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Zmiana zasad przyjmowania wniosków na świadcze-
nia rodzinne, świadczenia z  funduszu alimentacyjnego 
i  świadczenia „Dobry Start” w  okresie obowiązującego 
stanu epidemii, ogłoszonego w Polsce w związku z zaka-
żeniem wirusem SARS-COV-2.

Od 1 sierpnia można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 
2020/2021, w formie papierowej, na świadczenia rodzinne i świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

Wnioski wypełnione w formie papierowej na ww. świadczenia 
składamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucamy do 
specjalnej urny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarno-
brzegu na ul. Kopernika 3, w godz. od 7:30 do godz. 15:30, od 
poniedziałku do piątku.

BARDZO WAŻNE! Wnioski składamy uzupełnione wraz z nie-
zbędnymi załącznikami, w  kopercie z  dopiskiem „MOPR Dział 
Świadczeń Społecznych”.

Wnioskodawcy, których członkowie rodziny przemieszczają 
się w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego dot. zatrudnienia, wypełniają i dołączają do 
dokumentów „Oświadczenie dotyczące państwa właściwego do 
wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego”!

Wzory wniosków wraz z informacją, jak należy uzupełnić wnio-
sek, dostępne są na stronie internetowej www.mopr.pl – w za-
kładce ŚWIADCZENIA RODZINNE.

WAŻNE!
Jeżeli ktoś potrzebuje szerszych informacji lub ma problem 

z wypełnieniem wniosku, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny 
z pracownikami działu. Wszystkie niezbędne informacje można 
uzyskać drogą telefoniczną. 

Dodatkowo uruchomiono nowe, bezpośrednie numery tele-
fonów do Działu Świadczeń Społecznych.

UWAGA! Cały czas można także składać wnioski drogą elek-
troniczną.

Wnioski elektronicznie składamy, jeśli posiadamy „Profil zaufa-
ny” lub „Kwalifikowany podpis elektroniczny”. Podpis kwalifiko-
wany jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi 
własnoręcznemu.

Wnioski na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego wysyłamy przez stronę: https://empatia.mpips.
gov.pl/ 

Wnioski na  świadczenie „Dobry Start” składamy poprzez strony 
internetowe lub serwisy bankowości elektronicznej.

Zachęcamy wszystkich do składania wniosków drogą elektro-
niczną, która jest zdecydowanie szybsza i  bezpieczniejsza dla 
wnioskodawcy, bowiem nie wymaga osobistego kontaktu z urzęd-
nikiem i innymi petentami oraz nie wymaga stania w kolejce.

Wszystkie wnioski można pobrać ze strony internetowej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie www.mopr.pl, w  zakładce 
„świadczenia rodzinne”.

Wprawdzie aż do 1 września stuprocentowej pew-
ności tego, czy nowy rok szkolny rozpocznie się w ter-
minie, czy uczniowie będą mogli zasiąść w  ławkach, 
czy powrócą do zdalnego trybu nauczania – nie ma 
nikt, tarnobrzeskie placówki przegotowane są na 
pierwszy dzwonek.

Jeśli chodzi o oświatę, na szczęście pandemia nie pokrzy-
żowała jednego – przez całe wakacje praca w tarnobrzeskich 
szkołach i  przedszkolach szła pełną parą. Prowadzone były 
wszystkie zaplanowane na ten rok remonty budynków pla-
cówek oświatowych.

I  choć największe remonty i  adaptacje budynków tarno-
brzeskich placówek oświatowych przeprowadzone zostały 
jeszcze przed rokiem (w związku z przenoszeniem szkół do 
nowych lokalizacji), w  tym roku realizowano prace będące 
kontynuacją tych sprzed roku, bądź te, na które przed rokiem 
zabrakło finansowania. 

Tak więc w tym roku w obecnej siedzibie Zespołu Szkół 
nr 2 (przy ul. Jachowicza 4) prowadzona była termomo-
dernizacja oraz remont dachu w  jednym z  segmentów 
budynku. W  nowej siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych 
przy ul Kopernika 18 zbudowano windę, szkoła otrzymała 
także pieniądze na malowanie korytarzy. W budynku Szkoły 
Podstawowej nr 10 gro prac remontowych, polegających 

głównie na adaptacji na sale lekcyjne pomieszczeń po 
Zespole Szkół Specjalnych wykonano przed rokiem, w tym 
roku jednak naprawy wymusił przeciekający dach. Usterka 
była na tyle poważna (zalewane były także nowe sale lek-
cyjne), że podjęto decyzję o remoncie pokrycia dachowe-
go dwóch segmentów budynku. Zabezpieczono też okna 
w ścianach szczytowych korytarzy, dzięki czemu zwiększyło 
się bezpieczeństwo uczniów.

Część prac w tarnobrzeskich placówkach wymusiła sytuacja 
epidemiczna. W związku z pandemią COVID-19 i wymogami 
służb sanitarnych wymieniono podłogi w  Przedszkolu nr 5 
i Przedszkolu nr 17. Przekazano także środki na wykonanie, ale 
już we własnym zakresie przez placówki oświatowe, mniej-
szych  remontów i adaptacji, które były niezbędne ze względu 
na zalecenia wydane przez służby sanitarno-epidemiologicz-
ne, straż pożarną i nadzór budowlany.

