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Miasto ma pełnomocnika 
ds. uchodźców

Irina Brusilcewa, była zastępczyni mera Czernihowa, obec-
nie naczelniczka Wydziału Spraw Obywatelskich tamtejszego 
magistratu, na prośbę prezydenta Tarnobrzega Dariusza Boż-
ka podjęła się roli pełnomocnika do spraw uchodźców. 

– Pani Irina, która od kilku dni wraz z rodziną mieszka w Tarnobrzegu, 
gdzie znalazła schronienie przed wojną, wesprze nasz urząd miasta 
w kontaktach z ukraińskimi uchodźcami. W sytuacji, gdy rozpoczęło 
się nadawanie numerów PESEL, gdy rusza pomoc socjalna, obywatele 
Ukrainy mają wiele pytań w  związku z  dopełnieniem niezbędnych 
formalności. Tak samo wielu z nich potrzebuje pomocy w innych sprawach, czy to dotyczących 
przyjęcia dzieci do szkół, czy związanych z poszukiwaniem pracy, podjęciem zatrudnienia. Uchodź-
cy, którzy mieszkają w Tarnobrzegu mogą liczyć na profesjonalną i co równie ważne, w języku ukra-
ińskim,  pomoc pani pełnomocnik przy załatwianiu tych spraw – mówi prezydent Dariusz Bożek.

Pełnomocnik ds. uchodźców w tarnobrzeskim magistracie pełni dyżury od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 9-13 w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, pokój 21, 
II piętro, telefon 15 81 81 209.

W  jednym miejscu dostępne są 
niezbędne informacje dla obywa-
teli Ukrainy, a także dla tarnobrze-
żan, którzy zapewnili schronienie 
uchodźcom wojennym. W  Tarno-
brzegu działa specjalny punkt in-
formacyjny.

Punkt uruchomiono w  Komendzie 
Straży Miejskiej w  Tarnobrzegu przy 
ul. Mickiewicza 7a. Obywatele Ukrainy, 
a  także mieszkańcy Tarnobrzega, któ-
rzy udzielili schronienia uchodźcom 
z Ukrainy, mogą tu uzyskać informacje 
o  wszystkich formach pomocy ofero-
wanej na terenie naszego miasta, otrzymać 
kontakt do osób koordynujących poszczegól-
nymi działaniami pomocowymi dla uchodźców. 
Informacje można uzyskać osobiście w Straży 
Miejskiej lub telefonicznie pod bezpłatnym nu-
merem telefonu 986 w godzinach 7-21.30. Punkt 
czynny jest siedem dni w tygodniu.

Uwaga mieszkańcy Tarnobrzega! W  związ-
ku z  pomocą udzielaną indywidualnie przez 
osoby prywatne prosimy o pilne przekazywa-
nie do Punktu następujących informacji: adres, 
gdzie udzielane jest schronienie dla ukraińskich 
uchodźców, liczba osób i  wiek. Informacje te 
pozwolą na podejmowanie stosownych działań 
pomocowych przez tarnobrzeski samorząd.

Punkt informacyjny 
dla obywateli Ukrainy

Гість у дiм це Бог у дiм – говорить 
старовинне польське прислів’я.  
І це насправді польська гостинність, 
відкритість до інших людей. 
Особливо, коли останні зазнають 
немислимої шкоди і страждань. 
Тож ласкаво просимо до нас, дорогі 
сусіди, друзі.  Я хотів би привітати 
вас всiх хто приїжджає до нас у цей 
важкий для вас час.Я вірю, що ця 
жорстока війна скоро закінчиться.

Хочу запевнити вас, поки є така 
потреба, доки ви хочете бути  
з нами, у вас тут є допомога, заміна 
дому, а передусім наша доброта. 
Наскільки ми могли (бо коли ми всі 
були здивовані цією ситуацією, ми 
повинні були діяти дуже швидко), 
ми готувалися до вашого прибуття. 
У вас є дах над головою, наші діти  
з нетерпінням чекають нових друзів 
у садочках та школах, ви можете 
влаштуватися на роботу. Попереду 
вас чекають деякі формальності, 
але ми також допоможемо вам 
їх подолати. Можливо, ще не все 
працює належним чином, але ми 
намагаємося, щоб вам було добре 
з нами.

