
W ramach projektu skorzystać można z bez-
płatnego wypożyczenia sprzętu, ale też z bez-
płatnego transportu, montażu oraz instruktażu 
obsługi wypożyczonego sprzętu. Projekt zakła-
da również indywidualne szkolenia praktyczne 
dla opiekunów faktycznych, dotyczące pielę-
gnacji i  rehabilitacji niesamodzielnych osób 
z wykorzystaniem sprzętu oferowanego w ra-
mach działalności wypożyczalni.

Oferta wypożyczalni robi wrażenie. Sprzę-
ty są nowe i wysokiej klasy. Od przyszłego 
roku przybędą kolejne. Osoby zaintereso-
wane wypożyczeniem muszą posiadać za-
świadczenie lekarskie, a także wypełnić od-
powiednią dokumentację. Szczegółowych 
nformacji na temat projektu i  możliwości 
skorzystania ze sprzętu udzielają pracownicy 
biura projektu, które mieści się w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 
ul. Kopernika 3, pokój 102, tel. 15 856 76 31.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są 
w wypożyczalni, biurze projektu oraz na stro-
nie: www.mopr.pl (zakładka „Wypożyczalnia”).

Dla osób, które nie mają możliwości do-
trzeć do wypożyczalni lub biura projektu 
albo mają trudności z  wypełnieniem for-
mularzy pracownicy MOPR oferują pomoc 
w ich wypełnieniu w miejscu zamieszkania 
pacjenta, po wcześniejszym zgłoszeniu te-
lefonicznym.

Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, 
Rehabilitacyjnego i Wspomagającego mieści 
się przy ulicy Kościuszki 30 (za budynkiem 
dawnego internatu LO). Czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godz. 8-18, w soboty 
9-13. Kontakt telefoniczny: 15 856 76 41.

Punkt powstał w ramach projektu „Wypoży-
czalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyj-
nego i wspomagającego”, a współfinansowa-
ny jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego RPO 

WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII In-
tegracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu: 1 387 269,24 zł
Wartość dofinansowania UE: 1 179 178,85 zł
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W okolicznościowym wystąpieniu prezydent przywołał tragiczne wydarzenia w historii 
Polski, które po latach prób dźwignięcia się polskości, zrywów i powstań doprowadziły 
w końcu do upragnionej wolności, a nas, współczesnych, do możliwości świętowania sym-
bolicznej daty odzyskania niepodległości. Włodarz zaapelował o radosne świętowanie tego 
dnia, o wzajemną życzliwość. – Świętujemy przecież urodziny ojczyzny, uśmiechnijmy się do 
siebie, poznajmy się lepiej, otwórzmy się wzajemnie na siebie, podajmy sobie dłoń – mówił 
do zgromadzonych. Sam dał przykład otwartości, działania dla wspólnego dobra – do złoże-
nia kwiatów pod pomnikiem marszałka zaprosił swoich poprzedników, byłych prezydentów 
Annę Pekár i Kamila Kalinkę.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości w samo południe w całym kraju rozbrzmiewał 
„Mazurek Dąbrowskiego”.  Nie inaczej było w Tarnobrzegu, który włącza się w akcję „Niepod-
legła, do hymnu”. Tego dnia z budynku magistratu tuż po hymnie miejskim nadany został 
hymn narodowy.

Zakończyły się prace renowacyjne pomnika Bartosza Głowackie-
go w Tarnobrzegu. Kosztowały ponad 90 tys. zł.

Pomnik Bartosza 
odzyskał blask

W  ramach remontu i  konserwacji 
symbolu miasta przede wszystkim 
wzmocniono fragmenty, które się 
osypywały. Rzeźba oraz cokół zostały 
oczyszczone z wtórnych nawarstwień, 
co pozwoliło odzyskać naturalną bar-
wę kamienia. Usunięto wadliwe uzu-
pełnienia i  wypełniono ubytki, zaś 
osłabione fragmenty zyskały wzmoc-
nienie.

Konserwacji poddano też wszystkie 
elementy żelazne, tj. kosę, klamry oraz 
połączenia. Została przeprowadzona 
hydrofobizacja, będąca zabiegiem za-
bezpieczającym przed bezpośrednimi 
skutkami opadów atmosferycznych. 
Wymieniono zewnętrzne oświetlenie 
pomnika, który będzie iluminować 
siedem zamontowanych w  podłożu 
źródeł światła.

