
Polski Język Migo-
wy (PJM) jest natural-
nym językiem wizu-
alno-przestrzennym 
służącym do komu-
nikowania się osób 
głuchych. Porozumie-
wanie się z innymi jest 
sprawą podstawową 
dla codziennego funkcjonowania w społeczeń-
stwie. Właśnie z tego powodu, chcąc zlikwido-
wać barierę komunikacyjną pomiędzy osobami 
głuchymi a pracownikami Urzędu Miasta Tar-
nobrzega, została uruchomiona usługa pod 
nazwą  „Komunikacja bez barier”, polegająca 
na przekazie z zakresu polskiego języka migo-
wego (PJM) oraz systemu języka migowego 
(SJM) za pośrednictwem łączy internetowych.

Działanie systemu polega na nawiązaniu 
połączenia video z  Contact Center i  rozpo-
częciu wideokonferencji w  czasie rzeczywi-
stym, umożliwiając komunikację trzech osób: 
pracownika urzędu, tłumacza języka migo-
wego oraz osoby głuchej. Na stronie Urzę-
du Miasta Tarnobrzega została umieszczona 
ikona  „Komunikacja bez barier”, którą należy 
kliknąć w celu nawiązania wideo komunikacji 
z tłumaczem języka migowego, z dowolnego 
urządzenia wyposażonego w  kamerę wraz 
z  podłączeniem do internetu (przeglądarka 
internetowa, aplikacja mobilna).

Usługa jest dostępna w  godzinach pracy 
Urzędu Miasta Tarnobrzega

Do poprawnego połączenia z tłumaczami 
potrzebne są:
-  urządzenie (tablet, laptop, komputer) z do-

stępem do przedniej kamery, mikrofonu oraz 
głośnika lub słuchawek,

-  odpowiednio skonfigurowana sieć interne-
towa,

-  aktualna wersja przeglądarki Chrome lub 
Firefox.

16 kwietnia w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Techno-
logicznym odbyła się konferencja prasowa z udziałem pre-
zydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka oraz przedstawicieli 
Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Stowa-
rzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. 

Konferencja poświęcona była tematom związanym z zarządzaniem 
Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym oraz projek-
tami realizowanymi przez TARR.

– Misją parku jest podwyższanie atrakcyjności inwestycyjnej 
Tarnobrzega, wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć, a  przede 
wszystkim wspieranie młodych, początkujących przedsiębiorców, 
którzy chcą zlokalizować swoją działalność w Tarnobrzegu – mówił 
dyrektor Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 
Maciej Ślęzak. Dyrektor poinformował, że powierzchnia parku jest 
wykorzystana w 97 proc. i zachęcił do ulokowania biznesu na 244 
mkw., które pozostały. 

Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek przedstawił historię powstania 
Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która rozpoczęła 
działalność w trudnym czasie dla gospodarki. O  utworzeniu TARR 
S.A. zadecydowały władze województwa tarnobrzeskiego. Była to 
inicjatywa służąca rozwojowi przedsiębiorczości po upadku przemysłu 
siarkowego. Prezydent Bożek podkreślił, że obecnie w Tarnobrzegu 
dąży się do tego, aby zapewnić przedsiębiorcom warunki do rozwoju. 
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje w  tym celu 
szereg projektów, a wspólnie ze Wschodnim Sojuszem Motoryzacyj-
nym stwarzają warunki do lokowania nowych przedsięwzięć w TPPT.

Na temat roli Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego w  TPPT 
wypowiedział się Ryszard Jania, prezes Zarządu Pilkington Automo-
tive Poland. – Rola Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego w tym 
konsorcjum i w parku jest taka, że ma to być zalążek ciekawych po-
mysłów współpracy z firmami już istniejącymi na zasadzie nowych 
projektów bądź nowych start-upów. Takich przykładów firm, które 
są naszymi członkami, mamy sporo – zaznaczył.

Jak poinformował prezes TARR S.A. Bogusław Kobyłecki, agencja jest 
w trakcie realizacji pięciu projektów o łącznej wartości 12 mln zł. Tylko 
w zeszłym roku utworzono przy jej udziale 40 działalności gospodar-
czych. W roku bieżącym liczba ta ma wynieść 85. Nowe działalności 
gospodarcze mają być efektem projektów „Wsparcie Przedsiębiorczości 
na terenie MOW Tarnobrzeg” oraz „Młodzi aktywni, efektywni od dziś”.

Poldery tematem rozmów 
samorządu z Wodami Polskimi

Trwają rozmowy z Wodami Polskimi w sprawie lokalizacji 
polderów przeciwpowodziowych. Z  inicjatywy prezydenta 
Tarnobrzega odbyło się spotkanie, podczas którego włodarz 
przedstawił argumenty przemawiające za zmianą zapropo-
nowanej lokalizacji polderów.

