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Zbliża się koniec roku, minął też pierwszy 
rok prezydentury obecnie rządzących mia-
stem. Czas na podsumowanie? W myśl przy-
wołanego w  „Księgach Jakubowych” Olgi 
Tokarczuk żydowskiego powiedzenia „Bóg 
stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie 
z tyłu głowy, co znaczy, że człowiek ma się 
zajmować tym co będzie, a nie tym co było”, 
szkoda czasu na oglądanie się za siebie. Jed-
nak na wielu polach, w tym w działaniach 
samorządów, wpływ na to, co ma się zadziać 
w  przyszłości, zarówno tej najbliższej, jak 
i odleglej, ma to, co zadziało się wcześniej, 
czasem nawet lata temu.  

Tak właśnie mijający rok zdeterminowały 
zaszłości. – Sytuacja finansowa miasta nie 
była dla nas niewiadomą, zdawaliśmy so-
bie sprawę z  fatalnego stanu miejskiego 
budżetu. Wiedzieliśmy, że ten rok, będący 
też pierwszym rokiem naszej prezydentu-
ry, łatwy nie będzie. Chociaż przyznaję, nie 

sądziliśmy, że będzie aż tak trudno. Sytuację 
znacznie skomplikowało ultimatum posta-
wione nam przez ZUS. Musieliśmy w  tym 
roku spłacić narosłe przez lata zadłużenie 
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z  tytułu składek dla pracowników oświaty. 
Udało się. Mało tego, udało się też zreali-
zować kilka innych ważnych tematów. Nie 
można więc zarzucić, że nic w mieście, ni-
czego dla miasta nie robimy – mówi Dariusz 
Bożek Prezydent Tarnobrzega.

***
Dziś prezentujemy zaledwie wycinek tego, 

co się w Tarnobrzegu w ciągu mijającego roku 
zadziało. Do tego doliczyć trzeba działania 
dotyczące przebudowy ul. Strefowej – tarno-
brzeski wniosek jest na liście rekomendowa-
nych do dofinansowania. Dorzućmy projekt 
SOWA, w ramach którego Tarnobrzeg zyska 
energooszczędne oświetlenie uliczne – trwa-
ją właśnie negocjacje dotyczące warunków 

pożyczki. Zadziało się też wiele na gruncie nie 
inwestycyjnym, ale zwiększającym nasze moż-
liwości w tym zakresie, a mianowicie zacieśnia-
my współpracę z sąsiadami. Tzw. czwórmiasto 
rozrosło się o kolejne dwie gminy – Gorzyce 
i  Nową Dębę. Teraz już jako grupa sześciu 
gmin (Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Sandomierz, 
Nisko, Gorzyce i Nowa Dęba) będziemy podej-
mować wspólne działania. Porozumienie po-
może między innymi sięgać po środki w nowej 
perspektywie unijnej oraz w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego. 

Wbrew trudnościom – dzieje się. 
Dla Tarnobrzega to był trudny, ale dobry rok

Regionalne Centrum Promocji Obszaru 
Natura 2000 w Tarnobrzegu opuści go-
ścinne, ale jednak przestrzennie skrom-
ne, sale w Zamku Dzikowskim i przenie-
sie się do znajdującego się również na te-
renie parku dzikowskiego budynku, tzw. 
dawnej ujeżdżalni. Obecnie trwają prace 
aranżacyjne nowych pomieszczeń.  

Centrum
Natura 2000 
niebawem na swoim

Gmina Tarnobrzeg pozyskała dofinansowanie 
na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruk-
tury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru 
Natura 2000 w Tarnobrzegu” ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska natural-
nego i  dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 
Różnorodność biologiczna. Projekt znalazł się na 
pierwszym miejscu listy projektów spełniających 
kryteria naboru i wybranych do dofinansowania. 

Wartość projektu wynosi prawie 1,3 mln zł, nato-
miast dofinansowanie 850 tys. zł. 

Projekt polega na rozbudowie infrastruktury 
ośrodka edukacji ekologicznej, tj. Regionalnego 
Centrum Promocji Obszaru Natura 2000, która 
służyć będzie rozwijaniu prawidłowych postaw 
ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych. Zakres rzeczowy obejmował dosto-
sowanie do potrzeb Centrum budynku dawnej 
stajni/ujeżdżalni wchodzącego w  skład zespołu 
pałacowo-parkowego w Dzikowie. Prace budow-
lane zakończyły się we wrześniu, obecnie trwają 
prace aranżacyjne nowych pomieszczeń. 

