018 – 1576, czyli 
o 131 mniej.

Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, tu sytuacja jest bez zman. Wprawdzie w 2019 zareje-
strowano nieco mniej niż rok wcześniej nowych podmiotów, ale też mniej � rm wyrejestrowano. 
W roku 2019 zarejestrowano 182 podmioty, a wyrejestrowano 120. 

Miniony rok w liczbach

Co jest najczęstszą 
przyczyną bezdomności?:
•  Nieodpowiedzialne, nieprzemyślane adop-

cje. Często przed świętami Bożego Naro-
dzenia spotykamy się z szukaniem zwierząt 
na prezent dla dzieci. Psiak czy kociak jed-
nak nie spełnia oczekiwań „opiekunów”. Ro-
dzina równie szybko jak adoptowała zwie-
rzę, tak szybko się go pozbywa. Porzuceni 
„szczęściarze” tra� ają do schroniska, gdzie 
z  szoku i  przerażenia tygodniami wbijają 
się w ścianę, albo całymi dniami wypatrują 
właścicieli, licząc, że po nich przyjdą. 

•  Okres wakacji, ferii. Psiak lub kociak ląduje 
w lesie, bo czas na urlop, a babcia, ciocia, ko-
leżanka odmówiły pomocy w opiece.  A jest 
przecież rozwiązanie. W  Polsce, również 
w naszym regionie, jest dużo dobrych ho-
teli dla psów i kotów, można tam zwierzaka 
bezpiecznie zostawić pod fachową opieką 
i ze spokojnym sumieniem spędzić urlop.

•  Niekontrolowane rozmnażanie zwierząt. 
Część osób posiadających zwierzęta nie 
sterylizuje ich, nie kastruje. Pokutuje prze-
konanie, że sterylizacja jest wbrew naturze. 
Nawet niektórzy weterynarze sugerują, że 
kotka czy suczka przynajmniej raz przed 

sterylizacją powinna mieć dzieci. Z  me-
dycznego punktu widzenia jest to mit. Ste-
rylizacja jest sposobem na ograniczanie 
bezdomności. Dzięki niej zwierzęta unikają 
też wielu chorób – choćby nowotworów 
narządów rodnych.

•  Brak obowiązku czipowania zwierząt. Posia-
danie przez psa mikroczipa bardzo ułatwia 
znalezienie właściciela. Nawet jeśli pies nie 
jest zgłoszony do bazy np. Safe-Animal, to 
bardzo łatwo można znaleźć jego właścicie-
la przy pomocy lekarza weterynarza, który 
odczyta mikroczip.
Niestety pomimo coraz większej świado-

mości ludzi, liczba bezdomnych psów i kotów 
w naszym kraju ciągle rośnie.  Jedna niewy-
sterylizowana sunia może urodzić w swoim 
życiu nawet 40 potencjalnie niechcianych 
szczeniąt. Nie bądźmy przyczyną powstawa-
nia nowych, niechcianych istnień, nie traktuj-
my zwierząt jak rzeczy. Szanujmy je i dbajmy 
o nie. Otwórzmy serca i umysły, dajmy szansę 
na znalezienie domów psom i kotom, które 
od lat mieszkają w schroniskach. 

W schronisku prowadzonym przez Tarno-
brzeskie Stowarzyszenie Chrońmy Zwierzęta 
na dom czekają m.in.:

Sonia Faro Monia Nerik Tytus
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Gwiaździsty orszak na ulicach miasta
6 stycznia już po raz dziewiąty ulicami Tarnobrzega 

przeszedł Orszak Trzech Króli.

Po mszy świętej z trzech tarnobrzeskich para� i, Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, Świętej Barbary i Chrystusa Króla, wyru-
szyły barwne korowody pod przewodnictwem trzech króli, 
aby w samo południe spotkać się na pl. Bartosza Głowackiego 
i oddać pokłon Bożej Rodzinie, odmówić modlitwę Anioł 
Pański oraz wspólne kolędować. Na rynku na wszystkich cze-
kali uczniowie Szkół Katolickich wraz z nauczycielami, którzy 
umilali czas pięknie śpiewanymi kolędami.