Tarnobrzeżanie, od ponad miesiąca 
żyjemy w rzeczywistości toczącej się tuż 
obok wojny. W rzeczywistości, gdzie na 
porządku dziennym są strach i  niedo-
wierzanie, gdzie współczucie dla ofiar 
miesza się z  wściekłością na agresora. 
W  rzeczywistości, która wystawiła nas 
na wielką próbę. Próbę miłości bliźniego, 
próbę człowieczeństwa. Początki łatwe 
nie były. Co innego strategie „na wy-
padek gdyby”, co innego podejmować 
rzeczywiste działania, do tego gdy czas 
nagli. Ale dzięki wspólnemu wysiłkowi, 
zarówno samorządu, jaki i  Waszemu, 
drodzy mieszkańcy Tarnobrzega, zrobi-
liśmy już bardzo wiele. Schronienie u nas 
znalazło blisko 600 uchodźców wojen-
nych. Teraz powoli organizujemy życie 
w naszym mieście, by wszystkim żyło się 
tu wygodnie, i nam, i naszym gościom. 
Dziękuję wszystkim, którzy tak pięknie 
potrafili odpowiedzieć na potrzeby tych 
ludzi, którzy często dosłownie w jednej 
chwili musieli porzucić wszystko, miesz-
kania, domy, najdroższe sercu pamiątki, 
mężów, synów i  ojców i  ruszyć w  nie-
znane, byle ratować dzieci. Dziękuję za 
każdy najmniejszy nawet gest w  kie-
runku naszych przyjaciół z  Ukrainy, za 
każde wypowiedziane do nich słowo 
otuchy, za to, że dajecie im poczucie 
bezpieczeństwa, namiastkę domu. Ro-
bicie wielkie rzeczy! Smuci jednak to, 
że są jeszcze tacy, do których wciąż nie 
dotarło, co znaczy wojna. Którzy uważa-
ją, że dajemy ukraińskim uciekinierom za 
dużo przywilejów, dajemy dom, pracę, 
dla dzieci miejsce w  szkołach i  przed-
szkolach, bezpłatne przejazdy komu-
nikacją miejską. Zapewniam Państwa, 
nikomu błękitu nieba nad głowami nie 
zabraknie. Oferty pracy, z których mogą 
korzystać uchodźcy, to oferty, które od 
miesięcy widnieją na tablicach PUP. Na-
sze placówki oświatowe pomieszczą 
wszystkie dzieci. Klasy nie są przepeł-
nione, wierzcie mi, a  dzieci zarówno 
ukraińskie, jaki i tarnobrzeskie, są bardzo 
otwarte na nowych przyjaciół. W  ob-
liczu wyzwań, przed jakimi zostaliśmy 
postawieni, życzę każdemu z nas takiej 
właśnie dziecięcej, szczerej otwartości 
na drugiego człowieka.  

DRODZY TARNOBRZEŻANIE, 
DRODZY UKRAIŃSCY PRZYJACIELE! 

Przed nami wyjątkowe, bo obchodzone wspólnie, chociaż 
tydzień po tygodniu, Święta Zmartwychwstania Pańskiego. 

Święta niosące przesłanie nadziei i triumfu życia nad śmiercią, 
dobra nad złem. Życzę nam Wszystkim, niech w naszych 

państwach, niech na całym świecie zatriumfuje dobro i pokój. 
By już nigdy nikt nie musiał uciekać przed bombami, porzucać 

swoich domów, przeżywać tragedii rozłąki z bliskimi. 
By wszystkie dzieci, niezależnie od narodowości, mogły 

szczęśliwie dorastać, śmiać się i biegać pod błękitnym niebem, 
a nie ukrywać w ciemności piwnic, zasypiać kołysane do 

snu pomrukiem samolotów. By to braterstwo, które w tym 
tragicznym czasie wzajemnie sobie okazujemy, nigdy nie zgasło. 
Moi drodzy, mimo wszystko i wbrew wszystkiemu, Radosnych 

Świąt Wielkiej Nocy! Spędźmy je najpiękniej jak potrafimy.

ШАНОВНІ ТАРНОБЖЕЖЧАНИ, 
ДОРОГІ УКРАЇНСЬКІ ДРУЗІ!

Попереду у нас велике свято Великодня! 
Свято, що несе переогу життя над смертю, добра 

над злом. Бажаю всім нам, нехай у наших країнах 
торжествує добро і мир. 