W  efekcie realizacji projektu powstały m.in. 
trzy sale ekspozycyjne, w  tym jedna przezna-
czona na akwaria i  terraria, druga na dioramę 
prezentującą brzeg Wisły z  gatunkami roślin 
i zwierząt tam występującymi, w trzeciej znaj-
dą na gabloty z różnego rodzaju eksponatami 
przyrodniczymi. Powstanie biblioteka z czytel-
nią oraz ekspozycją minerałów, pomieszczenie 
administracyjne, szatnia, sala konferencyjno-
-multimedialna, pracowania mikroskopowa, 
pracowania artystyczna.

„Senior+” na finiszu 
Rosnące potrzeby społeczne zobligowały gminę Tarno-

brzeg do stworzenia dodatkowej przestrzeni na zajęcia 
i terapię osób starszych. Na finiszu jest otwarcie  nowej pla-
cówki dziennego pobytu Senior+.

Wniosek o  dotację na utworzenie Dziennego Domu Senior+, 
złożony przez gminę do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, 
uzyskał maksymalną kwotę dofinansowania w ramach Programu 
SENIOR+ edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Miasto otrzymało 300 tys. zł na przystosowanie budynku przy ul. 
Sandomierskiej 25. Dzięki pozyskanej dotacji w Tarnobrzegu po-
wstaje druga jednostka dziennego pobytu dla osób starszych. 

Zakończono już przebudowę budynku. Oddanie do użytko-
wania Dziennego Domu Senior+ przewiduje się na początek 
2020 roku. DD Senior+ został włączony w struktury Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Budynek jest pozbawiony barier 
architektonicznych – zamontowano windę, wykonano podjazd 
przy wejściu do budynku oraz dostosowano łazienki na parterze 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji zadania przebudowanych zostało 11 po-
mieszczeń. Na parterze budynku utworzono salę ogólnodo-
stępną – pełniącą funkcje jadalni i świetlicy – wyposażoną w stoły, 
krzesła, komody, regały, telewizor oraz wieżę audio. Na tym poziomie 
funkcjonować będzie również kuchnia ze zmywalnią przystosowana 
do wydawania posiłków wraz z wyposażeniem w odpowiednie sprzę-
ty AGD i naczynia. Kolejne pomieszczenia przeznaczone zostały na: 
salę do utrzymania aktywności ruchowej wyposażoną w sprzęt do 
rehabilitacji, pokój zabiegowo-pielęgniarski, salę terapii zajęciowej 
oraz pomieszczenie klubowe wyposażone m.in. w regały z książkami 
i prasą, kanapę, fotele, telewizor i  laptop z dostępem do Internetu. 

W  holu budynku powstała szatnia 
wyposażona w  indywidualne szafki 
dla uczestników. W budynku znalazł 
się też pokój przeznaczony dla admi-
nistracji, pokój socjalny dla pracowni-
ków oraz pralnia z prasowalnią.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,40 mln zł.   W ramach 
II modułu Programu SENIOR+ gmina będzie ubiegać się o środki na 
funkcjonowanie utworzonego domu w następnych latach.

Utworzenie Dziennego Domu Senior+ zwiększy dostępność do 
usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-
-rekreacyjnych, aktywności ruchowej i terapii zajęciowej dla senio-
rów zamieszkałych na terenie miasta Tarnobrzega, co przełoży się 
na poprawę jakości ich życia i zdrowia  oraz aktywizację społeczną 
osób starszych.

Spłacone narosłe przez lata zadłużenie wobec ZUS. Wyprowadzenie TTBS z sytu-
acji grożącej upadłością. Do tego finiszujące inwestycje, pozytywnie rozstrzygnię-
te działania, których efekty widoczne będą w przyszłym roku, w latach kolejnych. 
To był trudny rok dla miasta, ale nie można zarzucić, że tu się nic nie dzieje.