W  spotkaniu z  Wodami Polskimi, które w  obecnej sytuacji pro-
wadzone było o-line, na zaproszenie jego gospodarza, prezydenta 
Tarnobrzega Dariusza Bożka, udział wzięli także starosta tarnobrzeski 
Jerzy Sudoł oraz burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur. 
Wody Polskie reprezentowali przedstawiciele Krajowego Zarządu Go-
spodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także 
przedstawiciel wykonawcy projektu aktualizacji Planu Zarządzania 
Ryzykiem Powodziowym.

– Przedstawiliśmy wszystkie uwagi, jakie wraz z przedstawicielami 
powiatu tarnobrzeskiego ziemskiego oraz gminą Baranów Sando-
mierski mamy do aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym, w tym planowanej lokalizacji polderów przeciwpo-
wodziowych. Podczas tego pierwszego spotkania nie odniesiono się 
do naszych uwag. Zaplanowaliśmy więc kolejne spotkanie w podob-
nym składzie. Niezależnie jednak od rozmów z Wodami Polskimi ko-
lejne kroki w tej sprawie kierujemy do ministra infrastruktury – mówi 
Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Argumenty, jakie w  ocenie władz Tarnobrzega przemawiają za 
zmianą lokalizacji planowanych polderów przeciwpowodziowych, to 
między innymi nieuwzględnianie w planach zarządzania rykiem powo-
dziowym rozwoju budownictwa jednorodzinnego na tych terenach, 
stref objętych ochroną konserwatorską, czy prowadzonej tam działal-
ności rolniczej (w przypadku dużych gospodarstw będącej jedynym 

źródłem utrzymania). Kolejne dotyczą skutków, jakie proponowana 
lokalizacja niesie dla obszarów miejskich znacznie większych niż same 
poldery. W obrębie planowanych polderów znalazły bowiem się kanały 
Atramentówka i Piskorzeniec, którymi odprowadzana jest woda z czę-
ści miasta, a to wiąże się z zagrożeniem wystąpienia na tych terenach 
podtopień. Mało tego, zrealizowana niedawno inwestycja polegająca 
na budowie śluzy grawitacyjnej i przepompowni na Atramentówce 
przestanie spełniać swoją funkcję tj. zabezpieczenie przed podtapia-
niem lokalnych terenów. Kolejna kwestia to zagrożenie skażeniem 
terenu, czy wręcz katastrofą ekologiczną. Polder zlokalizowany na os. 
Zakrzów koliduje z głównym, strategicznym dla miasta kolektorem ka-
nalizacyjnym doprowadzającym nieczystości do oczyszczalni ścieków. 
Ponadto w tym rejonie przebiega sieć wodociągowa zasilająca Hutę 
Szkła w Sandomierzu. Dodatkowo, planowana lokalizacja polderów 
uniemożliwi poprowadzenie trasy szybkiego ruchu S74, a tym samym 
zablokuje rozwój miasta Tarnobrzega na następne dziesięciolecia.
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Komunikacja Bez Barier to wygodny 
system komunikacji dla osób z ubytka-
mi słuchu i osób głuchych. Pozwala on 
zapewnić wszystkim interesantom nie-
ograniczony dostęp do usług świadczo-
nych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.

Komunikacja
bez barier

Mówili o efektach i perspektywach

Dojazd do osiedla Sobów jest możliwy z al. Warszawską przez 
ulice: Sobowska – Szlachecka lub Dąbie. Ulicą Litewską jest i będzie 
możliwy dojazd do cmentarza komunalnego w Sobowie i powrót 
do alei Warszawskiej.

Wykonawca zadbał, by utrudnienia były jak najmniej dotkliwe, 
zapewniony został dojazd do Sobowa, możliwe niedogodności 
związane  będą  jedynie z  wydłużeniem trasy dojazdu do osie-
dla. Czasowa organizacja ruchu ma zapewnić bezpieczeństwo 
ruchu kierowców na czas prowadzenia robót drogowych zwią-
zanych z budową obwodnicy.

W związku z zamknięciem ulicy Bema zmianie uległy trasy li-
nii 9 oraz 14. Jeżdżą one objazdem przez Wielowieś. Całkowicie 
wyłączone z ruchu autobusów są ulice Borów oraz Litewska. 
Godziny odjazdów na poszczególnych czynnych przystankach 
nie ulegną zmianie.

Dojazd na cmentarz w Sobowie jest możliwy jednym kursem 
linii 14 – godz. 10.03, dworzec PKP, powrót o godz. 11.10 z cmen-
tarza. Dodatkowe informacje: 15 814 18 18.

