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Przypominamy: do sklepu
nie wszyscy jednocześnie!

W  sklepach wciąż obowiązują limity osób mogą-
cych jednocześnie przebywać w  danej placówce 
handlowej. Władze miasta przekazały sklepom plan-
sze informujące o dopuszczalnej liczbie klientów.

Mimo stopniowego powracania do normalności, nie 
możemy zapominać o zagrożeniu, które wciąż jest bardzo 
realne. W przestrzeni publicznej nadal musimy zachować 
wyjątkową ostrożność. Nie możemy zapominać o koniecz-
ności zakrywania ust i  nosa, a  także o  zachowaniu spo-

łecznego odstępu. O tym przypomną nam plansze przy-
gotowane przez tarnobrzeski magistrat dla  miejscowych 
sklepów, które będą informować o tym, ile jednocześnie 
osób może w danym sklepie przebywać. – Bądźmy odpo-
wiedzialni. Jeśli nie chcemy, by powrócił całkowity zakaz 
wychodzenia z  domu, stosujmy się do wszystkich obo-
wiązujących wytycznych – apeluje prezydent Tarnobrzega 
Dariusz Bożek.

Tarnobrzeskie plansze obiegły całą Polskę, o  pomyśle 
władz miasta informował „Teleexpress”.

Uwaga! Zmiana 
organizacji ruchu 
na Mickiewicza 

Od poniedziałku, 25 maja, w  związku z  realizowa-
ną inwestycją na drodze powiatowej ul. Mickiewicza 
w Tarnobrzegu wprowadzona została czasowa zmiana 
organizacji ruchu drogowego. 

Do 6 listopada jeździć będzie można tylko w  jednym kie-
runku. Zmiany obejmują wprowadzenie tymczasowego ru-
chu jednokierunkowego na całym odcinku ul. Mickiewicza od 
skrzyżowania z ul. Wisłostrada i ul. Sikorskiego aż do skrzyżowa-
nia z ul. Orląt Lwowskich i ul. Siarkową. Ruch tym odcinkiem ul. 
Mickiewicza odbywać się będzie wyłącznie od ul. Wisłostrada 
w  kierunku Nowej Dęby. Objazd do Tarnobrzega od strony 
Nowej Dęby prowadzony będzie drogą krajową nr 9 do ul. 
Wisłostrada.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od dnia 18 maja wznowiona została bezpośrednia obsługa interesantów 
w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7

 
Do budynku wchodzić należy głównym wejściem, przy czym liczba osób przebywających wewnątrz 
budynku jest ograniczona. Przy jednym stanowisku obsługi przebywać może tylko jedna osoba (ewen-
tualnie z opiekunem).
 Informujemy, że każdego dnia roboczego, w godzinach 12.00-12.30 wprowadza się przerwę na dezyn-
fekcję pomieszczeń, w których obsługiwani są interesanci.
 
Strefa dostępna mieści się na parterze budynku i obejmuje:

• Biuro Obsługi Interesantów
• Urząd Stanu Cywilnego
•  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw ewidencji ludności oraz 

dowodów osobistych
• Kasę
• Kancelarię Ogólną
• Miejskiego Rzecznika Konsumentów

 W dalszym ciągu apelujemy, aby ograniczyć osobiste wizyty w urzędzie do najpilniejszych spraw. Zaleca-
my kontakt za pomocą platformy e-PUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej bądź telefoniczny, a także 
dokonywanie płatności przelewem.

Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce lub skorzystać z  rękawiczek. 
Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości od 
rozmówcy – min. 1,5 m.

Tarnobrzeski magistrat został nominowany w  kon-
kursie Idol Województwa Podkarpackiego 2020 w ka-
tegorii Urząd Otwarty dla Niewidomych. Doceniono 
go między innymi za brajlowski przewodnik po mie-
ście. Powalczmy teraz o przejście do etapu krajowego 
konkursu!

Głosujmy
na Tarnobrzeg

Dobrą wiadomość o  nominowaniu Urzędu Miasta Tarno-
brzega w konkursie Idol Województwa Podkarpackiego 2020 
przekazał jego organizator, Fundacja Szansa dla Niewidomych. 