Zaległości wobec ZUS z tytułu składek dla 
pracowników oświaty, nauczycieli i pracowni-
ków administracji, miastu od lat bardzo ciąży-
ły, jednak rządzących w poprzednich kaden-
cjach niewiele ta kwestia dotykała. Płatności 

każdego roku były bowiem odraczane, co 
pozwalało na w miarę spokojne gospodaro-
wanie. Teraz ZUS postawił ultimatum,  gmina 
musiała wszystkie zaległości uregulować, 
a  mowa o  niebagatelnej kwocie – łącznie 

kwota zaległych składek spłaconych w tym 
roku do ZUS wynosi ponad 28 milionów zło-
tych! – Wszystkich więc, którzy zarzucali, że 
nic się w Tarnobrzegu do tej pory nie zadziało, 
śpieszę poinformować, owszem, zadziało, na-
reszcie pozbyliśmy się tego finansowego gar-
ba – podkreśla Dariusz Bożek, prezydent Tar-
nobrzega. – Działania moich poprzedników 
w sprawie tych zaległości, owszem skuteczne, 
ale sprowadzały się tylko do ubiegania się 
o odroczenie terminu płatności. My nareszcie 
wyszliśmy na prostą.

Trwa aranżacja ekspozycji w nowych po-
mieszczeniach Centrum Natura 2000.

Miasto nareszcie nie ma zadłużenia wobec ZUS-u z tytułu składek dla pracow-
ników oświaty. Dokładnie do 5 grudnia tego roku uregulowano wszystkie, naro-
słe przez lata zaległości – ponad 28 milionów złotych.

ZUS-y nareszcie na prostej
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Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz pełniący obowiązki komendanta 

miejskiego policji w Tarnobrzegu nadkom. Marek Pietrykowski oficjalnie po-
dziękowali Nikoli, Mateuszowi i  Kacprowi – trójce nastolatków z Tarnobrze-
ga, którzy po odnalezieniu cudzego mienia, nie przywłaszczyli go sobie, lecz  
przekazali je policjantom. 

Uczciwość popłaca

Z  inicjatywą nazwania ronda Żołnierzy 
Górników wyszedł prezydent miasta Da-
riusz Bożek oraz Okręgowy Zarząd Związku 
Żołnierzy – Górników Represjonowanych 
Politycznie.

Przed odsłonięciem tabliczki prezydent 
w towarzystwie braci górniczej złożył kwia-
ty pod pomnikiem wybitnego geologa, 
prof. Stanisława Pawłowskiego. Postument 
jest symbolem wyrażenia wdzięczności 
mieszkańców Tarnobrzega za odkrycie złóż 
siarki w okolicach miasta.

Po uroczystości przy rondzie nastąpiło 
przejście do kościoła pw. św. Barbary, gdzie 
ordynariusz diecezji sandomierskiej, biskup 
Krzysztof Nitkiewicz odprawił mszę świętą 
w  intencji górniczej braci, a  pod pamiąt-
kową tablicą poświęconą żołnierzom gór-
nikom złożone zostały wiązanki kwiatów.

Upamiętniono żołnierzy – górników
Przy rondzie, znajdującym się na skrzyżowaniu ulic Mikołaja Kopernika i 11 Listopada w Tarnobrzegu symbo-

liczne odsłonięto tabliczkę z nazwą Rondo Żołnierzy Górników. W ten sposób upamiętniono represjonowanych 
politycznie przedstawicieli górniczego stanu.

5 grudnia mieszkańcy Tarnobrzega wraz z  prezy-
dentem Dariuszem Bożkiem wspólnie ubierali miejską 
choinkę na placu Bartosza Głowackiego. Była to okazja 
do spotkania się i integracji tarnobrzeżan.

Pod tarnobrzeską choinką zjawili się zarówno najmłodsi 
mieszkańcy miasta, jak również i seniorzy. Razem z prezy-
dentem Tarnobrzega, choinkę ubierali m.in. maluszki ze 
żłobka nr 2, liczne reprezentacje tarnobrzeskich przed-

szkoli, uczniowie „trójki”, uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowych, Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńcze-
go. Ozdoby na choinkę były wcześniej przygotowywane 
przez samych ubierających.

Dla nich podczas spotkania słodkości zapewnił dbający 
o świąteczny wystrój miasta Rejon Dróg Miejskich. Uczestnicy 
wspólnego ubierania choinki mogli także skorzystać z energe-
tycznych harców z Klubem Fitneska.

Mieszkańcy wspólnie ubrali choinkę

Komunikacja miejska:
zmiany w rozkładzie jazdy
PHU POLKAR oraz MPK Tarnobrzeg informują, że od  

16 grudnia 2019 r. nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy linii 
14 oraz 4.

