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Na cmentarzu wojennym w  Tarnobrzegu oddano 
cześć ofiarom niemieckiej agresji na Polskę, ale i tym, 
którzy koszmar wojny przeżyli. W obchodach 82. rocz-
nicy II wojny światowej uczestniczył prezydent miasta, 
przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, związku 
żołnierzy WP, harcerze i strzelcy.

– Ktoś kiedyś wymyślił wojnę jako rozwiązanie wszystkich 
problemów tego świata. Historia powinna nas czegoś uczyć, 
powinniśmy wyciągać wnioski. Patrzymy na współczesny świat 
z niepokojem, bo znów zaczynamy się dzielić. A przecież nie 
możemy wokół siebie widzieć tylko wrogów. W każdym trzeba 
zauważać, po prostu i przede wszystkim, człowieka. Powinni-
śmy się uzupełniać, nawet jeśli się różnimy. Razem stanowi-
my przepiękną całość tego świata. Uczmy młode pokolenie, 
przekazujmy młodym najlepsze wartości. To my jesteśmy 
odpowiedzialni za to jaki będzie świat – mówił prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek do zgromadzonych o  świcie na 
cmentarzu wojennym uczestników uroczystości. Tradycyjnie 
bowiem, 1 września o godzinie 4.45, dokładnie w godzinie, gdy 
w 1939 roku pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał 
Westerplatte, w tym symbolicznym miejscu w Tarnobrzegu 
oddawany jest hołd ofiarom wojny.

Modlitwę w  intencji wszystkich poległych poprowadził  
o. Wojciech Krok OP z tarnobrzeskiego klasztoru Ojców Domi-
nikanów. Wcześniej podzielił się krótką refleksją. – Gdy szedłem 
dziś tutaj przez jeszcze uśpiony Tarnobrzeg, myślałem o tamtym 
pokoleniu. Też spokojnie śpiącym wtedy, o świcie 1 września 
1939 roku. Uśpione domy, pranie rozwieszone na sznurach… 
O wojnie mówiono od dawna, ale nikt się nie spodziewał, że do 
czegoś takiego może dojść. Ona, niestety, przyszła, bo jak dziś 
usłyszeliśmy, źli ludzie tego zapragnęli. Stając tutaj, by pomodlić 

się za tych, którzy w wojnie polegli, którzy przeżyli jej gehennę, 
pamiętajmy, że wojny toczą się ciągle. A najgroźniejsze wojny 
toczą się w naszych sercach. To w naszych sercach rodzi się 
dobro, albo zło. Wybór należy do każdego z nas. Przywołując 
dziś pamięć ofiar wojny pamiętajmy o naszych sercach, módlmy 
się, byśmy dokonując wyborów zawsze mogli dobro wybierać 
– podkreślił o. Wojciech Krok.

Prezydent miasta wraz z przedstawicielami samorządu, de-
legacja harcerzy, strzelców oraz tarnobrzeskie koło Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego złożyli kwiaty przy pomniku ofiar 
I i II wojny światowej.

W Tarnobrzegu uczczono także pamięć mieszkańców ul. Sien-
kiewicza, dawnej Kolejowej, pierwszych ofiar II wojny światowej 
w mieście. Jedenaścioro tarnobrzeżan zginęło w bombardo-
waniu 2 września 1939 roku. Pod pomnikiem upamiętniającym 
ofiary nalotu niemieckich samolotów, dokładnie w  rocznicę 
tego tragicznego wydarzenia, kwiaty złożył prezydent Tarno-
brzega Dariusz Bożek, wraz z delegacją Wydziału Edukacji, Zdro-
wia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega, reprezentanci 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnobrzegu. W wyjąt-
kowej lekcji historii uczestniczyli również uczniowie klasy 3a ze 
Szkoły Podstawowej numer 10 w Tarnobrzegu. 

W rocznicę wybuchu II wojny światowej

Regionalna Strategia Innowacji 
Województwa Podkarpackiego na 
lata 2021-2030 (RSI WP) to dokument, 
który jest swego rodzaju progra-
mem rozwoju gospodarczego dla 
regionu. RSI ma też służyć realizacji 
Strategii rozwoju województwa – 
Podkarpackie 2030, gdyż stanowi   
uszczegółowienie strategii w zakre-
sie innowacyjności i konkurencyjno-
ści gospodarki regionu, a  także za-
gadnień związanych z kształceniem 
kadr na potrzeby gospodarki. Co 
istotne, przyjęcie RSI WP 2021-2030 
jest jednym z warunków dla urucho-
mienia funduszy europejskich.

W  pracach nad tworzeniem RSI 
brali udział eksperci oraz przedstawi-
ciele m.in. przedsiębiorców, jednostek 
naukowo-badawczych, samorządów, 
instytucji otoczenia biznesu. Konsul-
towana nowa Regionalna Strategia 

Innowacji jest kontynuacją poprzed-
nich RSI i ma być narzędziem dla za-
rządu województwa do oddziaływa-
nia na sferę gospodarki.

Konsultacje trwały do 20 wrze-
śnia i  prowadzone były na terenie 
całego województwa. Na mapie 
konsultacyjnych spotkań znalazł się 
też Tarnobrzeg. Pod koniec sierpnia 
w  Tarnobrzeskim Parku Przemysło-
wo-Technologicznym o  strategii 
rozmawiali przedsiębiorcy z regionu 
oraz przedstawiciele wielu instytucji. 
O tym jak ważny dla przedsiębiorców 
jest udział w konsultacjach dotyczą-
cych Strategii Innowacji Wojewódz-
twa, zwłaszcza w sytuacji pandemii, 
mówiła wicemarszałek Podkarpacia. – 
Dla przedsiębiorców istotna jest świa-
domość na co mogą liczyć ze strony 
funduszy publicznych, funduszy eu-
ropejskich – podkreślała wicemarsza-

łek województwa podkarpackiego 
Ewa Draus. Z  kolei o  istocie samej 
strategii mówił ekspert do spraw jej 
opracowania, profesor Uniwersytetu 
w Białymstoku Bogusław Plawgo. Jak 
zaznaczył, gdyby taki dokument nie 
powstał, nie można by było finanso-
wać ze środków europejskich dzia-
łań związanych z  innowacyjnością, 
z  przedsiębiorczością, z  rozwojem 
gospodarczym.