Celem konkursu jest między innymi wyróżnienie osób, fi rm 
i instytucji, które w najznakomitszy sposób zasłużyły się w dzie-
dzinie nowoczesnej rehabilitacji niewidomych i  słabowidzą-
cych, promocją zaangażowania społecznego oraz dzieleniem 
się pozytywnymi doświadczeniami, które wpływają na inte-
grację wewnątrzśrodowiskową. Konkurs jest podzielony na 
dwa etapy: wojewódzki i krajowy. Laureaci pierwszego etapu 
wezmą udział w konkursie krajowym.

Głosowanie, do 7 czerwca, dostępne jest na stronie interne-
towej Fundacji Szansa dla Niewidomych pod adresem: www.
idol.szansadlaniewidomych.org/p/9

Dobrych wiadomości nie koniec. W swoich kategoriach no-
minowani są także: Radio Leliwa, TVL Telewizja Lokalna Tarno-
brzeg, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, a także 
Teresa Biało z powiatowego koła Polskiego Związku Niewido-
mych w Tarnobrzegu oraz jej czworonożny przewodnik Nefi . 
Głosujmy!

Mamy pieniądze na windę
– Winda, odkąd do budynku po gimnazjum przeniósł 

się Zespół Szkół Specjalnych, była koniecznością. Znacznie 
ułatwi dostęp do placówki uczniom, będzie odciążeniem 
dla rodziców i opiekunów uczniów. Cieszy, że udało się na 

jej dobudowę pozyskać dofi nansowanie, dla gminy to spora 
oszczędność. Koszt zadania ogółem wyniesie 295 570,37 zł. 
Zadanie zostanie wykonane do końca sierpnia tego roku 
– mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Gmina Tarnobrzeg otrzymała do� nansowanie w wysokości 152 480 zł ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Dobudowa windy do budynku Gimnazjum nr 2 
na potrzeby zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu”. 
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Budżet obywatelski na 2021 rok
Z puli tej realiZowane Będą:

• projekty duże, na które przeznacza 
się 1 495 381,22 zł;
• projekty małe, na które przeznacza 
się 100 000 zł.

w  kategorii projektów dużych mieszkań-
cy mogą zgłaszać pomysły, których wartość 
szacunkowa jest większa niż 10 tys. zł i  nie 
przekracza wyznaczonej puli. natomiast 
na  „projekty małe” pula wynosi  100 000 zł. 
w tym przypadku mieszkańcy mogą zgłosić 
dowolną liczbę pomysłów, przy czym wartość 
każdego z nich nie może przekroczyć 10 000 
zł. projekty z tej kategorii wychodzą naprzeciw 
„małym” potrzebom tarnobrzeżan, które moż-
na zrealizować na swojej ulicy, skwerze lub 
w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich. 
na ogół zgłaszane w tej kategorii są projekty 
proste i szybkie w realizacji.

Jakie projekty zgłaszamy?
Zgodnie z  zasadami przeprowadzania 

tarnobrzeskiego Budżetu obywatelskiego 
w  jego ramach realizowane mogą być wy-
łącznie projekty, których przedmiot mieści się 
w katalogu zadań własnych miasta i – co waż-
ne – przyczynia się do jego rozwoju. Mogą 
to być projekty budowlane, modernizacyjne 
lub remontowe czy działania mające na celu 
poprawę warunków życia mieszkańców.

do tarnoBrZeskiego 
Budżetu oBywatelskiego 

nie Mogą Być ZgłasZane projekty:
•  naruszające prawa osób trzecich, w szczegól-

ności prawo własności lub prawa autorskie;
•  wymagające ponoszenia nakładów na nie-

ruchomość, do której osoba trzecia posiada 
tytuł prawny;

•  niezgodne z planami, strategiami lub progra-
mami przyjętymi przez miasto tarnobrzeg;

•  zakładające wytworzenie infrastruktury poza 
obszarem miasta tarnobrzega;