ZESTAWIENIE WAKACYJNYCH REMONTÓW 
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1.  Termomodernizacja oraz remont dachu w segmencie 
płn.-zach. (budynek B i C) w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 przy ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu
Zakres robót: docieplenie stropu – bud. B; remont zewnętrz-

nej części płn.-zach. – bud. C: roboty rozbiórkowe, remont 
pokrycia dachowego, remont kominów, docieplenie ścian 
fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych, opaska, 
instalacja odgromowa; łącznik pomiędzy budynkiem B i  C: 
docieplenie stropu, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrz-
nych, remont ścian i  sufitu, oświetlenie. Wartość robót: 233 
195,49  zł brutto
2.  Budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. 

Kopernika 18 w Tarnobrzegu
Zakres robót: roboty rozbiórkowe, ziemne i murowe, płyta 

fundamentowa, ściany żelbetowe, płyta stropowa, konstruk-
cja dachu, izolacje i dylatacje, roboty tynkarskie i malowanie, 
dostawa i  montaż windy, odbiory UDT, roboty elektryczne, 
przebudowa gazociągu – roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty 
montażowe, odtworzenie nawierzchni. Wartość robót: 295 
570,37  zł brutto

3. Remont budynków oświatowych w Tarnobrzegu:
•  Zadanie nr 1 – Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica ul. Kopernika 1, 

Segment A – parter – remont szatni wf, pomieszczeń wc przy 
szatni, holu, pomieszczenia socjalnego. Segment B – parter 
– remont klatki schodowej, zmiana opraw oświetleniowych, 
I piętro – remont klatki schodowej, korytarza, zmiana opraw 
oświetleniowych w salach lekcyjnych, II piętro – remont klatki 
schodowej, remont sali lekcyjnej, zmiana opraw oświetlenio-
wych, III piętro – remont klatki schodowej, remont zaplecza 
sali chemicznej, zmiana opraw oświetleniowych. Roboty ze-
wnętrzne – remont schodów zewnętrznych. Wartość robót: 
147 477,00  zł brutto

•  Zadanie nr 2 – Szkoła Podstawowa  nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 
10 – remont pokrycia dachowego segmentów „A” i „D”. War-
tość robót: 112 702,98  zł brutto

•  Zadanie nr 3 – Liceum Ogólnokształcące ul. Jachowicza 13 
– Remont odwodnienia części zachodniej dachu małej sali 
gimnastycznej, malowanie dachu, remont ścian wewnętrz-
nych. Wartość robót: 33 903,24  zł brutto

4.  Wymiana podłóg w Przedszkolu nr 5 i Przedszkolu nr 
17. Wartość robót: 70 000 zł brutto

Środki przekazane do przedszkoli, szkół i placówek oświa-
towych na wykonanie remontów we własnym zakresie przez 
jednostki oświatowe

Przedszkole nr 1  –  3 000 zł brutto
Przedszkole nr 2  – 12 000 zł brutto
Przedszkole nr 8  –  8 050 zł brutto
Przedszkole nr 15  – 15 000 zł brutto
Szkoła Podstawowa nr 6  – 26 000 zł brutto
Szkoła Podstawowa nr 8  –  7 000 zł brutto
Szkoła Podstawowa nr 10  –  8 000 zł brutto
Szkoła Podstawowa nr 11  –  37 317 zł brutto
Zespół Szkół nr 1  – 55 000 zł brutto
Zespół Szkół nr 3  – 68 000 zł brutto
Liceum Ogólnokształcące  – 40 000 zł brutto
Zespół Szkół Specjalnych  – 26 800 zł brutto
Centrum Kształcenia Zawodowego  – 18 680 zł brutto

Remont
ul. Mickiewicza

na finiszu
Niebawem koniec uciążliwości dla kierow-

ców. Pogoda sprzyja drogowcom, więc pra-
ce przy przebudowie ul. Mickiewicza w Tar-
nobrzegu, na wysokości osiedla Miechocin, 
ukończone zostaną wcześniej niż zakładano.

Nie w  pierwszych dniach listopada, a  jeszcze 
w sierpniu zakończony zostanie remont ulicy Mic-
kiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Wisłostra-
da i ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ulicami Orląt 
Lwowskich i Siarkową. Wykonano już pełen zakres 
prac bitumicznych – trasę główną, skrzyżowania 
i zjazdy, tak samo pełen zakres robót branżowych 
w zakresie oświetleniowym, teletechnicznym oraz 
kanalizacyjnym. Ukończono też już prace przy mu-
rze w obrębie kościoła.

Na ukończeniu są prace z zakresu brukarskiego 
– układanie ciągu pieszo-rowerowego, krawężni-
ka, wykonywanie odwodnienia oraz umacnianie 
skarp płytami ażurowymi. Teren inwestycji jest 
już porządkowany, trwa piaskowanie chodników, 
plantowanie i obsypywanie ziemią terenów przy-
ległych do chodników. Pozostanie jeszcze wykona-
nie oznakowania poziomego i pionowego.

Wciąż jeszcze na tym odcinku ul. Mickiewicza 
obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu – ruch 
jednokierunkowy (w stronę Nowej Dęby). O zakoń-
czeniu prac i powrocie zwyczajowej organizacji, na 
co z utęsknieniem czekają kierowcy, poinformujemy.

Szkoły czekają na uczniów

Ważne zmiany dla wnioskodawców!
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Na ulicy Plażowej zostały wykonane roboty roz-
biórkowe związane z usunięciem nawierzchni bitu-
micznej na całym odcinku. Wykonane jest odhumu-
sowanie. Dokonano rozbiórki połowy nawierzchni 
z płyt betonowych. Wykonano ciąg oświetleniowy 
oraz kanalizację teletechniczną wraz z  pracami to-
warzyszącymi (połowa zakresu).

