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W  spotkaniu, tym razem zorganizowanym w  Nisku, 
uczestniczyli zarówno przedstawiciele samorządów wcho-
dzących w skład Czwórmiasta: Tarnobrzega, Sandomierza, 
Stalowej Woli i  Niska, ale też samorządu województwa 
podkarpackiego z wicemarszałek województwa podkar-
packiego Ewą Draus na czele, przedstawiciele tarnobrze-
skiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu oraz parla-
mentu. Gościem spotkania był wiceminister sprawiedli-
wości Marcin Warchoł.

– Jako inicjatora powołania Czwórmiasta cieszy mnie obec-
ność na tym spotkaniu  przedstawicieli władz wojewódzkich 
i przedstawicieli rządu. To dowodzi, że nasze  porozumienie ma 
poparcie na wielu szczeblach – mówi prezydent Tarnobrzega 
Dariusz Bożek. Jak dodaje prezydent, spotkanie było bardzo 
owocne, bo Czwórmiasto to nie tylko podpisy na dokumencie 

zawiązującym porozumienie. – Naszym celem było wspólne 
działanie na wielu polach dla poprawy sytuacji gospodarczej na-
szego regionu. No i działamy. Podczas spotkania w Nisku zapla-
nowaliśmy między innymi tworzenie wspólnej strategii rozwoju 
naszych samorządów, jako jednej aglomeracji, kompatybilnej 
ze strategią województwa podkarpackiego oraz województwa 
świętokrzyskiego. Rozmawialiśmy o strefie ekonomicznej, poru-
szaliśmy tematy dotyczące komunikacji, planowaliśmy wspólne 
projekty. Mówiliśmy o szansach i zagrożeniach dla Czwórmiasta 
– przedstawia kulisy spotkania włodarz Tarnobrzega.

Zapadła też decyzja, by porozumienie zwane Czwórmiastem, 
które dla wspólnych, głównie gospodarczych celów jednoczy 
cztery samorządy – Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalową Wolę i Ni-
sko – uzyskało osobowość prawną, co znacznie ułatwi starania 
i pozyskiwanie finansów na wspólne inwestycje.

18 października zakończyło się głosowa-
nie na projekty realizowane w ramach przy-
szłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Pod 
głosowanie poddano pięć tzw. projektów 
dużych, ogólnomiejskich, oraz dwadzieścia 
sześć osiedlowych, tzw. małych. Cały mi-
niony tydzień, w  dni robocze (12-16 paź-
dziernika 2020 r.) głosowanie odbywało się 
w budynku Urzędu Miasta, w niedzielę, 18 
października, na głosujących czekały lokale 
wyborcze zorganizowane na każdym osie-
dlu.  Wbrew obawom o frekwencję w związ-
ku z narastającą zachorowalnością na CO-
VID-19, ta okazała się imponująca. W  tym 
roku zagłosowało zaledwie o 180osób mniej 

niż przed rokiem, co zważywszy na obecną, 
niesprzyjającą sytuację, jest bardzo dobrym 
wynikiem. 

Jak głosowaliśmy? Ze wszystkich 3081 gło-
sów oddanych na projekty duże aż 1703 to 
głosy opowiadające się za projektem „Jesz-
cze widniej, jeszcze bezpiecznej”. Na drugim 
miejscu wśród projektów ogólnomiejskich 
uplasował się „Gród Słowiański nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim” z wynikiem 505 głosów. Ko-
lejne miejsca przypadły projektom: „Budowa 
chodnika (ul. Matki Kolumby Białeckiej)” – 
448 głosów, „Wykonanie ujęcia wód siarcz-
kowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-re-
kreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim” 

– 400 głosów,   „Budowa dwóch profesjo-
nalnych boisk do gry w bule” – 25 głosów. 

Spośród dziesięciu wybranych do reali-
zacji tzw. małych projektów, osiedlowych, 
najwięcej głosów uzyskał projekt z osiedla 
Zakrzów „Budowa boiska do piłki nożnej na 
»Dębowej Polanie« – 603 głosy, a najmniej 
„Czyste trawniki i  chodniki – toalety dla 
psów na osiedlu ,,Serbinów” – 280 głosów. 
Wyniki głosowania świadczą o  większej 
mobilizacji osiedli podmiejskich. Po trzy 
projekty wywalczyli sobie bowiem miesz-
kańcy osiedli: Zakrzów, Sobów i Wielowieś. 
Jeden projekt realizowany będzie na Ser-
binowie.

Zakładowa 
po odbiorze

Pierwszy etap przebudowy ulicy Zakładowej 
w Tarnobrzegu – Machowie zakończony. Wyko-
nane zadanie odebrano oficjalnie 8 paździer-
nika. Inwestycję dofinansował Fundusz Dróg 
Samorządowych.