•  zakładające wytworzenie infrastruktury na 
nieruchomości, co do której miasto tarno-
brzeg nie ma możliwości złożenia oświad-
czenia o dysponowaniu nieruchomością na 
cele budowlane;

•  generujące koszty eksploatacji niewspół-
miernie wysokie w  stosunku do wartości 
danego projektu, powyżej 50 proc. wartości 
projektu w jednym roku;

•  niespełniające kryterium ogólnodostępności, 
w  szczególności zadania dotyczące obiek-
tów szkół lub placówek, w rozumieniu ustawy 
z  dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, 
chyba że przewiduje się jego realizację na te-
renie ogólnodostępnym dla mieszkańców;

•  których szacunkowy koszt realizacji prze-
kracza maksymalną kwotę przeznaczoną na 
dany typ projektów;

•  jednoznacznie wskazujące wykonawcę za-
dania;

•  polegające wyłącznie na wykonaniu doku-
mentacji technicznej, w szczególności pro-
jektu zagospodarowania terenu, projektu 
budowlanego lub kosztorysu;

•  których realizacja jest z przyczyn obiektyw-
nych niemożliwa w  trakcie jednego roku 
budżetowego.

Kto zgłasza projekt i w jaki sposób?
od 25 maja 2020 roku urząd Miasta tarno-

brzega rozpoczyna przyjmowanie projek-
tów, które złożyć może każdy mieszkaniec 
tarnobrzega, jednak muszą one zostać zło-
żone na odpowiednim formularzu z  dołą-
czoną listą podpisów 15 mieszkańców tar-
nobrzega popierających dany projekt. wzo-
ry tych formularzy znajdują się na stronie 
internetowej urzędu Miasta tarnobrzega. 
Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod 
względem formalnym. Głosować będziemy 
tylko na te, które zostaną zweryfikowane 
pozytywnie. Weryfikacja projektów prowa-
dzona będzie pod kątem:
•  spełniania wymogów formalnych,
•  zgodności z prawem,
•  zgodności z zasadami określonymi w uchwa-

le rady Miasta o  budżecie obywatelskim 
miasta tarnobrzega,

•  adekwatności pełnego szacunkowego kosz-
tu realizacji projektu,

•  prawidłowości przypisania do danej kategorii 
projektów,

•  wykonalności technicznej, w tym możliwości 
realizacji w ramach jednego roku budżeto-
wego.

Wypełnione formularze można składać 
na kilka sposobów:
1.  osobiście w kancelarii ogólnej urzędu przy 

ul. Mickiewicza 7 w tarnobrzegu;
2.  drogą pocztową na adres: urząd Miasta 

tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 tar-
nobrzeg, z  dopiskiem „Budżet obywatel-
ski – zgłoszenie projektu”; za datę złożenia 
przyjmuje się datę stempla pocztowego;

3.  Elektronicznie – skan wypełnionego formu-
larza i listy poparcia należy wysłać 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, wnioskodaw-
ca zostanie wezwany do jego uzupełnienia 
w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania 
wezwania na adres poczty elektronicznej.

Formularze do pobrania oraz więcej 
informacji dot. BO na oficjalnej stronie 
miasta: www.tarnobrzeg.pl w  zakładce 
aktualności.

po mieście znowu
na dwóch kołach

Od 14 maja ponownie 
możemy korzystać z Tar-
nobrzeskiego Roweru 
Miejskiego. Oczywiście, 
przestrzegając sanitar-
nych zaleceń.

sezon tarnobrzeskiego 
roweru Miejskiego (trM) 
nie zdążył się na dobre roz-
kręcić, gdy epidemia skłoni-
ła do zawieszenia tej usługi. teraz już jed-
nak, po kilkutygodniowej przerwie, na 
ulice miasta powróciły żółte jednoślady.    

Z uwagi na zaistniałą sytuację epide-
miologiczną i obowiązujące wymogi za-
chowania bezpieczeństwa sanitarnego, 
a także procesy inwestycyjne w mieście, 
nastąpiła jednak korekta liczby stacji trM. 
do dyspozycji użytkowników jest 80 ro-
werów miejskich, rozlokowanych w  18 
stacjach, w  których można pobierać 
i  zwracać rowery miejskie. wykaz stacji 
z ich lokalizacją gps znajdziemy na stronie 
www.tarnobrzeg.pl (w  aktualnościach). 