Trwa wykonanie zabezpieczeń kolizji energetycz-
nych. Wykonano połowę robót ziemnych w bilansie 
wykop nasyp pod kształtowanie korpusu drogi oraz 
ciąg pieszo-rowerowy. Ulepszono także podłoże na 
powyższym zakresie ciągu drogi oraz ciągu pieszo-
-rowerowym. Położono warstwę podbudowy z kru-
szywa łamanego oraz pierwszą warstwę nawierzchni 
bitumicznej drogi. Kolejnym etapem prac będzie 
rozbiórka dalszego odcinka z płyt i wykonanie robót 
ziemnych pod warstwy konstrukcyjne.

Na ulicy Żeglarskiej wykonano rozbiórkę nawierzch-
ni bitumicznej w 100 proc. zakresu, zaś 60 proc. zakresu 
kolektora kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto prace 
ziemne pod kształtowanie korpusu drogowego oraz 
ciągu pieszo-rowerowego od ul. Siarkowej w kierunku 
Mariny. Kolejne planowane roboty to elementy kanali-
zacji deszczowej, przykanaliki niezbędne do wykona-
nia przy kontynuacji robót drogowych.

Warto podkreślić, że prace drogowe na ul. Żeglar-
skiej są uzależnione od branży kanalizacji, dlatego 
też postęp robót drogowych jest mało zauważalny 
w stosunku do ul. Plażowej, na której nie wykonuje 
się elementów sieci wodno-kanalizacyjnej.

Dodatkowo wykonano stan surowy czterech bu-
dynków gastronomicznych, jednego budynku dla 
policji oraz ratownictwa medycznego oraz jednego 
budynku toalet publicznych. W kolejnym tygodniu 
wykonawca przystąpi do budowy budynku toalet 

publicznych, którego fundament zlokalizowany jest 
przy parkingu ulicy Plażowej.

W dwóch budynkach gastronomicznych i budynku 
dla służb zakończone są roboty instalacyjne, tj. insta-
lacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna, kolejny etap 
prac w tych budynkach to zabudowa ścian.

Do wszystkich wznoszonych budynków wykonane 
zostały instalacje wodno-kanalizacyjne. Wykonano ka-
nalizację deszczową na dwóch parkingach – zaawan-
sowanie robót jest na poziomie 90 proc. Na parkingu 
przy ulicy Żeglarskiej wykonano nawierzchnię bitu-
miczną – liczył będzie 169 miejsc parkingowych. Na 
parkingu przy ulicy Plażowej wykonano utwardzenie 
pod masę bitumiczną. Przy ulicy Żeglarskiej przystą-
piono do wykonania utwardzenia terenu i posadowie-
nia krawężników pod ciągi piesze przy budynkach. Wy-
konano wszystkie roboty ziemne w zakresie instalacji.

Zamawiający wybrał armaturę do budynków uży-
teczności publicznej, płytki ceramiczne oraz okładzi-
nę zewnętrzna (deskę kompozytową) dla budynków. 
Po pierwszej połowie sierpnia w budynkach zostaną 
zamontowane okna i  witryny okienne. Wykonano 
także fundamenty dla trzech altan. 

Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w  Ministerstwie Klimatu gościł 
w Tarnobrzegu. Wiceminister spotkał się z prezydentem Dariuszem 
Bożkiem, na którego zaproszenie przebywał w naszym mieście.

Wiceminister 
klimatu z wizytą

Rozmowy wiceministra z  prezydentem dotyczyły między innymi ter-
micznego zagospodarowania odpadów. Jacek Ozdoba podczas sesji Rady 
Miasta Tarnobrzega poinformował, że w ramach jego kompetencji – zgodnie 
z ustawą o odpadach, do końca tego 
roku musi wydać rozporządzenie li-
sty instalacji, które mogą funkcjono-
wać na rynku odpadowym i mogą 
termicznie zagospodarowywać tzw. 
paliwo alternatywne. Dodał, że przy-
gotował projekt ustawy zakładającej 
likwidację tej listy.

– Uważam, że wykorzystanie pa-
liwa alternatywnego jest dobrym 
rozwiązaniem i  daje możliwość 
pozyskania ciepła i  prądu. Jeśli 
parlamentarzyści wyrażą zgodę, to 
z naszej strony nie będzie żadnych 
przeszkód, jeśli państwo tak zdecy-
dują, aby instalacja tego typu po-
wstała – mówił na sesji Rady Miasta 
Tarnobrzega Jacek Ozdoba.

– Przed nami duże wyzwanie jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. To 
jest na tyle duże wyzwanie, że bez współpracy z Ministerstwem Klimatu, 
panem ministrem oraz gminami ościennymi będzie to problem trudny do 
rozwiązania, ale liczę, że ta pierwsza wizyta w Tarnobrzegu, to dobre przetar-
cie szlaków współpracy – podkreślał prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Wolę współpracy z  tarnobrzeskim samorządem zadeklarował również 
minister Jacek Ozdoba, który razem z prezydentem Tarnobrzega udał się 
także nad Jezioro Tarnobrzeskie. Wiceminister był pod wrażeniem uro-
kliwej okolicy i  samego zalewu. Wrażenie wywarł na nim także rozmach 
i zaawansowanie robót budowlanych, które trwają obecnie nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim.