Podczas tarnobrzeskich konsul-
tacji szczególną uwagę zwrócono 
na rozwijającą się w regionie branżę 
motoryzacyjną. – Klaster motoryza-
cyjny w okolicy Tarnobrzega rozwija 
się świetnie. Możemy to wykorzy-
stać. Jest szansa na ulokowanie tak-
że w samym Tarnobrzegu zakładów 
z  przemysłem motoryzacyjnym – 
mówi prezydent Tarnobrzega Da-
riusz Bożek.

Konsultowano strategiczny dokument

Korzystający z  komunikacji miej-
skiej mieszkańcy tarnobrzeskiego 
osiedla Wielowieś już nie zmokną. 
Od deszczu, śniegu, ale i  wiatru 
chronić ich będą nowe przystanki 
z  wiatami, które stanęły przy ulicy 
Grobla. Wykonawcą przystanków 
Grobla 02 i Grobla 04 była firma Z. 
W. SOPEL z  Lipników. Inwestycja 
w nowe przystanki kosztowała mia-
sto dokładnie 10 086 zł.

Obowiązek mieszkańców
Zgodnie z  kodeksem cywilnym mieszkańcy winni utrzy-

mywać zieleń przydomową w  taki sposób, żeby drzewa 
i krzewy nie wyrządzały szkód osobom trzecim i ich mieniu.

Pamiętajmy, że utrzymywanie zieleni przydrożnej jest nie tylko 
obowiązkiem zarządcy drogi, ale również należy do obowiązku 
właściciela nieruchomości prywatnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy drze-
wa i krzewy rosną na nieruchomościach prywatnych, a ich gałęzie 
zwisają nad chodnikiem i  jezdnią utrudniając uczestnikom ruchu 
drogowego korzystanie z dróg.

Dlatego Prezydent Miasta Tarnobrzega zwraca się z prośbą 
do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg woje-
wódzkich, powiatowych, gminnych i  wewnętrznych o  przy-
cięcie w  terminie do dnia 30 września 2021 r. gałęzi drzew 
i krzewów do wysokości 2,5 m nad skrajnią chodnika i do 4,5 
m nad skrajnią drogi. 

Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z póź. zm.) oraz Rozporzą-
dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dwa nowe przystanki, z zadaszonymi wiatami stanęły przy 
ul. Grobla na osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu.

Kolejne nowe przystankiW Tarnobrzegu odbyły się konsultacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa. Tarnobrzeg 
to już kolejne miasto na mapie konsultacyjnych spotkań organizowanych przez urząd marszałkowski.
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Początkiem września uczniowie wraca-

ją nie tylko do szkół. Wracają też na obiek-
ty MOSiR. W  ramach lekcji wychowania 
fizycznego korzystają z  sal sportowych 
oraz pływalni. Baza sportowa Miejskiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji wykorzysty-
wana jest również przez kluby i  stowa-
rzyszenia realizujące program szkolenia 
sportowego, jak i  mieszkańców miasta 
aktywnie spędzających wolny czas.

Na Jeziorze Tarnobrzeskim, 5 września, bli-
sko stu zawodników z  13 klubów z  różnych 
rejonów Polski rywalizowało podczas Między-
wojewódzkich Zawodów Młodzików i  Dzieci 
w Kajakarstwie. Honorowy patronat nad zawo-
dami objął prezydenta miasta Tarnobrzega. Go-
ściem honorowym był natomiast prezes Polskie-
go Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski.

Tarnobrzeg wziął udział w Narodowym Dniu 
Sportu, czyli ogólnopolskiej kampanii, w  ra-
mach której odbyły się bezpłatne zajęcia i tre-
ningi sportowe. Organizatorem przedsięwzięcia, 
wspólnie z lokalnymi klubami i stowarzyszenia-
mi sportowymi, był Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. W  akcję wpisało się szereg wydarzeń 
mających na celu zachęcenie do aktywnego 
stylu życia. W ramach Narodowego Dnia Sportu 
odbyły się IV Długodystansowe Zawody Pływac-
kie na Jeziorze Tarnobrzeskim im. Józefa Salika.

 Od 18 września, w każdą sobotę i niedzielę, 
MOSiR organizuje zajęcia z nauki i doskonale-
nia pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Pod okiem doświadczonych trenerów każdy, 
bez względu na wiek, może nauczyć się pły-
wać. W tarnobrzeskiej pływalni organizowane 
są również zajęcia z aqua aerobiku.

19 września w  hali widowisko-sportowej 
obył się IV Turniej Szachowy o Puchar Prezy-
denta Tarnobrzega, organizowany przez Tar-
nobrzeski Klub Szachowy oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i  Rekreacji. Wzięło w  nim udział 
160 zawodników z  różnych rejonów Polski 
oraz z  Ukrainy. Poziom turnieju był bardzo 
wysoki, o  czym świadczy start dwóch arcy-
mistrzów oraz sześciu mistrzów międzyna-
rodowej federacji szachów FIDE. W  turnieju 
głównym zwyciężył polski mistrz Mieszko Miś. 

Najwyżej sklasyfikowanymi zawodnikami Tar-
nobrzeskiego Klubu Szachowego w  grupie 
seniorów zostali Lidia Krzyżanowska-Żądło 
oraz Łukasz Baniak. Na uwagę zasługuje fakt 
występu w turnieju bardzo dużej liczby dzieci 
i młodzieży.

Również we wrześniu rozpoczęły się zawo-
dy sportowe w  ramach Szkolnego Związku 
Sportowego, którego zadania w Tarnobrzegu 
prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ponadto w  mijającym miesiącu, MOSiR 
pomógł w  przeprowadzeniu m.in.: Run Fit, 
Pikniku przy Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt, VI Biegu Solidarności z  Osobami 
Chorującymi Psychicznie, Pikniku Charyta-

tywnego dla Leosia nad Jeziorem oraz III 
Biegu Szklarskiego.

