
W spotkaniu uczestniczył też wiceminister infrastruktury Rafał 
Weber oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Sopel. Tarnobrzeskich rad-
nych reprezentowali Kamil Kalinka i Andrzej Biernat, a przewod-
niczących tarnobrzeskich osiedli Alfred Martyniak i Jerzy Piś.

Podstawą prawną przekazania dofinansowania jest art. 11 ust. 
1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samo-
rządowych (Dz. U. poz. 2161 z późn. zm.). Koszty kwalifikowane 
zadania wynoszą 7 097 329 złotych brutto, niekwalifikowane – 
92 501 złotych brutto. Dofinansowanie zadania wynosi 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych, dokładnie 3 548 664 złotych.

Zakres planowanej inwestycji na ul. Orląt Lwowskich obej-
muje:

• normalizację szerokości jezdni – 6,0 m na odcinku o prze-
kroju ulicznym do km ~0+268 m, 6,0 m na odcinku o przekroju 
częściowo ulicznym (krawężnik po lewej stronie i po prawej 
pobocze bitumiczne o szer. 1 m) do km 1+558,5 i 6,0 m na 
odcinku o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami 

bitumicznymi o  szerokości 1 m do końca projektowanego 
odcinka,

• wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni.
• przebudowę oraz budowę chodników i budowę ciągów 

pieszo-rowerowych.
• odwodnienie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego 

do projektowanego i istniejącego kolektora kanalizacji desz-
czowej oraz istniejących rowów otwartych.

• wykonanie zjazdów (obustronnie) z kostki na posesje przy-
ległe do drogi.

• regulację wysokościową pokryw i  włazów rewizyjnych 
urządzeń podziemnych.

• zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci pod-
ziemnych kolidujących z planowaną inwestycją.

• przebudowę istniejących sieci naziemnych kolidują-
cych z planowaną inwestycją.

• przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi – ko-
rekta geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa 
ruchu, korekta łuków.

• budowę i  przebudowę zatok autobusowych i  peronów 
przystankowych.

• wycinkę drzew i  krzewów kolidujących z  projektowaną 
infrastrukturą.

Pierwsze miejsce 
w województwie!

Tarnobrzeg został doceniony za brajlowski przewodnik po 
mieście. W  konkursie Idol Województwa Podkarpackiego 
2020, w kategorii Urząd Otwarty dla Niewidomych, tarno-
brzeski magistrat zajął pierwsze miejsce. Teraz przed nami  
etap krajowy konkursu.

Cele konkursu to między innymi wyróżnienie osób, firm i instytucji, 
które zasłużyły się w  dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji niewi-
domych i  słabowidzących, a także promocja zaangażowania spo-
łecznego, pozytywnych przykładów działania oraz postaw, które 
sprzyjają emancypacji środowiska. To też dzielenie się pozytywnymi 
doświadczeniami, które wpływają na integrację wewnątrzśrodo-
wiskową, czy wreszcie promocja idei wyrównywania życiowych 
szans osób niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnych 

wzrokowo. Organizatorem jest Fundacja Szansa Dla Niewidomych. 
Konkurs składa się z dwóch etapów. Laureaci pierwszego, regional-
nego, biorą udział w konkursie krajowym. Ostateczne wyniki zostają 
ogłoszone podczas ogólnopolskiej konferencji REHA FOR THE BLIND 
IN POLAND w Warszawie.

Miło nam poinformować, że w swojej kategorii, w etapie regio-
nalnym, Urząd Miasta Tarnobrzega zajął pierwsze miejsce. Wśród 
laureatów etapu wojewódzkiego, są też pozostali nominowani re-
prezentujący Tarnobrzeg.

W kategorii media pierwsze miejsce zajęło Radio Leliwa, trzecie 
przypadło TVL Telewizji Lokalnej Tarnobrzeg. W  kategorii Eduka-
cja, pierwsze miejsce przypadło Państwowej Uczelni Zawodowej 
w Tarnobrzegu, a w kategorii idol środowiska drugie miejsce zajęła 
Teresa Biało z powiatowego koła Polskiego Związku Niewidomych 
w Tarnobrzegu oraz jej czworonożny przewodnik Nefi. Gratulujemy!

Jak na swym profilu FB informuje organizator, dyplomy zwycięz-
com etapu regionalnego zostaną wręczone podczas wojewódzkich 
konferencji REHA (ten etap obejmował wszystkie województwa 
w kraju), które z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną zor-
ganizowane zostaną dopiero we wrześniu i październiku.
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Prezydent Dariusz Bożek przyjął 
ślubowanie od Leona Gardynika, no-
wego radnego Rady Seniorów Mia-
sta Tarnobrzega. 