Uwaga, objazd do Sobowa
W związku z budową ronda w biegu powstającej drogi obwodowej Tarnobrzega 

zamknięty został odcinek ul. Bema. Wykonawca zaplanował objazdy.
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– Oficjalna odpowiedź na petycję, zgodnie 
z procedurą, będzie swoją drogą, ale jestem 
zwolennikiem rozmów. Dlatego autora pety-
cji dotyczącej wybudowania przy szkole na 
osiedlu Miechcin sali sportowej zaprosiłem 
na spotkanie. Moje zaproszenie przyjęła rów-
nież pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, 
przedstawiciele Rady Rodziców tej placówki 
oraz przewodniczący osiedla. Ze strony urzę-
du miasta udział w  nim wzięli pracownicy 
wydziałów odpowiedzialnych zarówno za 
edukację, sport, ale też inwestycje – mówi 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Jak zaznacza, nawiązując do podnoszo-
nych w petycji argumentów, doskonale zda-
je sobie sprawę, jak istotną rolę odgrywa ak-
tywność fizyczna w ciągu całego naszego 

życia, a zatem, jak ważne jest kształtowanie 
sportowych nawyków od najmłodszych lat. 

– Dlatego też wśród naprawdę wielu po-
trzeb naszego miasta, dostrzegam i te związa-
ne z infrastrukturą sportową. Jednak potrzeby 
zawsze są większe niż możliwości budżetowe 
– mówi prezydent D. Bożek. Między innymi 
o  tym właśnie rozmawiano. Nie oznacza to 
jednak, że miechocińska szkoła powinna po-
żegnać się z marzeniami o własnej sali gimna-
stycznej. Miasto zadeklarowało, że podejmie 
kroki w celu pozyskania dofinansowania do 
inwestycji, której zasadności nie trzeba nawet 
tłumaczyć. Pierwszym będzie przygotowanie 
dokumentacji projektowej wraz z  kosztory-
sem robót, w oparciu o którą dopiero można 
podejmować starania o dotację.

Rozmawiali o możliwości 
budowy sali sportowej

Prezydent Tarnobrzega przekazał seniorom wygodny, zlokalizowany na parterze 
lokal w samym centrum miasta. Będzie to miejsce spotkań, rozwijania pasji, wy-
miany doświadczeń, ale także wzajemnego motywowania się do poprawy jakości 
seniorskiego życia.

W centrum powstanie
Klub Seniora!

Od kilku dni w środowiskach tarnobrzeskich 
seniorów trwa gorączkowe omawianie pla-
nów zagospodarowania lokalu, który senio-
rzy otrzymali do prezydenta miasta. Całe 134 
metry kwadratowe w ścisłym centrum miasta, 
przy pl. B. Głowackiego, a  co najważniejsze, 
na parterze. 

– Takie nasi drodzy seniorzy mieli oczekiwa-
nia, by był to lokal na parterze, bez schodów, 
które dla wielu są barierą nie do pokonania. 
Długo w  zasobach gminy nie mieliśmy do 
dyspozycji żadnego spełniającego ten jakże 
ważny wymóg, aż do czasu zwolnienia lokalu 
przez jeden z punktów handlowych. Seniorzy 
będą mieli swoje miejsce w sąsiedztwie Tar-
nobrzeskiego Centrum Wolontariatu, co jest 
na pewno dodatkowym plusem tej lokalizacji 
– mówi Dariusz Bożek prezydent Tarnobrze-
ga. – Wiem, jak takie miejsce, które mogłoby 
integrować seniorów, jest im potrzebne. Co 
równie ważne, będzie to nareszcie tylko „ich 
miejsce”, będą tam u siebie, na swoim, mogą 
śmiało realizować swoje pomysły.

Zadowolenia z  przekazanego lokalu nie 
kryją sami zainteresowani. – To lokal wprost 
wymarzony. Nie dość, że jest na parterze, 
a do tylnego wyjścia będzie można zdobić 
podjazd, to jest w  centrum miasta. Jeste-
śmy zachwyceni – mówi Józefa Biernacka, 
przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Tar-
nobrzega. Podkreśla, że starania o  lokal na 
potrzeby tarnobrzeskich seniorów podjęto 
już jakiś czas temu, bowiem jedyne miej-
sce, jakim dysponują, to biuro Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przy Państwowej Uczelni 
Zawodowej. – Tam jednak, pomimo życz-
liwości uczelni, są pewne ograniczenia, nie 
ma możliwości, by powstało coś więcej niż 

siedziba UTW. Teraz śmiało snujemy plany 
o powstaniu Klubu Seniora.

Mała salka gimnastyczna, gdzie będzie 
można zadbać o  kondycję wzajemnie się 
motywując, kącik kawiarniany do spotkań 
w swoim gronie, ale i spotkań międzypoko-
leniowych, miejsce, gdzie bez skrępowania 
seniorzy będą mogli, w trosce o jak najlepszą 
sprawność intelektualną, oddawać się pasjom 
– robótkom ręcznym, grze w szachy, w scrab-
ble. Takie są plany odnośnie zagospodarowa-
nia lokalu, w którym ma powstać Klub Seniora 
z prawdziwego zdarzenia. 