Orszak połączony był z  dwiema akcjami charytatyw-
nymi. Wolontariusze Akcji Katolickiej kwestowali na 
rzecz pomocy szkole w  Syrii, doświadczonej przez dzia-
łania wojenne. Natomiast członkowie i  sympatycy Sto-
warzyszenia Dolina Smaku upiekli szczodraki, a  całko-
wity dochód z  ich sprzedaży przeznaczony zastanie na 

rehabilitację dwóch tarnobrzeskich rodzeństw: Piotra
i Karola Rzepeckich oraz Milenki i Kuby Nowickich.

Organizatorem wydarzenia przypominającego o  obcho-
dach Święta Trzech Króli są Szkoły Katolickie w Tarnobrzegu. 
Patronat honorowy objął prezydent miasta Tarnobrzega Da-
riusz Bożek.

Łódzki fenomen
W  środę, 29 stycznia, o  godz. 17.30 w  Sali Panoramy 

Machowskiej w  Muzeum Polskiego Przemysłu Siarko-
wego odbędzie się pierwsze tegoroczne spotkanie w ra-
mach cyklu „Spichrzowe Gwarków Pogwarki”. O łódzkim 
fenomenie przemysłowym opowie dr Adam Wójcik.

Przemysł na ziemiach polskich powstawał i rozwijał się z róż-
nych powodów znacznie później niż w krajach Europy zachod-
niej. Proces jego narodzin przypadł na I  połowę XIX wieku. 
Jednym z pierwszych, a jednocześnie największych, był łódzki 
ośrodek przemysłowy. Liczne fabryki włókiennicze jakie rozsła-
wiły to nieznane wcześniej, niewiele znaczące dotąd miasto, 
nie tylko utworzyły poważne centrum wytwórcze, ale zapo-
czątkowały narodziny kapitalizmu. Jego twórcy, wywodzący 
się głównie z przemysłowców pochodzenia żydowskiego, nie 
tylko budowali i rozwijali swoje fabryki, ale byli też wybitnymi 
mecenasami i działaczami społecznymi.

Warsztaty kryptografii
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza uczniów 

szkół podstawowych na warsztaty kryptogra� i – „Od Cezara Do 
Enigmy”. 

Podczas zajęć będzie można poznać historię kryptogra� i oraz podsta-
wowe metody szyfrowania i deszyfracji tekstu. Na zajęciach praktycznych 
będzie nauka kodowania własnoręcznie zapisanych wiadomości za po-
mocą skytale, szyfru Cezara i jego mody� kacji, szyfru polialfabetycznego 
oraz szyfrów kwadratowych.

Warsztaty odbędą się 7 lutego w godz. 9-14 w siedzibie MHMT – Zamku 
Dzikowskim – ul. Sandomierska 27. Zapisy grup prowadzi Krzysztof Gor-
czyca – kustosz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, tel. 15 823 
79 99 wew. 23, e-mail: krzysztof.gorczyca@mhmt.pl. Wstęp 7 zł.

Muzykowanie na Podkarpaciu

TDK zaprasza 
  Na wystawę pokonkursową prezentującą dorobek artystyczny  
środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską 
PORÓWNANIA 28 – luty.
  Do udziału w konkursie recytatorskim Dziecięce Interpretacje. 
Karty zgłoszenia należy złożyć do  3  marca  2020 r. w Tarno-
brzeskim Domu Kultury – Dział Ruchu Amatorskiego,  pokój 
54,  tel. 15 822 21 10 wew. 25
  Na spektakl Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa 
Żmudy z MDK w Stalowej Woli

Hrabina w podróży
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Mar-

czaka w  Tarnobrzegu oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Tarnobrzega zapraszają na promocję książki Walerii 
hr. Tarnowskiej „Moje podróże”, która odbędzie się 
7 lutego o godz. 17.30 w Bibliotece Głównej.