Zawieszono 2 stacje nad 
jeziorem tarnobrzeskim 
oraz stacje w sandomierzu 
i Baranowie.

ważne: w  związku 
z  CoVid-19, korzystając 
z  rowerów publicznych 
należy przestrzegać za-
leceń sanitarnych. są one 
dostępne w formie infor-
macji na każdej stacji trM, 

na stronie internetowej urzędu Miasta 
tarnobrzega i  na stronie wykonawcy: 
www.geovelo.pl

Dla przypomnienia informujemy, że 
użytkownik korzystający z  systemu ro-
weru publicznego ponosi opłatę akty-
wacyjną w wysokości 10 zł. obowiązuje 
30-minutowy system naliczania opłat 
za wypożyczenie roweru. koszt wypo-
życzenia roweru ponoszony przez użyt-
kownika roweru wynosi 1,50 zł za każde 
rozpoczęte 30 min. opłata za cały dzień 
wypożyczenia roweru wynosi 9 zł, tj. 
pow. 3 godzin wypożyczenia roweru.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza start kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Obowiązują te same zasady, które sto-
sowane były w roku ubiegłym. Zmienia się natomiast kwota przeznaczona na realizację projektów. Wynika ona z przeliczenia 
wydatków budżetowych na 2018 rok. Pula środków do wykorzystania wynosi 1 595 381,22 zł. 

Kupiłeś sobie pięknego szczeniaczka w typie rasy uchodzącej powszechnie za agre-
sywną. Kupiłeś go pokątnie, bo przecież rodowód kosztuje, płacić nie będziesz, po co, 
skoro można mieć taniej. Z dziećmi się wychowa, nie będzie gryzł no bo przecież od 
małego będzie z rodziną... 

twój pies 
– twoja odpowiedzialność

i ugryzł... miał pół roku i ugryzł. nikt dzieciom 
nie wytłumaczył, że psa nie dźga się kijem, nie 
ciągnie za uszy i ogon, nie ubiera w sukienki. nikt 
nie powiedział, że psy muszą być od początku 
wychowywane, a nie rozpuszczane. a i dzieciom 
nikt nie powiedział, że pies to nie zabawka. ża-
den pies to nie przedmiot, a zwłaszcza psy ras 
uznawanych za trudne i agresywne. potem pies 
wylądował na łańcuchu, nigdy z  niego nie był 
puszczany, bo przecież gryzie. w  psie narasta-
ła frustracja, złość i  agresja. Ludzie przestali do 
niego przychodzić, bo i po co, skoro nie da się 
z nim pobawić i wyjść na spacer. ot i klops. Co 
zrobić? uśpić nie uśpi, bo nie można, a poza tym 
to kosztuje. oddam do schroniska, niech się nim 
zajmą, bo przecież od tego są. 

w  schronisku owszem, psa przyjęli, ledwie 
udało się go zamknąć w kojcu, przerażony gryzł 
i rzucał się na potęgę. karmienie tylko na odle-
głość, woda nalewana z  daleka, posprzątać się 
w kojcu nie da, bo wejść nie można. Co tu robić? 
właściciel ani razu nie zadzwonił, nie zapytał, 
nie zaproponował pomocy w  utrzymaniu psa, 
bo to już nie jego problem. w schronisku niech 
się martwią. no i się martwią – jak mu pomóc, 
skąd wziąć pieniądzę na behawiorystę. jak go 

zaszczepić i wykastrować, bo pan nie pomyślał. 
tak oto zrzucono odpowiedzialność na ludzi ze 
schroniska, bo my przecież musimy. 