Prace rozpoczęto jeszcze w grudniu ubiegłego 
roku, a miały potrwać do połowy października tego 
roku. Udało się je zakończyć tuż przed planowanym 
terminem. W ramach inwestycji zmodernizowano 
liczący 700 metrów odcinek drogi, którą każdego 
dnia pokonują inwestorzy Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz ich kontrahenci. – Naresz-
cie nie musimy się wstydzić tej drogi. Chcielibyśmy 
pozyskiwać kolejnych inwestorów, musimy więc 
zadbać o infrastrukturę, także drogową. Komforto-

we drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych 
to dziś nie żaden wymysł, ale standard – mówi 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

W  ramach inwestycji wykonano szereg robót 
z branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej i  tele-
komunikacyjnej. W efekcie remontowany odcinek 
ul. Zakładowej zyskał całkiem nowy wygląd. Jest 
bezpiecznie i komfortowo. Szeroka na 7 m jezdnia 
zyskała nową nawierzchnię, wzdłuż wybudowano 
szeroki na 2 m chodnik. Powstała zatoka autobu-
sowa, nowe oświetlenie uliczne, zadbano o  od-
wodnienie.

Wykonawcą robót było konsorcjum: PRD Drokam 
Piaseczno oraz PPH Interbet Tarnobrzeg. Wartość 
zadania wyniosła 2 810 550 zł brutto, z czego 1 634 
190 zł pokryło dofinansowanie z  Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Ruszył remont ul. Mickiewicza
Od poniedziałku, 26 października, tymczasowo z ruchu kołowego wyłączony został odcinek ul. Mickiewicza od ronda przy 

szpitalu do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego. 

Czwórmiasto nie próżnuje

Zdj. FB ministra Marcina Warchoła

Mieszkańcy zdecydowali. W ramach przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego realizowany będzie projekt zakładający 
poprawę oświetlenia ulicznego na każdym osiedlu „Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej”.

Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej

Mocno wyeksploatowany odcinek ul. Mickiewicza (od ronda na 
skrzyżowaniu ulic. Szpitalna – Niepodległości – Mickiewicza do 
skrzyżowania z ul. Kochanowskiego) w ciągu drogi wojewódzkiej 
758, nareszcie doczeka się remontu. Prace potrwają do pierwszych 
dni grudnia tego roku. W  związku z  rozpoczętymi już robotami 
kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu w tym 
rejonie miasta. 

Prace podzielono na dwa etapy. W  pierwszym całkowicie za-
mknięty został ruch kołowy w obydwu kierunkach na tym odcinku, 
a  ruch pieszych możliwy jest jedynie po stronie kamienic przy 
stadionie. W drugim etapie przywrócony zostanie ruch w obydwu 
kierunkach, z miejscowym zwężeniem jezdni w miejscu prowadze-
nia robót. O zmianach w organizacji ruchu będziemy na bieżąco 
informować na stroni internetowej UM.

W związku z modernizacją odcinka ulicy Mickiewicza od ronda z ulicą Szpitalną 
do skrętu w ulicę Kochanowskiego do odwołania kursy linii „2” oraz powrotne kursy 
linii „3” będą odbywały się ulicami Moniuszki i 1 Maja. Dodatkowe informacje na 
stronie: mpk.tarnobrzeg.pl

Informujemy również, że zamknięte zostało skrzyżowanie ulic: Sikorskiego – Zwie-
rzyniecka – Wyszyńskiego od strony ulicy Zwierzynieckiej. W związku z tym autobusy 
linii „B” i „C” będą kursować objazdem przez ulice: Kazimierza Wielkiego i Sikorskiego. 
Przystanek przy ulicy Zwierzynieckiej został WYŁĄCZONY z RUCHU do ODWOŁANIA. 

Można wsiadać na trzecim przystanku na ul. Dąbrowskiej (na końcu ulicy) lub na 
przystanku Kazimierza Wielkiego 02. 

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga! Autobusy jeżdżą inaczej
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DPS z grantem 
Grant w  wysokości niemalże 300 tysięcy złotych na realizację projektu 

„Lepsze jutro” otrzymał DPS przy ul. Kurasia. Unijną pomoc rozdysponował 
ROPS w Rzeszowie.

Sytuacja epidemiologiczna związana z  rozpowszechnieniem się wirusa SARS-
-CoV-2 stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców przebywających w  Domach 
Pomocy Społecznej, którymi są osoby starsze i  chore, a  więc będące w  grupie 
szczególnego ryzyka, jak również dla pracowników placówek. W celu ograniczenia 
ryzyka powstania zakażenia w  tych środowiskach konieczne jest zapewnienie 

zarówno mieszkańcom, jak i personelowi niezbędnych środków ochrony osobistej 
oraz innych form wsparcia pomocnych w zwalczaniu epidemii.