Щоб нікому не довелося знову тікати від бомб, 
залишати свої домівки чи переживати трагедію 

розлуки з близькими людьми. Щоб усі діти, незалежно 
від національності, росли щасливо, сміялися і бігали 
під блакитним небом, а не ховалися в темних льохах, 

засинали спокiйно не чувши грохоту вiд бомб i 
лiтакiв. Те братство, яке ми показуємо один одному 
в цей трагічний час, ніколи не згасне. Дорогі друзі, 

незважаючи ні на з Великоднем! Давайте проведемо 
його як найкраще.
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Każdy chcący wesprzeć społeczność Ukrainy może ko-
rzystać z wiarygodnego konta, z którego całość środków 
przeznaczona zostanie na ten właśnie cel.

Nr specjalnego rachunku bankowego „Tarnobrzeg Ukra-
inie”: 

13 1020 4913 0000 9202 0194 1095. 
Dla transakcji zagranicznych: 
PL 13 1020 4913 0000 9202 0194 1095

– Rachunek otwarto z myślą o niesieniu mądrej pomocy 
społeczności Ukrainy. Potrzeby są nie tylko olbrzymie, ale też 
zmieniają się z  dnia na dzień. Musimy także zdawać sobie 
sprawę z tego, że pomoc musi być długofalowa, nie może się 
skończyć na zbiórkach odzieży w pierwszych dniach działań 
wojennych. Zdecydowaliśmy, że najrozsądniej będzie zebrać 
fundusze, które rzeczywiście posłużą zaspokojeniu najważ-
niejszych potrzeb społeczności ukraińskiej – mówi prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek. Z uwagi na to, że nie będziemy 

w  stanie wesprzeć 
wszystkich potrzebu-
jących, zdecydowano, 
że pomocą obejmie-
my przede wszystkim 
miasto partnerskie 
Tarnobrzega, Czerni-
hów, a  także uczącą 
się w  tarnobrzeskich 
szkołach młodzież 
z Ukrainy.

W Przemyślu i Medyce cenna jest każda para rąk do pracy. Z Tarnobrzega systema-
tycznie wyjeżdżają grupy wolontariuszy, harcerzy, urzędników, osób prywatnych, by 
pomóc w tej niełatwej służbie. 

Nawiązana nieco przypadkowo 
współpraca ze szwajcarskim miastecz-
kiem Fribourg i tamtejszą firmą Grisoni 
zaowocowała już dwoma transporta-
mi darów, w planach kolejna duża do-
stawa pomocy dla Ukrainy.

POMAGAMY 

Nie tylko Centrum Wolontariatu, ale i MOSiR za-
mienił się w wielki magazyn darów. Widać znako-
mitą pracę pracowników tej jednostki! To taki sklep, 
w którym walutą jest uśmiech. 

Tarnobrzeskie Centrum Wolontariatu - wielki szacunek dla Waszej pracy! 
Od pierwszego dnia wojny wolontariusze dają z siebie wszystko.

Заява про виплату одноразової 
грошової допомоги
У муніципальному центрі допомоги 

сім’ям у Тарнобжезі громадяни України, 
які приїхали до Польщі, щоб сховатися 
від війни, тепер можуть подати заявку на 
одноразову виплату 300 злотих на одну 
особу. Бланк заявки доступний у холі 
будівлі МОПР, вул. Коперник 3.

Заявки приймаються в к. 108, перший 
поверх, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 
15:00. Заявки можуть подавати особи, які 
вже мають номер PESEL.

Шаблон заявки також доступний на сайті 
Центру: www.moprtarnobrzeg.naszapla-
cowka.pl

Поради українською мовою
Представник у справах біженців у мерії 

Тарнобжега чергує з понеділка по п’ятницю 
з 9.00 до 13.00 у будівлі за адресою вул. 
Міцкевича 7, перший поверх, кімната 7, 
телефон 15 8181 453

Ринок праці для громадян України
Департамент ринку праці при 

Міністерстві сім’ї та соціальної політики, 
маючи на увазі біженців з України, запустив 
нову вкладку у службі зайнятості під 
назвою Ринок праці – допомога для 
України: www.psz.praca.gov.pl/pomocdlau-
krainy

Вкладка містить три інформаційні блоки: 
ринок праці в Польщі, допомога в інших 
сферах та ринок праці в Європейському 
Союзі.  Вк ладка буде постійно 
оновлюватися і доступна в українській 
версії.

Безкоштовний громадський
транспорт
Усі громадяни України, які перетнули 

кордон після 24 лютого, можуть 
безкоштовно користуватися громадським 
транспортом у Тарнобжезі. Важливо, щоб 
у них був паспорт або інший документ, що 
підтверджує статус біженця. Безкоштовний 
проїзд діє на всіх лініях громадського 
транспорту. Постанова діє до 30 квітня 
2022 року.