Zapraszamy do udziału w  43. Biegu Nad-
wiślańskim im. Alfreda Freyera, którego ter-
min przypada 10 października. Zaprawionym 
w  bojach biegaczom proponujemy udział 
w biegu głównym, który wystartuje z Zamku 
w Baranowie Sandomierskim, a zakończy się 
przed Zamkiem Dzikowskim w Tarnobrzegu. 
Dzieci i młodzież staną przed szansą uczest-
nictwa w biegach na krótszych dystansach.

Więcej informacji na temat zbliżającego się 
biegu, jak również innych wydarzeń sporto-
wych można znaleźć na www.mosir.tarno-
brzeg.pl.

Aktywny wrzesień z MOSiR

Sezon letni nad Jeziorem Tarnobrze-
skim dobiega końca. Wprawdzie przez 
realizowane do lipca inwestycje był nie-
co krótszy, ale za to dużo bardziej kom-
fortowy. Wypoczywający mieli do dys-
pozycji nową infrastrukturę, a  dbający 
o ten teren TTBS nowy sprzęt.

W ostatnim czasie w Jezioro Tarnobrzeskie ol-
brzymie pieniądze zainwestowało miasto, z kolei 
w sprzęt do utrzymania czystości nad jeziorem, 
zainwestował TTBS. Ten zaprezentowano pod-
czas konferencji prasowej zorganizowanej nie 
gdzie indziej, ale nad jeziorem właśnie.

– W ciągu ostatnich dwóch lat zainwestowali-
śmy w Jezioro Tarnobrzeskie ponad 25 milionów 
złotych. Poczynione nad jeziorem inwestycje 
finansowaliśmy ze środków RPO województwa 
podkarpackiego oraz ze środków własnych 
miasta. Zrealizowaliśmy dwa olbrzymie zadania 
stworzyliśmy nad jeziorem nie tylko infrastruktu-
rę drogową, ale także powstały nowe budynki, 
parkingi oraz place zabaw – mówi Dariusz Bo-
żek, prezydent Tarnobrzega.

– To nie koniec inwestycji nad jeziorem. 
Prowadzę rozmowy o  przyznanie kolejnych 

środków finansowych na ten cel i mogę chyba 
powiedzieć, że mamy dużą szansę je pozyskać 
– dodaje prezydent. Miasto planuje m.in. dal-
szą rozbudowę parkingów i drogi opaskowej. 
Inwestowaniem nad Jeziorem Tarnobrzeskim, 
widząc jego potencjał, coraz bardziej zain-
teresowani są także przedsiębiorcy. Póki co, 
najmocniej działa tu branża gastronomiczna. 
W  tym sezonie prócz stałych punktów ga-
stronomicznych w  nowo wybudowanych 
obiektach oddanych w  dzierżawę na 10 lat 
funkcjonowały punkty tzw. mobilne, które 
były wynajęte na rok (sezon). Od przyszłego 
roku planowana jest zmiana. – Zamierzamy 
także i  te mobilne lokalizacje wynająć nie na 
rok, ale na 10 lat. Dzięki temu przedsiębiorcy 
zainwestują w swoje biznesy, zadbają o wygląd 
lokali, co przełoży się na ogólną estetykę nad 
jeziorem – mówi prezydent Bożek.

Przyszłoroczne plany dotyczą także posze-
rzenia o cały kilometr miejskiej plaży. Już w tym 
sezonie plaże były nieco szersze, a spożytko-
wano na to 4 tysiące ton piachu zakupione 

wiosną. W przyszłym roku licząca obecnie 4,5 
km plaża, która już teraz uznawana jest za naj-
dłuższą miejską plażę w Polsce, poszerzy się o 1 
km. Planuje się dodać dodatkowe 400 metrów 
plaży od Mariny przy ulicy Żeglarskiej w stronę 
ulicy Siarkowej i około 600 metrów w stronę 
działki Ligi Obrony Kraju przy ulicy Plażowej.

Dłuższa plaża, więc i  pracy przy zapewnie-
niu czystości będzie więcej. O to, podobnie jak 
w  tym roku, zadba spółka miejska Tarnobrze-
skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 
która posiada odpowiednie zaplecze, zarówno 
osobowe, jak i  sprzętowe. – Jeszcze rok temu 
w  TTBS pracowało 13 osób i  zarządzaliśmy 8 
wspólnotami. Teraz pracuje u  nas ponad 30 
osób, z  tego część sezonowo, mamy pod za-
rządem 22 wspólnoty oraz obsługujemy Jezioro 
Tarnobrzeskie – mówi prezes TTBS w Tarnobrze-
gu Łukasz Mędrykowski. Spółka podejmując 
się obsługi jeziora zainwestowała w  profesjo-
nalny sprzęt. – Tylko w  tym roku zakupiliśmy 
maszyny komunalne na łączną kwotę ponad 
pół miliona złotych. Nasz tabor maszynowy 

wzbogacił się o dwa Fiaty Doblo Cargo, mały 
ciągnik do koszenia trawy, kosiarkę służąca do 
pracy w trudno dostępnych miejscach, kosiar-
kę bijakową, przyczepę, włókę, zamiatarkę czy 
ładowacz przedni do piachu. Ponadto spółka 
testuje maszynę przesiewającą piach. Urządze-
nie znacznie ułatwiłoby utrzymywanie czystości 
na plaży nad Jeziorem Tarnobrzeskim – dodaje 
prezes Mędrykowski. 

Nowy sprzęt służy do obsługi jeziora, ale 
wykorzystywany będzie także do prac na 
terenach podlegających TTBS, na zasobach 
gminy oraz wspólnot, którymi TTBS zarzą-
dza. – Do tej pory spółka zlecała takie prace 
firmom zewnętrznym. Wiązało się to z kosz-
tami, do tego spółka była uzależniona od 
podwykonawców. Dzięki zmianie polityki 
staliśmy się niezależni oraz optymalizujemy 
koszty – podkreśla prezes TTBS. To znakomity 
prognostyk, dla spółki, która w tym roku ob-
chodzi swoje 20-lecie. – Zdaję sobie sprawę, 
że jest jeszcze kilka obszarów, które należy 
poprawić w TTBS, ale mam nadziej, że miesz-
kańcy widzą już zmianę na lepsze i uważam, 
że mamy się czym chwalić – podkreśla Łukasz 
Mędrykowski.