Drogi dojazdowe do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na-
reszcie doczekają się nowych nawierzchni. Budowane są też chodniki, ka-
nalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Inwestorzy
pojadą po równym

W rejonie TSSE prowadzone są dwa drogowe zadania inwestycyjne: „Przebudowa ul. 
Zakładowej w Tarnobrzegu – etap I” oraz „Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu”.

Prace na ul. Zakładowej prowadzone są na odcinku o długości 700 metrów, a swym 
zakresem obejmują branżę nie tylko drogową, elektryczną, ale też sanitarną oraz tele-
komunikacyjną. W ramach zadania ulica Zakładowa zyska nową nawierzchnię, budo-
wany jest też chodnik oraz zatoka autobusowa, sieć kanalizacyjna wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe, powstanie nowe oświetlenie uliczne. 
Przebudowana zostanie też kanalizacja telekomunikacyjna. Wykonawcą zadania jest 
konsorcjum firm: PRD Drokam z Piaseczna oraz PPH Interbet z Tarnobrzega. Wartość 
zadania oszacowano na 2 miliony  810 tysięcy 550 złotych. Trwające już od kilku mie-
sięcy prace powinny zakończyć się w połowie października tego roku.

Z kolei do połowy listopada potrwają prace przy modernizacji ul. Strefowej. Roze-
brano tam już starą nawierzchnię, aktualnie rozbierane są zjazdy z kostki betonowej, 
trwają prace związane z  budową kanalizacji deszczowej. W  efekcie modernizacji 
licząca ponad 540 metrów długości ul. Strefowa zyska nową nawierzchnię, ciąg pieszo-
-rowerowy, przebudowany zostanie istniejący rów (skarpy i dno umocnione zostaną 
płytami ażurowymi), powstanie nowe oświetlenie jezdni oraz elementy odwodnienia. 
Wykonawcą zadanie jest Bruk-Dar z Czermina. Wartość zadania wynosi dokładnie 1 
milion 563 tysiące złotych.

Na obie inwestycje miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych odpowiednio –  1 milion 634 tysiące 190 złotych i 755 tysięcy 591 złotych.

Zwycięskie osiedle wykazało się blisko 
79-procentową frekwencją w  wyborach 
prezydenckich!

Nagnajów, Piastów i Podłęże to trzy zwycię-
skie osiedla w tarnobrzeskiej grze o frekwencję. 
Przypomnijmy, prezydent Tarnobrzega Dariusz 
Bożek promesami właśnie zachęcał mieszkań-
ców miasta do licznego udziału w głosowaniu 
w wyborach na prezydenta RP. Teraz osiedla na 
swoje potrzeby będą mogły wykorzystać pro-
mesy w wysokości kolejno – 30, 20 i 10 tysięcy 
złotych. 31 lipca promesy wręczył prezydent 

w Domu Osiedlowym w Nagnajowie.
W  spotkaniu uczestniczyli także m.in. prze-

wodniczący osiedli Nagnajów – Lidia Napieracz, 
Piastów – Damian Szwagierczak i Podłęże – An-
drzej Sędyka oraz radny Sławomir Partyka.

Frekwencja w tegorocznych wyborach prezy-
denckich była wysoka. Także na poziomie tarno-
brzeskich osiedli. Zwycięski Nagnajów osiągnął 

wynik 78,68 procent, plasując się na pierwszym 
miejscu gry o frekwencję... i o promesę.

Pierwsze miejsce, z  najwyższą frekwencją, 
nagrodzone zostało promesą w  wysokości 30 
tysięcy złotych, za drugie przyznane zostało 20 
tysięcy, za trzecie zaś 10 tysięcy złotych. Pienią-
dze zostaną wydatkowane na realizację małych, 
osiedlowych projektów. Tak więc, to do Nagna-
jowa trafi 30 tysięcy złotych. Z kolei o 20 tysięcy 
złotych zawalczyli mieszkańcy osiedla Piastów. 
Tam frekwencja wyniosła 73,95 procent. Trzecie, 
pod względem najwyższej frekwencji, tarno-
brzeskie osiedle to Podłęże, które pozyskało 10 

tysięcy złotych z równie znakomitym wynikiem 
73,60 procent.

– Myślę, że pomysł tego konkursu jest godny 
uwagi, a zrodził się na spotkaniu z przewodni-
czącymi osiedli. Chciałem, by mieszkańcy miasta 
skorzystali z prawa wyborczego i  licznie wzięli 
udział w wyborach prezydenckich – podkreśla 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Promesy za frekwencję 
wręczone

Nad jeziorem praca wre
Nad Jeziorem Tarnobrzeskim trwają zakrojone na szeroką skalę inwestycje budowlane. Postęp 

prac gospodarskim okiem oceniał prezydent Dariusz Bożek oraz naczelnik Wydziału Techniczno-
-Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Barbara Trzeciak. 



32020 merkuriusz tarnobrzeski
Pokazy mody projektantów z całej Polski, widowisko akorde-

onowe, wokalne i taneczne oraz prezentacja aktywnych kobiet 
z regionu, złożyły się na program wydarzenia Sandomierz Fa-
shion Street z mocnymi tarnobrzeskimi akcentami. 

Sandomierz 
Fashion Street 
czyli łączy nas moda i kultura

Burza i  deszcz nie zdołały wygrać z  pasją, emocjami i  niezwykłą 
atmosferą tego wydarzenia. W niedzielne popołudnie, 9 sierpnia, San-
domierz Fashion Street zgromadził wokół mody i kultury tłumy turystów 
i  mieszkańców, a  także wiele osób ze świata mody i  show biznesu, 
samorządowców, działaczy. Wydarzenie odbywało się pod patrona-
tem dwóch województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego, dwóch 
powiatów: sandomierskiego i  tarnobrzeskiego, Czwórmiasta i  gmin 
partnerskich do których należą: Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa Wola, 
Nisko, Gorzyce, Baranów Sandomierski.