500+ для дітей
Заклад соціального страхування (ZUS) 

надає і виплачує допомогу на дитину за 
програмою Сім’я 500+ (так звана 500+) 
громадянам України, які легально прибули 
з України до Польщі після 23 лютого 
2022 року у зв’язку з бойовими діями. 
Спеціальну заявку на 500+ українською 
мовою можна подати в електронному 
вигляді через Платформу електронних 
послуг (PUE) ZUS. Більше інформації на: 
www.zus.pl

Na nasz pilny apel o pomoc 
dla zaprzyjaźnionego z Tarno-
brzegiem Czernihowa odzew 
był natychmiastowy. Zebrane 
materiały opatrunkowe, żyw-
ność, śpiwory już są na miejscu, 
tam, gdzie najbardziej potrzebne.

Wspólnymi siłami – wielkie podziękowania dla TTBS 
i mieszkańców miasta, wolontariuszy – budynek po 
gimnazjum nr 3 gotowy, zgodnie z wytycznymi wo-
jewody, na przyjęcie dużych grup uchodźców.
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TEATRALNE 
święto w TDK

Trwają Dni Teatru w  Tarnobrzeskim 
Domu Kultury. W  programie spektakle 
dziecięce, młodzieżowe i dla dorosłych, 
a także słuchowiska, rozmowy i konkurs 
recytatorski. Będzie też premiera teatru 
Magik. 

– W  poprzednim roku Dni Teatru odbyły 
się w formule online z powodu pandemii, ale 
teraz już można zasiąść na widowni i spotkać 
się z teatrem na żywo – mówi Renata Domka 
z TDK-u. – Skorzystamy jednak z doświadczeń 
z ubiegłych edycji. Program jest bardzo zróż-
nicowany, będzie też zupełnie nowa forma, 
a mianowicie wspólne słuchanie słuchowisk 
Teatru Polskiego Radia, który ponownie objął 
nasze wydarzeniem swoim patronatem. 

Dzięki tej współpracy można było wysłuchać 
dwóch słuchowisk nawiązujących tematycznie 
do Roku Romantyzmu i jednej z literackich pa-
tronek roku 2022. 23 marca było to słuchowisko 
„Maria Konopnicka. Autobiografia” w reżyserii 
Janusza Kukuły na podstawie wierszy i listów 
poetki. W rolach głównych wystąpiły Grażyna 
Barszczewska, Anna Cieślak i  Marta Żmudę-
-Trzebiatowska. Z  kolei 28 marca odbyło się 
poetyckie słuchowisko „Na świecie jeszcze, 
lecz już nie dla świata” w  reżyserii i  według 
autorskiej adaptacji Jerzego Machowskiego. 
Jest to opowieść na podstawie tekstów Ada-
ma Mickiewicza, m.in. „Upiór”, Lilije”, a  także 
fragmentów II i III części „Dziadów”. W słucho-
wisku wystąpili m.in. Artur Barciś, czy Krzysztof 
Gosztyła. Słuchowiska miały niezwykłą oprawę, 
towarzyszyły im prezentacje oraz mini wysta-
wa okładek książek Konopnickiej.

Organizatorzy zadbali także o ciekawe pro-
pozycje dla miłośników tradycyjnego teatru. 
24 marca wystąpił Teatr Okna z MDK w Sta-
lowej Woli ze spektaklem pt. „Bajki dla…” 
Była to ciekawa próba przełożenia na scenę 
„nieteatralnych” tekstów mistrza języka pol-
skiego – Omara Sangare w  formie miniatur 
scenicznych. Młodzi aktorzy zaprosili widzów 
do świata wykreowanego przez wyobraźnię, 
lęki i dziwny czas pandemii… 

26 marca był dniem Stanisława Jachowicza 
i prezentacji minispektakli teatralnych przygo-
towanych przesz Publiczną Katolicką Szkołę 
Podstawową w  Tarnobrzegu z  okazji zeszło-
rocznego festiwalu Baśniowy Świat. Wystąpi-
ły dwie grupy teatralne: Cud-Miód i Promyki. 
Także tego dnia można było posłuchać historii 
„O Stasiu Jachowiczu, co został bajkopisarzem” 
wg scenariusza Iwony Rusek w reżyserii Anny 
Skuratowicz. Było to słuchowisko, które po-
wstało podczas festiwalu Jachowicza z udzia-
łem tarnobrzeskich aktorów. Z kolei 30 marca 
odbyła się rozmowa o teatrze radiowym, o li-
teraturze, inspiracjach i  wyobraźni z  autorką 
dramatów radiowych, literaturoznawczynią 
i pisarką dr hab. Iwoną Rusek.