– Remont, czyli odświeżenie pomieszczeń, 
dostosowanie toalety, na pewno trochę po-
trwa, ale lokal jest w na tyle dobrym stanie, 
że pierwsze działania możemy podejmować 
niemal od razu. Zaczynamy w nowym lokalu 
od bezpłatnego kursu komputerowego dla 
seniorów – mówi Krystyna Frąszczak, prezes 
Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tar-
nobrzegu. Jak podkreśla, obsługa komputera, 
umiejętność korzystania z internetu, szczegól-
nie teraz, w czasach pandemii, jest niemal taką 
samą koniecznością, jak umiejętność czytania. 
– Komputer daje nie tylko możliwość komuni-
kowania się, zobaczenia z bliskimi, ale pozwala 
też bezpiecznie, bez narażenia na zakażenie 
płacić rachunki, załatwiać sprawy urzędowe. 
Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu cyfro-
wemu seniorów – dodaje Krystyna Frąszczak.

Tarnobrzeski UTW, któremu szefuje, ma na 
koncie szereg ciekawych projektów, na realiza-
cję których pozyskał fundusze zewnętrzne. Ma-
jąc teraz większe możliwości, jakie daje przeka-
zany przez miasto lokal, planuje składać kolejne 
wnioski dotacyjne, a pomysłów na działania nie 
brakuje. Seniorzy będą mieli w czym wybierać.

Autor petycji dotyczącej wybudowania sali sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 6 w Tarnobrzegu miał możliwość przedyskutowania tematu z pracownika-
mi odpowiedzialnych za te kwestie wydziałów Urzędu Miasta. Spotkanie odbyło 
się z inicjatywy prezydenta. 

W naszym mieście 
funkcjonują już trzy PSZOK-i

Nie ma wymówki, że nie ma gdzie, albo że daleko. W Tarnobrzegu działają już trzy Punkty Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jest też kącik napraw oraz kącik używanych rzeczy, gdzie 
można zostawić leciwy mebel, by ktoś inny go przygarnął i nadał drugie życie.

Na  terenie Tarnobrzega od kwietnia działa już nie 
jeden, a  trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Te zlokalizowane są przy ul. Rusinow-
skiego 1, ul. Fabrycznej 8 oraz przy Sienkiewicza 171, 
funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00-17.00, w soboty od 8.00 do 14.00.

Co trzy PSZOK-i to nie jeden, nie ma więc wymówek, 
że w Tarnobrzegu brakuje miejsc, gdzie można składo-
wać kłopotliwe odpady: opony, gruz, zdemontowane 
sedesy, leciwe telewizory, stare meble. – Nic nie uspra-
wiedliwia dla wyrzucania odpadów gdzie popadnie. 
Pamiętajmy, w ramach ponoszonej opłaty śmieciowej 
możemy oddawać kłopotliwe odpady do PSZOK-ów. 
Bez kombinowania, podrzucania sąsiadowi, czy do lasu. 
Dbajmy o swoje otoczenie, dbajmy o czystość wokół 
nas – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Mamy nie tylko więcej punktów, gdzie możemy 
oddawać odpady, ale nowością jest też powstały 
w PSZOK-u przy ul. Rusinowskiego Kącik Napraw i Ką-
cik Używanych Rzeczy. – Kącik napraw spodoba się 
zapewne mieszkańcom bloków, którzy nie mając tej 
możliwości w swych „M”, tu będą mogli swobodnie 
pomajsterkować. Na miejscu są do dyspozycji pod-
stawowe narzędzia. Z kolei Kącik Używanych Rzeczy 
ma być miejscem, gdzie można oddawać używane 
meble, drzwi, sprzęty które jeszcze mogą komuś po-
służyć. Tu należy więc zwozić te sprzęty, tu zapra-
szamy też osoby, które czegoś poszukują – dodaje 
prezydent Bożek.

***
Przypominamy, do Punktów Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłat-

nie oddać następujące selektywnie zebrane od-
pady komunalne:
 1. opakowania z papieru i tektury;
 2. opakowania z tworzyw sztucznych;
 3. opakowania z drewna;
 4. opakowania z metalu;
 5. opakowania ze szkła;
 6. opakowania wielomateriałowe;
 7.  odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne 

gałęzie);
 8. zużyte opony;
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10. zużyte baterie i akumulatory;
11. przeterminowane leki;
12. puszki po farbach i aerozolach;
13. odpady wielkogabarytowe;
14.  odpady budowlane i rozbiórkowe (do PSZOK moż-

na oddać niewielkie ilości odpadów remontowych 
i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz beto-
nowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady 
z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych ma-
teriałów ceramicznych).

PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli 
jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie 
odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie 
działalności gospodarczej.

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych odbierane są odpady wyłącznie od miesz-
kańców Miasta Tarnobrzega. Transport odpadów do 
punktu selektywnego zbierania odpadów organizu-
jemy we własnym zakresie i na własny koszt.