Remont pomnika Bartosza Głowac-
kiego przeprowadziła pracownia kon-
serwatorka Ars Restauro z Rzeszowa. 

W debacie nad najważniejszymi dla rozwoju regionu obszarami tematycznymi oraz 
celami prowadzonej polityki rozwoju uczestniczyła między innymi wicemarszałek wo-
jewództwa Ewa Draus, a także samorządowcy z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego 
– prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł.

O strategii dla województwa

Sprzęt za darmo
Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjne-

go i  wspomagającego powstała w Tarnobrzegu w  ramach realizowanego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu o wartości nieco ponad 
1 mln 300 tys. zł. 

Radosne święto 
niepodległości 

– Pamiętajmy, że dzisiaj nadal budujemy naszą ojczyznę, budujemy dla na-
szych dzieci i wnuków. Zadajmy sobie, właśnie dzisiaj, pytanie, co dla nich zosta-
nie po nas – mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek podczas miejskich 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości przy pomniku Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu skiero-
wano do przedstawicieli instytucji publicznych, 
uczelni wyższych, partnerów społecznych i go-
spodarczych, a także młodzieży. – Spotykamy 
się z  ludźmi, organizujemy regionalną debatę, 
by każdy mieszkaniec województwa wiedział, 
że taki dokument powstaje, żeby był to doku-
ment integrujący wszystkie środowiska w  re-
gionie. Zależy nam na tym, by był to dokument 
wspólny, a nie tylko napisany przez urzędników 
– zaznacza Paweł Wais, dyrektor Departamentu 
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskie-
go w Rzeszowie.

Strategia rozwoju województwa podkarpac-
kiego to, jak tłumaczył dyrektor Wais, dokument 
„matka”, z  którego dopiero mają wynikać inne 
dokumenty samorządu województwa. Na jego 
podstawie powstanie m.in. regionalny program 
operacyjny. Już teraz, znając założenia strategii, 
wiadomo w jakich obszarach będzie można liczyć 
na środki finansowe. – Turystyka i  ekologia to 
kierunki, na które prawdopodobnie będą fundu-
sze. Tarnobrzeg, jako obszar poprzemysłowy, na 
pewno będzie chciał ubiegać się o finansowanie 

rewitalizacji. Interesują też nas inne kierunki, jak 
rozwój strefy ekonomicznej, zapewnienie do-
brych warunków do inwestowania w Tarnobrze-
gu, pozyskanie przedsiębiorców – mówi prezy-
dent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Każdy, kto nie mógł uczestniczyć w piątkowej 
konferencji, jeszcze może odnieść się do two-
rzonej strategii. Uwagi i wnioski do dokumentu 
można składać do 4 grudnia za pomocą elektro-
nicznego formularza zamieszczonego na stronie 
internetowej Samorządu Województwa Pod-
karpackiego w  zakładce „Strategia wojewódz-
twa”; pisemnie, na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w  Rzeszowie, 
Departament Rozwoju Regionalnego, al. Ł. Cie-
plińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem „Kon-
sultacje społeczne projektu Strategii rozwoju 
województwa – Podkarpackie 2030”, lub e-ma-
ilem: drr@podkarpackie.pl; osobiście, w Oddziale 
programowania strategicznego Departamentu 
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 
al. Ł. Cieplińskiego 4, pok. 343A, w  godzinach 
7.30-15.30.
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VII edycję projektu „Razem 
chrońmy nasze powietrze”, fi-
nansowanego ze środków Woje-
wództwa Podkarpackiego, reali-
zuje Stowarzyszenie „EKOSKOP” 
– proekologiczna organizacja 
pożytku publicznego na zle-
cenie marszałka województwa 
podkarpackiego w  porozumie-
niu i  przy współpracy z  prezy-
dentem miasta Tarnobrzega. 