Inwestujemy w jezioro

Planowana przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu inwestycja, 
Tarnobrzeskie Centrum Sportu  – Centrum Sportów Olimpijskich 
I  Paraolimpijskich, robi wrażenie. Projekt przewiduje budowę 
kompleksu boisk, w tym kilku do piłki nożnej, do hokeja na trawie 
i siatkówki plażowej, zadaszenie kortów tenisowych, budowę sta-
dionu lekkoatletycznego oraz siłowni zewnętrznych. Pomyślano 
także o  infrastrukturze towarzyszącej, o  parkingu, trybunach, 
zapleczu szatniowym. W planach jest także hotel dla 52 osób. 
Będzie to największy tego typu kompleks w regionie.

W centralnej części Centrum zaprojektowano piętrowy bu-
dynek szatniowo-hotelowy. W budynku ma powstać zaplecze 
treningowe z 6 szatniami z natryskami oraz pomieszczeniami 
na sprzęt sportowy. W tej części uwzględniono także pomiesz-
czenia dla trenerów i sędziów oraz salę wielofunkcyjną. Z kolei 
w części hotelowej na parterze zlokalizowano hol z recepcją 
oraz salę restauracyjną z zapleczem kuchennym. Pomyślano 
też o  pomieszczeniach gospodarczo-garażowych, technicz-
nych oraz toaletach ogólnych dostępnych od zewnątrz. Na 
piętrze zaprojektowano 26 pokoi hotelowych 2-osobowych. 
W  budynku znalazły się także pomieszczenia biurowe wraz 
z salą wielofunkcyjną (konferencyjną) oraz zapleczem socjal-

nym. Są tam także pomieszczenia do ćwiczeń (dwie sale spor-
tów siłowych oraz dwie sale fitness).

Inne, mniejsze obiekty, jakie uwzględniono w projekcie kon-
cepcyjnym, to m.in.: pawilon ze stanowiskiem sędziowskim 
oraz stanowiskiem dla spikera na boisku głównym, pawilon 
kasowy, sanitariaty dla widzów. Projekt przewiduje także budo-
wę parkingu dla samochodów osobowych z miejscami prze-
znaczonymi dla osób niepełnosprawnych, a także stanowiska 
dla autobusów. Wybudowane mają zostać trybuny. Przy boisku 
głównym kryta na około 800 widzów oraz dodatkowa dla 
gości na około 50 widzów, przy jednym z boisk treningowych 
na ok. 300 widzów. Z małej architektury prócz ławek i stojaków 
rowerowych zaplanowano budowę m.in. betonowych stołów 
do ping-ponga i piłkarzyków.

Najważniejsze obiekty to oczywiście te sportowe. W ramach 
centrum sportu wybudowane zostanie boisko główne z  na-
wierzchnią z trawy naturalnej wewnątrz areny lekkoatletycznej 
z kompleksem urządzeń lekkoatletycznych, z bieżnią okrężną 
4-torową i prostą 6-torową (możliwe konkurencje do rozgrywa-
nia: biegi na różnych dystansach, z przeszkodami, przez płotki, 
pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut młotem, rzut dyskiem, skok 
w  dal i  trójskok, skok wzwyż, skok o  tyczce). Powstaną także 
trzy boiska treningowe, w  tym jedno wielofunkcyjne, także 
do hokeja na trawie, ze sztuczną nawierzchnią oraz z zadasze-
niem pneumatycznym, boisko do siatkówki plażowej, siłownie 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomyślano też 
o pneumatycznym zadaszeniu istniejących kortów. Ze względu 
na przeznaczenie obiektu jako Centrum Sportów Olimpijskich 
i  Paraolimpijskich przewiduje się dostosowanie wszystkich 
obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia planowanego Tarnobrzeskie Centrum Sportu 
to ponad 64 tysiące metrów kwadratowych. Szacunkowy koszt 
realizacji takiej inwestycji to ponad 36 mln 600 tys. zł brutto. 
To jednak dopiero projekt koncepcyjny. – Następnym krokiem 
będzie wykonanie dokumentacji projektowej i wtedy dopiero 
będziemy mogli podjąć starania o  pozyskanie środków na 
budowę centrum. Z  uwagi na wartość inwestycji zadanie 
podzielimy na etapy. Będziemy poszukiwać możliwości do-
finansowania przedsięwzięcia z  różnych źródeł. Planujemy 
zgłosić wniosek do drugiego naboru wniosków Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Potencjalnym źródłem 
dofinansowania może być również Program Fundusze Euro-
pejskie dla Podkarpacia 2021-2027, który opracowuje samorząd 
województwa oraz programy Ministerstwa Sportu – mówi 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Powstał projekt koncepcyjny Tarnobrzeskiego Centrum Sportu – Centrum Sportów Olimpijskich i Paraolimpij-
skich. Po wykonaniu dokumentacji projektowej miasto rozpocznie starania o pozyskanie dofinansowania na tę 
największą inwestycję sportową w regionie. 

Będzie 
centrum sportu
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Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. pozyskały 4,3 mln zł 
na realizację zadań inwestycyjnych związanych z  budo-
wą sieci kanalizacyjnej, przy konieczności zabezpieczenia 
własnych środków w wysokości jedynie 450 tys. zł.

– Jako spółka miejska podejmujemy liczne działania mające 
na celu pozyskanie dodatkowych, bezzwrotnych środków fi-
nansowych na realizację potrzeb inwestycyjnych zgłaszanych 
przez mieszkańców Tarnobrzega, związanych z  budową sieci 
kanalizacyjnej i  wodociągowej w  poszczególnych osiedlach 
miasta. Możliwość pozyskania dodatkowych środków pojawiła 
się w związku z oszczędnościami, jakie zostały wygenerowane 
w programie obsługiwanym przez NFOSiGW w Warszawie. Spół-
ka musiała jednak podjąć pilne działania, aby szansa, która się 
pojawiła, została wykorzystana, bowiem środki te musiały być 
szybko rozdysponowane i zagospodarowane – mówi Witold Wi-
śniewski, Prezes Zarządu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z  o.o., odbył ostatnie 
konsultacje w NFOSiGW w Warszawie 14 czerwca, a 16 lipca złożony 
został wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego, 

wraz z aneksem do studium wykonalności i wszystkimi wymagany-
mi załącznikami, w tym dokumentami wydawanymi przez organy 
administracyjne. 10 sierpnia do Tarnobrzeskich Wodociągów dotarły 
informacje z NFOŚiGW w Warszawie o pozytywnej decyzji, a 20 
sierpnia został już podpisany aneks do umowy o dofinansowanie.