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w  seminariach online inicjują-
cych powstanie Klastra Lasowiackiego. Poparcie dla tej inicjatywy 
zadeklarował także prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. 

Tarnobrzeg w Klastrze 
Lasowiackim

Samorządowcy, animatorzy kultury, działacze organizacji pozarządowych, 
przedstawiciele instytucji publicznych, naukowcy oraz przedsiębiorcy ze Stalo-
wej Woli, Tarnobrzega, Sandomierza, Kolbuszowej i okolic spotkali się wirtualnie, 
by porozmawiać o wspólnej idei powołania do życia Klastra Lasowiackiego. 20 
i 21 kwietnia odbyło się seminarium inicjujące to porozumienie. Wzięli w nim 
udział także przedstawiciele Tarnobrzeskiego Domu Kultury i Tarnobrzeskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego.

Na terenie północnego Podkarpacia działa kilkadziesiąt podmiotów, któ-
rych działalność związana jest z  dziedzictwem kulturowym Lasowiaków. 
Są to przedsiębiorcy oferujący lasowiackie potrawy, czy ubrania, ozdoby, 
przedmioty codziennego użytku z motywem lasowiackim, zespoły ludowe, 
taneczne, obrzędowe, śpiewacze, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fun-
dacje, również muzea, czy domy kultury, a także rękodzielnicy, czy po prostu 
miłośnicy kultury lasowiackiej. Klaster ma ich zjednoczyć wokół wspólnej idei, 
która zaowocuje wzmocnieniem kontaktów i więzi, ale też przyniesie miaro-
dajne korzyści dla każdego z nich, takie jak wspólna promocja, ciekawa oferta 
turystyczna, sięganie po zewnętrzne dofinansowanie, wspólne wydarzenia 
kulturalne i wiele innych. Pierwsze spotkania miały na celu przybliżenie samej 
idei klastra, zapoznanie się oraz określenie potrzeb i wzajemnych oczekiwań. 
W dwudniowym seminarium uczestniczyło blisko 50 osób. Już na tym etapie 
wielu zadeklarowało swoją gotowość do współpracy. Wśród nich były rów-
nież samorządy: Tarnobrzega, Sandomierza, samego inicjatora, czyli Stalowej 
Woli, a  także zarządu województwa podkarpackiego. Prezydent Dariusz 
Bożek podkreślił, że udział Tarnobrzega w klastrze jest bezdyskusyjny. – Dzie-
dzictwo kulturowe to nasz skarb i naturalna platforma, na której możemy 
budować współpracę regionalną, planować rozwój – mówi prezydent Bożek.

Kolejnym etapem będą szkolenia oraz analizy pozwalające na szczegóło-
we określenie zasad działania klastra, jego formy i zakresu, a także strategii. 
Formalne powołanie struktury do życia planowane jest na rok 2023. Wciąż 
można dołączyć do tej powstającej inicjatywy klastrowej. Informacji na ten 
temat udziela MDK w Stalowej Woli. Powstała też grupa na Facebooku pod 
nazwą „Las ojciec nas – klaster”.
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Miejska Biblioteka Publiczna 
im. dr. M. Marczaka w Tarnobrze-
gu już po raz osiemnasty włączy 
się do ogólnopolskiego progra-
mu Tydzień Bibliotek. 

W ramach akcji, której hasło w tym 
roku brzmi „Znajdziesz mnie w  bi-
bliotece”, będzie można uczestniczyć 
różnorodnych wydarzeniach przygo-
towanych, odbywających się zarów-
no w formie wirtualnej, jak i tradycyj-
nej. Wśród nich znajdą się wystawki 
książek i  prezentacje on-line, głośne 
czytania, a  także konkursy plastycz-
no-literackie oraz dotyczący historii 
biblioteki. 

Tydzień Bibliotek rozpocznie ak-
cja „Książka z  niespodzianką”. Każ-
de dziecko, które 10 maja odwiedzi 
Bibliotekę Główną bądź którąś z  fi-
lii i  wypożyczy minimum 3 książki, 
otrzyma drobny upominek. W czasie 
trwania Tygodnia Bibliotek w Biblio-
tece Głównej oraz filiach dzieci będą 
mogły, na przygotowanych bane-
rach, wypisywać tytuły przeczyta-
nych i wartych polecenia książek. Do-
datkowo w Filii nr 5 na os. Wielowieś 

młodzi czytelnicy będą mogli zamie-
nić się w  artystów i  stworzyć książ-
kowe dzieła na rozwieszonej przed 
biblioteką folii oraz wziąć udział 
w  queście literacko-geograficznym. 
Natomiast w Filii nr 1 na os. Serbinów 
14 maja będzie obchodzony Dzień 
Polskiej Niezapominajki. 