Projekt ma na celu podniesie-
nie świadomości mieszkańców 
Podkarpacia na temat źródeł za-

nieczyszczenia powietrza oraz 
jego wpływu na stan naszego 
zdrowia. W ramach kampanii we 
wskazanych szkołach i  wybra-
nych klasach zrealizowane zostały 
warsztaty edukacji ekologicznej. 
W Tarnobrzegu cykl warsztatów 
edukacyjnych realizowany był 
w Szkołach Podstawowych nr 6, 

8 i 11. W ramach projektu odby-
wały się ciekawe zajęcia, dyskusje. 
Dzieci były zaskoczone, że smog 
w  Polsce zabija 10 razy więcej 
osób niż wypadki samochodo-
we. – Akcja adresowana jest do 
dzieci, bowiem nie jest niczym 
odkrywczym, że do nich najła-
twiej z  nauką dotrzeć. Za kilka 
lat bogatsze w  tę wiedzę będą 
świadomie podejmować decyzje 
wpływające na nasze środowisko. 
Ale na efekty takich akcji nie trze-
ba będzie czekać lata. Już teraz 

te maluchy mogą dotrzeć do su-
mień swoich rodziców, dziadków, 
sąsiadów. Chyba skuteczniej niż 
jakakolwiek kampania medialna 
– mówi prezydent Tarnobrzega 
Dariusz Bożek.

Finałowym elementem projektu 
był happening pod hasłem „Czy-
ste powietrze dla wszystkich!”. 

Kochasz zwierzęta i chcesz im po-
móc? Masz wolny czas, a nuda nie dla 
Ciebie? Zapraszamy! Zostań wolon-
tariuszem – uczestnikiem przemiany 
skrzywdzonych zwierząt, bądź ich 
najlepszym przyjacielem, oparciem 
i  nauczycielem. Poniżej kilka nie-
zbędnych informacji, dzięki którym 
dowiesz się jak zacząć, dla kogo jest 
wolontariat i czy w ogóle dasz radę.

Wolontariusz swój wolny czas po-
święcamy zwierzętom. I tutaj należy 
chwilę się zatrzymać, wziąć głębszy 
oddech i… pomyśleć. Czy na pew-
no mam na to czas? Czy jak będzie 
padało i sypało śniegiem, to też po-
jadę? Czy jak obiecam, że będę, to na 
pewno będą?

Jeżeli twierdząco odpowiedziałeś 
na powyższe pytania i  nadal jesteś 
chętny, to opowiadamy dalej.

Praca wolontariusza nie jest ła-
twa, ale bardzo wdzięczna. Dowody 
wdzięczności i  radości dostajemy 
trzydzieści razy dziennie, a  może 
i więcej. Do schroniska trafiają często 
zwierzęta skrzywdzone przez czło-

wieka. I ponowne zaufanie człowie-
kowi bywa dla nich bardzo trudne. 
Jesteś gotowy na ten widok? Widok 
psa wbitego w kąt ze strachu, widok 
chorego czy zbitego psa? Masz pew-
ność, że za nic w świecie nie zamienił-
byś tego czasu na nic innego? Jeżeli 

tak, to kolejny i  najważniejszy krok 
już za Tobą.

Masz siłę fizyczną, odporność na 
różne, niekoniecznie przyjemne  
zapachy, lubisz ruch, a  błoto Ci nie-
straszne? Masz samozaparcie i  jesteś 
konsekwentny, a uśmiechnięte mordki 
i merdające ogonki dają Ci ogrom ra-
dości? To jesteś człowiekiem dla nas. 

Będziesz fantastycznym przyjacielem 
zwierząt. Przywrócisz im wiarę w ludzi, 
dzięki Twojej obecności psiaki będą 
doskonale przygotowane do adopcji, 
nauczysz je chodzić na smyczy i znaj-
dziesz im najlepszy dom. Wierzymy, 
że nie znikniesz, tylko zostaniesz 
z  nami na długo, bo takich stałych 
wolontariuszy potrzebuje Schronisko 
w Machowie. Bądź z nami chociaż je-
den dzień w tygodniu, ale regularnie. 
Pomagaj, działaj, pracuj, kochaj nasze 
zwierzęta i  zostań członkiem grupy 
empatycznych fantastycznych ludzi.