Zajął on miejsce w radzie wakujące po 
śmierci radnej Renaty Poleckiej, która ode-
szła 25 marca br.

Dołączający do składu rady Leon Gar-
dynik ślubował uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwie, mając na względzie dobro mia-
sta Tarnobrzega i reprezentowanych przez 
radę osób starszych.

Ślubowanie nowego radnego odbyło 
się 2 lipca, podczas pierwszej od czasów 
wybuchu epidemii sesji Rady Seniorów 
Miasta Tarnobrzega.

Nowy prezes Witold Wiśniewski to absolwent Politech-
niki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, ukończył 
też Podyplomowe Studia Zarządzania i  Doradztwa Fi-
nansowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 
Studia Podyplomowe Diploma in Management University 
of Central Lancashire w Lublin Business School, tam też 
uzyskał Dyplom MBA.

Przez blisko dziewięć lat (od kwietnia 2011 do listopada 
2019) był dyrektorem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 
nr 1 w Rzeszowie, jednocześnie (październik 2016 – kwie-
cień 2017) dyrektorem Podkarpackiego Centrum Chorób 
Płuc w Rzeszowie. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe 
Witolda Wiśniewskiego związane były m.in. z Centralą PZU 
Życie (był koordynatorem w Biurze Zarządzania Siecią, za-
stępcą dyrektora Biura Zarządzania Siecią, dyrektorem zarzą-
dzającym informacją biznesową, dyrektorem Oddziału PZU 
Życie S.A. w Rzeszowie). Od marca 2020 roku pełnił funkcję 
wiceprezesa zarządu Tarnobrzeskich Wodociągów sp. z o.o.

Antoni Sikoń z  branżą wodociągowo-kanalizacyjną 
w Tarnobrzegu związany jest od blisko czterdziestu lat. 
Był dyrektorem przedsiębiorstwa komunalnego, a od 23 
lat, po przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę prawa 
handlowego, nieprzerwanie pełnił w niej funkcję prezesa 
zarządu, od 2005 roku (po jej restrukturyzacji) prezesa 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Jedno-
cześnie pełnił od tego czasu także funkcję Pełnomocnika 
ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „Program 
gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”.

Zarządzanie spółką Antoni Sikoń kończy z  dniem 30 
czerwca wraz z końcem pięcioletniej kadencji. Z Tarno-

brzeskimi Wodociągami się jednak nie żegna, będzie 
nadzorował realizację unijnych inwestycji, a mianowicie 
modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji 

Uzdatniania Wody obsługującej Tarnobrzeg, pełniąc za-
dania pełnomocnika ds. inwestycji i rozwoju.

Antoni Sikoń jest absolwentem Politechniki Lubelskiej 
na kierunku inżynieria środowiska, tam też ukończył stu-
dia doktoranckie, uzyskując tytuł doktora w  dziedzinie 
nauk technicznych, w  dyscyplinie naukowej inżynieria 
środowiska. Na koncie ma także studia podyplomowe 
SGH w Warszawie na kierunku zarządzanie gospodarką 
komunalną.

Jest dofinansowanie 
Ponad 3,5 mln złotych dofinansowania na remont ul. 

Orląt Lwowskich na osiedlu Miechocin otrzyma z Fun-
duszu Dróg Samorządowych samorząd Tarnobrzega. 
Umowę w  tej sprawie podpisali w  czwartek, 9 lipca, 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz wojewoda 
podkarpacka Ewa Leniart.

Nowy radny 

Decyzją Rady Nadzorczej Tarnobrzeskich Wodociągów sp. z o.o. 30 czerwca prezesem zarządu spółki 
został Witold Wiśniewski. Poprzedni prezes Antoni Sikoń, po upływie pięcioletniej kadencji, objął w Tar-
nobrzeskich Wodociągach zadania pełnomocnika ds. inwestycji i rozwoju.

Zmiana w Wodociągach
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Osoby w trudnej sytuacji mogą 
znaleźć nieodpłatną, profesjonalną 
pomoc w jednym z 1500 punktów 
w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
Każda osoba w  trudnej sytu-

acji życiowej, w każdej życiowej 
sprawie, w  tym między innymi 
w  sprawach majątkowych, so-
cjalnych, mieszkaniowych, kon-
sumenckich, rodzinnych czy pra-
cowniczych;

Osoby samozatrudnione – osoby 
prowadzące jednoosobową działal-
ność gospodarczą (niezatrudniają-
ce pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą 
liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu 
Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego 

doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w da-

nej sytuacji;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu 
prawnego;

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu 

pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gmi-
ny lub starostwa powiatowego.

• Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które 
nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Zmiana kursu linii „14”
PHU POLKAR oraz MPK Tarnobrzeg informuje pasażerów 

o zmianie kursu linii „14”.

Od 4 lipca 2020 r., kursy linii „14” z godz. 13.53 i 19.40 w soboty 
oraz 13.53 i 19.23 w niedziele będą przebiegały w obu kierun-
kach przez ul. Borów.

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać pod 
numerem tel. 15 814 18 18

Nie jestem rzeczą, 
nie wyrzucaj mnie

Wakacje. Wszyscy czekamy na nie z  utęsknieniem. Prawie 
wszyscy. My, ludzie ze schroniska, nie. Dla nas to czas wytę-
żonej pracy, walki z bezradnością i ogromnym smutkiem, gdy 
patrzymy na wyrzucone, nikomu już niepotrzebne zwierzęta. 
Dla ludzi wymarzony czas, dla psów koszmar.

Tysiące psów są w  tym okresie porzucane, wywożone do lasu, 
zostawiane w zupełnie obcych miejscach, gdzie… czekają. Z roku 
na rok rośnie liczba wyrzucanych przed wakacjami zwierząt, mimo 
że jest to przestępstwo. 

W naszej działalności spotykamy się z różnymi metodami porzuce-
nia psa. Można „na szybko” – jazda samochodem w odległe miejsce, 
pisk opon, hamowanie, drzwi się otwierają i po sprawie. Można też 
metodą leśną, czyli po prostu wywieźć i przywiązać do drzewa. Ci 
najbardziej perfidni zostawiają fragment swojej odzieży, żeby pies 
pilnował. Można też „na szantaż”, czyli zmuszać i tak przepełnione 
schronisko słowami „bo jak nie weźmiesz, to się go pozbędę w inny 

sposób”. Jest też bardzo popularna 
metoda „na znajdę„ – znalazłem, ale 
nie mogę zatrzymać.  

Każda z  tych metod to przestęp-
stwo ze szczególnym okrucieństwem 
wobec żywej istoty. 

A  przecież możliwości znalezienia 
opieki nad psem czy kotem na czas 
naszego wyjazdu jest bardzo wiele. 
Wystarczy trochę dobrych chęci.  Pu-
pilka można oddać do hotelu, pod 
opiekę rodziny, przyjaciół. Można 
również zabrać zwierzę ze sobą na 
wczasy. Obecnie w  internecie mo-
żemy znaleźć mnóstwo ośrodków 
wypoczynkowych, w których gospo-
darze z  przyjemnością przyjmą nas 
z naszym ukochanym zwierzakiem. 

Świetną sprawą są hotele dla zwierząt, w których czworonogi mają 
zapewnioną doskonałą opiekę. Są wyprowadzane na spacery, mają ze 
sobą kontakt podczas zabaw, są odpowiednio karmione i mimo tęsk-
noty za właścicielem okres rozłąki jest dla nich łatwy do wytrzymania. 
Doskonałą opieką nad czworonogiem na pewno będzie sprawować 
nasza rodzina. Zapytajmy, poprośmy o pomoc. Będziemy pewni, że 
nasze zwierzę jest pod najlepszą opieką, a my spokojnie możemy się 
oddać letniemu lenistwu. 

Samochód został użyczony na pół roku, ale z możliwością 
przedłużenia okresu użytkowania. Mało tego, auto jest na 
całkowitym utrzymaniu Volkswagen Financial Services Polska 
sp. z o.o., włącznie z tankowaniem.

– Przekazany pojazd jest zarejestrowany na VWFS, z ważnym 
w okresie użyczenia przeglądem technicznym i ubezpiecze-
niem OC i AC. Do pojazdu dołączona jest karta paliwowa z li-
mitem 2500 km na miesiąc, limit kwotowy w wysokości 1000 
zł na miesiąc, do wykorzystania na stacjach paliw BP – mówi 
Wojciech Zioło, komendant miejski OSP w Tarnobrzegu.

Samochód, który trafił do ochotników z Sobowa, to jedno 
z trzydziestu aut przekazanych jednostkom OSP w całym kra-
ju, w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP a  Volkswagen Financial 
Services Polska sp. z  o.o. Celem porozumienia jest wsparcie 
przez VWFS działalności strażaków ochotników, związanej ze 
zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 oraz z zapobieganiem 
i walką z zagrożeniem pożarowym. W bezpłatne użytkowanie 
strażacy otrzymali auta Volkswagen Transporter T6 TDI, L2H1 

4Motion. Dodatkowo, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP wyposażył każdy pojazd w maseczki medyczne, dwa kom-
binezony ochronne, rękawiczki, płyn odkażający do rąk, opryski-

wacz ręczny ciśnieniowy naramienny oraz płyn do dezynfekcji 
powierzchni. Auto trafiło do tarnobrzeskiej jednostki za aktywne 
przeciwdziałanie koronawirusowi.