Sfinansowanie tych potrzeb możliwe będzie dzięki grantom przyznanym domom 
pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego na realizację projektu 
„Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
priorytet inwestycyjny. Granty mają zostać przeznaczone na wsparcie w działaniach 
profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

Dom Pomocy Społecznej w  Tarnobrzegu przy ul. Kurasia na realizacje projektu 
„Lepsze jutro w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu” na mocy umowy zawartej 
pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie a Gminą Tarno-
brzeg otrzymał dokładnie 293 765 zł.

14 października, po nabożeństwie w kościele św. Wincen-
tego a’Paulo na warszawskim  Bródnie prochy odkrywczyni 
siarki w rejonie naszego miasta – tej, która wraz z mężem 
przyczyniła się do rozkwitu Tarnobrzega – spoczęły na tam-
tejszym cmentarzu, w rodzinnym grobie. 

– Nie mogło nas   tu zabraknąć. Pani profesor Pawłowska, po-
dobnie jak jej śp. mąż, profesor Stanisław Pawłowski, zbyt wielkie 
ma zasługi dla Tarnobrzega, byśmy mogli nie uczestniczyć w  jej 
ostatniej drodze – mówił do zgromadzonych na cmentarzu Dariusz 
Bożek, prezydent Tarnobrzega, podkreślając związek wielkiej geolog 
z Tarnobrzegiem. Na ostatnią drogę prof. Pawłowskiej na urnie z jej 
prochami zostawił herb Tarnobrzega. – Pani profesor ciepło wspo-
minała Tarnobrzeg do końca swych dni. Teraz Tarnobrzeg zostanie 
z nią na zawsze...

W tarnobrzeskiej delegacji, prócz prezydenta miasta Dariusza 
Bożka, uczestniczył kustosz Muzeum Polskiego Przemysłu Siar-
kowego, a asystę miejskiego sztandaru tworzyli funkcjonariusze 
Straży Miejskiej w Tarnobrzegu. Nie zabrakło przedstawicieli gór-
niczego stanu, reprezentacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Górnictwa, Kopalni Machów, Kopalni Grzybów. Hołd zmarłej 
profesor sztandarem oddała też społeczność Szkoły Podstawowej 
w Stalach, noszącej imię profesora Stanisława Pawłowskiego. 

Zadanie pod nazwą „Remont zabytkowego 
krzyża – pomnika centralnego kwatery z I wojny 
światowej cmentarza wojennego w Tarnobrze-
gu przy ul. Targowej” zostało zakończone.

Krzyż po renowacji
Prace konserwatorskie przy remoncie zabyt-

kowego drewnianego krzyża od lat stojącego na 
tarnobrzeskim cmentarzu wojennym z  I  i  II wojny 
światowej wykonywane były pod nadzorem Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu 
Delegatura w Tarnobrzegu. Wcześniej uzyskano na 
nie konieczne zezwolenia Wojewody Podkarpackie-
go oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. 

Koszt zrealizowanych prac wyniósł 12 880 zł, a sfi-
nansowany został ze środków pochodzących z do-
tacji Wojewody Podkarpackiego w ramach porozu-
mienia w sprawie powierzenia zadań, przyznania do-
tacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie 
bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania 
opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennym

W Tarnobrzegu odsłonięto tablicę upa-
miętniającą „Dziewięciu z  Wujka”, górni-
ków zastrzelonych 16 grudnia 1981 roku 
podczas pacyfikacji Kopalni Węgla Kamien-
nego „Wujek” w Katowicach.

Tablica zawisła na frontowej ścianie bu-
dynku przy ul. Sandomierskiej w Tarnobrze-
gu, gdzie mieści się Centrum Fizjoterapii 
noszące imię Dziewięciu z Wujka. Powstała 
z inicjatywy Magdaleny Pelc, siostry zastrze-
lonego wówczas, a  pochodzącego z  gmi-
ny Zaleszany, Zbigniewa Wilka. – Stojąc tu, 
wołam do mojego brata: byłeś piękną kartą 
mojego życia! Właśnie dlatego, nie tylko ni-
gdy nie będę mogła o Tobie zapomnieć, ale 
będziesz stale obecny w mojej najgłębszej 
pamięci, jak powód, dla którego się żyje – 
w  przejmującym wstąpieniu podczas uro-

czystości odsłonięcia tablicy mówiła Mag-
dalena Pelc.