Jesienią ubiegłego roku minęła 170. rocznica 
śmierci hr. Walerii Tarnowskiej, współtwórczyni 
Kolekcji Dzikowskiej. Z tej okazji Towarzystwo 
Przyjaciół Tarnobrzega wydało interesujący za-
pis jej podróży do Włoch z lat 1803-1804, którą 
pani na Dzikowie odbyła w towarzystwie swo-
jego ojca Waleriana Stroynowskiego oraz męża 
Jana Feliksa Tarnowskiego. Podobnie jak pisane 
przez hrabinę przez całe jej życie pamiętniki, 
tekst powstał w języku francuskim i nigdy jesz-
cze nie ukazał się w polskiej wersji językowej. 
Tłumaczenia dokonała tarnobrzeżanka, Moni-

ka Chwałek-Oczkowska, świetna tłumaczka, autorka wielu 
artykułów na temat Walerii Tarnowskiej, współautorka kilku 
słowników polsko-francuskich.

„Moje podróże” powstały z  myślą o  maleńkiej córeczce 
Tarnowskich Rozalii i są opisem miejsc i zabytków, jakie Tar-
nowscy zwiedzali w Italii, także relacją ze spotkań z wieloma 
czołowymi postaciami ówczesnego życia politycznego i ar-
tystycznego, .m.in. z papieżem Piusem VII, Letycją Bonaparte, 

matką cesarza Napoleona I, czy rzeźbia-
rzem Antonio Canovą. 

Książka ukazują nieprzeciętną osobo-
wość Walerii Tarnowskiej – skromnej, 
pełnej pokory kobiety, a  jednocześnie 
wybitnej obserwatorki i  znawczyni 
sztuki. 

Tekst książki wzbogacają piękne ry-
ciny z epoki.

Książka ukazuje się w biblio� lskim na-
kładzie 170 egzemplarzy, zaś honoro-
wym patronem wydania jest prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek.

W  Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. dr. Michała Marczaka 
w  Tarnobrzegu do 6 marca pre-
zentowana jest wystawa „Ludo-
we instrumenty muzyczne Pod-
karpacia”. 

Ekspozycja przypomina instrumenty 
dawnych kapel oraz narzędzia dźwię-
kowe występujące na Podkarpaciu. 
Zobaczyć tu można proste drewniane 
kołatki, terkotki i  grzechotki. Gwizdki, 
gwizdałki i  gliniane kogutki pełniące 
zarówno  funkcję instrumentów sy-

gnałowych jak i dziecięcych zabawek. 
Wśród  fujarek i  piszczałek na szcze-
gólna uwagę zasługuje rożek pasterski 

wykonany z kory wierzbowej. Spośród 
bardziej zaawansowanych konstruk-
cyjnie instrumentów wyróżniają się 
XIX-wieczne basy pochodzące z okolic 
Kolbuszowej oraz dwie pary skrzypiec, 
dłubane z 1942 r. pochodzące z miej-
scowości  Krzywa i  dziewiętnasto-
wieczne z Machowa.

Prezentowane na wystawie eks-
ponaty pochodzą z  kolekcji Muzeum 
Kultury Ludowej w  Kolbuszowej oraz 
Doroty Kozioł z  Tarnobrzega. Całość 
ekspozycji uzupełnia literatura ze zbio-
rów Miejskiej Biblioteki Publicznej.
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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

Mimo że podczas tegorocznych ferii śnieg 
nie dopisał, na zajęciach zorganizowanych 
w ramach akcji „Zima w mieście” w Bibliotece 
Głównej i � liach bibliotecznych zima wystąpi-
ła w roli głównej. 

Dzieci przenosiły się do „Krainy śnieżnych bałwa-
nów” i „Zimowej krainy Smerfów”, razem z bibliote-
karkami odbywały „Zimowe podróże po literaturze”, 
a do zabawy zapraszały je bajkowe postaci. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się trady-
cyjne formy tj. zajęcia plastyczne i zajęcia literackie, 
na których dzieci wykorzystywały przeróżne techniki: 
malowanie, rysowanie, wycinanie, wyklejanie czy 
scrapbooking, jak również najróżniejsze materiały: 
wełna, papier kolorowy, gazety, rolki papierowe, 
jednorazowe talerzyki czy bibułę. Podczas ferii w bi-
bliotekach były też spotkania głośnego czytania, 
zajęcia z wykorzystaniem komputerów oraz zabawy 
interaktywne i integracyjne. Łamigłówki, kalambury, 
quizy, gry planszowe i  puzzle, a  także zabawy ta-
neczne z wykorzystaniem maty i projekcje � lmów 
przyciągały wielu uczestników. 