Za wsparcie miasta w  najtrudniejszym czasie zmagania 
z tym zagrożeniem, druhom ochotnikom z wszystkich jedno-
stek tarnobrzeskich podziękował też prezydent miasta.

– Dzięki ochotnikom mogliśmy zrealizować szereg działań 
profilaktycznych podejmowanych w  mieście w  pierwszych 

tygodniach ogłoszenia stanu epidemii. To strażacy 
podjęli się realizacji akcji „W samo południe”, czy de-
zynfekcji przestrzeni miejskiej, ulic, parków, przystan-
ków, sygnalizacji świetlnej, ławeczek, a także punktów 
handlowych i  usługowych. To strażacy dostarczali 
żywność i  lekarstwa osobom zakażonym lub będą-
cym w  kwarantannie, ale też podjęli się nieść po-
moc seniorom. Dostarczali im ciepłe posiłki, zakupy, 
lekarstwa. Nie zabrakło strażaków, gdy trzeba było 
dotrzeć do mieszkańców z informatorami seniora, czy 
trójpakami. Dziękuję w imieniu wszystkich tarnobrze-
żan – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Jak zaznaczył włodarz, podziękowania należą się 
także za działania podejmowane w ostatnich dniach, 
zarówno w Tarnobrzegu, 22 czerwca, gdy po inten-
sywnych opadach deszczu doszło do podtopień, jak 
i w rejonach województwa, które dotknęła powódź. 

Nasi ochotnicy pomagali w Tarnawce w powiecie łańcuckim, 
w gminie Chmielnik w powiecie rzeszowskim oraz w Jaśle.

Strażacy ochotnicy docenieni
Do jednostki OSP z Sobowa trafił, póki co na pół roku, nowy volkswagen transporter T6, z napędem 4×4. To 

efekt porozumienia pomiędzy VW a Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Prezentacja auta była okazją 
do podziękowania tarnobrzeskim ochotnikom za działania zarówno w sytuacji zagrożenia COVID-19, jak i akcje 
powodziowe, jakie podejmowali w ostatnich dniach w województwie.

Łącznie w ramach festiwalu przewidziano 8 koncertów, 
które odbywają się w  kolejne czwartki lipca i  sierpnia 
o godz. 19.00. Miejscem muzycznych wieczorów są kli-
matyczne wnętrza tarnobrzeskich świątyń: kościoła pw. 
św. Barbary i kościoła pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy na 
Serbinowie. Podczas najbliższe-
go koncertu, 30 lipca w kościele 
pw. św. Barbary, będzie można 
usłyszeć organistę Zbigniewa 
Gacha oraz wiolonczelistę Pio-
tra Gacha. Kolejne dwa koncer-
ty odbędą się w sarbinowskiej 
świątyni. 6 sierpnia na organach 
zagra Jan Bokszczanin, 13 sierp-
nia Adam Tański. 

Na zakończenie festiwalu za-
planowano ciekawy tarnobrze-
ski akcent. 27 sierpnia w Zamku 
Dzikowskim wystąpi dominika-
nin o. Grzegorz Doniec, który 
zagra na klarnecie z  towarzy-
szeniem pianistki Ewy Ryś. 

Wszystkie występy odbywa-
ją się w  warunkach podwyż-
szonego reżimu sanitarnego. 
Wstęp na koncerty jest bez-
płatny.

Festiwal objęli honorowym patronatem Rafał Weber, 
poseł na Sejm RP, oraz Dariusz Bożek, prezydenta miasta 
Tarnobrzega. Organizatorami są: Tarnobrzeski Dom Kultury, 

parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, parafia pw. 
św. Barbary oraz Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. 

Organizacja festiwalu została dofinansowana ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-

dzących z Funduszu Promocji Kultury, Program „Kultura 
Dostępna”. Pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym 
festiwalu jest Mariusz Ryś. 

Koncerty w świątyniach
Trwa 28. edycja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Przez całe wakacje co czwartek w Tarno-

brzegu goszczą znakomici muzycy z całej Polski. 

Krakowscy artyści: skrzypaczka Katarzyna Mateja i organista Łukasz Mateja byli 
gośćmi tegorocznej edycji festiwalu. 
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Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. 
Marczaka w Tarnobrzegu po raz kolejny 
zaprezentuje w Galerii Okno prace He-
leny Pileckiej. Ekspozycję będzie można 
podziwiać od 4 do 31 sierpnia br.