Od 16 grudnia trasa linii 14 nie będzie przebiegała przez 
Borów i  wraca na ul. Warszawską i  Litewską. Co więcej, 
w  dni robocze kursy linii 14 z  godz. 6:03 (przyspieszony 
z godz. 6:13) i 11:58 będą w Sobowie przebiegały ulicami 
Handlową  Zatorze – Kalinową – Edukacji cd. bez zmian.

PHU POLKAR oraz MPK Tarnobrzeg informuje także pa-
sażerów, że od 16 grudnia w dni robocze kurs linii 4 z godz. 
16.33 zostaje przesunięty na godz. 16.43

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 15 814 18 18.

– Dziękujemy w  tak oficjalny sposób, 
w blasku fleszy, ponieważ warto takie szla-
chetne postawy promować. Szczególnie 
w dzisiejszym świecie, gdy dominują infor-
macje o nagannych postawach – mówił do 
zgromadzonych 27 listopada w magistracie 
prezydent Dariusz Bożek. Jak zaznaczył wło-
darz miasta, mimo młodego wieku swoją 
postawą nastolatkowie pokazali, że w tym 
szalonym, zwariowanym świecie można 
być człowiekiem uczciwym i dobrym.

Pełniący obowiązki komendanta miej-
skiego policji w Tarnobrzegu nadkomisarz 
Marek Pietrykowski gratulował nastolat-
kom obywatelskich postaw. Słowa uznania 
skierował również do ich rodziców. – Port-
fel z gotówką znaleziony w miejscu, gdzie 
nikt nie widzi, mógłby stanowić pokusę, 
by sobie go przywłaszczyć. Oni postąpili 
inaczej. Przekazali znalezione rzeczy policji, 

dzięki czemu dokumenty i gotówka trafiły 
do prawowitych właścicieli – mówił nad-
komisarz Pietrykowski.

Kilka tygodni wcześniej, Mateusz i Kac-
per, podczas przejażdżki rowerowej zna-
leźli portfel, w  którym znajdowały się 
dokumenty, karty płatnicze i  pieniądze 
w kwocie 700 zł. Chłopcy przekazali zna-
lezisko funkcjonariuszom policji. Z  kolei 
Nikola, wracając pewnego dnia ze szkoły, 
zauważyła leżące na ulicy banknoty, któ-
rych suma łącznie wynosiła 500 zł. Po od-
daniu ich na policję, chwilę później przybył 
na komisariat poszukujący ich właściciel.

Jak przyznali nieco speszeni młodzi bo-
haterowie podczas uroczystych gratulacji 
w magistracie, żadne z nich nawet przez 
chwilę nie pomyślało, by zatrzymać znale-
zione pieniądze. Dlaczego? – Bo warto być 
uczciwym – mówili zgodnie.
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 „Rzeka w obrazach Stanisława Baja”

Z kulturą
przez cały

rok! 
Muzeum Historyczne Miasta 

Tarnobrzega to miejsce niezwy-
kłe na mapie miasta. Zamek 
Tarnowskich w  Dzikowie oraz 
Muzeum Przemysłu Siarkowe-
go mają swoich sympatyków, 
gości, którzy nigdy nie zawodzą 
i uczestniczą w organizowanych 
wydarzeniach na przestrzeni 
całego roku. Dziękujemy, że je-
steście Państwo z nami i zapra-
szamy do odwiedzania muzeum 
w nadchodzącym roku!

Nowa ekspozycja 
w muzeum

Dzięki Muzeum Historycznemu Miasta Tarno-
brzega od 15 grudnia można podziwiać stałą wy-
stawę: „Tarnobrzeg. Z Leliwą ku Siarce”.

Wystawa poświęcona jest historii Tarnobrzega. Podzie-
lona została na trzy segmenty. Pierwszy z nich pokazuje 
dzieje miasta, jego symbole i czynniki miastotwórcze. 
Drugi przedstawia te wydarzenia z losów Tarnobrzega, 
które swoim znaczeniem wpisały się w historię państwa 
i narodu. Ostatnia część ukazuje życie codzienne tarno-
brzeżan widziane z perspektywy pracy, szkoły, działalności 
społecznej, kultury i sportu. Specjalny segment wystawy 
poświęcony jest mieszkającej w mieście przez ponad trzy 
wieki społeczności żydowskiej.

Realizacja wystawy została dofinansowana ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z pro-
gramu Wspieranie Działań Muzealnych.