31 marca do Tarnobrzega przyjedzie Teatr 
Rozmaitości z Mielca, który zaprezentuje swój 
najnowszy spektakl pt. „Teatr Variete” w  re-
żyserii Jadwigi Klaus. Podczas Dni Teatru za-
prezentują się także ta”Magik” działającej przy 
TDK pod tytułem „Mały książę” wg A. de Saint-
-Exupery’ego. Adaptacja i reżyseria Agnieszka 
Mroczka – instruktorka teatralna TDK. 

– Pracujemy nad tym spektaklem z  mło-
dzieżą od kilku miesięcy – mówi Agnieszka 
Mroczka. – Będzie to nasza interpretacja tej 
słynnej historii o miłości, przyjaźni i dorasta-
niu. Zapraszamy wszystkich widzów do na-
szego świata wyobraźni. 

Premierowy pokaz odbędzie się 
2 kwietnia o godz. 16. 

Tradycyjnie podczas Dni Teatru odbywa się 
także Konkurs Recytatorski „Dziecięce Inter-
pretacje”, który w tym roku organizowany jest 
już po raz 20. 4 i 5 kwietnia odbędą się elimi-
nacje miejskie i powiatowe, a finał zaplanowa-
no na 23 kwietnia. Na wszystkie wydarzenia 
wstęp jest wolny. Szczegóły można znaleźć na 
stronie Tarnobrzeskiego Domu Kultury: www.
tdk.tarnobrzeg.pl.

Fot. Radek Delimata

Działa już interaktywne przejście 
dla pieszych na ulicy Warszawskiej 
na osiedlu Wielowieś. To pierw-
szy tego typu innowacyjny system 
oświetlenia na Podkarpaciu.

Przejście typu  Smartpole Crossing „wi-
dzi” zbliżającego się pieszego, a gdy jest 
on w jego zasięgu – zwiększa natężenie 
oświetlenia z lamp ulicznych i uruchamia 
pulsacyjne światła ostrzegawcze. Przejście 
„komunikuje się” też z pieszymi, emitując 
głośny komunikat głosowy. Pilotażowy 
projekt został zrealizowany przez RDM na 
zlecenie prezydenta miasta Tarnobrzega, 
Dariusza Bożka.

Miniony miesiąc na obiektach Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji upły-
nął pod znakiem ostatnich zimowych 
rozgrywek oraz przygotowań do wio-
sennej aktywności. 

Na zakończenie sezonu zimowego w nie-
dzielę, 27 lutego, o godzinie 11 wystartował X 
Bieg Zimowy wokół Jeziora Tarnobrzeskiego 
organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji oraz Klub Biegacza „Witar”. Na star-
cie biegu głównego stawiło się blisko 140 
zawodniczek i zawodników m.in. z Tarno-
brzega, Stalowej Woli, Sandomierza, Dębicy.

Tegorocznej, jubileuszowej edycji biegu, 
towarzyszyła charytatywna akcja pod tytu-
łem „Yeti Run – Zimowy Bieg w Szortach dla 
Dwuletniej Glorii”. Uczestnicy biegu chary-
tatywnego ubrani wyłącznie w szorty, buty 
oraz czapki i rękawiczki dołączyli do biegu 
głównego, natomiast osoby, które nie czuły 
się na siłach, by pobiec, ruszyły na spacer 
wokół Jeziora. W sumie w wydarzeniu wzięło 
udział ponad 200 osób. Wszyscy uczestnicy 
X Biegu Zimowego otrzymali medale, a pięć 
najlepszych zawodniczek i pięciu najlepszych 
zawodników – pamiątkowe statuetki oraz 
nagrody rzeczowe.

Początek marca to czas przygotowań obiek-
tów sportowych do wiosennych treningów  

i rozgrywek ligowych. Na Stadionie Miejskim 
im. Edwarda Mikusińskiego przeprowadzono 
prace renowacyjne na płycie boiska, posprzą-
tane i przygotowane na przyjęcie kibiców 
zostały trybuny oraz pomieszczenia stadio-
nowe. 