Helena Pilecka mieszka i tworzy w Tarno-
brzegu. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu, przez lata była 
związana z Tarnobrzeskim Domem Kultury, 
później z Domem Kultury w Koprzywnicy. Pro-
wadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych, zajmuje 
się oprawą plastyczną imprez gminnych.

Swoje pasje realizuje również w pracy ze 
słuchaczami Tarnobrzeskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Dzięki niej uczestnicy zajęć 
poznają tajniki malarstwa, rysunku, prezentują 
swoje prace na licznych wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych.

Artystka z Tarnobrzega chętnie uczy innych 
sztuki malowania, ale również sama tworzy 
swój świat zapisany w obrazach oraz rysun-
kach, uczestniczy w plenerach, prezentuje 
swoje prace na wystawach.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wy-
stawy.

Kabriolety w Tarnobrzegu

Zatrzymane 
w pamięci

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka 
w Tarnobrzegu, z okazji 95. rocznicy urodzin i 35. rocznicy 
śmierci znanego tarnobrzeskiego malarza Ryszarda Mro-
zowskiego, prezentuje wystawę jego twórczego dorobku.

Ryszard Mrozowski, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, swój najbardziej twórczy okres życia spędził w Tarnobrzegu. 
Pejzaż i  portret to główne tematy pojawiające się w  twórczo-
ści artysty. W  swoich pracach starał się uchwycić i  ukazać rze-

czywiste piękno natury ukryte 
w  jej niepozornych fragmen-
tach, a  w  portretach charakter 
portretowanych osób. Oprócz 
malarstwa olejnego, uprawiał 
również grafikę, akwarelę, rzeź-
bę, rysunek ołówkiem i węglem 
oraz tusz-graf.

W  1951 roku prace Ryszarda 
Mrozowskiego zostały zapre-
zentowane na Ogólnopolskiej 
Wystawie Młodzieży w Warsza-
wie. Na przestrzeni kolejnych 
35 lat pracy twórczej brał udział 
w  40 wystawach indywidual-
nych i zbiorowych, między inny-
mi: dwukrotnie w Pałacu Sztuki 

w Krakowie, BWA we Włocławku, Lublinie, Radomiu, Sandomierzu 
oraz w Wojewódzkim Domu Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Tarnobrzegu.

Wystawa będzie czynna do 14 sierpnia,  w godz. od 10 do 16.
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, zwiedzanie wy-

stawy możliwe będzie tylko po zastosowaniu się do ustalonych 
przez MBP zasad, dostępnych na stronie internetowej Biblioteki 
oraz przed wejściem na wystawę.

Muzeum zaprasza
„Tarnobrzeżanie w  wojnie polsko-bolszewickiej 

w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej” – taka wystawa 
otwarta zostanie niebawem w MHMT.

„Bitwa pod Warszawą w 1920 roku posiada wiele cech, które 
są konieczne, jeżeli pewne wydarzenia mają mieć wszechświa-
towe znaczenie... Zasadnicze znaczenie polskiego zwycięstwa 
nie ulega najmniejszej wątpliwości: gdyby wojska sowieckie 
przełamały opór armii polskiej i zdobyły Warszawę, wówczas 
bolszewizm ogarnąłby Europę Środkową, a być może prze-
niknąłby i cały kontynent...” Słowa te napisał angielski polityk 
lord d’Abernon w  swym dziele pod znamiennym tytułem 
„Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata”. D’Abernon, 
analizując historię ludzkości, wyodrębnił w niej 18 kluczowych 
momentów, które zadecydowały o istnieniu cywilizacji zachod-
nioeuropejskiej. Bitwę Warszawską z sierpnia 1920 roku zaliczył 
właśnie do ostatniego ogniwa w tym łańcuchu zmagań.

Wojna ta miała również swoich bohaterów. Był nim 
oczywiście Piłsudski, byli generałowie: Sikorski, Rydz-Śmi-
gły, Sosnkowski. Bohaterem został ksiądz Skorupka. Oni 
to weszli do Panteonu narodowej chwały przez bramę 
oznaczoną cyfrą 1920. Decydującą rolę w tej wojnie ode-
grali jednak przede wszystkim bezimienni ochotnicy. Oni 
to rozstrzygnęli ten swoisty plebiscyt – wyboru pomiędzy 
takimi wartościami jak: państwo, naród, patriotyzm, chrze-
ścijaństwo z  jednej strony, a  bolszewizmem, walką klas, 
rewolucją i terrorem z drugiej. Opowiedzenie się mas po 
stronie tych pierwszych wartości zadecydowało o  osta-
tecznym sukcesie w walce o obronę nie tylko granic, ale 
i imponderabiliów.