Zaproszenie od organizatorów uroczystości, 
rodziny zastrzelonego Zbigniewa Wilka, przy-
jęli samorządowcy z  regionu. Województwo 
reprezentowała wicemarszałek województwa 
podkarpackiego Ewa Draus, obecny był także 
uczestnik wydarzeń z 1981 roku, jeden z prze-
wodniczących strajku w Kopalni „Wujek” Stani-
sław Płatek, a także dyrektor Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności Robert Ciupa. W uro-
czystość zaangażowała się młodzież z  tarno-
brzeskich szkół. – Mówimy o aktywności ludzi, 
o społeczeństwie obywatelskim. Jesteśmy dzi-
siaj świadkami takiego wydarzenia, wolności 
obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego. 
Za takie społeczeństwo życie oddali ci, których 
nazwiska widzimy na tablicy –  mówił prezy-
dent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Wydarzenie na ulicy Sandomierskiej poprze-
dziła msza święta w  kościele Dominikanów. 
O  oprawę muzyczną zadbała Tarnobrzeska 
Orkiestra Dęta.

Rewitalizacja 
zakończona

Zakończono realizację zadania pn. „Re-
witalizacja placu Górnika w Tarnobrzegu”. 
15 października dokonano odbioru tej 
inwestycji współfinansowanej z  budżetu 
osiedlowego. 

W ramach zadania wykonano roboty przy-
gotowawcze (w tym pomiarowe, rozbiórkowe 
i wywóz gruzu) oraz główne roboty budow-

lane. W  efekcie prac powstało sześć miejsc 
parkingowych, w tym jedno dla osób niepeł-
nosprawnych, wraz z dojściami, wybudowano 
alejki oraz dojście do tzw. poidełka. W zakresie 
wykonanych prac było też humusowanie oraz 
obsianie trawą. Wykonawcą tej części zadania 
był Rejon Dróg Miejskich sp. z o.o. w Tarno-
brzegu. 

W efekcie rewitalizacji na wspomnianym pla-
cu zamontowano też trzy urządzenia zabawo-
we. Do dyspozycji najmłodszych jest karuzela 
tarczowa z siedzeniami, potrójna huśtawka oraz 
bujak. Zamontowano również ławki, kosze na 
śmieci, trzy tablice do prezentacji. Na minibo-
isku zamontowano małą bramkę.

Ogółem wartość wszystkich robót wyniosła 
143 288,24 złotych, z  tego 50 tysięcy złotych 
pochodziło z budżetu osiedlowego, pozostałą 
część pokryto z budżetu gminy.

Pamięci zastrzelonych górników

Tarnobrzeg pożegnał profesor Pawłowską
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Bieg Freyera
18 października odbył się 42. Bieg Nadwiślański im. Alfre-

da Freyera. Wzięło w nim udział 70 zawodników. 

Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom 42. Biegu 
Nadwiślańskiego im. Alfreda Freyera za udział w biegu oraz gra-
tulujemy zwycięzcom. Wasza pasja, którą pielęgnujecie przynosi 
wiele radości i jest źródłem satysfakcji. Życzymy dalszych sukce-
sów i sięgania po najwyższe laury sportowe.

Dziękujemy serdecznie wszystkim współorganizatorom za 
okazaną przychylność i wsparcie, które pozwoliło na organizację 
tego cyklicznego, sportowego przedsięwzięcia. Dzięki Waszemu 
zaangażowaniu mogliśmy bezpiecznie przeprowadzić tak waż-
ną imprezę zarówno dla sportu, jak i dla promocji Tarnobrzega 
i regionu.

Organizatorzy

Zawieszone dyżury radnych
Z uwagi na pogarszającą się sytuację związaną z 

ponownym zwiększaniem się liczby zachorowań na 
wirusa SARS-CoV-2, decyzją Przewodniczącego Rady 
Miasta dyżury radnych zostają zawieszone do czasu 
ustabilizowania się zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie informujemy, że w sprawach pilnych 
należy kontaktować się drogą telefoniczną z Biurem 
Rady Miasta.tel. 15 81 81 587

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Mieszkańcy Przywiśla odzyskają atrakcyjne miejsce do ro-
dzinnego wypoczynku. Trwa właśnie remont tzw. kamiennego 
kręgu na Skalnej Górze. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórko-
we, ręczne i mechaniczne czyszczenie kamienia, uzupełnienie 
ubytków powierzchni murku i cokołu, montaż siatek do koszy 
kamiennych – gabionów, wykonanie siedzisk na murkach, mon-
taż stołu do gry w szachy/warcaby, montaż kosza na śmieci. 
– Inwestycja niewielka, ale długo oczekiwana głównie przez 
mieszkańców nadwiślańskiego osiedla. To już kolejne miejsce 
w Tarnobrzegu, które po czasach świetności bardziej odstra-
szało niż zachęcało do spędzania wolnego czasu. Niebawem 
na nowo będzie można się nim cieszyć – mówi Dariusz Bożek, 
prezydent Tarnobrzega.