szanowni państwo, nie musimy, zawsze sta-
ramy się pomóc, ale to wasz pies i wasza odpo-
wiedzialność. jeżeli pies ugryzł, mając pół roku, 
to najpóźniej wtedy powinna zacząć się praca 
z  psem. są szkoły dla psów, są behawioryści, 
którzy pomogą rozpoznać przyczynę proble-
mów z psem. trzeba działać szybko i wszystko 
da się wypracować. do nas trafiają psy, na pracę 
z którymi bywa za późno. Co my mamy zrobić? 
uśpić psa? Czy utrzymywać go latami, bojąc się, 
że komuś zrobi krzywdę? pomijając to, że pies 
sam jest przerażony. nawet jeżeli jakimś cudem 
zorganizujemy pieniądze na behawiorystę i wy-
prowadzimy psa, to czy będziemy mieć na tyle 
odwagi, żeby go komuś oddać? 

Zanim kupisz psa rasy uznawanej za agre-
sywną, pomyśl. Zanim kupisz psa dla dziecka 
– pomyśl. jak pies pierwszy raz ugryzie – działaj 
natychmiast. naucz dzieci, że pies to nie zabawka 
i laleczka w wózku. Zanim kupisz psa pamiętaj, że 
on urośnie i przestanie być pluszakiem. 

pies to najlepszy przyjaciel człowieka i  to 
w twoich rękach leży jego los i od Ciebie zależy, 
jakim będzie towarzyszem.
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Muzeum
już otwarte

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega od 19 maja wznowi-
ło działalność stacjonarną. Ważne: obowiązuje nowy, tymczaso-
wy regulamin zwiedzania!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, w  trosce o  bezpie-
czeństwo zwiedzających i  pracowników MHMT, opracowano nowy, 
zatwierdzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tar-
nobrzegu, regulamin zwiedzania. Jakie więc wytyczne obowiązują w mu-
zeum w czasie epidemii koronawirusa? Przybliżymy niektóre z nich. Cały 
regulamin dostępny jest na stronie MHMT: www.mhmt.pl 

Wytyczne dotyczą zarówno Muzeum w Zamku Dzikowskim, ul. San-
domierska 27, jak i   Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, ul. Paw-
łowskiego 14.  

Aż do odwołania wprowa-
dzone zostały 30-minutowe 
odstępy pomiędzy wchodzą-
cymi i  wychodzącymi grupami 
zwiedzających celem dezynfekcji 
pomieszczeń (godziny wejść do 
Muzeum-Zamku: wtorek – piątek 
11.00, 12.30, 14.00, 15.30; sobota 
– niedziela 13.30, 15.00, 16.30, 
godziny wejść do Muzeum Siar-
kowego: wtorek, czwartek, pią-
tek 10.00, 11.30, 14.00; środa 10.00, 
11.30, 14.00, 15.30; niedziela 12.00, 
13.30, 15.00). Ze względów bez-
pieczeństwa obowiązują ogra-
niczenia dotyczące liczby osób 
jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji stałych i czasowych 
(w Muzeum-Zamku jednocześnie może przebywać maksymalnie 40 osób, 
w Muzeum Przemysłu Siarkowego maksymalnie 20 osób). Zwiedzający zo-
bowiązani są do zakrywania ust i nosa. Ograniczenie nie dotyczy dzieci do 
4 lat, osób mających problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub 
zaświadczenia nie jest wymagane), osób, które same nie mogą założyć 
lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia 
lub zaświadczenia nie jest wymagane). 

Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek pły-
nem dostępnym przy wejściu. Ekspozycje można zwiedzać tylko indy-
widualnie, zwiedzanie grupowe zawiesza się do odwołania. Na terenie 
muzeum wprowadza się obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej 
odległości między zwiedzającymi. Dotyczy to także rodzin i  bliskich. 
Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki 
(do 13. roku życia), osoby niepełnosprawne, nie mogące się samodziel-
nie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
i  ich opiekunowie. Bezpośrednio przy kasie i szatni może przebywać 
tylko 1 osoba. Rekomenduje się zakup biletu, wydawnictw itp. po-
przez płatności bezgotówkowe. Zawiesza się pozostawianie odzieży 
w  szatniach, oprócz dużych bagaży. Winda dostępna jest wyłącznie 
dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą z niej jednocześnie korzystać 
maksymalnie 2 osoby. 