Na „Euroboisku” zamontowano nowe 
siatki na piłkochwytach. Dodatkowo obiekt 
został wyposażony w system monitoringu, 
który ma na celu podniesienie bezpieczeń-
stwa. Prace porządkowe dotyczyły również 
kompleksu boisk sportowych „Zwierzyniec”. 
Objęły one działania związane z pielęgnacją 
murawy, pojawiły się również 4 nowe prze- również 4 nowe prze- 4 nowe prze-
nośne bramki piłkarskie. Na głównym boisku 
kompleksu zamontowano nowe wiaty dla za-
wodników rezerwowych. Prace porządkowe 

przeprowadzono także na terenie Kompleksu 
Kortów Tenisowych im. Józefa Salika, których 
otwarcie planowane jest na 1 kwietnia. 

19 marca na pływalni krytej odbył się 
Memoriał Jerzego Szczerbatego – Puchar 
Ziemi Podkarpackiej, organizowany przez 
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki 
oraz Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Tar-
nobrzeg. Zawody stały na bardzo wysokim 
poziomie sportowym i ściągnęły do Tarno-
brzega blisko 300 zawodniczek i zawodników  
z całego województwa podkarpackiego. 

Więcej informacji na tematach zbliżają-
cych się wydarzeń sportowych oraz imprez 
współorganizowanych przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji można znaleźć na www.
mosir.tarnobrzeg.pl.

Centrum Seniora 
już otwarte!

Tarnobrzescy Seniorzy mają wreszcie prawdziwy powód 
do dumy i zadowolenia. Po latach planów i przygotowań po-
wołano do życia Tarnobrzeskie Centrum Seniora. Mieści się 
ono przy placu Bartosza Głowackiego 34 i zaprasza w swe 
progi wszystkich, nie tylko tych zrzeszonych w klubach czy 
stowarzyszeniach. 

Oficjalne otwarcie centrum odbyło się 8 marca. Obecna na tej 
uroczystości wicemarszałek Podkarpacia Ewa Draus podkreśliła, jak 
bardzo potrzebne jest miastu takie miejsce – miejsce, które znacz-
nie ułatwi starszym ludziom przyjemne i aktywne wypełnianie ich 
wolnego czasu. W planie działania Centrum Seniora przewidziane są 
różnorodne warsztaty, prelekcje, wycieczki i inne formy pozazawo-
dowej aktywności seniorów.

Stworzenie tej placówki nie byłoby możliwe gdyby nie dobra wola 
wielu ludzi, dla których oczekiwania i potrzeby tarnobrzeskich seniorów 
nie są obojętne. Uczestnicząca w uroczystości otwarcia przewodnicząca 
Tarnobrzeskiej Rady Seniorów Józefa Biernacka podziękowała wszystkim, 
dzięki którym uroczystość ta mogła dojść do skutku: – Niewątpliwie na 
największe słowa uznania i podziękowania zasługuje prezydent Tarno-
brzega Dariusz Bożek za utworzenie jednostki organizacyjnej o nazwie 
Tarnobrzeskie Centrum Seniora, przyznanie środków na działalność i 
remont siedziby, a tym samym za realizację marzenia seniorów, jakim 
był dla nich własny klub. Nie byłoby klubu, gdyby nie wyremontowano 
jego pomieszczeń. Za to należą się słowa wdzięczności dla załogi TTBS 
z jego prezesem, Łukaszem Mendrykowskim, na czele. 

Godna podkreślenia jest także postawa wielu sponsorów, którzy 
mimo kłopotów we własnych firmach znacząco wspomagali powsta-

jące centrum. W gronie tym znaleźli się: Kopalnia Siarki „Machów” 
S.A. w likwidacji, Firma Budowlana SKOBUD sp. z o.o., FENIX Metal 
sp. z o.o., TARKON sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec”, 
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Firma Usługowo-Handlowa 
„Dźwigmar 2”.

Sponsorami Centrum byli również sami seniorzy, którzy wspólnie 
z Tarnobrzeskim UTW na ubiegłorocznym Jarmarku Dominikańskim 
zorganizowali stoisko, gdzie sprzedawane było podarowane specjal-
nie na ten cel rękodzieło. Wpływy ze sprzedaży przeznaczono na 
potrzeby Centrum Seniora. Również przy okazji wydawania Ogólno-
polskich Kart Seniora seniorzy wpłacali drobne datki z przeznacze-
niem na wyposażenie centrum. – Wszystkim darczyńcom serdecznie 
dziękuję – powiedziała Józefa Biernacka. 

Wraz z nadejściem ciepłych wiosennych dni – razem z przyrodą 
budzi się więc do życia Tarnobrzeskie Centrum Seniora. Jesteśmy 
pewni, że niebawem okaże się, jak bardzo to miejsce było potrzebne 
miastu oraz jego mieszkańcom i jak wzbogaci wachlarz atrakcji orga-
nizowanych dla wszystkich tarnobrzeżan „w sile wieku”.