Niezwykłe spotkanie z autorką
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. Marczaka zaprasza 

na promocję książki Elżbiety Domoradzkiej pt. „Moje drogi do 
świętych”, która odbędzie się 14 lutego o godz. 17.30 w Biblio-
tece Głównej. 

Elżbieta Domoradzka urodziła się w Nowym Sączu, od wielu lat miesz-
ka w Tarnobrzegu. Jest nauczycielką matematyki w Zespole Szkół nr 1 im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. Uwielbia podróże i kino. 
Czci św. o. Pio i św. Jana Pawła II. Książka „Moje drogi do świętych” jest 
wyrazem jej wieloletnich zainteresowań. „Zawsze lubiłam pisać wspo-
mnienia, sprawozdania z podróży, relacje z różnych uroczystości, kroniki 
z wycieczek szkolnych, czy po prostu notatki z wydarzeń, które odciskały 
na moim życiu trwały ślad. Uzbierało się także kilkanaście tekstów doty-
czących św. o. Pio i św. Jana Pawła II. Od bardzo dawna moim wielkim 
pragnieniem było wydać je w postaci książkowej. Rozmawiając niegdyś 
z ks. Augustynem Łyko z para� i św. Barbary w Tarnobrzegu, katechetą 
w szkole, w której uczę, myśl o publikacji tych tekstów dojrzała – to on 
wtedy namówił mnie do wydania książki” – mówi o sobie.

Oprawę muzyczną spotkania zapewni Leopold Miłkowski.

ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU

Tarnobrzeski Dom Kultury 
i Studio Pro-Media w Tarnobrzegu 

zapraszają solistów w 4 kategoriach wiekowych, 
dzieci i młodzież urodzonych w latach 2001-2013, 

do wzięcia udziału w 25. edycji konkursu
WYGRAJ SUKCES. 

Wokaliści mogą zgłaszać 
chęć udziału w  konkursie 
do 12 marca, wypełniając 
formularz dostępny na 
stronie formularz.tdk.tar-
nobrzeg.pl. Płytę  bieżącej 
edycji wraz z kodem iden-
ty� kacyjnym niezbędnym 
do zgłoszenia uczestnika 
można nabyć w  Studiu 
Pro-Media, ul. 11 Listopa-
da 9 w  Tarnobrzegu, lub 
w  sklepie internetowym 
sklep.wygrajsukces.com.pl 

W  dniach 17-19, 23-28 
kwietnia młodzi artyści 
podczas kwali� kacji wstępnych zaprezentują się na scenie w ponad 
50 ośrodkach kultury na terenie całego kraju. Soliści w kwali� kacjach 
wstępnych wykonuja jedną wybraną przez siebie piosenkę. 

Kwali� kacje wstępne odbędą się 
w Tarnobrzeskim Domu Kultury 18 kwietnia. 

Warunki udziału w konkursie szczegółowo opisano w regulaminie, 
który znajduje się na stronie:  www.wygrajsukces.com.pl

 www.tdk.tarnobrzeg.pl 
Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Tarnobrzega.

Nagrodzą
Czytelników
Roku

Aktywne ferie w bibliotece

Niezwykłe spotkanie z autorką

30 stycznia o  godz. 16 w  Bibliotece 
Głównej odbędzie się uroczystość wrę-
czenia nagród laureatom konkursu „Czy-
telnik Roku 2019”. 

Imprezą towarzyszącą będzie spotkanie 
z Jac kiem Łapińskim, prawnikiem, działaczem 
społecznym i samorządowym, redaktorem na-
czelnym portalu lokalnego, autorem książek 
„Dlaczego warto czytać?”, „Jak być lepszym?” 
oraz publikacji na temat prawa. Jacek Łapiński 
prowadzi szkolenia z  zakresu rozwoju osobi-
stego, psychologii pozytywnej, psychologii 
biznesu, marketingu i samorządu a także za-
jęcia dla młodzieży o czytaniu i rozwoju pasji. 
Jego mottem jest „Inspirowanie – od dobrego 
do lepszego”. 

Spotkania z  Jackiem Łapińskim odbędą 
się również tego dnia o  godz. 11 w  Filii nr 2 
– osiedle Siarkowiec, a o godz. 12.30 w Filii nr 
1 – osiedle Serbinów.
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