Wśród ochotników ze wszystkich stron kraju nie zabrakło 
również tych z ziemi tarnobrzeskiej, dzikowskiej. Byli wśród 
nich uczniowie tarnobrzeskiego gimnazjum, byli okoliczni 
chłopi, byli robotnicy i  harcerze. Im właśnie poświęcona 
będzie wystawa w MHMT.

Otwarcie wystawy 15 sierpnia w  Zamku Dzikowskim 
o godz. 17.

Tworzy od pół wieku
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza na 

wystawę malarstwa Andrzeja Fogtta, uświetniającej 70 lat 
życia i 50 lat pracy twórczej artysty.

Andrzej Fogtt to jeden z najwybitniejszych współczesnych 
polskich malarzy. Urodzony w Poznaniu 9 października 1950 r., 
studiował w poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla-
stycznych. Dyplom uzyskał w 1974 r., w pracowni: prof. Zdzisława 
Kępińskiego i prof. Magdaleny Abakanowicz.

Brał udział w licznych wystawach, jest m.in.: laureatem 
VIII Festiwalu Sztuki w Zachęcie w 1979 r., laureatem Grand 
Prix Festiwalu Polskiego Malarstwa w Szczecinie w 1984 r., 
reprezentował Polskę na 41 Biennale Sztuki w Wenecji w 
1984r., Polską Sztukę Współczesną w Londynie w 1987 r., w 
Maneżu w Moskwie 1987 r., w Berlinie, w Arras we Francji w 
2007 r., Polską Sztukę XX Wieku w Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu w 1989 r.

Prezentował prace w licznych wystawach indywidualnych, m.in. 
w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”. W 2009 r. został odznaczony 
medalem Gloria Artis.

Jego prace znajdują się zbiorach wszystkich najważniejszych 
polskich muzeów i w wielu kolekcjach prywatnych.

Wystawa w Zamku Dzikowskim, Tarnobrzeg, ul. Sandomierska 
27, będzie czynna od 1 września do 25 października 2020 r.

Wernisaż wystawy odbędzie się 30 sierpnia 2020 r., o godz. 17. 
Uświetni go koncert tria jazzowego Bogdan Hołownia – fortepian, 
Jarosław Bothur – saksofon, Piotr Rodowicz – kontrabas. Będzie 
to koncert premierowy, z okazji wydania płyty zespołu „Razem 
na tej Ziemi”.

Frekwencja w tegorocznych wyborach prezydenckich za-
skakuje. Także na poziomie tarnobrzeskich osiedli. Zwycięski 
Nagnajów osiągnął wynik 78,68 procent (!), plasując się na 
pierwszym miejscu gry o frekwencję. I o promesę. Przypo-
mnijmy, prezydent Tarnobrzega promesami właśnie zachę-
cał mieszkańców miasta do licznego udziału w głosowaniu 
w wyborach na prezydenta RP. Zgodnie z jego deklaracją, 
pierwsze miejsce z najwyższą frekwencją premiowane będzie 
promesą w wysokości 15 tysięcy złotych, za drugie przyznane 
zostanie 10 tysięcy, za trzecie 5 tysięcy złotych na realizację 
małych, osiedlowych projektów. Tak więc, to do Nagnajowa 
trafi 15 tysięcy złotych. Z kolei 10 tysięcy złotych wywalczyli 
mieszkańcy osiedla Piastów. Tam frekwencja wyniosła 73,95 
procent. Trzecie pod względem najwyższej frekwencji tarno-
brzeskie osiedle to Podłęże z równie znakomitym wynikiem 
73,60 procent. Zwycięskim osiedlom gratulujemy!

Rysunek i malarstwo Heleny Pileckiej

5-10-15 i wszystko jasne
Nagnajów, Piastów i Podłęże to trzy zwycięskie osiedla w tarnobrzeskiej grze o frekwencję. Spośród upraw-

nionych do głosowania to mieszkańcy tych osiedli 12 lipca najliczniej poszli do urn. Teraz osiedla na swoje 
potrzeby będą mogły wykorzystać promesy w wysokości kolejno – 15, 10 i 5 tysięcy złotych.

Kultowe bezdachowce, mazdy MX-5, podziwiali-
śmy w minioną sobotę, 18 lipca, w Tarnobrzegu. IV 
Zlot Miłośników MX-5 „Tarnobrzeg i reszta świata” 
patronatem honorowym objął prezydent miasta.

norował pucharami najładniejsze auta. Zadanie łatwe nie 
było, ale ostatecznie w oko prezydentowi wpadła czer-
wona mazda MX-5 NC Pawła Milosza z Radomia. Drugie 
miejsce włodarz przyznał MX-5 NC Beaty Miller z Redy, a 
trzecie mazdzie MX-5 NA Marka Szczegielniaka z Parcówka. 