Na Facebooku udostępnione zosta-
ną warsztaty plastyczne, prezentacje 

książek znajdujących się w Filii nr 8, za 
pośrednictwem profilu biblioteki bę-
dzie też odbywało się głośne czytanie 
bajki Czesława Janczarskiego.

Tydzień Bibliotek zakończy się wy-
stawą w  galerii „Okno” poświęconą 
75-leciu Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Pełny program Tygodnia Bibliotek 
oraz regulaminy konkursów znajdą się 
na stronie biblioteki i Facebooku. 

„Znajdziesz mnie w bibliotece”

Niestety, nadal jesteśmy krajem, w którym zwierzę-
ta są traktowane jak rzeczy, a słowo sterylizacja czy 
kastracja budzą niechęć. Prawda jest jednak taka, że 
jest to najskuteczniejsza metoda regulacji narodzin 
u zwierząt. 

Wyobraźcie sobie Państwo kotkę, która rodzi dwa 
razy do roku po sześć maluchów, połowa z nich to 
kotki, które w następnym roku powielają sytuację. Ile 
z nich zginie pod kołami samochodu, ile zachoruje 
na choroby, przez które umrą w cierpieniu. Ile z nich 
umrze z głodu… kto wie…W schroniskach wciąż są 
tysiące zwierząt, które czekają na zabieg sterylizacji. 

Ale prawdziwy problem to zwierzęta na polskiej 

wsi, to tam rodzi się najwięcej niechcianych psów i ko-
tów. Bezmyślnie rozmnażane, a potem niehumanitar-
nie albo wręcz bestialsko likwidowane. Niestety, takie 
praktyki jak topienie w rzece, zakopywanie żywcem 
lub zostawiane w  lasach lub przydrożnych rowach, 
to wciąż codzienność. Jak temu zaradzić? Jak obu-
dzić w ludziach empatię i szacunek dla życia? Wciąż 
brakuje na to pomysłu. Jedyne co możemy zrobić to 
edukować i pomagać w sterylizacjach. 

Sterylizacja to jedyna skuteczna metoda na bez-
domność. Gdyby zwierzęta mogły same podjąć de-
cyzję, na pewno nie chciałyby rodzić dwa razy do 
roku. Zdecydujmy za nie, po prostu im pomóżmy.

W związku z obostrzeniami związanymi z wystąpieniem 
stanu pandemii, ograniczającymi dostęp do obiektów 
sportowych, nie było możliwości korzystania z sal gimna-
stycznych, siłowni czy nawet boisk na otwartej przestrze-
ni. Aktywność fizyczna sprowadzała się do spacerowania, 
biegania czy jazdy na rowerze.

Aktywności fizycznej 
– światełko w tunelu

Do dnia 19 kwietnia z administrowanych przez Miejski Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji w  Tarnobrzegu obiektów sportowych, mogli 
korzystać jedynie przedstawiciele sportu zawodowego oraz człon-
kowie kadry narodowej. Dzięki temu zarówno Klub Tenisa Stoło-
wego Tarnobrzeg, jak i piłkarze Siarki Tarnobrzeg mogli prowadzić 
treningi oraz rozgrywać mecze ligowe, a najzdolniejsi zawodnicy 
UKS „Delfin” korzystali z pływalni.

Dzięki ostatnim zmianom uczęszczać można na obiekty spor-
towe na świeżym powietrzu, takie jak: korty tenisowe i  boiska 
piłkarskie przy ul. Zwierzynieckiej, euroboisko czy pumptrack przy 
ul. Dąbrowskiej, a także na znajdujące się na atrakcyjnych terenach 
zielonych nad Wisłą wielofunkcyjne boisko typu orlik, miasteczko 
ruchu drogowego oraz skatepark. Natomiast z hal sportowych ko-
rzystać mogą jedynie dzieci i młodzież uczestniczące we współza-
wodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiednie polskie 
związki sportowe.

W dniach 12-23 kwietnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
działał punkt dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców 
osiedla Przywiśle.

Sterylizacja to najlepsza metoda na bezdomność
Dlaczego schroniska są przepełnione? Odpowiedź nasuwa się tylko jedna. 
To my – ludzie jesteśmy tego sprawcami.
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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 rejestra-
cja, 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

Dni Teatru w Tarnobrzeskim Domu Kultury 
organizowane są od lat z okazji Dnia Teatru, 
który przypada 27 marca. W tym roku z po-
wodu pandemii zostały przeniesione na póź-
niejszy termin – od 9 do 11 kwietnia. Inna była 
także ich formuła. Skoro nie mogły się odbyć 
tradycyjne spotkania „na żywo”, organizatorzy 
znaleźli inną, nietypową formę, która pozwoli-
ła widzom zetknąć się z prawdziwym teatrem.