– Cieszymy się, bowiem spółka pozyskała dodatkowe środki 
w wysokości 4,3 mln zł na realizację inwestycji liniowych, które 
były planowane w latach 2021-2023. Dzięki pozyskanym, dodat-
kowym środkom przyspieszona zostanie budowa sieci kanali-
zacyjnej przy ul. Siarkowej, Onufrego i Litewskiej.  Wkład własny, 
który musimy wygospodarować, jako beneficjent nie jest duży, 
bo wynosi tylko 450 tys. zł – podkreśla Witold Wiśniewski, prezes 
Zarządu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

W ramach pozyskanych środków zrefundowane zostaną także 
nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę w związku z bu-
dową sieci kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w Machowie. 
Zadanie to było finansowane w 100 proc. ze środków pożyczki 
udzielonej przez WFOSiGW w  Rzeszowie. Dzięki pozyskanym 
środkom spółka dokona spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszo-
wie w wysokości ok 1,7 mln zł.

Wszystkie jednostki OSP z  tere-
nu miasta Tarnobrzega, otrzymały 
wsparcie MSWiA na zakup sprzętu 
i  umundurowania. Brakujące środki 
pochodziły z budżetu miasta Tarno-
brzega.

W poniedziałek, 6 września, prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek w  towarzy-
stwie komendanta miejskiego PSP w Tar-
nobrzegu bryg. Mariana Roga i  prezesa 
Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP 
w Tarnobrzegu dh. Edwarda Szlichty, prze-
kazali umundurowanie i  sprzęt na ręce 
prezesów i naczelników OSP z terenu mia-
sta Tarnobrzega.

Prezydent Dariusz Bożek podziękował 
strażakom za ich służbę na rzecz miesz-
kańców miasta, która to pomoc ma różne 
oblicza – poczynając od walki z ogniem, 
żywiołem wody i wiatru, ale także wspar-
ciu strażaków przy walce z  koronawiru-
sem. Każda jednostka otrzymała dofinan-
sowanie w  kwocie 5000 zł na umundu-
rowanie i sprzęt przydatny w zwalczaniu 
Covid-19. Jednostki OSP z Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli So-

bów, Mokrzyszów i Wielowieś, otrzymały 
dodatkowo po 5000 zł na zakup sprzętu. 
Jednostki spoza systemu otrzymały łącz-
nie 6250 zł na zakup defibrylatora AED 
oraz pilarki spalinowej do drewna.

Dodatkowo MSWiA przekazało 3500 zł 
na zakup umundurowania MDP – dzieci 
dla jednostek z  Ocic, Dzikowa i  Zakrzo-
wa. Jednostki z KSRG pozyskały również 
wsparcie po 10 000 zł na zakup sprzętu 
i  umundurowania z  WFOŚiGW w  Rze-
szowie. Łączna wartość umundurowania 
i sprzętu to kwota ponad 90 000 zł.

OSP z dofinansowaniem

W Tarnobrzeskiej SP 10 ruszyła jedy-
na w regionie klasa sportowa o profilu 
tenis stołowy. Klasę patronatem objął 
30-krotny mistrz Polski, KTS Enea Siar-
kopol Tarnobrzeg. 

Dwadzieścioro pierwszaków, którzy 
w  swych tornistrach obok książek i  piórnika 
nosić będą tenisową rakietkę, odebrało oficjal-
ne certyfikaty potwierdzające przyjęcie do kla-
sy sportowej o profilu tenis stołowy. Uroczysta 
inauguracja tenisowej klasy, która powstała 
w Szkole Podstawowej nr. 10 im. Janusza Kor-
czaka w Tarnobrzegu, zgromadziła 2 września 
nie tylko młodych adeptów tenisa stołowego, 
ale i liczne grono gości. Na zaproszenie pomy-
słodawcy i patrona klasy, Zarządu Klubu Tenisa 
Stołowego Enea Siarkopol Tarnobrzeg oraz 
prezydenta Tarnobrzega Dariusz Bożka, w tej 
wyjątkowej uroczystości udział wzięła Ewa 
Draus, wicemarszałek województwa podkar-
packiego, Bogusław Rybacki prezes Zarządu 
Enea Elektrownia Połaniec S.A., Janusz Paruzel, 
członek Zarządu Enea Elektrownia Połaniec 
S.A., Anna Lutek dyrektor Departament Public 
Relations i  Komunikacji Enea S.A., Wojciech 
Brzezowski, prezes Zarządu Zakładów Che-
micznych „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z  o.o., 
Daniel Gurdak, kierownik Zakładu Marma Pol-
skie Folie Sp. z o.o. Nowa Dęba.

Klasa sportowa patronacka, pod skrzydła-
mi mistrzowskiego KTS Enea Siarkopol Tar-
nobrzeg, to promocja zarówno sportu, jak 

i  samego Tarnobrzega. To także nadzieja na 
wychowanie nowych mistrzów   w  tej dys-
cyplinie. – Mam nadzieję, że wielu spośród 
was to będą przyszli olimpijczycy, że któregoś 
pięknego dnia właśnie o was usłyszymy przy 
okazji największych wydarzeń sportowych na 
świecie – do siedmiolatków, którzy wraz z po-
czątkiem edukacyjnej ścieżki rozpoczynają 
tenisową przygodę zwrócił się prezydent Tar-
nobrzega Dariusz Bożek. Dodał, że olbrzymie 
zainteresowanie ogólnodostępnymi zajęciami 

organizowanymi w holu MOSiR świadczy, że 
tenis stołowy nie jest sportem niszowym.