Na placu Bartosza Głowackiego stawiło się aż 30 pasjo-
natów – miłośników tych japońskich roadsterów z całego 
kraju. Podczas zlotu prezydent Tarnobrzega wybrał i uho-



4 merkuriusz tarnobrzeski

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

2020

Lato
w miescie

 Harmonogram imprez 
w ramach akcji Lato w Mieście, finansowanych ze środków 

na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Tarnobrzeg
2020

4
WIRTUALNIE MOŻE BYĆ FAJNIE – WARSZTATY PLASTYCZNE „HARMONIJKA LETNIA KOMPOZYCJA”

STRONA INTERNETOWA: www.mbp.tarnobrzeg.pl
https://www.facebook.com/Miejska BibliotekaPublicznaTarnobrzeg/ 
– GODZ.10

„DRZEWA ZIELONE PŁUCA DOTLENIONE” – SPACER Z LORNETKAMI I LUPAMI REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TAR-

NOBRZESKA DOLINA WISŁY, UL. SANDOMIERSKA 27 – GODZ. 10

5

„MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” – POKAZ FILMU TARNOBRZESKI DOM KULTURY, UL. SŁOWACKIEGO 2 – GODZ. 10

WARSZTATY MODELARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – BUDOWA LATAWCÓW, NAUKA PILOTAŻU MODELAMI ZDALNIE 
STEROWANYMI, NAUKA PILOTAŻU SZYBOWCEM NA SYMULATORZE (obowiązują zgłoszenia telefoniczne 15 82252 53 w. 27) KLUB SZACHOWY, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 – GODZ. 11

6

WARSZTATY MODELARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – BUDOWA LATAWCÓW, NAUKA PILOTAŻU MODELAMI ZDALNIE 
STEROWANYMI, NAUKA PILOTAŻU SZYBOWCEM NA SYMULATORZE (obowiązują zgłoszenia telefoniczne 15 82252 53 w. 27) KLUB SZACHOWY, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 – GODZ.11

„POZNAJ NOWĄ NATURĘ OD A DO Z” REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TAR-

NOBRZESKA DOLINA WISŁY, UL. SANDOMIERSKA 27 – GODZ. 11

11

WIRTUALNIE MOŻE BYĆ FAJNIE – WARSZTATY PLASTYCZNE
„ŁAPACZE SNÓW”

STRONA INTERNETOWA : www.mbp.tarnobrzeg.pl
https://www.facebook.com/Miejska Biblioteka PublicznaTarnobrzeg/ 
– GODZ. 10

„DRZEWA ZIELONE PŁUCA DOTLENIONE” – SPACER Z LORNETKAMI I LUPAMI REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TAR-

NOBRZESKA DOLINA WISŁY, UL. SANDOMIERSKA 27 – GODZ. 10

12
„MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” – POKAZ FILMU TARNOBRZESKI DOM KULTURY, UL. SŁOWACKIEGO 2 – GODZ. 10

WARSZTATY MODELARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – BUDOWA LATAWCÓW, NAUKA PILOTAŻU MODELAMI ZDALNIE 
STEROWANYMI, NAUKA PILOTAŻU SZYBOWCEM NA SYMULATORZE (obowiązują zgłoszenia telefoniczne 15 82252 53 w. 27) KLUB SZACHOWY, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 – GODZ. 11

13

WARSZTATY MODELARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – BUDOWA LATAWCÓW, NAUKA PILOTAŻU MODELAMI ZDALNIE 
STEROWANYMI, NAUKA PILOTAŻU SZYBOWCEM NA SYMULATORZE (obowiązują zgłoszenia telefoniczne 15 82252 53 w. 27) KLUB SZACHOWY, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 – GODZ. 11

„PODRÓŻ FILMOWA” – FILMY PRZYRODNICZE REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TAR-

NOBRZESKA DOLINA WISŁY, UL. SANDOMIERSKA 27 – GODZ. 11

18
„POZNAJ NOWĄ NATURĘ” REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TAR-

NOBRZESKA DOLINA WISŁY, UL. SANDOMIERSKA 27 – GODZ. 11

„TWORZYMY ROŚLINNE PLAKATY” – DRUK PLAKATÓW Z  WYKORZYSTANIEM MATRYC – ZAJĘCIA PLASTYCZNE TARNOBRZESKI DOM KULTURY, UL. SŁOWACKIEGO 2 – GODZ. 12

19
„MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” – POKAZ FILMU TARNOBRZESKI DOM KULTURY, UL. SŁOWACKIEGO 2 – GODZ. 10