Wolontariuszem może zostać każ-
dy, kto:

- kocha zwierzęta i chce nieodpłat-
nie im pomagać

- ma ukończone 18 lub 13 lat, jeśli 
jego opiekunowie wyrażą pisemną 
zgodę na wolontariat

- zapozna się z zasadami wolonta-
riatu i pracy w schronisku

- podpiszę z nami umowę o świad-
czeniu wolontariatu

To właśnie na Ciebie czekamy!
Izabela Płudowska

Czujka na straży 
bezpieczeństwa

40 czujników tlenków węgla zakupionych przez magi-
strat trafiło do najbardziej narażonych na zatrucie cza-
dem mieszkańców Tarnobrzega. Przekazanie czujników 
miało miejsce podczas spotkania w  Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w  ramach ogólnopolskiej kampanii 
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

– Część z nich to osoby leżące, które korzystają z usług opiekuń-
czych. Pomoc kierujemy też do osób starszych, samotnych matek, 
które mają w mieszkaniach piecyki gazowe lub piece opalane wę-
glem, a których nie stać na zakup takiego sprzętu – mówi dyrektor 
MOPR w Tarnobrzegu Liliana Lewińska.

Tarnobrzeg w ogólnopolską kampanię uświadamiającą zagrożenie 
płynące z  niewłaściwie użytkowanych albo niesprawnych piecy-
ków gazowych, a także informującą o możliwościach zapobiegania 
śmiertelnym zatruciom włączył się już kolejny rok z rzędu. Mocno 
kampanię wspiera prezydent Tarnobrzega. – Od wielu lat w całej 
Polsce, także w Tarnobrzegu, w okresie jesienno-zimowym pojawia 
się problem tlenku węgla, który co roku zbiera śmiertelne żniwo. 
Dzisiaj kontynuujemy ubiegłoroczną akcję rozdawania czujek czadu, 
ale także informowania i  edukowania, jak zapobiegać zatruciom. 
Mam nadzieję, że będzie ona realizowana także w latach następnych, 
dopóki zagrożenie czadem będzie istnieć – podkreśla Dariusz Bożek.

Dodatkowo miasto wydało 8 tysięcy ulotek informujących o zagro-
żeniu i sposobach zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla. Ulotki 
trafiły do mieszkańców poprzez spółdzielnie mieszkaniowe oraz 
przewodniczących osiedli.

W  spotkaniu z  mieszkańcami i  przedstawicielami mediów, in-
augurującym akcję, uczestniczyli: prezydent Tarnobrzega Dariusz 
Bożek, dyrektor MOPR Liliana Lewińska, komendant miejski PSP 
w Tarnobrzegu mł. brygadier Marian Róg, komendant straży miejskiej 
Robert Kędziora, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich 
i  Zarządzania Kryzysowego UM w  Tarnobrzegu Przemysław Raw-
ski, Piotr Czepiel z  Korporacji Kominiarzy Polskich, Marek Tykierka 
z Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.

Setki wypatrujących oczu, czekających na spacer, odrobinę, czułości, przytulenie, pogłaskanie. 
To właśnie dla tych cudnych, smutnych istot potrzebujemy pomocy i wsparcia.

Wolontariusz potrzebny od zaraz

Czyste powietrze 
dla wszystkich

„Tarnobrzeg kocha dzieci! Tarnobrzeg nie pali śmieci!” 
– wykrzyczeli młodzi mieszkańcy podczas happeningu  
antysmogowego. Wydarzenie podsumuje cykl warsz-
tatów edukacyjnych realizowanych w  tarnobrzeskich 
szkołach zlokalizowanych na osiedlach podmiejskich.
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Pracownicy tarnobrzeskiego muzeum organizują 
warsztaty, w których bardzo licznie uczestniczą dzie-
ci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz dorośli.

W listopadzie maluchy poznawały i wykonywały symbole 
narodowe naszego kraju – flagę oraz godło. 29 listopada dzieci 
oraz młodzież wezmą udział w  katarzynkach i  andrzejkach, 
podczas których odtworzonych zostanie kilka wróżb lasowiac-
kich, ale i tych nawiązujących do współczesnych motywów 
zabaw andrzejkowych. 

Z kolei Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego już 4 grud-
nia zaprasza grupy przedszkolne oraz uczniów klas 1-3 na zaję-
cia nawiązujące do tradycyjnego górniczego święta, podczas 
których uczestnicy poznają najważniejsze elementy munduru 

górnika oraz będą wykonywać górnicze czaka. Warsztaty dla 
zgłoszonych grup będą się odbywać o godz.9, 11 i 13. Zgło-
szenia pod numerem telefonu: 15 823 72 03.