Czas na wiosenne porządki

Innowacyjne przejście 
na Warszawskiej
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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

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

Z inspiracji literaturą
Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinanso-

wanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego na realizacje projektu „Literatura na pięciolinii”.

Złożony w ubiegłym roku wniosek zyskał wysoką ocenę 
merytoryczną i 100 proc. ministerialnego dofinansowania 
wnioskowanej kwoty, tj. 8600 zł. Całkowity koszt realizacji 
projektu wynosi 10 800 zł. Zadanie zakłada cykl działań ma-
jących na celu szeroko pojętą promocję czytelnictwa, skie-
rowaną do wszystkich grup wiekowych. Do realizacji zadania 
włączone zostały także osoby z dysfunkcją wzroku, zrzeszone 
w tarnobrzeskim kole Polskiego Związku Niewidomych. 

Bogaty i urozmaicony program wydarzeń przewidzianych 
w projekcie, obejmujący m.in. spotkania czytelnicze poświę-
cone muzycznym interpretacjom wybitnej literatury, mini-
recital poezji śpiewanej, warsztaty literacko-muzyczne, spo-
tkania autorskie, dziecięcy korowód i wspólne śpiewanie, ma 
zaintrygować, pobudzić zainteresowanie literaturą, ukazać jej 
wpływ na emocjonalny rozwój człowieka, jak również przy-
bliżyć muzyczną formę przekazu tekstu literackiego. Dwa 
elementy zadania powiązane zostały z obchodami Roku 
Marii Konopnickiej. Realizacja projektu potrwa do 12 maja 
b.r. Szczegółowy program już niebawem dostępny będzie 
na stronie internetowej i facebookowym profilu biblioteki. 

Spójrz w niebo... 
W Galerii „Okno” od 4 kwietnia do 2 maja prezen-

towana będzie wystawa zdjęć Grzegorza Kilijań-
skiego, fotografa, przyrodnika i pasjonata nieba. 

„Na nieboskłonie” to kilkadziesiąt fotografii, na których 
autor uchwycił niecodzienne zjawiska astronomiczne. 
Zatrzymane w kadrze obrazy, związane z deszczem me-
teorytów czy zaćmieniem słońca, wzbudzają emocje, za-
chwycają, a czasem wręcz niepokoją. Halo księżycowe 
wypatrzone nad Wisłą w Tarnobrzegu, 20 piorunów nad 
Jeziorem Tarnobrzeskim, całkowite zaćmienie księżyca, 
plejady – gwiazdozbiór zwany też Siedmioma Siostrami 
czy Bolid z Roju Perseidów, to nie tylko fotografie ukazujące 
piękno tych zjawisk, ale również zachęta do ich obserwacji. 
Co też warto zrobić 14 kwietnia w Dzień Patrzenia w Niebo.

Za nami XVIII edycja samorządowego Konkursu Nastolatków. Poznajcie „Ośmiu Wspaniałych” Tarnobrzega: Julia 
Biało, Martyna Gregorczyk, Zuzanna Ozga, Roksana Zimoląg, Jan Sroczyński, Kacper Janczy, Julia Komada, Amelia 
Wójcik. Kapituła konkursowa wyłoniła tegorocznych laureatów konkursu, którego celem jest promowanie pozy-
tywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu.

Wygraj z nami sukces
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w 27. edy-

cji Konkursu Piosenki „Wygraj sukces”. Organizatorami 
konkursu są Tarnobrzeski Dom Kultury i  Studio Pro-
-Media.

Konkurs przebiegać będzie w  trzech etapach. Kwa-
lifikacje wstępne odbędą się online. Wokalista przygo-
towuje jedną piosenkę w  języku polskim – z  pyty „Wy-
graj sukces”. Można wybrać utwór z  bieżącej edycji bądź 
z  minionych 26 edycji, do wyboru jest 270 piosenek. 
Wokaliści zgłaszają  udział w konkursie wypełniając formularz 
dostępny na stronie www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl

  Do zgłoszenia niezbędny jest kod identyfikacyj-
ny z  płyty 27. edycji Konkursu Piosenki „Wygraj suk-
ces” i  link do nagranego filmu z  piosenką. Czeka-
my na Wasze filmy z  piosenką do 27 kwietnia 2022 r. 
Kwalifikacje regionalne  odbędą się na żywo  w  czerwcu, 
w  ośrodkach kultury. Finał  zaplanowano na 30 września –  
1 października 2022 r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Tarnobrzescy wspaniali– Włączacie się w działania, które mają 
na celu pomoc innym. A służycie nie tyl-
ko tarnobrzeżanom, bo nie tylko w Tar-
nobrzegu wasze działania mają miejsce. 
Żyjemy teraz w czasach, gdy tej pomocy 
nigdy za dużo.  Ale wy nieśliście ją także 
i wcześniej, gdy inni zdawali się nie do-
strzegać potrzebujących obok. Dziękuję 
w imieniu każdej osoby, której podaliście 
rękę – do laureatów tegorocznej edycji 
konkursu, ale też do wszystkich jego 
uczestników, mówił prezydent Tarno-
brzega Dariusz Bożek gratulując młodym 
odwagi i  zaangażowania w pomoc po-
trzebującym.

Jak podkreślił zasiadający w kapitule kon-
kursowej opiekun duszpasterstwa młodzie-
ży i grupy charytatywnej działających przy 
klasztorze dominikanów w  Tarnobrzegu 
ojciec Wojciech Krok OP, młodzież zgło-
szona do konkursu, nie tylko jego laureaci, 
jest wyjątkowa pod każdym względem, 
zarówno  z racji swojej osobowości, zain-

teresowań, pasji oraz wrażliwości serca na 
inne osoby. – O wyborze grona ośmiu zde-
cydowały wręcz minimalne niuanse – wyznał 
duchowny. O tym, że wszyscy ubiegający się 
o tytuł „Wspaniałego” są wartościowi mówiła 
wiceprzewodnicząca kapituły konkursowej 
zastępca przewodniczącego rady Miasta 
Tarnobrzega, Bożena Kapuściak. – Wszyscy 
jesteście wzorem dla swoich rówieśników. 
Jesteście wielcy. Każdemu z was gratuluję – 
mówiła do młodzieży.

Decyzją kapituły, spośród tegorocznych 
laureatów, to Kacper Janczy, uczeń I Spo-
łecznego Liceum Ogólnokształcącego 
imienia Jana Hetman Tarnowskiego bę-
dzie reprezentował nasze miasto w finale 
krajowym w  Warszawie. – To wspaniałe 
uczucie dowiedzieć się, że moje działania 
ktoś zauważa i docenia – przyznał wyróż-
niony „Wspaniały”. 

Namaluj ptasie miasteczko
To będzie 23. edycja Konkursu Plastycznego Malujemy paste-

lami. Młodzi artyści z terenu 3 województw mogą już przesyłać 
swoje prace. 

Konkurs jest organizowany od wielu lat i zawsze cieszy się dużym zaintereso-
waniem. Swoim zasięgiem obejmuje trzy województwa: podkarpackie, święto-
krzyskie i lubelskie i jest skierowany do dzieci i młodzieży. Każda edycja ma swój 
temat główny. W tym roku jest nim „Ptasie miasteczko”. Zadaniem uczestników 
będzie zinterpretowanie tej koncepcji za pomocą technik pastelowych. 

– Przedstawienie panoramy ptasiego miasteczka, fantastycznych detali pta-
siej architektury, bajkowych ptasich postaci podczas wykonywania codziennych 
czynności – tłumaczy koordynatorka konkurs dr Magdalena Stokłosa. – Zachę-
camy uczestników do nietypowych twórczych poszukiwań, odważnych wizji, 
zabawy tym tematem. Chcemy, by sprawił im dużo radości i satysfakcji.

Prace można nadsyłać do 8 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 
w maju. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii TDK. 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć 
na stronie internetowej TDK-u: www.tdk.tarnobrzeg.pl.

Zapraszamy do udziału w Powiato-
wym Konkursie Plastycznym „Pszczółka 
przyjacielem człowieka”, zorganizowa-
nym w ramach obchodów 100. rocznicy 
powstania Powiatowego Koła Pszczela-
rzy w Tarnobrzegu. 

Pszczeli konkurs
Konkurs, organizowany pod patronatem 

prezydenta miasta Tarnobrzega Dariusza Bożka 
oraz starosty tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła, 
skierowany jest do uczniów szkół podstawo-
wych z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. 
Zadaniem uczestników jest samodzielne opra-
cowanie plakatu popularyzującego rolę pszczół 
w życiu człowieka lub potrzebę ich ochrony. Re-
gulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można 
pobrać ze strony internetowej biblioteki www.
mbp.tarnobrzeg.pl w zakładce „Konkursy”.