WARSZTATY MODELARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – BUDOWA LATAWCÓW, NAUKA PILOTAŻU MODELAMI ZDALNIE 
STEROWANYMI, NAUKA PILOTAŻU SZYBOWCEM NA SYMULATORZE (obowiązują zgłoszenia telefoniczne 15 82252 53 w. 27) KLUB SZACHOWY, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 – GODZ. 11

20

„ROZŚPIEWANE WAKACJE” – WARSZTATY WOKALNE DLA DZIECI, ZABAWY MUZYCZNE TARNOBRZESKI DOM KULTURY, UL. SŁOWACKIEGO 2 – GODZ. 10

WARSZTATY MODELARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – BUDOWA LATAWCÓW, NAUKA PILOTAŻU MODELAMI ZDALNIE 
STEROWANYMI, NAUKA PILOTAŻU SZYBOWCEM NA SYMULATORZE (obowiązują zgłoszenia telefoniczne 15 82252 53 w. 27) KLUB SZACHOWY, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 – GODZ. 11

„LAS W SŁOIKU” – WARSZTATY REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TAR-

NOBRZESKA DOLINA WISŁY, UL. SANDOMIERSKA 27 – GODZ. 11

21 „ROZŚPIEWANE WAKACJE” – WARSZTATY WOKALNE DLA DZIECI, ZABAWY MUZYCZNE TARNOBRZESKI DOM KULTURY, UL. SŁOWACKIEGO 2 – GODZ. 10

22
„MAŁY TYGRYSEK PIETREK” – SPEKTAKL TEATRU LALKI I AKTORA „KUBUŚ” W KIELCACH 
(wstęp za okazaniem wejściówki do odebrania w portierni TDK od dnia 17 sierpnia) TARNOBRZESKI DOM KULTURY, UL. SŁOWACKIEGO 2 – GODZ. 16

24 „BATONY, PARADY, TAŃCE, CZYLI MAŻORETKĄ BYĆ” – OTWARTE WARSZTATY DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH MAŻORETEK ORLIK NAD WISŁĄ – GODZ. 16

25

WIRTUALNIE MOŻE BYĆ FAJNIE – WARSZTATY PLASTYCZNE „CZTERY ŁAPKI I OGONEK”
STRONA INTERNETOWA: www.mbp.tarnobrzeg.pl
https://www.facebook.com/Miejska Biblioteka PublicznaTarnobrzeg/ 
– GODZ. 10

„DRZEWA ZIELONE PŁUCA DOTLENIONE” – SPACER Z LORNETKAMI I LUPAMI REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TAR-

NOBRZESKA DOLINA WISŁY, UL. SANDOMIERSKA 27 – GODZ. 11

„BATONY, PARADY, TAŃCE, CZYLI MAŻORETKĄ BYĆ” – OTWARTE WARSZTATY DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH MAŻORETEK ORLIK NAD WISŁĄ – GODZ. 16

26

„MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” – POKAZ FILMU TARNOBRZESKI DOM KULTURY, UL. SŁOWACKIEGO 2 – GODZ. 10

WARSZTATY MODELARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – BUDOWA LATAWCÓW, NAUKA PILOTAŻU MODELAMI ZDALNIE 
STEROWANYMI, NAUKA PILOTAŻU SZYBOWCEM NA SYMULATORZE (obowiązują zgłoszenia telefoniczne 15 82252 53 w. 27) KLUB SZACHOWY, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 – GODZ. 11

„BATONY, PARADY, TAŃCE, CZYLI MAŻORETKĄ BYĆ” – OTWARTE WARSZTATY DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH MAŻORETEK ORLIK NAD WISŁĄ – GODZ. 16

27

„PODRÓŻ FILMOWA” – FILMY PRZYRODNICZE REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TAR-

NOBRZESKA DOLINA WISŁY, UL. SANDOMIERSKA 27 – GODZ. 11

„BATONY, PARADY, TAŃCE, CZYLI MAŻORETKĄ BYĆ” – OTWARTE WARSZTATY DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH MAŻORETEK ORLIK NAD WISŁĄ – GODZ. 16

WARSZTATY MODELARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – BUDOWA LATAWCÓW, NAUKA PILOTAŻU MODELAMI ZDALNIE 
STEROWANYMI, NAUKA PILOTAŻU SZYBOWCEM NA SYMULATORZE (obowiązują zgłoszenia telefoniczne 15 82252 53 w. 27) KLUB SZACHOWY, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 – GODZ. 11

28 „POŻEGNANIE WAKACJI” – ANIMACJE, GRY I ZABAWY Z NAGRODAMI TERENY ZIELONE NAD WISŁĄ – GODZ. 10

sierpien