– To dzięki wsparciu otrzymanemu z ich strony impreza miała cha-
rakter prestiżowy. Zadecydowała o tym także obecność znakomitych 
gości reprezentujących świat mody. Z  drugiej strony nasza impreza 
była otwarta dla każdego, kto zechciał w  niej uczestniczyć. Jeszcze 

raz dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w ten pro-
jekt – mówi w imieniu osób 
zaangażowanych w przed-
sięwzięcie Justyna Gamoń-
-Wesołowska, pomysłodaw-
czyni SFS.

Modowe święto roz-
począł panel dyskusyj-
ny w  Zamku Królewskim 
w  Sandomierzu organi-
zowany w  partnerstwie 
ze Świętokrzyską Grupą 
Mediową w  ramach cyklu 
spotkań „W  Kobiecym Kli-
macie”. Rozmawiano o tym, 
co jest i będzie modne. 

Główne show w scenerii 
sandomierskiej starówki po-

prowadziła popularna modelka i stylistka Joanna Horodyńska. Był to po-
kaz mody z udziałem dziewięciu polskich projektantów z różnych części 
Polski: Ewa Zbaraszewska, Kovalowe, Marzena Chełmińska, Agnieszka 
Piechowska-Dragan, Serafin Andrzejak, S&S, Patrycja Włodarczyk, Edyta 
Jermacz i Justyna Gamoń-Wesołowska.

Pomysłodawczyni całego wydarzenia Justyna Gamoń-Wesołowska 
zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję inspirowaną wzorami i kro-
jami lasowiackimi. Na bazie tradycyjnej męskiej „kamizieli” stworzyła 
nieprzeciętne kreacje, kimona, w które – przekornie – ubrała kobiety. 

W programie wieczoru znalazły się także dwa koncerty: akordeonistki 
Weroniki Sury oraz wokalistki Daggi – Dagmary Czechury. Widzowie obej-
rzeli również show taneczne w wykonaniu Julii Gołębiowskiej oraz Weroniki 
Maruszak. Podczas pokazów zaprezentowane zostały także sylwetki kobiet 
– aktywnych mieszkanek regionu, artystek, działaczek i społecznic.

Sandomierz Fashion Street to projekt długofalowy. Niemal prze cały 
lipiec odbywało się wiele warsztatów i  spotkań związanych z modą, 
pielęgnacją, fotografią, stylem, dziennikarstwem modowym, ale także 
debata #Polasowiacku na temat kreowania i  promowania marki na-
szego regionu na bazie lasowiackiego dziedzictwa kulturalnego. Jej 
kontynuacją i jednocześnie podsumowaniem całego cyklu wydarzeń 
była debata pt. „Łączy nas kultura – debata o współpracy regionalnej. 
Bariery szanse i dobre praktyki”, która odbyła się w Tarnobrzeskim Domu 
Kultury 19 sierpnia. Podczas tego spotkania zaprezentowano dwie ko-
lekcje podkarpackich projektantek: Ewy Zbaraszewskiej ze Stalowej Woli 
oraz Justyny Gamoń-Wesołowskiej (poszerzoną o nowe projekty oraz 
także kolekcję lasowiacką dla dzieci). Także tutaj spotkały się aktywne 
kobiety z regionu: Anna Pintal z TDK-u i Zofia Wydro z Zespołu Obrzę-
dowego Lasowiaczki, których sylwetki szerzej zostały zaprezentowane. 
Rozstrzygnięto konkurs „Tygodnika Nadwiślańskiego” na najciekawsze 
zdjęcie w przestrzeni miejskiej. Najlepszą fotografię wykonał Wojciech 
Zych. Wystąpiła także Natalia Ciecierska. 

Spotkanie to było okazją do podsumowania całego projektu, ale także 
zaplanowania kolejnych działań. Obecni na debacie włodarze i przed-
stawiciele Tarnobrzega, Sandomierza, Stalowej Woli, Gorzyc, Niska 
i Baranowa Sandomierskiego zadeklarowali kontynuowanie współpracy 
i jej zacieśnianie. Wszyscy zgodzili się, że taka kooperacja jest potrzebna.

– Jesteśmy sąsiadami, mamy wiele do zaoferowania sobie nawza-
jem i turystom, więc warto robić to razem, bo w grupie jest siła. Taka 
współpraca przyniesie wymierne korzyści dla każdej ze stron – korzyści 
gospodarcze, kulturalne, turystyczne. Dlatego Tarnobrzeg chętnie włą-
czył się we współpracę – mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. 

Pojawiły się także konkretne propozycje w postaci wspólnej aplikacji 
informującej o wydarzeniach w regionie czy informatora kulturalnego.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, które wsparły projekt 
merytorycznie, organizacyjnie, finansowo, rzeczowo, czy w jakikolwiek 
inny sposób. Zapewniają przy tym, że spotkamy się na pewno podczas 
kolejnej edycji.