To jednak nie koniec! 10 i 11 grudnia odbędą się jubileuszowe, 
bo X Warsztaty Rękodzielnicze nie tylko dla maluchów, ale i dla 
dorosłych. W MHMT panie z Zespołu Obrzędowego „Lasowiacz-
ki” z Baranowa Sandomierskiego pokażą jak wykonać ozdoby 
choinkowe, w tym pająki kuliste i krystaliczne ze słomy.

Zapisy pod adresem: krzysztof.gorczyca@mhmt.pl oraz 
numerem telefonu 15 823 79 99 w. 23.

Tarnobrzeżanie byli hojni

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, wpisując się w  nurt edu-
kacyjnej misji tego typu miejsc, skłania się ku organizacji wydarzeń za-
adresowanych do dzieci oraz młodzieży.

Dr Michał Marczak był historykiem, bibliotekarzem-archiwi-
stą, etnografem, pedagogiem i publicystą, który swą troską 
otaczał zbiory biblioteczne hrabiostwa Tarnowskich na Dzi-
kowie. Przyznana po raz szósty nagroda jego imienia stanowi 
wyróżnienie dla historyków regionu i wręczana jest w Zamku 
Dzikowskim. Organizatorami wydarzenia, a  także fundato-
rami nagrody są: Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne 
oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Starostwo 
Powiatowe w Tarnobrzegu oraz Muzeum Historyczne Miasta 
Tarnobrzega.

Piotr Duma, który w swym dorobku ma dwadzieścia po-
zycji, opracowań i prac autorskich, zaczynał interesować się 
historią swej małej ojczyzny już w latach 80. minionego wie-
ku. Jak podkreśla, źródłem inspiracji była wydawana wówczas 

„Siarka” (teksty Doroty Kozioł, z  którą współpracuje od lat) 
i ukazujący się do dziś „Tygodnik Nadwiślański”.  

W  bibliografii P. Dumy znajdują się m.in.: „Tarnobrzeskie 
Roczniki kulturalne”, „Tarnobrzeskie roczniki sportowe”, „Ję-
drusiowa dola” oraz „Jędrusiowa dola 2”, „Tarnobrzeskie ślady” 
(opublikowane 4 tomy, będą jeszcze dwa) czy też popularny 
„Leksykon tarnobrzeskiej muzyki tom I”. Ponadto laureat na-
grody jest pomysłodawcą czterech tomów opracowań o hi-
storii Tarnobrzeskiej Barbórkowej Dramy Teatralnej. W przy-
gotowaniu jest monografia wspomnieniowa dotycząca Radia 
Leliwa, z którym Piotr Duma współpracuje od 17 lat. 

– Tak prestiżowa nagroda to bardzo miłe wyróżnienie, 
zwłaszcza kiedy otrzymuje się je za działalność, pracę, która 
sprawia tyle przyjemności – podkreśla laureat.

Andrzejki, katarzynki i barbórka

Trochę to trwało, ale w związku z ol-
brzymią ilością przekazanych przez 
mieszkańców miasta darów, wśród 
których są rzeczy najbardziej potrzeb-
ne naszym rodakom zamieszkującym 

dawne Kresy, sporo czasu zajęły ich 
segregacja i  pakowanie. Obecnie już 
wszystko, czym tarnobrzeżanie się po-
dzielili – żywność, środki higieniczne, 
środki czystości, książki, artykuły 

szkolne, pościel, odzież, pieluchy dla 
obłożnie chorych – gotowe jest do da-
lekiej drogi. 

– Teraz, mając już wiedzę ile tego jest, 
wiemy jak duży potrzebny jest nam 
środek transportu. Pozostaje wyłonić 
przewoźnika i dary pojadą tam, gdzie 
ich z niecierpliwością oczekują – mówią 
koordynujący zbiórkę wolontariusze.

Dziękujemy 
za wszystkie rzeczy, którymi 

się Państwo podzieliliście.

Finalizujemy zbiórkę dla Maniewicz na Ukrainie. Hojność miesz-
kańców miasta przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Zebrali-
śmy górę darów! 

Jak w Centrum Nauki Kopernik

Przykładem jest ostatnia wystawa 
„Wszystko jest liczbą”, która udostępnio-
na została przez Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Maius w  Kra-
kowie. Ma ona charakter interaktywny, 
użytkowy i w sposób niesztampowy ob-
razuje prawa matematyczne. – Wszystko 
jest poezją, wszystko jest matematyką, bo 
obydwie te dziedziny wkraczają tam, gdzie 
nieprzekraczalne staje się możliwe – mó-
wił dyrektor MHMT Tadeusz Zuch podczas 
wernisażu.