Zamkowy 
rock & roll

Od kilkunastu lat co miesiąc 
w  Zamku Dzikowskim odbywają 
się Czwartkowe Wieczory Zam-
kowe. Podczas ostatniego z  nich 
w tym roku poruszono temat pol-
skiej muzyki rockowej.

Czwartkowe Wieczory Zamkowe to 
wykłady-gawędy historyczne połączo-
ne z  prezentacjami multimedialnymi, 
poświęcone dawnym rezydencjom 
królewskim i  magnackim, wybitnym 
osobowościom, jakie przyczyniły się 
do rozwoju polskiej kultury, bądź waż-
nym wydarzeniom, najczęściej z  racji 
przypadających rocznic.

Ostatni w  2019 roku wykład dr 
Adam Wójcik, gospodarz wieczorów, 
poświęcił polskiej muzyce rockowej. 
W  mijającym roku minęło 60 lat od 
debiutu pierwszego polskiego ze-
społu tego typu – „Rythm & Blues”. 
Podczas wieczoru przypomniano 
i  scharakteryzowano wykonawców, 
którzy tworzyli polski rock roll w  la-
tach 60.i  70. ubiegłego wieku, m.in. 
Czerwono-Czarnych, Niebiesko-Czar-
nych, Czerwone Gitary, Trubadurów, 
Skaldów, Polan, Grupę NO TO CO, Gru-
pę ABC, Breakout, Czesława Niemena 
i jego zespoły, Bizonów i Stana Borysa, 
Wiślan’69, Dwa Plus Jeden, Andrzeja 
i Elizę oraz Budkę Suflera.

Następny Czwartkowy Wieczór 
Zamkowy odbędzie się 23 stycznia 
przyszłego roku. Warto dodać, że bę-
dzie to inauguracja jubileuszowego, 
piętnastego roku wieczorów zamko-
wych w Dzikowie.

Koty, cudowne istoty, niezależne, silne, 
a jednocześnie bardzo wrażliwe. Nieoczywi-
ste... tak samo jak nieoczywisty jest ich status 
prawny w Polsce. Mieszkają na działkach, na 
parkingach, w piwnicach i chwała im za to. 
Miasta bardzo potrzebują kotów, są bowiem 
one niezwykle ważne w ekosystemie miej-
skim. Są strażnikami przed szkodnikami i to 
my, ludzie powinniśmy być im wdzięczni za 
wszystko co dla nas robią. Wyobraźcie sobie 
plagę szczurów... 

Jak wszyscy wiemy takich kotów w naszym 
mieście jest bardzo dużo. Bardzo często py-
tacie Państwo, jak postępować w  sprawie 
dzikich, nazywanych także wolno żyjącymi 
kotami. Otóż Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 
roku wyraźnie reguluje sytuację prawną ko-
tów. Zgodnie z art. 5 „Każde zwierzę wymaga 
humanitarnego traktowania”, a  więc także 
zwierzę wolno żyjące. Humanitarne trakto-
wanie to takie, które uwzględnia potrzeby 
zwierzęcia i  zapewnia mu opiekę i  ochro-
nę” (art. 4 ust. 2). Ustawa mówi: wyraźnie 
„zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro 
ogólnonarodowe i  powinny mieć zapew-
nione warunki rozwoju i swobodnego bytu 
(art. 21.) Dlatego przepędzanie ich, zamyka-
nie piwnicznych okienek i  uniemożliwianie 
swobodnego bytu w miejscu ich życia jest 
po prostu..... łamaniem przepisów. 

Zwierzęta wolno żyjące nie są zwierzęta-
mi bezdomnymi, a  bardzo często mylimy 
te pojęcia. Ustawodawca dokładnie określił, 
kiedy zwierzę jest bezdomne – „to zwierzę-
ta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich 
właściciela lub innej osoby, pod której opie-
ką trwale dotąd pozostawały (art. 4 ust. 8). 
Błędem jest więc określanie kotów wolno 

żyjących „bezdomnymi”, chyba że bezspor-
nie wiemy, iż dany kot miał kiedyś dom i go 
stracił. Zgodnie z Ustawą – zwierzęta wolno 
żyjące (dzikie) „ to zwierzęta nieudomowione 
żyjące w  warunkach niezależnych od czło-
wieka”(art. 4 ust 21) 