Klasa liczy 20 uczniów. Oprócz realizowa-
nia podstawy programowej młodzi „tenisiści” 
w  plan lekcji mają wpisane zajęcia z  tenisa 
stołowego. Pięć razy w tygodniu. Te prowa-
dzić będą instruktorzy – trenerzy mistrzyń 
z KTS-u. – Cieszę się, że będziecie uczyć się tej 
mojej pięknej dyscypliny – mówił Zbigniew 
Nęcek, trener 30-krotnych drużynowych mi-
strzyń Polski, zawodniczek KTS Enea Siarkopol 

Tarnobrzeg, który o powołanie takiej klasy za-
biegał od lat. – Dzisiejszy dzień jest bardzo 
ważny. To ogromny sukces naszej strategii, 
do której realizowania mamy obecnie wyjąt-
kowo sprzyjający klimat. Zawsze podkreślam, 
że promowanie tenisa stołowego wśród spo-
łeczeństwa jest dla nas, oprócz prowadzenia 
pierwszej drużyny KTS, najistotniejsze.

Sukcesy KTS-u  podkreśliła wicemarszałek 
Podkarpacia. – To wielka duma dla całego 
województwa podkarpackiego, i że mamy 
drużynę, która szczyci się tak wysokimi osią-
gnięciami w Polsce i w Europie – zaznaczyła 
Ewa Draus. Nie kryła zadowolenia z pomysłu 
utworzenia klasy sportowej  o  profilu tenis 
stołowy, tym bardziej że od najmłodszych lat 
dzieci będą trenować pod okiem najlepszych. 
Podziękowała także sprzyjającym tej inicjaty-
wie sponsorom i partnerom KTS-u. Ci z okazji 
inauguracji działalności klasy przygotowali 
dla uczniów niespodzianki. Uczniów obda-
rował między innymi Totalizator Sportowy, 
Enea Elektrownia Połaniec, Zakłady Chemicz-
ne „Siarkopol”. Nie zabrakło upominków od 
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego 
oraz Urzędu Miasta Tarnobrzega. Z kolei KTS 
wyposażył swych podopiecznych w  sprzęt 
sportowy. Każdy uczeń otrzymał koszulkę, 
spodenki, rakietkę i pokrowiec.

Nowe pokolenie mistrzów

Bez wielkiej 
zmiany

Dwie tarnobrzeskie placówki oświatowe mają 
nowych dyrektorów, w  dziesięciu skorzystano 
z możliwości przedłużenia kadencji dotychcza-
sowym dyrektorom.

Powierzenie stanowisk, a  także przedłużenie po-
wierzenia prezydent Tarnobrzega wręczył dyrek-
torom tarnobrzeskich przedszkoli, szkół i  placówek 
oświatowych 30 sierpnia. Wszystkie obowiązują od 
1 września br. 

Zmiany na stanowisku dyrektorskim zaszły 
w  dwóch tarnobrzeskich przedszkolach, nr 4 i  17.   
W drodze konkursu stanowiska dyrektora powierzo-
no: w Przedszkolu nr 4 – Bożenie Dryce (do 31 sierpnia 
2026 r.), w Przedszkolu nr 17 – Annie Zybale (do 31 
sierpnia 2025 r.). W przypadku dziesięciu innych pla-
cówek oświatowych, w których kończyły się kadencje 
dyrektorom, skorzystano z  możliwości, jakie daje § 
11ha ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funk-
cjonowania jednostek systemu oświaty w  związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 i przedłużono powierzenie stanowiska dy-
rektorom, w jednym przypadku przedłużono powie-
rzenie pełnienia obowiązków dyrektora. Powyższy 
przepis dopuszcza bowiem przedłużenie powie-
rzenia stanowiska po uzyskaniu pozytywnej opinii 
kuratorium oświaty oraz zaopiniowaniu przez radę 
pedagogiczną, radę szkoły i organizacje związkowe 
zrzeszające nauczycieli.

Powierzenia stanowiska dyrektora przedłużono 
w dziewięciu placówkach w Tarnobrzegu. W Przed-
szkolu nr 3 – Bogumile Wysockiej (do 31 sierpnia 
2026 r.), w Przedszkolu nr 12 Alinie Cholewie (do 31 
sierpnia 2026 r.), w Szkole Podstawowej nr 3 Miro-
sławowi Holukowi (do 31 sierpnia 2026 r.), w Szkole 
Podstawowej nr 6 – Wilhelminie Kropornickiej (do 
31 sierpnia 2025  r.) w  Zespole Szkół nr 1 im. ks. 
Kard. St. Wyszyńskiego – Marcinowi Pilarskiemu 
(do 31 sierpnia 2026 r.), w  Zespole Szkół nr 2 im. 
B. Głowackiego – Markowi Szczytyńskiemu (do 31 
sierpnia 2026 r.), w Zespole Szkół nr 3 im. gen. Wł. 
Sikorskiego – Rafałowi Sawickiemu (do 31 sierp-
nia 2026 r.), w  Liceum Ogólnokształcącym im. M. 
Kopernika – Tomaszowi Stróżowi (do 31 sierpnia 
2026  r.), w  Centrum Kształcenia Zawodowego – 
Józefowi Surowańcowi (do 31 sierpnia 2024 r.). 
Zgodnie z zapisami wspomnianego rozporządzenia 
przedłużono również powierzenie pełnienia obo-
wiązków dyrektorowi Przedszkola nr 1 w Tarnobrze-
gu Agnieszce Grębowiec (do 31 sierpnia 2022 r.).

Dodatkowe pieniądze na inwestycje 
dla Tarnobrzeskich Wodociągów
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 Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski”, Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega

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

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w każdy wtorek. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, 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

Monika Sadkowska, od 34 lat 
zawodowo związana z biblioteką 
publiczną w Tarnobrzegu, objęła 
funkcję pełniącej obowiązki dy-
rektora tej placówki. Stanisława 
Mazur, dotychczasowa dyrektor 
MBP, przeszła na emeryturę.

Formalnie zmiana na stanowi-
sku kierującego Miejską Biblioteką 
Publiczną im. dr. Michała Marczaka 
w Tarnobrzegu nastąpiła 28 sierpnia, 
po odwołaniu dotychczasowej dy-
rektor, co dokonało się na wniosek 
jej samej, w związku z przejściem na 
emeryturę. 