Wartość robót oszacowano na 22 tysiące 200 złotych. Remont 
jest finansowany z budżetu osiedlowego. Wykonawcą robót jest 
Zakład Remontowo-Budowlany Bogdan Serafin z Nowej Dęby. 
Prace potrwają do końca października.

Pomoc 
żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrze-
gu informuje, że  wydawane są skierowania do 
otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020, współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Pod-
program 2020 r.

Skierowania są wydawane od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 7.30 do godz. 10 oraz od godz. 14 do 
godz.15.30    w  siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 lub w formie 
zdalnej poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem 
socjalnym  pod numerem  tel. 15 822 60 97.

Dystrybucja artykułów spożywczych w Podprogra-
mie 2020 r. przewidywana jest na okres od  listopada   
2020 r.  do  lipca 2021 r.

Pomocą żywnościową    mogą zostać objęte osoby 
i  rodziny znajdujące się w  trudnej sytuacji życiowej, 
których dochód nie przekracza 200 proc. kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy spo-
łecznej: 1402 zł  w przypadku osoby samotnie gospoda-
rującej, 1056 zł w przypadku osoby  w rodzinie.

Krąg w remoncie
Trwa realizacja zadania pn. „Wykonanie remontu kręgu 

kamiennego na terenach zielonych – osiedle Przywiśle 
w Tarnobrzegu”.

Gmina Tarnobrzeg podjęła współdziałanie ze Stowarzyszeniem MANKO i przystąpiła do Programu „Gmina przyjazna se-
niorom”. Jednym z elementów tego programu jest Ogólnopolska Karta Seniora – wydanie lokalne z herbem naszego miasta.

Doceniamy pracę 
lekarzy weterynarii

Lekarz weterynarii wydaje się zawodem z po-
wołania, zawodem wybranym i  przemyślanym. 
Trzeba mieć ogromną empatię i  szacunek dla 
czworonogów, żeby z  pełnym oddaniem i  ser-
cem zajmować się zwierzętami. Ale bycie leka-
rzem weterynarii to niezwykle ciężka praca, która 
wiąże się zarówno z obciążeniem fizycznym, jak 
i ogromnym obciążeniem psychicznym.

Długie godziny pracy, pełna dyspozycyjność, często 
kosztem życia rodzinnego, przekładają się na perma-
nentny stres. Opiekunowie zwierząt często przerzucają 
odpowiedzialność za stan swoich podopiecznych na 
lekarza. Do tego dołącza się hejt w  sieci. Niektórzy 
właściciele lubują się w  ostrych wpisach na forach 
internetowych oraz wystawianiu negatywnych opinii 
typu: „Zmień weta, to przez niego Pikuś nie żyje”, albo 
„Zdziercy, zależy im tylko na kasie”…

Pamiętajmy, że lekarze weterynarii mają kontakt 
z pacjentami, którzy im nic nie powiedzą. Ich wiedza, 
wyczucie i umiejętności muszą być ogromne. Niejed-
nokrotnie mają do czynienia z psami, które ich gryzą, 
albo z kotami, które w żaden sposób nie chcą pozwolić 
sobie pomóc. Często też zwierzęta trafiają do lekarza, 
kiedy ich stan jest już naprawdę bardzo poważny.

Prowadząc schronisko często spotykamy się z leka-
rzami. Widzimy ich determinację w szukaniu przyczyny 
choroby. Stykamy się z bardzo trudnymi przypadkami, 
wymagającymi natychmiastowych operacji. Widzimy 
jak lekarze rezygnują z prywatnych spraw i przepro-
wadzają natychmiastowy zabieg. Pamiętajmy, że to 
też ludzie, których śmierć zwierzęcia boli, przeżywają 
każde niepowodzenie, każdą pomyłkę. Zdarza się, że 
jedyną ulgą w  cierpieniu zwierzęcia jest eutanazja, 
a  to wyjątkowo przykre doświadczenie, również dla 
lekarza. Szanujmy pracę lekarzy weterynarii, doceńmy 
ją, pamiętajmy o słowie „ dziękuję” i o uśmiechu.