Podkreślił on również, że muzea są miej-
scami pełniącymi funkcje edukacyjne, 
a lekcje w nich są inne niż te szkolne. 

Stąd też zaproszenie do nauczycieli oraz 
uczniów, ale i  sympatyków matematyki, 
by do 5 stycznia 2020 r. wykorzystać moż-
liwość obejrzenia tej wystawy w  Tarno-
brzegu.

Kustoszem ekspozycji jest Beata Kota-
siak-Wójcik. Grupy można umawiać, kon-
taktując się pod numerem telefonu: 15 
82379 99, wew.24.

„Marczak 2019” przyznany!
Piotr Duma, nauczyciel historii, dyrektor Gminnego Domu Kultury W Gorzycach, dziennikarz i regio-

nalista, za swą działalność, a przede wszystkim pracę utrwalającą to, co dla Tarnobrzega cenne, został 
uhonorowany nagrodą im. Michała Marczaka.
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URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
telefon centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81

e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl, www.tarnobrzeg.pl
Prezydent Miasta – Dariusz Bożek
Zastępca Prezydenta Miasta – Mirosław Pluta
Przewodniczący Rady Miasta – Bogusław Potański

Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski”, Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w 
każdy wtorek. Obowiązuje wcześniejsza reje-
stracja, tel. 15 822 11 49 
ul. Mickiewicza 7
Kasa Urzędu Miasta

Kancelaria (informacja, biuro podawcze)
Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy: 
poniedziałek, środa – piątek 7.30-15.30 
wtorek 7.30-16.30 

Miejski Rzecznik Konsumentów 
Dyżury: wtorki, środy, piątki 7.30-15.30

ul. Kościuszki 30
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30

ul. Mickiewicza 7a 
Straż Miejska, tel. alarmowy 986

Marcin Szczygielski 
BEREK, CZYLI UPIÓR W MOHERZE 2 

reżyseria: Ewa Kasprzyk 
scenografia: Maciej Chojnacki 

Doskonały spektakl, kontynuacja przebo-
ju „Berek, czyli upiór w  moherze”! Kultowy 
„Berek” powraca, a wraz z nim nasi ulubieni 
bohaterowie – Anna i  Paweł, czyli para są-
siadów, których kiedyś połączyła nienawiść. 
Dziś, kiedy oboje odłożyli na bok uprzedzenia, 
wzajemna niechęć zamieniła się w sympatię. 
Dobra zmiana – bez dwóch zdań! Może na-
wet za dobra... Kiedy bezustanna, intensywna 
obecność Anny w życiu sąsiada doprowadza 
jego związek do rozpadu, Paweł postanawia 
coś z tym zrobić i znaleźć sąsiadce inne zaję-
cie, które skutecznie odwróciłoby od niego 
uwagę starszej pani. Oczywiście, to mężczy-
zna!. Szykują się więc randki w  ciemno! Co 
z nich wyniknie? Niespodziewane zwroty akcji, 
doskonały humor i dobra zabawa gwaranto-
wane!

OBSADA: 
Ewa Kasprzyk, Maria Niklińska, 

Daniel Olbrychski, Antoni Pawlicki, 
Kamil Kula, Damian Kulec

spektakl: 9 grudnia 2019 r., godz. 17.00 
19.30 

czas trwania spektaklu: 1 godz. 45 min. 
z antraktem 

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 60-lecia Społecznego Instytu-
tu Wydawniczego Znak w czwartek, 5 grudnia, o godz.18 w Miejska Bibliotece 
Publicznej odbędzie się spotkanie autorskie z Jerzym Illgiem.

Jerzy Illg to wybitny polski filolog, doktor nauk humanistycznych, publicysta, krytyk 
literacki. Od 1983 roku redaktor, a od 1992 roku redaktor naczelny Znaku – jednego z naj-
większych i prestiżowych wydawnictw w Polsce. Spotkanie związane jest również z pro-
mocją nowej książki autora „Mój znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, 
kobietach, o nowej dekadzie i pięknej plejadzie”, której premiera wieńczy jubileuszowe 
obchody. Autor przedstawia w niej niezwykle barwną i bogatą historię wydawnictwa, 
okraszoną wieloma opowieściami i anegdotami. Dodatkową atrakcją spotkania będzie 
projekcja fragmentów kabaretu z udziałem autorów i pracowników Znaku.