Cztery wnioski i cztery decyzje o dofinanso-
waniu. TDK pozyskał blisko 190 tys. zł na organi-
zację ciekawych inicjatyw.

Tarnobrzeski Dom Kultury może się pochwalić 
wyjątkową, bo stuprocentową skutecznością w po-
zyskiwaniu ministerialnych środków. Końcem 
zeszłego roku wicedyrektor Mariusz Ryś opra-
cował i w imieniu instytucji złożył 4 wnioski o 
dofinansowanie różnych działań kulturalnych 
z budżetów programów Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego 
Centrum Kultury. Po rozpatrzeniu odwołań już 
wiadomo, że wszystkie cztery projekty zostały 
pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do 
dofinansowania. Łącznie na ich realizację do 
TDK trafi prawie 190 tys. zł netto.

Ministerstwo doceniło plany organizacji znanych już 
dorocznych wydarzeń: XXVIII Festiwalu Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej oraz XXV Konkursu Piosenki „Wygraj 
Sukces”, ale także nowej inicjatywy: Festiwalu „Baśniowy 
Świat Stanisława Jachowicza”. TDK otrzyma także dofi-
nansowanie z programu „Infrastruktura domów kultury”, 
dzięki któremu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt 
nagłośnieniowy do sali widowiskowej. Warto dodać, że 
TDK znalazł się w dość wąskiej grupie beneficjentów, 
którym udało się zdobyć dofinansowanie, ponieważ 
wnioski złożyło kilka tysięcy instytucji kultury z całej 
Polski, a pozytywnie rozpatrzono ok. 17-20 procent.

– To bardzo cieszy, że nasze inicjatywy 
zostały docenione – mówi dyrektor Piotr 
Markut. – Zakres realizacji zaplanowanych 

wydarzeń zostanie oczywiście dostosowany do sytuacji 
epidemicznej. Pracujemy nad tym obecnie, by wyda-
rzenia były nie tylko atrakcyjne, ale również bezpieczne, 
zarówno dla uczestników, jak i organizatorów. Mamy 
nadzieję, że wszystkie uda się zrealizować. To duże 
wyzwanie.

Jak tłumaczy dyrektor, być może część działań uda 
się przenieść do sieci, czy przesunąć termin na jesień, a 
także nieco zmienić formułę niektórych z nich. Trwają 
prace nad projektami. Szczegóły dotyczące planowa-
nych wydarzeń mamy poznać po otwarciu instytucji 
kultury.

Miasto zadbało o  uczniów, 
którzy z powodu braku odpo-
wiedniego sprzętu nie mogli 
w  pełni realizować podstawy 
programowej w sytuacji epide-
mii i prowadzonej w tym czasie 
nauki zdalnej. Magistrat zaku-
pił 141 tabletów, wystarał się 
też o dotację na 40 laptopów. 
Sprzęty już zostały wypożyczo-
ne uczniom. 

– To na gminie ciąży obowiązek 
zapewnienia równego dostępu do 
edukacji publicznej, nie mogliśmy 
więc pozostać bezczynni wiedząc, 
że wciąż są uczniowie, którzy nie 
mogą w pełni realizować podstawy 

programowej. Część potrzeb sprzę-
towych zaspokoiły szkoły, wypoży-
czając swoim uczniom na czas na-
uki zdalnej sprzęt, jakim dysponują. 
Trochę sprzętów przekazali szkołom 
i uczniom darczyńcy. Otrzymaliśmy 
też grant w wysokości 100 tysięcy 
złotych z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa w ramach projektu ,,Zdalna 
Szkoła” finansowanego z  EFRR na 
zakup 40 laptopów. Niezależnie od 
tego zdecydowałem o zakupie, wy-
łącznie z miejskich pieniędzy, braku-
jących jeszcze 141 tabletów, by nie 
było ani jednego ucznia, któremu 
nie pomogliśmy w dostępie do na-
uki – mówi prezydent Tarnobrzega 
Dariusz Bożek. 