Nawet stałe dokarmianie takich zwierząt 
nie zmienia niczego w ich statusie – to nadal 
koty wolno żyjące, a fakt korzystania z dokar-
miania pomaga im na pewno przetrwać – ale 
nie powoduje, iż stają się przez to zwierzęta-
mi udomowionymi. Nie należy takich kotów 
oswajać na siłę i zamykać w celu ich udomo-
wienia. Także wyłapywanie ich i zamykanie 
w schroniskach jest łamaniem prawa i przy-
kładem bezmyślności. Te zwierzęta kochają 
swobodę, a klatka w schronisku jest dla nich 
męką, kontakt z człowiekiem jest powodem 
do stresów. Możemy jednak pomóc takim 
kotom żyć godnie w miejscu ich bytowania 
(art. 21) regularnie dokarmiając, sterylizując, 
zapewniając schronienie (budka, otwarte 
piwniczne okienko). 

Pamiętajmy o tym kochani i zastanówmy 
się nad sensem wyłapywania takich kotów. 
Pozwólmy im żyć tak jak chcą, pomóżmy 
wtedy, gdy są chore, wyleczmy i  zwróćmy 
wolność, kotki wysterylizujmy i puśćmy, niech 
żyją tak jak potrafią i potrzebują najlepiej.

Opieka nad kotami
wolno żyjącymi i bezdomnymi

Stanisław Baj urodził się w 1953 roku na Podlasiu, 
w Dołhobrodach nad Bugiem, w rodzinie chłopskiej. 
W 1972 roku ukończył Liceum Sztuk Plastycznych 
w Zamościu, po czym studiował na Wydziale Ma-
larstwa ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem 
otrzymał w pracowni prof. Ludwika Maciąga. W 1982 
podjął pracę w macierzystej uczelni, przechodząc 
wszystkie szczeble kariery akademickiej, od asy-
stenta do profesora. W  2004 roku został wybrany 
prorektorem warszawskiej ASP. Zaliczany jest do 
grona najwybitniejszych reprezentantów polskiej 
sztuki współczesnej. W jego twórczości można wy-
różnić dwa wiodące tematy: portret i nastrojowo-
-symboliczne pejzaże, których głównym tematem 
jest rzeka Bug.

Artysta wystawiał swoje prace w kraju i zagra-
nicą. Jest także autorem kilku prac projektowych, 

m.in. epitafium kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Rywałdzie Królewskim, tablicy upamiętniającej 
pobyt Jana Pawła II w  kościele oo. Kapucynów 
w Warszawie czy witraży do kościoła parafialnego 
w Dołhobrodach.

Tak o  swojej twórczości mówił sam autor: „Ma-
luję moje życie, udręki, pragnienia i tęsknoty, moją 
Mamę, sąsiadów, gnój, szarość pola, noc, poranne 
pianie koguta. Maluję chłopskość w  jej codzien-
ności, szarość w jej różnych odcieniach… Z moim 
malowaniem jest tak, jak bym pisał… testament, 
w  imieniu tych wszystkich chłopów, co byli i  już 
odeszli, w imieniu Ojca i Matki i Was wszystkich, na 
których kończy się chłopski świat. Chcę taki chłopski 
świat namalować by została pamięć o przeżytym, 
o odchodzącym świecie, którego mam za najlep-
szego przyjaciela…”. Fot. M. Woynarowska
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Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które od-
będzie się 27 stycznia 2020 roku o godz. 16, będzie poświę-
cone książce pt. ,,Poetka i książę” Manueli Gretkowskiej.

To pierwsza powieść o Agnieszce Osieckiej. Bohaterka często bywa 
określana mianem poetki, przy czym należy pamiętać, że wielbiciele 
jej talentu zaczytują się także w dziennikach, listach, utworach sce-
nicznych, recenzjach, fragmentach prozy oraz utworach dla dzieci. 
Gretkowska postanowiła przybliżyć związek polskiej poetki ze star-
szym o 30 lat Jerzym Giedroyciem, o którym dotychczas niewiele 
osób wiedziało. 

Obok Agnieszki Osieckiej pojawiali nietuzinkowi mężczyźni, m.in. 
Marek Hłasko i Daniel Passent. Na jej drodze stanął też i on, Giedroyć 
- słynny Książę z Maisons-Laffitte, działacz emigracyjny. Młodziutka po-
etka z Polski spotkała go w Paryżu i oczarowała. Obopólna fascynacja 
przerodziła się w uczucie. Przestało się liczyć narzeczeństwo z Markiem 
Hłaską, a przecież z myślą o nim przemycała do Francji fragmenty jego 
nowej powieści, by przekazać je szefowi paryskiej ,,Kultury”. 