Jerzy Illg, wydawca m.in. Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Josifa Brodskiego, 
Seamusa Heaneya, Samuela Bec-
ketta, Normana Daviesa, a także 
Wiesława Myśliwskiego, Wojcie-
cha Manna, Mario Vargas Lliosa 
jest inicjatorem i organizatorem 
wielu ważnych dla kultury spo-
tkań. Organizował Krakowskie 
Spotkania Poetów, nad którymi 
patronat obejmowali polscy 
nobliści. W  2012 roku został 
odznaczony przez prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

42. Barbórkowej Dramie Teatralnej 
towarzyszy wystawa prac artystów, 
uczestników XXII Międzynarodowego 
Pleneru Artystycznego Bolestraszyce 
– Tarnobrzeg 2019

artyści: prof. Krzysztof Bartnik – Lublin, 
Karolina Bednarska – Ślęzaki, Barbara Da-
wid-Ciesielska i prof. Piotr Ciesielski – Łódź, 
Armin Lutz – Niemcy, Inna Pantelemono-
va i  Katerina Rudakova – Ukraina, Rudolf 
Rabatin i  prof. Jaroslav Uhel – Słowacja, 
Stanisław Stach – Olkusz, Iwona Gandor 
i Jan Ziarnowski – Francja, Barbara Bokota-
-Tomala i  Jerzy Tomala – Rzeszów, Alek-
sandra Zuba-Benn – Tarnów, Aleksandra 
Opalińska – Tarnobrzeg, Stanisław Dziubak 
(komisarz pleneru) – Tarnobrzeg

Galeria TDK, 29 listopada 2019 r.  
– 10 stycznia 2020 r.  

42. BARBÓRKOWA DRAMA TEATRALNA
BYĆ JAK ELIZABETH TAYLOR 

scenariusz i reżyseria: 
Jakub Przebindowski 

scenografia: Witek Stefaniak 
kostiumy: Tomasz Ossoliński 

Spektakl o najsłynniejszej parze w dziejach 
Hollywood, która do dzisiaj budzi podziw 
i  fascynuje wielbicieli na całym świecie. Rok 
1976, do apartamentu słynnego hotelu The 
New York Palace, w którym mieszka wybitny 
psycholog Tony Slawers, przychodzi niespo-
dziewanie jego wieloletnia pacjentka Eliza-
beth Taylor. Po chwili pojawia się tam również 
Richard Burton, także jego pacjent i  przyja-
ciel. Autor sztuki podejmuje próbę analizy 
związku, w  którym namiętność miesza się 
z  zazdrością, a  popularność i  sława stają się 
przeszkodą w budowaniu właściwych relacji. 
Wyjątkowe kostiumy zaprojektowane przez 
Tomasza Ossolińskiego za sprawą ekskluzyw-
nych tkanin, a  także kryształowych elemen-
tów i biżuterii znanej na całym świecie firmy 
Swarovski, oddają klimat epoki i niezwykłość 
bohaterów.Wielkie emocje, namiętność, dow-
cip i  wzruszenie – to wszystko w  spektaklu 
Jakuba Przebindowskiego „Być jak Elizabeth 
Taylor“.

OBSADA: 
Małgorzata Foremniak,  Paweł Deląg,  

Martyna Kliszewska, Jakub Przebindowski 
spektakl: 4 grudnia 2019 r., godz. 18.30 

czas trwania spektaklu: 2 godz. 
z antraktem 

Teatr Syrena – Warszawa

Éric Assous
NASZE ŻONY 

tłumaczenie: Bogusława Frosztęga 
reżyseria: Wojciech Pszoniak 
scenografia: Barbara Hanicka 

Zaskakujący, pełen zwrotów akcji kome-
diodramat, na trzech wirtuozów aktorstwa 
– Wojciecha Pszoniaka, Jerzego Radziwiłowi-
cza, Wojciecha Malajkata. Jest to opowieść 
o próbie, przed jaką staje wieloletnia przyjaźń 
trzech mężczyzn. Na rozważaniach o  trud-
nych wyborach między moralnością a  lojal-
nością się nie skończy.