– Jest taki teatr, zwany teatrem wyobraź-
ni, gdzie nie potrzeba ani sceny, ani kurtyny, 
a  wystarczy tylko wygodnie usiąść w  fotelu, 
toteż postanowiliśmy włączyć w  Dni Teatru 
słuchowiska radiowe – mówi Renata Domka 
z Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Pod koniec ubiegłego roku prezydent Tar-
nobrzega Dariusz Bożek oraz autorka drama-
tów radiowych dr hab. Iwona Rusek spotkali 
się z dyrektorem Teatru Polskiego Radia Janu-
szem Kukułą. Wtedy zapadła decyzja o współ-
pracy, a Teatr Polskiego Radia objął Dni Teatru 
swoim patronatem.

W  ramach wydarzenia można było posłu-
chać rozmów o magii radia i specyfice spek-
takli radiowych, o pracy z aktorami, o efektach 
dźwiękowych, było trochę wspomnień i pla-
nów na przyszłość.

Gościem Dni był sam dyrektor i  główny 
reżyser Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła 
– reżyser radiowy, poeta, scenarzysta, wielo-
krotnie nagradzany na festiwalach twórczości 
radiowej, laureat między innymi Złotego Mi-
krofonu oraz nagrody Rady Programowej Pol-
skiego Radia. W rozmowie z Renatą Domką, 
dyrektor opowiedział m.in. o swojej filozofii 

życiowej, podzielił się refleksjami na temat li-
teratury, mówił o tym, jak pandemia zmieniła 
pracę w radiu, o zawodzie reżysera dźwięku 
i pracy z młodymi adeptami tego zawodu. 

Rozmowę poprzedziła emisja słuchowi-
ska „Królowa i Szekspir” według dramatu Es-
ther Vilar w reżyserii Janusza Kukuły. Utwór ten 
otrzymał Grand Prix Festiwalu „Dwa Teatry” 
– Sopot 2014, a  w  główną rolę brawurowo 
wcieliła się Maria Pakulnis.

Drugim znakomitym gościem Dni Teatru 
była Dobrosława Bałazy – reżyserka radiowa, 
która pracując z najlepszymi aktorami w kraju, 
przygotowuje słuchowiska zarówno dla dzieci, 
jak i dla młodzieży. Zajmuje się także reżyserią 
dubbingu, czyli polską wersją językową filmów 
i seriali animowanych (między innymi Disneya). 
W ramach Dni Teatru można było posłuchać 
wyreżyserowanego przez nią słuchowiska pt. 
„Bura Gbura” Danuty Parlak, ze znakomitą 
Anną Apostolakis w tytułowej roli. Dobrosława 
Bałazy opowiedziała w rozmowie z Agnieszką 
Mroczką na czym polega praca w radiowym 
teatrze, jak dokonuje wyboru scenariusza, jak 
wyglądają castingi, czym różni się praca przy 
słuchowiskach od dubbingu. 

Obie rozmowy zostały udostępnione na ka-
nale Tarnobrzeskiego Domu Kultury, w serwi-
sie YouTube i tam można ich wciąż posłuchać. 

W  ramach Dni Teatru można było także 
obejrzeć kilka spektakli. Jedną z  propozycji 
było przedstawienie dla dzieci i  młodzieży 
„Teatr jest dobry na wszystko” w reżyserii Bar-
bary Dziuby i Doroty Kordas. Zaprezentował 
go Zespół Teatralny Studio 10 ze Szkoły Pod-

stawowej nr 10 w Tarnobrzegu. Nagranie jest 
także dostępne na kanale YouTube.

Organizatorzy sięgnęli również do archiwów 
teatralnych. Udostępnione zostały dwa przed-
stawienia grup działających przy Tarnobrzeskim 
Domu Kultury, oba w reżyserii Sylwestra Łysia-
ka: „Ziemia na lewo” w wykonaniu Młodzieżo-
wej Grupy Teatralnej oraz hit Teatru Czwartek 
sprzed kilku lat: „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”.

Podczas teatralnego weekendu obradowała 
także komisja konkursu recytatorskiego „Dzie-
cięce Interpretacje”. Jest to już 19. edycja tego 
konkursu, który ponownie w tym roku odbył 
się w formie wirtualnej – uczestnicy nadesłali 
filmy ze swoimi interpretacjami wierszy wy-
branych poetów. Zainteresowanie konkursem 
było bardzo duże, organizatorzy otrzymali do 
pierwszego etapu ponad 130 zgłoszeń w trzech 
kategoriach wiekowych szkół podstawowych. 
Podczas Dni Teatru odbył się finał. Listę laure-
atów można znaleźć na stronie internetowej 
TDK: www.tdk.tarnobrzeg.pl.

Teatr wyobraźni był tematem przewodnim Dni Teatru w TDK-u, które odbyły się 
9-11 kwietnia w TDK. Były rozmowy, słuchowiska, archiwalne spektakle. Patronat 
nad wydarzeniem objął Teatr Polskiego Radia.