Stanisława Mazur z  biblioteką pu-
bliczną – do 1999 r. wojewódzką, po 
reformie administracyjnej miejską – 
związana była od roku 1978. Ostatnie 
36 lat kierowała biblioteką, zajmując 
stanowiska kolejno, zastępcy dy-
rektora, p.o. dyrektora i  wreszcie od  
7 października 1999 dyrektora. Przez 

ten czas MBP przeszła kolosalną prze-
mianę. Pełna komputeryzacja zbiorów 
i procesów bibliotecznych, na bieżąco 
uzupełniany w nowości wydawnicze 
księgozbiór, bardzo bogata oferta 
pracy z czytelnikami oraz funkcjonal-
ne lokale biblioteczne, wyposażone 
w  nowoczesny sprzęt biblioteczny, 

komputery oraz wykwalifikowana 
kadra – tak dziś wygląda Miejska Bi-
blioteka Publiczna. 

Oficjalnie kierowanie placówką 
objęła od teraz Monika Sadkowska, 
której prezydent miasta powierzył 
pełnienie obowiązków dyrektora 
MBP. M. Sadkowska ukończyła stu-
dia magisterskie w  Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w  Krakowie, kieru-
nek bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowo-techniczna. Jest również 
absolwentką studiów podyplomo-
wych z  zakresu zarządzania zasoba-
mi ludzkimi. W  MBP w  Tarnobrzegu 
pracuje od 34 lat, w  tym 23 lata na 
stanowiskach kierowniczych. Swoje 
doświadczenie zawodowe zdobywała 
w  różnych działach biblioteki, m.in. 
w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym 
ówczesnej Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej, od 1999 do 2016 roku kie-
rowała wielofunkcyjną Filią nr 1 MBP, 
a do chwili obecnej Działem Udostęp-
niania Zbiorów, Informacji i Promocji. 

Biblioteka z nowym kierownictwem

Chwila z książką
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Mar-

czaka przypomina o zbliżającym się końcowym 
terminie składania prac na konkurs fotograficzny 
„Chwila z książką” . 

Nie trzeba profesjonalnie zajmować się fotografią, aby 
wziąć w nim udział. Wystarczy zrobić zdjęcie, które utrwali 
swoją bądź innych osób pasję czytania i sięgania po książkę 
w różnych okolicznościach życiowych.

Zdjęcia konkursowe  należy złożyć do 19 listopada 2021 
roku. Zasady konkursu dostępne są na stronie biblioteki 
www.mbp.tarnobrzeg.pl 

4  września tarnobrzeska biblioteka miejska 
wzięła udział w  X edycji Narodowego Czytania. 
Lekturą jubileuszowej odsłony była „Moralność 
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 

W tym roku zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli 
przedstawiciele Tarnobrzeskiej Rady Seniorów, dzienni-
karze, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, nauczy-
ciele i uczniowie, czytelnicy oraz bibliotekarze. Przyjęta 
przez organizatorów forma sprawiła, że w jedną postać 
dramatu mogło się wcielić kilka osób. Zachowując cią-
głość utworu czytano zarówno z podziałem na role, jak 
i indywidualnie. Słowo wstępne o autorce i jej twórczości 
jak również genezę utworu przedstawiła Dorota Ziętek, 
polonistka. W klimat epoki wprowadziła muzyka filmowa 
z lat trzydziestych w wykonaniu Leopolda Miłkowskiego 
oraz specjalnie zaaranżowana sceneria. 

Tegorocznej edycji towarzyszyła również prezentacja 
kolejnych wydań „Moralności pani Dulskiej” oraz wystawa 
plakatów teatralnych do sztuki Gabrieli Zapolskiej. 

Na zakończenie uczestnikom tegorocznej jubileuszowej 
X edycji Narodowego Czytania wręczono pamiątkowe 
certyfikaty.

Dziękujemy bardzo wszystkim za uczestnictwo w spo-
tkaniu oraz firmie Studio Foto Bena za użyczenie rekwi-
zytów.

Jubileuszowe Narodowe Czytanie

Fascynuje go ta część świata przy-
rody, która zazwyczaj nie jest dostrze-
gana przez ludzkie oko. Wyjścia w ple-
ner to nie tylko szukanie, to przede 
wszystkim obserwacja. Po każdym 
obcowaniu z  naturą rozpoczyna 
„współpracę” z  fachową literaturą – 
oznaczając i opisując sfotografowane 

owady jednocześnie zgłębiając swoją 
wiedzę o środowisku, w którym wy-
stępują. Ulubionym terenem fotogra-
ficznych penetracji jest Tarnobrzeg 
i jego okolice.

Prezentowana w  Galerii „Okno” 
wystawa to efekt podpatrywania 
nieznanego i  tajemniczego świata 

pająków na przestrzeni ostatnich 
kilku miesięcy. Szarawe drygusie, 
brązowawe darowniki, kolorowe 
strojnisie nadobne, to tylko niektó-
re spośród sfotografowanych ga-
tunków. Nie brak tu też maleńkich 
skakunów, do których autor zdjęć 
ma szczególną słabość.

 „Niewidoczny świat 
w fotografii Marcina Soi”

Śpiewać, grać, malować, a  może kręcić batonem? Ru-
szył nabór na zajęcia artystyczne organizowane w nowym 
sezonie w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Wciąż można się 
zapisywać.

TDK rozpoczyna nowy 
sezon artystyczny

Tarnobrzeski Dom Kultury rozpoczyna nowy sezon zajęć arty-
stycznych. Ciekawe propozycje mogą w TDK-u znaleźć zarówno 
dorośli, jak i młodzież oraz dzieci. 

– Już nie możemy się doczekać spotkania z naszymi podopiecz-
nymi. W ofercie mamy oczywiście zajęcia, które od lat cieszą się 
dużym zainteresowaniem – wokalne, teatralne czy plastyczne. 
Mamy także naukę gry na instrumentach oraz zajęcia mażoretkowe 
i nowe warsztaty ogólnorozwojowe dla najmłodszych dzieci, a tak-
że kreatywne warsztaty plastyczne – mówi Renata Domka z TDK-
-u. – Mamy nadzieję, że w tym sezonie już nic nam nie przeszkodzi 
i będziemy mogli kontynuować naszą twórczą pracę przez cały rok.