Tablety oraz laptopy zostały roz-
dysponowane pomiędzy szkoły 
według zapotrzebowania zgłoszo-
nego przez dyrektorów placówek 
i już trafiły do uczniów, którym zo-
stały wypożyczone na czas trwa-
nia nauki zdalnej. Później sprzę-
ty wrócą na wyposażenie szkół. 
Przy zakupie tabletów wzięto pod 
uwagę wymagane parametry 
techniczne do prowadzenia lekcji 
w modelu zdalnym, rekomendo-
wane przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa. Uczniowie będą 
mogli swobodnie dołączyć się do 
wideokonferencji oraz odtwarzać 
materiały lekcyjne umieszczone 
w sieci. 

Po mieście znowu
na dwóch kołach

Śluby wciąż
w maseczkach

Zawieranie cywilnych związków małżeńskich w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Tarnobrzegu wciąż jeszcze pod pewnymi 
ograniczeniami mającymi związek z epidemią koronawirusa. 

Dobre wieści są takie, że od 18 maja wzrosła liczba osób mogących 
uczestniczyć w zaślubinach. Już więc nie 10, a maksymalnie 20 osób, 
w tym nowożeńcy i świadkowie, może przebywać w sali ślubów. Bez 
zmian pozostaje za to kolejne zalecenie, nadal każda z uczestniczących 
w uroczystości osób obowiązkowo musi zakryć usta i nos.

Wszelkie dodatkowe informacje nt. ślubów i wytycznych obowią-
zujących w czasie epidemii można uzyskać w tarnobrzeskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego, ul. Kościuszki 32, tel. 15 818 12 74.

TDK skutecznie sięga
po zewnętrzne fundusze

Do tarnobrzeskich uczniów 
trafiły tablety i laptopy 

Gmina Tarnobrzeg pozyskała grant w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priory-
tetowej nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 
działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w moż-
liwości dostępu do szerokopasmowego internetu o  wy-
sokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu 
grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt 
realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest 
odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną 
z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii.
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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

Po długiej przerwie Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. dr. Michała 
Marczaka pracuje już, ale w  zmie-
nionych warunkach. Niestety, czy-
telnicy nie mają wolnego dostępu 
do księgozbioru i mogą wypożyczać 
tylko zamówione książki lub poleca-
ne przez bibliotekarzy.

 W  związku z  tym utrudnieniem, na 
stronie internetowej Biblioteki umieszczo-
na została informacja pod tytułem „No-
wości naszej biblioteki” prezentująca ty-
tuły, krótkie streszczenia oraz dostępność 
i lokalizację nowych, zakupionych książek. 
Czytelnicy mogą sprawdzić o jakie tytuły 
książek wzbogaciły się zbiory. Wystarczy 
wejść na stronę www.mbp.tarnobrzeg.pl 
i zarezerwować wybraną książkę, również 
wypożyczoną. Książka będzie czekała na 
czytelnika przez 3 dni, o czym powiadomi 
emailem system biblioteczny MAK+ lub 
telefonicznie dyżurujący bibliotekarz. 

Biblioteka w czasie COVID-19

Z okazji stulecia urodzin Karola Wojtyły w Galerii Okno Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu pre-
zentowana jest okolicznościowa ekspozycja „Jan Paweł II we wspo-
mnieniach i twórczości tarnobrzeżan – w setną rocznicę urodzin”. 

W setną rocznicę 
urodzin papieża

Za kanwę wystawy posłuży-
ły wspomnienia pochodzącego 
z  Tarnobrzega rodzeństwa, Marii 
i  Juliusza Kydryńskich, przyjaciół 
Karola Wojtyły z krakowskich cza-
sów studenckich, opublikowane 
w książce „Młodzieńcze lata Karola 
Wojtyły – wspomnienia”. 