Wakacje dobiegają końca, za nami szereg 
warsztatów i  spotkań z  plastyką, muzyką i te-
atrem w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Cykl kulturalnych zajęć w TDK-u w ramach akcji „Lato 
w Mieście” rozpoczęły warsztaty plastyczne poprowa-
dzone przez Elżbietę Miśkiewicz-Zamojską. Podczas 
trzydniowych spotkań dzieci poznały ciekawe techniki 
plastyczne, w tym malowanie na porcelanie czy paste-
lami, odbył się prawdziwy plener malarski. Tematem 
wiążącym wszystkie spotkania były kwiatowe martwe 
natury. W holu TDK można oglądać niektóre dzieła po-
wstałe podczas warsztatów.

Kolejne plastyczne spotkanie odbyło się 18 sierpnia. 
Graficzka Joanna Kurkiewicz z Instytutu Dizajnu wyko-
nała z uczestnikami floralne plakaty. Młodzi artyści mo-
gli zapoznać się z ciekawą techniką. Botaniczne wzory 
z motywami z polskich łąk nanosili bowiem z wykorzy-
staniem stempli przygotowanych w technice linorytu. 
Do druku plakatów posłużyły profesjonalne farby dru-
karskie odporne na światło. Inspiracją do warsztatów 
były bogato ilustrowane stare atlasy botaniczne, w któ-
rych każdy okaz jest rozrysowany z niezwykłą dokładno-
ścią szczegółów i dbałością o detale, a łacińskie nazwy 
są pięknie wykaligrafowane. Pod okiem instruktorki, 
uczestnicy warsztatów stworzyli piękne kompozycje.

Blok spotkań z  teatrem poprowadziła instruktorka 
TDK-u  Agnieszka Mroczka. Warsztaty pełne były cie-
kawych i kreatywnych zabaw, podczas których dzieci 
mogły zaprezentować się z zupełnie innej strony, otwo-
rzyć na innych i siebie samego, rozwinąć wyobraźnię, 
poćwiczyć pamięć, wytężyć umysł. W programie była 
pantomima, kalambury, łamańce językowe i inne. 

Prawdziwe talenty wokalne z kolei objawiły się pod-
czas warsztatów śpiewu. Te z kolei zajęcia poprowadziła 
instruktorka TDK-u Anna Pintal. Były to spotkania pełne 
wesołej muzyki, śmiechu i zabaw językowych. 

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprosił także małych 
mieszkańców miasta do kina. W  każdą środę sierpnia 
odbywały się pokazy z  cyklu „Mój ulubiony bohater 
filmowy”, a w sobotę, 22 sierpnia, dzieci wraz z rodzi-
cami mogli obejrzeć spektakl pt. „Mały Tygrys Pietrek” 
w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora w Kielcach. 

Na zakończenie wakacji planowany jest natomiast 
kulturalny piknik rodzinny, który odbędzie się 28 sierpnia 
na terenach zielonych nad Wisłą. W programie konkursy 
z nagrodami, wesołe zabawy z animatorką, krzyżówki, 
łamigłówki i kalambury, warsztaty kwiatowe, fantastycz-
ny świat kredą malowany, poszukiwania skarbów, pio-
senki, tańce, balony i słodkości. Obowiązują wcześniej-
sze zapisy pod nr. telefonu: 15 822 74 97.

Akcja „Lato w Mieście 2020” już na finiszu. 
Ze względu na wyjątkową i trudną sytuację 
związaną z pandemią przebiegała ona ina-
czej niż w ubiegłych latach.

Zajęcia i  spotkania nie mogły odbywać się 
w  tradycyjnej formie, więc Biblioteka zapro-
ponowała nowatorskie zajęcia on-line. W trak-
cie „Czytania na ekranie”, prezentowanego 
przez bibliotekarki, dzieci mogły wysłuchać 
fragmentów książek a następnie rozwiązywać 
quizy i zadania.

Do małych artystów skierowane były warsztaty 
on-line „Wirtualnie może być fajnie”, w  ramach 
których mogli wykonywać prace o tematyce „Baj-
kowa układanka”, „Słoń z  kokardką na ogonie”, 
„Zakręcony motywatorek” czy „Magiczne kwiaty”, 
a następnie przynosić je do biblioteki bądź pre-
zentować ich zdjęcia w komentarzach.

Forma „Podróże małe i  duże” umożliwiła dzieciom 
zwiedzanie całego świata przy pomocy książek podróż-
niczych oraz mapy, na której mogły zaznaczać miejsca 
przygód książkowych bohaterów. Dla lubiących rywali-
zację przygotowany został konkurs pt. „Czy ty znasz te 
cytaty?”, w którym, na podstawie cytatu pojawiającego 
się co tydzień na funpage’u biblioteki, należało rozpo-
znać autora i tytuł książki.

W ostatni dzień lipca wszyscy najaktywniejsi czytel-
nicy zostali zaproszeni do biblioteki, gdzie wręczono im 
upominki. Nagrodzeni zostaną również najaktywniejsi 
uczestnicy drugiego miesiąca wakacji oraz laureaci kon-
kursów plastycznych.

Nowe, wakacyjne formy pracy z czytelnikiem cieszyły 
się popularnością. Dzieci wraz z rodzicami chętnie włą-
czyły się do wirtualnych zabaw, o czym świadczy liczba 
odbiorców, liczba wyświetleń oraz pozytywny oddźwięk 
odwiedzających biblioteki.

Kulturalne wakacje w TDK

Wirtualnie w bibliotece

Pamięci 
Renaty Poleckiej

Na sesji Rady Seniorów 2 lipca mi-
nutą ciszy radni uczcili pamięć śp 
Renaty Poleckiej, Przewodniczącej 
Zespołu Kultury w Radzie Seniorów.