Wyjątkowo bogata jest oferta zajęć plastycznych. Są one prze-
znaczone dla starszych i młodszych dzieci, a także dla młodzieży 
i  dorosłych. Cykl zajęć kończy się wystawą w  Galerii TDK i  uro-
czystym wernisażem. Młodzi artyści, oprócz zajęć, mogą także 
uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach z artystami i konkursach. 
Zajęcia prowadzą: Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska i Marta Lipowska. 

Nowa propozycja dla dzieci od 10 lat i młodzieży to kreatywne 
warsztaty plastyczne, które według autorskiego programu po-
prowadzi nowa instruktorka, dr Magdalena Stokłosa. W planie jest 
praca malarska, ale także rzeźba, grafika, arteterapia, tworzenie 
przestrzennych instalacji i  rękodzieło. Tematyka zajęć zostanie 
dostosowana do umiejętności i oczekiwań uczestników. 

Swoje cotygodniowe spotkania rozpoczynają też mażoretki. Grupę 
prowadzi Małgorzata Gronek, instruktorka słynnych i wielokrotnie na-
gradzanych na zawodach w całym kraju Mażoretek Diament z Chmie-
lowa. Uczęszczanie na zajęcia TDK-u daje zatem możliwość pracy pod 
okiem doświadczonej nauczycielki, ale także współpracy z utalentowa-
nymi, najlepszymi w Polsce zawodniczkami. Zajęcia są przeznaczone 
zarówno dla dziewczynek kontynuujących treningi, jak i dla nowych 
tancerek, i to już od 4 lat. Są to zajęcia o charakterze marszowo-tanecz-
nym, z elementami akrobatyki i gimnastyki, rolsy (kręcenie, żonglerka) 
pałeczką – batonem, a także nowość w tym roku – z pomponami. 

Po raz pierwszy ruszają interdyscyplinarne warsztaty artystycz-
ne dla dzieci w wieku 4-6 lat. W programie są zabawy plastyczne 
i  logopedyczne, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie instru-
mentów muzycznych, rytmika, arteterapia. Zajęcia będą prowadzić 
różni instruktorzy, uczestników odwiedzą ciekawi goście. Koordy-
natorką projektu jest Katarzyna Dereń.

Niezmiennie bardzo popularne są zajęcia teatralne. W TDK ist-
nieje kilka grup miłośników sztuki scenicznej: Teatrzyk Magik dla 
dzieci, Młodzieżowy Teatr Amatorski, dwie grupy Teatru Czwartek 
i Teatr Bez Metryki dla seniorów. Wszystkie te zespoły pracują nad 
spektaklami, już zaplanowane są także premiery i wyjazdy z przed-
stawieniami, które przygotowano w ostatnim czasie, m.in. „Psycho-
terapolityka”. Instruktorami są Agnieszka Mroczka i Sylwester Łysiak.

Wśród propozycji muzycznych, jak co roku są zajęcia wokalne. Chó-
rek Łapu Capu i Studio Piosenki, które prowadzi Anna Pintal. Młodzi 
wokaliści szlifują swoje talenty, przygotowują się do konkursów wokal-
nych i prezentują dokonania na scenie. W zeszłym roku artystycznym, 
mimo pandemii, udało się zrealizować bardzo ciepło przyjęty przez 
publiczność muzyczny spektakl z  piosenkami Agnieszki Osieckiej. 
Także teraz planowane jest podsumowanie sezonu w formie koncertu. 
Jaki będzie jego główny temat – to na razie tajemnica. 

W TDK odbywają się również zajęcia indywidualne. To nauka gry na 
instrumentach. Gitarowe prowadzi Marian Zych, a naukę gry na sakso-
fonie i flecie poprzecznym – Katarzyna Dereń. Uczniowie i instruktorzy 
także spotkają się na scenie, by podsumować swoją pracę. Ponadto 
zyskują możliwość występowania razem z Miejską Orkiestrą Dętą. 

– Saksofon i  flet to wymagające instrumenty, ale bardzo efek-
towne i dające wiele możliwości dla muzyka w przyszłości – mówi 
instruktorka Katarzyna Dereń. – Saksofon świetnie brzmi zarówno 
w stylistyce orkiestrowej, jak też popowej, a przede wszystkim jazzo-
wej czy bluesowej. Ponadto nauka gry pozwala dzieciom poprawić 
koncentrację i pamięć oraz zdolności manualne, pomaga w nauce 
w szkole. A do tego to świetna zabawa, dająca wiele satysfakcji. 

Także orkiestra zachęca muzyków do wspólnego grania. Zespół 
ma bogatą tradycję, a gra w jego szeregach to prestiż i możliwość 
występowania przez publicznością podczas oficjalnych uroczysto-
ści miejskich czy koncertowania w plenerze. Repertuar wciąż się 
poszerza o nowe utwory, oprócz klasycznych, także rozrywkowe 
i filmowe. Dyrygentem Miejskiej Orkiestry Dętej jest Janusz Chabel. 
Próby odbywają się w poniedziałki w hali MOSiR.

Na wszystkie zajęcia można się zapisywać w dowolnym momen-
cie, wystarczy skontaktować się z  bezpośrednio z  instruktorem 
lub zadzwonić do działu Ruchu Amatorskiego pod nr 15 822 74 
97. Możliwy jest też kontakt poprzez media społecznościowe (Fa-
cebook Tarnobrzeskiego Domu Kultury). Opisy poszczególnych 
zajęć można zaś znaleźć na stronie internetowej TDK-u: www.tdk.
tarnobrzeg.pl. Tam też można znaleźć dokumenty rekrutacyjne.

Wszystkie zajęcia będą się odbywać w zaostrzonym reżimie 
sanitarnym. Instruktorzy proszą uczestników i rodziców, by nie 
zapominali o maseczkach i dezynfekcji.

Marcin Soja mieszka w Tarnobrzegu, od lat pasjonuje się fotografią 
przyrodniczą. Z upływem czasu swoją uwagę i obiektyw coraz czę-
ściej kieruje w stronę makrofotografii, która jak sam przyznaje, daje 
mu więcej satysfakcji, niż spektakularne zdjęcia dużych zwierząt. 