Stowarzyszenie „Chrońmy zwierzęta”

Ogólnopolska Karta Seniora

Do Programu Ogólnopolska Karta Seniora dołączyło już 
blisko 200  000 seniorów w  całej Polsce, a  ofertę specjalną 
przygotowało dla nich już ponad 1500 przedsiębiorców z całej 
Polski. Głównym celem programu, którego inicjatorem jest 
stowarzyszenia MANKO, jest aktywizacja seniorów w  życiu 
społecznym. Maleńka karta – na wzór dowodu czy karty 
płatniczej – uprawnia wszystkie osoby po 60. roku życia do 
korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. W program już 
włączyli się duże przedsiębiorstwa, którzy oferują seniorom 
atrakcyjne promocje. Są wśród nich uzdrowiska, gabinety 
rehabilitacji, a  także instytucje kultury. Zniżki oferują różne 
instytucje, firmy prywatne, głównie z takich branż jak: zdrowie, 
turystyka, hotelarstwo, gastronomia, kultura, sport i rekreacja, 
usługi, uroda. Pełny wykaz punktów odnaleźć można poprzez 
stronę www.glosseniora.pl

Kartę będzie mogła otrzymać bezpłatnie każda osoba, która 
mieszka w  Tarnobrzegu,   ukończyła 60. rok życia i  wypełniła 
formularz zgłoszeniowy. Karty wydawane są przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Rodzinie, a także przez organizacje pozarządowe 
skupiające seniorów. 

– Zapraszamy także firmy z regionu, z terenu miasta do współ-
tworzenia programu poprzez oferowanie seniorom, posiada-
czom karty, dowolnych rabatów, zniżek, ofert specjalnych. Part-
nerzy Ogólnopolskiej Karty Seniora stają się rozpoznawalni wśród 
seniorów, a dodatkowo Stowarzyszenie MANKO, jako organiza-
tor Ogólnopolskiej Karty Seniora, pomaga firmom partnerskim 
w promowaniu ich marki poprzez m.in. zamieszczanie reklam 
w ogólnopolskim magazynie „Głos Seniora” oraz jego lokalnych 
edycjach, a także umieszczanie informacji o oferowanej zniżce 
na stronie internetowej stowarzyszenia – mówi Józefa Biernacka, 
Przewodnicząca Rady Seniorów Tarnobrzega.

By zostać partnerem programu Ogólnopolska Karta Seniora 
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod 
wskazanym poniżej linkiem i odesłać na adres Stowarzyszenia 
MANKO ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków lub drogą mailo-
wą: marketing@manko.pl.

Kontakt dla przedsiębiorców:
Tel.: 790 294 007, mail: marketing@manko.pl
LINK: FORMULARZ-OKS-Partner-2018.pdf
Gmina Tarnobrzeg będzie publikować listę firm, przedsię-

biorstw, sklepów, punktów usługowych, które przystąpiły do 
projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Rada 
Seniorów. Ponadto, każdy przedsiębiorca otrzyma naklejkę, do 
oznaczenia swojej firmy, która będzie informowała seniorów, że 
firma uczestniczy w programie. 

Zakończył się remont wieżowego zegara Zamku Dzi-
kowskiego. Przeprowadziła go jedyna w Polsce firma 
specjalizująca się w odnawianiu zabytkowych zegarów 
wieżowych, należąca do mistrza zegarmistrzowskiego 
Krzysztofa Kurka z Puszczykowa pod Poznaniem. 

Dzikowski zegar powstał w  1930 roku w  czasie remontu 
zamku po tragicznym pożarze w grudniu 1927 roku, w kro-
śnieńskiej firmie Michała Mięsowicza, działającej od 1901 
do 1938 roku. Środki na remont tego cennego zabytku 
pochodziły z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i  Urzędu miasta Tarnobrzega. 
Chodzący i wybijający godziny zegar stanie się dodatkową 
atrakcją, przyciągającą tak turystów, jak i mieszkańców mia-
sta. Tym bardziej, że jest jednym z nielicznych, zachowanych 
w takim stanie tego typu urządzeń wyprodukowanych przez 
firmę Michała Mięsowicza.

Chodzi i bije



4 2020merkuriusz tarnobrzeskimerkuriusz 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

Konkursy, warsztaty, spektakle – trwa-
ją przygotowania do pierwszego Festi-
walu Baśniowy Świat Stanisława Jacho-
wicza. 

Tarnobrzeski Dom Kultury pracuje nad orga-
nizacją pierwszego festiwalu poświęconego 
twórczości Stanisława Jachowicza. Z powodu 
pandemii większość wydarzeń będzie się od-
bywać on-line. 

Na początek zostały ogłoszone regulaminy 
trzech ciekawych konkursów: literackiego, pla-
stycznego i teatralnego. Motywem wspólnym 
wszystkich jest oczywiście Stanisław Jachowicz 
i  jego twórczość. Konkurs teatralny polegać 
będzie na przygotowaniu krótkiego spekta-
klu w oparciu o bajki patrona. W plastycznym 
uczestnicy będą mieć za zadanie wykonanie 
ilustracji do wybranej bajki, czy wiersza. Kon-
kurs literacki (którego głównym organizato-
rem jest Miejska Biblioteka Publiczna) polega 
z kolei na napisaniu krótkiej bajki o dowolnej 
tematyce, ale z  wykorzystaniem motywów, 
które znalazły się w książce „Bajki i powiastki” 
wydanej w 2016 roku przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu.