ŚP. Renacie Poleckiej
Pożegnanie

Byłaś jak polny kwiat
wciąż zachwycony słońcem.
Odeszłaś w piękniejszy świat,
który mylnie zowią też końcem.

Brałaś z życia garściami,
tej miłości oddałaś pracę i chęci.
Na zawsze zostaniesz z nami.
Reniu, cześć Twej pamięci.

Alicja Młynarczyk

Kreatywność seniorów
Rada Seniorów Miasta Tarnobrzeg zaprasza wszyst-

kich chętnych do udziału w  przedsięwzięciu o  charak-
terze przeglądu obrazującego: „Kreatywność seniorów 
w czasie epidemii”.

Nasza aktywność, rodzaje działalności, kontakty międzyludzkie 
musiały ulec zmianie na skutek narzuconych przez COVID ograni-
czeń. Jednak inny tryb życia mógł też, paradoksalnie, inspirować 
nowe zachowania, budzić pomysłowość.

Chcemy stworzyć możliwość pokazania szerokiego spektrum 
twórczości seniorów w dobie pandemii. Mogą to być prace malar-
skie, fotograficzne, literackie, osiągnięcia kulinarne, słowem wszyst-
ko, co było efektem kreatywności w nowej sytuacji życiowej.

Prezentacja najbardziej interesujących prac odbędzie się 
w  październiku, w   czasie uroczystości nadania miastu tytułu 
„Tarnobrzeg – Gmina Przyjazna Seniorom” i uhonorowania pre-
zydenta – sponsora projektu.

Zainteresowanych wzięciem udziału w przeglądzie pro-
simy o kontakt z Janem Palaczem, tel 692 951 422.
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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

2020
Malarstwo Karoliny Bednarskiej w TDK Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza na 

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

Wernisaż na zamku

Wernisaż wystawy odbędzie 30 sierpnia o  godz. 17. Wernisaż 
uświetni koncert tria jazzowego Bogdan Hołownia – fortepian, Jaro-
sław Bothur – saksofon, Piotr Rodowicz – kontrabas. Będzie to koncert 
premierowy z okazji wydania płyty zespołu „Razem na tej Ziemi”.

ANDRZEJ FOGTT – jeden z najwybitniejszych współczesnych pol-
skich malarzy. Urodzony w Poznaniu 9 października 1950 r. Studio-
wał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 
Dyplom uzyskał w 1974 r. w pracowni prof. Zdzisława Kępińskiego 
i prof. Magdaleny Abakanowicz.

Brał udział w licznych wystawach  jest laureatem m.in. VIII Festi-
walu Sztuki w Zachęcie w 1979 r., Grand Prix Festiwalu Polskiego 
Malarstwa w  Szczecinie w  1984 r., reprezentował Polskę na 41. 
Biennale Sztuki w Wenecji w 1984 r., Polską Sztukę Współczesną 
w  Londynie w  1987 r., w  Maneżu w  Moskwie 1987 r., w  Berlinie, 
w  Arras we Francji 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 czynna jest od 1 września do 25 października.

Oddech Północy
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Mar-

czaka w Tarnobrzegu zaprasza od 10 września do 
16 października 2020  na wystawę  fotografii „Od-
dech Północy”, których autorem jest tarnobrzeża-
nin obecnie mieszkający w Furmanach, Rafał Kani-
szewski. 

Prezentowane zdjęcia, z wędrówki po północnej i środ-
kowej Norwegii, to nie tylko reporterski zapis podróży. 
To przede wszystkim uchwycenie ulotnego piękna ota-
czającego świata. Zatrzymanie w kadrze chwili, która się 
już nie powtórzy. Magia światła, klimatu, nastroju. Rafał 
Kaniszewski fotografią pasjonuje się od najmłodszych lat. 
Jego ulubioną dziedziną jest fotografia krajobrazowa ale 
równie chętnie utrwala ludzi i architekturę. Warto podkre-
ślić, że autor jest doceniany przez znawców sztuki. Świad-
czą o tym nagrody i wyróżnienia. Jest nam miło również 
poinformować, że autor został finalistą tegorocznej edycji 

międzynarodowego konkursu w Sienie „ Siena Internatio-
nal Photo Awards” oraz znalazł się wśród 35 najlepszych 
fotografów krajobrazu na świecie, w międzynarodowym 
konkursie „ 35 AWARDS”  dwie z jego fotografii znalazły się 
w katalogu pokonkursowym. Jest to spory sukces patrząc 
na to, że do konkursu zostało nadesłanych 418 tys. zdjęć 
przez 117 tys. fotografów z 173 krajów.

Zwierzak w domu to pigułka szczęścia
Co daje nam pies i kot? Odpowiedzi na to pytanie jest mnóstwo. Po pierwsze zwierzęta działają jak pi-

gułka na nadciśnienie, tabletka na cholesterol, pomagają obniżyć stres, zmuszają do ćwiczeń fizycznych, 
sprzyjają poznawaniu nowych przyjaciół, są sposobem na nudę. Pies i kot to 100 proc. endorfin. 

To już ostatni moment na 
obejrzenie tej fascynującej wy-
stawy. W TDK-u można oglądać 
malarstwo Karoliny Bednarskiej. 

W galerii TDK od początku wakacji 
można oglądać wystawę prac Karo-
liny Bednarskiej. Artystka jest autorką 
ekspresyjnych obrazów w  technice 
akrylu. Tworzy malarstwo rodzajo-
we, portrety (autoportrety), pejzaże. 
Między nimi znajduje się cienka, nie-
uchwytna granica. Natura stanowi 
tło portretów, czasem walczy z nimi 
o prymat w obrazie.