Część  literacką uzupełnia frag-
ment publikacji tarnobrzeskiej po-
etki i pisarki Doroty Kozioł „Bł. Jan 
Paweł II. Schody do Nieba”, a także 
wiersz pochodzącego z  Mokrzy-
szowa księdza i poety Jana Kalinki 
„Przy chrzcielnicy w Wadowicach”. 
Zaprezentowano również portre-
ty Jana Pawła II wykonane przez  
Elżbietę Brodę, Halinę Całkę i Wiolettę Wilk oraz zdjęcia z pobytu Karola 
Wojtyły w Tarnobrzegu w 1966 roku .  Karol Wojtyła, jeszcze jako metropolita 
krakowski, celebrował uroczystą mszę świętą w klasztorze ojców domini-
kanów podczas rekoronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. 

Uwiecznij chwilę z książką
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała 

Marczaka w Tarnobrzegu ogłasza II edycję kon-
kursu fotogra� cznego „Chwila z  książką”. Kon-
kurs ma charakter otwarty i skierowany jest do  
osób amatorsko i  profesjonalnie zajmujących 
się fotogra� ą. 

Każda osoba biorąca udział w  konkursie może 
nadesłać, bądź złożyć osobiście, maksymalnie 5 
różnych zdjęć wraz z załączonym nośnikiem elek-
tronicznym. Fotografie muszą być wykonane sa-
modzielnie, nie mogą być wcześniej nagradzane 
i  publikowane. Prace w  formacie 30 cm x 40 cm 
(A3) na papierze fotograficznym można wykonać 
w dowolnej technice i dowolnym sprzętem fotogra-
ficznym. Oryginały zdjęć na nośniku elektronicznym 
(płyta CD lub DVD), w formacie JPG, nie mogą prze-
kroczyć 500 KB. Nadesłane na konkurs fotografie 
i nośnik elektroniczny (płyta CD lub DVD) powinny 
znajdować się w  kopercie opatrzonej informacją 
zawierającą (przyklejona kartka): godło (pseudo-
nim), tytuł pracy.

Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wy-
pełnioną kartą zgłoszenia (opatrzoną tym samym go-
dłem) z następującymi danymi: tytuł pracy z krótkim 
opisem, imię i nazwisko autora, adres do korespon-
dencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-maila 
autora, w przypadku osób niepełnoletnich zgodę ro-
dziców (opiekunów). 

Karty zgłoszenia dostępne są w Bibliotece Głównej, 
� liach bibliotecznych oraz do pobrania na stronie Bi-
blioteki www.mbp.tarnobrzeg.pl. Fotogra� e bez do-
łączonej karty zgłoszenia z wymaganymi podpisami 
oraz  te, na których znajdować się będą jakiekolwiek 
oznaczenia (cyfry, daty) będą dyskwali� kowane. Zgło-
szenie fotogra� i na konkurs oznacza równocześnie 
akceptację warunków konkursu i regulaminu. Nade-
słanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, 
iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych 
oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane 
samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a  oso-
by sfotografowane wyrażają zgodę na publikowanie 
swojego wizerunku.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody 
� nansowe.

Za I miejsce –500 zł, 
II miejsce – 400 zł, 
III miejsce – 300 zł, 
Dwa wyróżnienia po 100 zł. 
Komisja konkursowa ma prawo do innego podziału 

puli nagród. 
Prace należy składać do 16 listopada 2020  roku w sie-

dzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Mar-
czaka przy ulicy Szerokiej 13 w Tarnobrzegu  lub wy-
słać pocztą (decyduje data nadania) na adres: Miejska 
Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarno-
brzegu, ul. Szeroka 13, 39-400 Tarnobrzeg z dopiskiem 
konkurs fotogra� czny „Chwila z książką”.   Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w grudniu 2020 roku.

Grupa wolontariuszy z Rady Senio-
rów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Tarnobrzegu,  wychodząc naprze-
ciw potrzebom ludzi starszych, uszy-
ła kilkaset maseczek ochronnych 
i wykonała kilkadziesiąt przyłbic.
20 maja, we wtorkowe przedpołudnie, 
przed fontanną przy Urzędzie Miasta 
starsi mieszkańcy miasta mogli ode-
brać przygotowane dla nich środki 
ochrony osobistej. Jak widać na zdję-
ciu chętnych nie brakowało...

Seniorzy 
w akcji
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