Wszystkie konkursy skierowane są do 
dzieci i  młodzieży z  Tarnobrzega i  regionu. 
Przewidziano ciekawe, oryginalne nagrody. 

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do ostat-
nich tygodni listopada. Regulaminy można 
znaleźć na stronie internetowej Tarnobrze-
skiego Domu Kultury: www.tdk.tarnobrzeg.pl 
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.mbp.
tarnobrzeg.pl. Z powodu pandemii rozstrzy-
gnięcie konkursów odbędzie się bez udziału 
publiczności. Listy laureatów zostaną opu-
blikowane na stronach internetowych oraz 
w mediach. W przypadku konkursu teatralne-
go, spektakle zostaną nagrane i także będzie 
je można obejrzeć w sieci. 

Festiwal ma już także swój logotyp. Powstał 
on w pracowni artystki z Żywca – Joanny Za-
jąc-Slapničar. Kolorowy Pan Kotek będzie pa-
tronować obecnej oraz kolejnym edycjom 
festiwalu. Wkrótce organizatorzy zaprezentują 
go mieszkańcom. Twórczyni logotypu popro-
wadzi również zajęcia plastyczne dla uczest-
ników. Zostaną one zrealizowane w  formie 
internetowych warsztatów. 

W planie są także warsztaty teatralne, wy-
kład na temat twórczości Stanisława Jachowi-
cza, pokazy oraz kilka niespodzianek, których 
organizatorzy na razie nie zdradzają. W ciągu 
najbliższych tygodni poznamy kolejne wy-
darzenia festiwalowe oraz szczegółowy pro-
gram. Finał zaplanowano na koniec listopada.

Na potrzeby promocji festiwalu powstaje 
także strona internetowa, na której będzie 
można znaleźć wszelkie informacje, regulami-
ny konkursów, aktualności, zaproszenia i pla-
katy, a także sporo wiadomości o Stanisławie 
Jachowiczu. 

– Trudno znaleźć kogoś, kto nie zna słyn-
nego wiersza zaczynającego się od słów „Pan 
Kotek był chory i leżał w łóżeczku…” – mówi 
Renata Domka z  Tarnobrzeskiego Domu 
Kultury. – Postać autora tej bajki, jego tarno-
brzeskie pochodzenie, ale także bogata twór-
czość jest dziś jednak nieco zapomniana (poza 
wspomnianym kotkiem). Celem festiwalu jest 
zatem popularyzacja literatury Jachowicza, ale 
także ogólnie czytelnictwa. Chcemy aktywi-
zować twórczo mieszkańców miasta i okolic, 
a  także promować Tarnobrzeg poprzez po-
stać tego znakomitego bajkopisarza.

Większość festiwalowych działań jest skie-
rowana do dzieci i  młodzieży, ale organiza-
torzy zachęcają także dorosłych do udziału 
w  warsztatach, czy wykładach, a  także do 
wspólnego poznawania twórczości Jachowi-
cza, wspólnego czytania książek. 

Ze względu na sytuację panującą w kraju 
i  na świecie program Festiwalu może ulec 
zmianie. 

Festiwal objął swoim patronatem Prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek. 

Wydarzenie zostanie zorganizowane przy 
wsparciu finansowanym z  Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Od kilku lat tarnobrzeski fotoreporter Bogdan Myśliwiec 
realizuje także swoją drugą pasję, jaką są podróże. Podczas 
wypraw na różne kontynenty fotografuje egzotyczne miej-
sca, lokalne obrzędy, święta oraz, a raczej przede wszystkim, 
ludzi. 

Pokłosiem tych wypraw jest zbiór 56 fotogramów z Indii i Meksyku, 
po których autor podróżował w  latach 2017-2020. Zdjęcia ukazują 
dwa różne kraje, z ich całkowicie odmiennym podejściem do śmierci. 
W Indiach pochówek zmarłego to rozsypanie jego w świętej rzece 
Ganges, z kolei meksykańskie Święto Zmarłych jest pełne kolorów, 
kojarzy się z drwinami z umierania oraz smacznym jedzeniem. 

Wystawa pod tytułem „Między życiem a śmiercią” prezentowana 
jest w sali odczytowej Biblioteki Głównej do 27 listopada,  w godz. od 
10  do 17. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, zwiedzanie 
wystawy możliwe będzie tylko po zastosowaniu się do ustalonych 
przez MBP zasad.