Portrety dorosłych i  dzieci osadzo-
ne w pejzażu, wyłaniają się z bujnego, 
floralnego tła. Portretowani są ufni 
i  swobodni, czasem zatopieni w  in-
tymnym, tajemniczym świecie. Prawie 
nie widzimy ich twarzy. Bujna natura 
pochłania człowieka, następuje całko-

wite ich zespolenie. Postacie zatopio-
ne są w  świecie prostej, przyjemnej 
zwyczajności: chłopiec głaska psa, śpi, 
dziewczynka siedzi swobodnie w leża-
ku, chłopiec i mężczyzna przysiedli na 
trawie. Ich uwagę przyciąga artystka – 
matka i żona. Dzięki emocjonalnej więzi 
uwolnione zostały pokłady matczynej 
czułości w spojrzeniu na dzieci, natural-

ność i tkliwość. Swoboda i bliskość wy-
pełniają efemeryczne chwile. To zapis 
wzajemnych relacji i emocji, emanacja 
spokoju, nastroju i światła i ciszy.

Komisarzem wystawy jest Elżbieta 
Miśkiewicz-Zamojska. Wystawa jest 
czynna do końca sierpnia, a później 
na stronie TDK-u powstanie wirtualna 
galeria.

Część z państwa powie, że pies to 
kłaczki na podłodze, pies to problem 
na wakacjach, pies to dodatkowy 
koszt, pies zabiera nam czas, wymaga 
energii a kot to podarta kanapa. Tak, 
macie państwo rację, ale w związku 
z  tym, dlaczego tak ciągnie nas do 
czworonogów?

Czworonogi działają jak antydepre-
sant, głaskanie rozmruczanego kociaka, 
czy szczęśliwego psiaka sprawia, że silny 
stres spływa z nas błyskawicznie. Pies 
daje poczucie bezpieczeństwa, ponie-
waż czuwa, wychwytuje każdy hałas 
i nas o tym informuje. Zwierzaki moty-
wują do wyzdrowienia. Dla starszych 
i  samotnych bywają błogosławień-
stwem. Pozwalają zapomnieć o  pro-
blemach, rozładować napięcia. Swoim 
wdziękiem łagodzą smutek samotno-
ści. Konieczność wychodzenia z  nimi, 
zabawy i opieka nadaje sens kolejnym 
dniom, przywraca chęć do życia.

Pies jest zbawienny także dla naj-
młodszych. W  jego obecności nie-
mowlęta lepiej się rozwijają, szybciej 
podejmują pierwsze próby raczko-

wania i chodzenia. Nierzadko właśnie 
do psa kierują pierwsze słowa. Star-
sze dzieci czworonóg uczy odpo-
wiedzialności i tolerancji, pomaga im 
przezwyciężyć nieśmiałość w okazy-
waniu uczuć, daje większą pewność 
siebie i poczucie bezpieczeństwa.

Koty działają zbawiennie na serce, 
są jak termofory. Od wydzielanego 
przez zwierzę ciepła rozszerzają się 
naczynia krwionośne, a to sprawia, że 
mniej czuje się ból, a w przypadku ran 
– szybciej się one goją. Kocie mrucze-
nie  ma wpływ na aktywację układu 
odpornościowego u  człowieka. Kot, 
mrucząc, emituje dźwięki o  niskiej 
częstotliwości, gdzie wibracje dają 
uczucie rozluźnienia i odprężenia.

Posiadanie czworonogów ma 
zdecydowanie więcej zalet niż wad. 
Chcesz być zdrowy? Zaprzyjaźnij się 
z czworonogiem i zostań jego najlep-
szym przyjacielem.

Nasze muzeum najlepszą 
atrakcją turystyczną w kraju!

Wszystko to zasługa mieszkańców Tarnobrzega. To bo-
wiem dzięki ich głosom Muzeum Polskiego Przemysłu Siar-
kowego w Tarnobrzegu wywalczyło tytuł najlepszej atrakcji 
turystycznej w  kraju, w  konkursie zorganizowanym przez  
1 Program Polskiego Radia. 

O turystycznym ple-
biscycie, ale przede 
wszystkim o  zwycię-
skim muzeum, gór-
niczej historii Tarno-
brzega, tradycjach 
górniczych była mowa 
w  kultowej audycji Je-
dynki – „Lato z Radiem”, 
która 3 sierpnia nada-
wana była na żywo 
z Tarnobrzega.

Przypomnijmy. 
W  styczniu oddawali-
śmy głosy na Oddział 
Muzeum Historyczne-
go Miasta Tarnobrzega 

prezentujący ekspozycje poświęcone tradycjom górnictwa i prze-
mysłu siarkowego. Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego zosta-
ło zgłoszone do konkursu na 100 najlepszych atrakcji turystycznych 
w Polsce. Tarnobrzeska placówka na turystycznej liście przebojów 
została zakwalifikowana do grupy „natura”.

W ramach wizyty ogólnopolskiego „Lata z Radiem”, zaprezento-
wane zostały ekspozycje dostępne w  Muzeum, poświęcone tra-
dycjom górnictwa i przemysłu siarkowego. Głos zabrali: dr Adam 
Wójcik, kierownik Muzeum Polskiego, Beata Kotosiak-Wojcik kustosz 
muzeum, Zbigniew Buczek były prezes Kopalni Siarki Machów 
oraz wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa 
w Tarnobrzegu.