W tej opartej na faktach powieści, czytelnik pozna historię miłości, o której autorka milczała całe życie. 
Spotkanie DKK 27 stycznia odbędzie się w w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu.

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

Jak co roku w gronie organizujących podarunki dla potrzebujących byli pra-
cownicy Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz jednostek podległych. – W tym roku 
do obdarowania wybraliśmy pięcioosobową rodzinę, osieroconą młodą kobietę, 
samotną matkę dwójki dzieci, z trudem dźwigającą się po śmierci trzeciego 
dziecka, mieszkającą i opiekującą się swoimi dziadkami, w tym dziadkiem wal-
czącym z chorobą nowotworową. Aż trudno uwierzyć, że w jednej rodzinie 
wydarzyło się tyle nieszczęścia – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.   

Dzień przed finałem Szlachetnej Paczki, dokładnie 6 grudnia, tradycyjnie mikoła-
jowe podarunki od prezydenta miasta trafiły też do małych pacjentów tarnobrze-
skiego szpitala, wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Rodzinnego 
Domu Dziecka oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Mokrzyszowie. 

26 rodzin zostało obdarowanych w ramach akcji Szlachetna Paczka 
w Tarnobrzegu. Jej finał (7-8 grudnia), czyli przewiezienie darów dla 
potrzebujących, był wielkim przeżyciem dla wolontariuszy. Wśród ob-
darowujących byli sami tarnobrzeżanie, ale także instytucje i firmy.

Świąteczne prezenty 
dla potrzebujących

O poetce i nie tylko w DKK

Z  okazji tradycyjnego Dnia Górnika, przy-
padającego na dzień 4 grudnia, Muzeum Pol-
skiego Przemysłu Siarkowego zorganizowało 
dla dzieci z  tarnobrzeskich szkół podstawo-
wych Barbórkowe Warsztaty Plastyczne. 

W zajęciach uczestniczyło kilka grup. W Sali Pa-
noramy Machowskiej Muzeum dzieci zapoznały się 
z tradycjami górniczymi: usłyszały, kim była patron-
ka górników, św. Barbara, dowiedziały się o mundu-
rze, bardach, kordzikach i szpadach górniczych oraz 
obrzędach i obyczajach związanych z Barbórką. To 
wszystko opowiedział im kierownik muzeum dr 
Adam Wójcik. Dzieci mogły obejrzeć prezentowa-
ne przedmioty, niektóre zaś zdecydowały się na 
wykonanie tradycyjnego skoku z beczki przez skórę.

Następnie uczestnicy warsztatów wykonywali 
górnicze czaka pod nadzorem kustosz Moniki Ko-
tasiak-Wójcik. Z przygotowanych wcześniej mate-
riałów dzieci kleiły czaka, ozdabiały je dystynkcjami 
i skrzyżowanymi młotkami górniczymi. Na koniec 
montowały tradycyjne pióropusze, charakterystycz-
ne tylko dla polskich mundurów górniczych.

Oprócz tego dwie z odwiedzających w tym cza-
sie grup młodzieży skorzystały z lekcji muzealnej na 
temat historii i tradycji górnictwa w Polsce.

Barbórkowe Warsztaty Plastyczne

Kulturowe 
wiersze

W  piątek, 20 grudnia, w  Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w  Tarnobrzegu 
będzie miała miejsce promocja nowo 
wydanego zbiorku wierszy „Kulturyki, 
czyli wierszy kilka o kulturze” i spotka-
nie z autorką Jolantą Tworek.

– Od dawna chętnie czytam poezje Tuwi-
ma, Leśmiana czy Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej i już na studiach sama pisałam pierwsze 
wiersze do szuflady. Brakowało mi odwagi, 
aby je komuś pokazać. Dopiero moi bliscy 
i przyjaciele zachęcili mnie do tego i tak po-
wstał pierwszy, a teraz drugi (mam nadzieję, 
że nie ostatni) tomik – mówi Jolanta Tworek. 
Jak zaznacza autorka, „Kulturyki, czyli wierszy 
kilka o kulturze” to zbiorek wierszy tym razem 
nie tylko dla dzieci. – Może dorośli mają po-
dobne przemyślenia do moich? – zastanawia 
się poetka.

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Tarnobrzegu rozpocznie się o godz. 18. 
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