Dni teatru i wyobraźni
Wierny swej 
wrażliwości

Do 26 maja w galerii „Okno” Miej-
skiej Biblioteki Publicznej oglądać 
można prace Krzysztofa Kołka. 

Krzysztof Kołek urodził się w  1963 
roku w Osieku w województwie święto-
krzyskim. Dzieciństwo spędzone na wsi, 
obcowanie z  przyrodą i  jej obserwacja 
ukształtowały jego wrażliwość, osobo-

wość i  sposób patrzenia na świat. Od 
zawsze artystę pociągało tworzenie. Za 
namową nauczyciela Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Tarnobrzegu kontynuował na-
ukę w Państwowym Liceum Plastycznym 
w Jarosławiu. Przez wiele lat imał się róż-
nych zajęć, ale tak naprawdę spełnienie 
i satysfakcję dają mu malarstwo i rzeźba. 
W twórczości nie ulega modom i nowym 
trendom. Pozostaje wierny swojej arty-
stycznej wrażliwości.

W  Tarnobrzegu najbardziej znane 
rzeźby artysty to ławeczki Jana Słomki 
i  prof. Stanisława Pawłowskiego. Trasę 
pątniczą pomiędzy Koprzywnicą a Suli-
sławicami zdobi „Mnich” jego autorstwa. 
Wiele prac powędrowało poza granice 
kraju, m.in. do Kanady, Niemiec i Stanów 
Zjednoczonych.

Twórczość Krzysztofa Kołka wielokrot-
nie była dostrzegana i nagradzana, m.in. 
w  Wojewódzkim Biennale Rzeźby Nie-
profesjonalnej im. A. Rząsy w Rzeszowie, 
Międzynarodowym Konkursie Szopki 
Bożonarodzeniowej w  Przemyślu oraz 
Wojewódzkim Konkursie Rzeźbiarskim 
„Wydobyte z  Przestrzeni” w  Głogowie 
Małopolskim.

19 kwietnia obchodziliśmy 78. rocznicę 
wybuchu powstania w  getcie warszawskim. 
Od 9 lat w tym dniu organizowana jest akcja 
Żonkile. W  tym roku włączył się w  nią także 
Tarnobrzeski Dom Kultury, który promował ją 
poprzez swój profil na Facebooku oraz publi-
kacje na stronie internetowej, warsztaty, zdję-
cia i filmy związane z akcją.

Organizatorzy w  tym roku chcieli nie tylko 
upamiętnić wybuch zrywu wolnościowego 
w getcie, lecz także podkreślić rolę, jaką ode-
grały w nim kobiety. Żydówki w czasie powsta-
nia organizowały kuchnie ludowe, kolportowa-

ły nielegalną prasę, opatrywały rannych, były 
łączniczkami oraz walczyły z  bronią w  ręku. 
Akcję Żonkile wsparli nowi ambasadorzy i am-
basadorki: Bartosz Bielenia, Katarzyna Zieliń-
ska, Kayah, Magdalena Boczarska oraz Mariusz 
Szczygieł. 

Co roku na ulicach rozdawane były papierowe 
żonkile – symbole rocznicy, ale z uwagi na pan-
demię, w tym roku TDK zachęcał do własnoręcz-
nego wykonania żonkila i  opublikowania jego 
zdjęcia w mediach społecznościowych na znak 
solidarności. Dostępny był szablon oraz instruk-
cja, jak krok po kroku wykonać kwiat. 

Wciąż można oglądać udostępnione tego dnia 
filmy, słuchowiska, opowiadania i wywiady. Materiały 
te przygotowało Muzeum POLIN i są one dostępne 
bezpłatnie na stronie i kanale organizatora w ser-
wisie YouTube. Część materiałów została przygoto-
wana z myślą o dzieciach, także tych najmłodszych, 
np. „Pamięć drobinek” Zofii Staneckiej, czy „Historia 
z pewnej ulicy” Joanny Bednarek, oraz dla młodzieży 
– filmy „Będę pisać” i „Muranów – Dzielnica Północ-
na”. Dla nauczycieli i animatorów są dostępne karty 
pracy, które można wykorzystać na lekcjach. 

O kobietach powstania można było posłuchać 
między innymi podczas filmowego oprowadza-
nia „W sukience i w mundurze” czy dyskusji „Jak-
by wybuchło, to razem  ze mną. I  tyle”. Swoją 
historią podzieliła się Krystyna Budnicka. Odbyły 
się także koncerty online. 

Tarnobrzeg włączył się w akcję Żonkile
19 kwietnia w  całej Polsce odbyła się akcja społeczno-edukacyjna Żonkile, którą 

organizuje Muzeum POLIN. Tegoroczna edycja była szczególna, odbywała się głównie 
w internecie. W tym roku jednym z partnerów wydarzenia był Tarnobrzeski Dom Kultury. 