Inspiracji, niezmiennie od lat, szuka 
w  dziejach Polski, życiorysach wybit-
nych Polaków, heraldyce, motywach re-
ligijnych. Stąd też kolekcje „Pod znakiem 
Orła”, „Herby i godła świata”, „Egipt staro-
żytny”, „Bohaterowie walk niepodległo-
ściowych”  ciągle się rozrastają. 

Po raz pierwszy zaprezentował swo-
je prace w 1984 roku w Baranowie San-
domierskim na zbiorowej wystawie 
twórczości pracowników „Siarkopolu”.  
Ponownie, dopiero po upływie 11 lat, 
odważył się podzielić swoim dorobkiem 
artystycznym z mieszkańcami Tarnobrze-
ga. W ówczesnej Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Tarnobrzegu zagościły pol-
skie orły i  godła państw świata zaklęte 
w cienkiej, miedzianej blaszce. Od tamtej 

chwili kolekcja wędruje po kraju i Europie. 
Prezentowana była między innymi w Bań-
skiej Bystrzycy, holu głównym Sejmu przy 
ul. Wiejskiej w Warszawie i Centrach Kul-
tury Chorzelowa, Mielca, Radomia, Augu-
stowa, garnizonach wojskowych w Nisku 
i Rzeszowie oraz muzeach w Sandomie-
rzu i  Tarnobrzegu. Kilkakrotnie kolekcja 
„wracała” też do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Tarnobrzegu. 

Za swoją pracę, propagowanie historii 
Polski, Stanisław Lubacz otrzymał wiele na-
gród, wyróżnień, dyplomów. W 2006 roku 
został uhonorowany tytułem Zasłużony 
Tarnobrzeżanin, natomiast w  2008 roku 
otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta.

Wystawa prezentowana będzie w Ga-
lerii „Okno” od 3 do 30 listopada.

Wystawa 
w zamku

8 listopada 2020 roku w Muzeum Historycznym 
Miasta Tarnobrzega zostanie otwarta wystawa 
malarstwa Anny Kwiecińskiej-Utkin 

Autorka urodziła się 1961 roku w  Sandomierzu. 
W  latach 1980-1987 studiowała na Wydziale Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła 
egzaminem magisterskim summa cum laudae za pracę 
teoretyczno-literacką z pogranicza literatury i plastyki 
pod tytułem „Arcydzieło – próba rozumienia”. Od 1987 
r. pobierała nauki w pracowniach plastycznych prof. 
Zofii Tomickiej i Bolesława Utkina.

Uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą, miała tez wiele wystaw indywidualnych. W 1991 
roku otrzymała dyplom II stopnia na Międzynarodowej Wy-
stawie L’Art Libre w Vitry (Francja). Kilkakrotnie pełniła rolę 
kuratora i organizatora wystaw – w 1992 zorganizowała 
wystawę „Barbakan i przyjaciele” w salach Zakładów Nor-
blina Muzeum Techniki, w  latach 1992-1993 zainicjowała 
i prowadziła cykl wystaw artystów polskich w Berlinie.

Przez piętnaście lat współpracowała ze „Sceną de-
biutu” Teatru Ochoty, organizując debiuty literackie 
i plastyczne oraz tworząc scenografie. Współpracowała 
również z  „Festiwalem Filmów NieZwykłych” w  San-
domierzu, jest autorką kilkunastu książek dla dzieci, 
licznych wierszy i artykułów prasowych.

Franciszek Maśluszczak, jeden z  najwybitniejszych 
polskich malarzy, tak pisał o twórczości Anny Kwieciń-
skiej-Utkin: „Anna Utkin maluje obrazy głównie tech-
niką pasteli, czasem na bazie, czyli tzw. podmalówce 
– używa też farby wodnej akwareli i tempery. Obrazy 
są budowane zdecydowanymi plamami o określonych 
formach i kształtach – czasem inspirowanych światem 
rzeczywistym, inne zaś odbiegają od realności, niekie-
dy stwarzając wrażenie świetlistych witraży… Kompo-
zycję obrazów Anny Utkin charakteryzuje swoboda 
w  umieszczaniu elementów rzeczywistych nie tylko 
w  krajobrazie miejskim i  przyrodzie, ale także na tle 
abstrakcyjnych przestrzeni – a portrety postaci wyobra-
żonych lub faktycznie spotkanych dopełniają całości”. 

Wystawa będzie czynna do połowy grudnia.

„Między życiem a śmiercią”

Pan Kotek zaprasza na festiwal Jachowicza

Dzieła na miedzianej blaszce
Stanisław Lubacz, Francuz z urodzenia, tarnobrzeżanin z wyboru od kilkudziesięciu lat, w domowym zaciszu, 

przy użyciu cieniutkiej miedzianej blachy, dłutek, rylców i młoteczków „wypukuje”  swoje obrazy. 