„Nasze żony” to sztuka, w której aktor jest 
na pierwszym planie, jest podmiotem, a nie 
– jak to się dziś często zdarza – przedmiotem. 
Lubię taki teatr. Taki teatr jest mi bliski. Intere-
sują mnie ludzkie losy, zmaganie się człowieka 
z życiem. Nie chcę, by coś przeszkadzało mi   
zbliżeniu się do człowieka, w jego zrozumie-
niu. Wybrałem tę sztukę również dlatego, żeby 
spotkać się na scenie z  moimi wspaniałymi 
Kolegami – Wojtkiem Malajkatem i  Jurkiem 
Radziwiłowiczem”. Wojciech Pszoniak

OBSADA: 
Wojciech Malajkat, Jerzy Radziwiłowicz 

(aktor Teatru Narodowego), 
Wojciech Pszoniak 

spektakl: 5 grudnia 2019 r., godz. 18.00 
czas trwania spektaklu: 90 minut 

(bez antraktu)
Teatr Gudejko - Warszawa 

12 grudnia 2019 r. 
Kino Wisła 

Tarnobrzeskiego Domu Kultury 
zaprasza na retransmisję spektaklu 

HAMLET 
Wielkie londyńskie przedstawienie z  Bene-

dictem Cumberbatchem w  reżyserii Lyndsey 
Turner, która współpracuje m.in. z West Endem, 
the Royal National Theatre, the Royal Shakespe-
are Company teatrami Broadwayu, a scenografię 
przygotowała Es Devlin, scenografka współpra-
cująca także z The Metropolitan Opera. Wypro-
dukowany przez Friedman Productions Sonia. 
Był on transmitowany z Barbican Theatre do kin 
w całej Europie i poza nią 15 października 2015 
roku i bił wszelkie rekordy popularności wśród 
tego typu transmisji. Szekspirowska tragedia sta-
ła się najszybciej sprzedającym się wydarzeniem 
w historii teatru w Londynie. Spektakl już wtedy 
okrzyknięto wydarzeniem, ze względu na grę 
aktorską i oprawę plastyczną, pełną rozmachu. 
Inscenizacja przenosi historię Hamleta w czasy 
nam współczesne, aby podkreślić ciągłą aktual-
ność arcydzieła Shakespeare’a. Stawia również 
duży nacisk na wątki polityczny i  szpiegowski 
zawarte w sztuce. 

Przedstawienie z polskimi napisami. 
Czas trwania 210 minut z przerwą.

Od niedawna dostępna jest publikacja 
„Tarnobrzeg na wyciągnięcie ręki. Przewod-
nik turystyczny dla osób niewidomych i sła-
bowidzących”. Jest to druga po rzeszow-
skiej tego typu książka na Podkarpaciu, 
wydana z  myślą o  osobach z  dysfunkcją 
wzroku. 

Promocja przewodnika odbyła się 18 listo-
pada w filii audiowizualnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tarnobrzegu. – Tylko w tej jednej 
bibliotecznej agendzie z zasobów specjalnych 
korzysta ponad 60 osób z dysfunkcją wzroku. 

To świadczy o  trafności tej publikacji – mówi 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. – To 
niesamowity przewodnik. Osoby mające duże 
problemy ze wzrokiem bądź też niewidome, 
mogą wreszcie poznać historię Tarnobrzega, 
„zobaczyć” swoje miasto poprzez dotyk.

Sami zainteresowani, korzystający ze zbiorów 
MBP przeznaczonych dla osób niewidomych 
i  słabowidzących, już podczas promocji prze-
wodnika wydali jego recenzję. – Jest bardzo do-
brze wykonany. Zarówno ryciny, których moż-
na dotknąć, powiększony druk, tekst zapisany 
brajlem. Nigdy nie widziałam pomnika Bartosza 
Głowackiego. Teraz nareszcie mogę go sobie 
wyobrazić – przyznała jedna z uczestniczek spo-
tkania promującego przewodnik.

Publikacja została życzliwie przyjęte nie tylko 
przez osoby, do których jest skierowana. Zainte-
resowała się nią również Polska Agencja Praso-
wa, dzięki czemu o tarnobrzeskim przewodniku 
głośno będzie w całym kraju.  

Wydawnictwo przygotował rzeszowski od-
dział Fundacji Szansa dla Niewidomych. Współ-
finansowała je gmina Tarnobrzeg. Przewodnik 
dostępny jest między innymi w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej.
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