
Beata Kotasiak-Wójcik – historyk, archiwista, 
konserwator drewna, kustosz w Muzeum Hi-
storycznym Miasta Tarnobrzega, absolwent-
ka UMCS w  Lublinie, 
Podyplomowego 
Studium Muzeolo-
gicznego na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim 
w Krakowie oraz Pań-
stwowego Studium 
Plastycznego w  Tar-
nowie o  specjalności 
konserwacja drew-
na. Pracowała m.in. 
w Kierownictwie Od-
nowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, 
przy renowacji zabytkowych mebli ze zbiorów 
Pałacu w  Wilanowie, Muzeum Zamkowego 
w Sandomierzu i dla Krzysztofa Pendereckie-
go do Lusławic oraz w  zamkach w  Nowym 
Wiśniczu i  Suchej Beskidzkiej. Nadzorowała 
prace konserwatorskie prowadzone w  Mu-
zeum Kultury Ludowej w  Kolbuszowej. Jest 
autorką wielu artykułów i opracowań z zakre-
su historii regionalnej, zwłaszcza dotyczących 
Michała Marczaka. Do tej pory zajmowała się 
zbiorami archiwalnymi oraz biblioteką na-
ukową Muzeum Historycznego Miasta Tarno-
brzega. Prowadzi wykłady w ramach cyklów 
„Czwartkowe Wieczory Zamkowe” i „Spichrzo-
we Gwarków Pogwarki”. Jest członkiem zarzą-
du oddziału świętokrzyskiego Stowarzysze-
nia Muzealników Polskich oraz Towarzystwa 
Przyjaciół Tarnobrzega. Odznaczona Srebr-
nym Medalem za Długoletnią Służbę oraz 
Medalem Gloria Radices Sulphureum przez 
prezydenta miasta Krakowa.
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Wśród nagrodzonych znaleźli się Aleksandra Dudek, Ga-
briela Panek, Eryk Tomczyk, Natalia Redestowicz, Emilia Mał-
kiewicz, Ada Trojanowska, Mateusz Adaś i Michał Rożnowski.

Konkurs „Ośmiu wspaniałych” zwraca uwagę na młodzież, 
która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim dzia-
łaniom staje się wzorcem dla rówieśników. O ten zaszczytny 
tytuł starało się tym razem 12 uczniów tarnobrzeskich szkół.

Ciężar wyboru najlepszych z najlepszych wzięła na siebie 
kapituła konkursu w  składzie: Bogusław Potański – prze-
wodniczący Rady Miasta Tarnobrzega,  Bożena Kapuściak 
– wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega (prze-
wodnicząca kapituły), Adam Rębisz – radny miejski, Liliana 
Lewińska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu, o. Wojciech Krok – dominikanin, kateche-
ta w  Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika 
w  Tarnobrzegu, Bogusława Jasińska – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w  Tarnobrzegu, 
Józefa Biernacka – przewodnicząca Rady Seniorów w Tar-
nobrzegu, Tomasz Krawczuk – naczelnik Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Sportu i  Kultury Miasta Tarnobrzega oraz Paweł 

Paradowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janu-
sza Korcza w Tarnobrzegu.

Laureatką wytypowaną głosem kapituły konkursowej do 
reprezentowania miasta Tarnobrzega w  eliminacjach ogól-
nopolskich konkursu została Aleksandra Dudek – uczennica 
drugiej klasy LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Alek-

sandra nie tylko osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Działa 
także w projekcie międzynarodowej wymiany Erasmus Culture 
Shadow Learning Cookbook. Jest także finalistką programu 
stypendialnego FLEX (Future Leaders Exchange – Program 
FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departa-
ment Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, 
którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkol-
ny). Ponadto realizuje swój własny projekt społeczny „Jestem” 
w ramach Vital Voices Chapter Poland, którego celem jest m.in. 
promowanie wiedzy, głównie wśród rówieśników, na temat 
problemów psychologicznych, zaburzeń lękowych, zaburzeń 
odżywiania. Ola aktywnie działa na rzecz środowiska lokalne-
go i konkretnych osób. W 2018 została wyróżniona odznaką 
Jachowicza za filantropię przyznawaną przez Gimnazjum nr 1 
w Tarnobrzegu. Aleksandra działa na rzecz innych w ramach 
grupy wolontariackiej „Miasto Aniołów”. Bierze również udział 
w  zbiórkach żywności i  kiermaszach, pomaga konkretnym 
starszym osobom, uczestniczy w akcjach  czytania dzieciom 
oraz pełni rolę opiekuna i  instruktora podczas wakacyjnych 
obozów sportowych dla dzieci, udziela się w zbiórkach karmy 
oraz innych artykułów dla zwierząt ze schroniska, działa na 
rzecz jednego z miejskich hospicjów.

Pod koniec stycznia tarnobrzescy „wspaniali” odebrali dyplo-
my i gratulacje z rąk prezydenta Tarnobrzega, Dariusza Bożka, 
oraz przewodniczącej składu kapituły Bożeny Kapuściak. 

Uroczystość inaugurująca działalność 
ośrodka odbyła się w  Tarnobrzeskim Domu 
Kultury. Realizatora projektu,  Caritas Diecezji 
Sandomierskiej,  reprezentował dyrektor tej 
instytucji, ksiądz Bogusław Pitucha. Gościem 
specjalnym wydarzenia był wiceminister 
sprawiedliwości Marcin Warchoł. Uczestni-
czył w  nim również prezydent Tarnobrzega 
Dariusz Bożek. –  Cieszy, że ośrodek, w  któ-
rym profesjonalną, a także tak kompleksową 
pomoc będą mogli otrzymać pokrzywdze-
ni  przeróżnymi  przestępstwami,  bo mowa 
zarówno o  przestępstwach drogowych, 
oszustwach, przemocy domowej i  innych, 
otwieramy w Tarnobrzegu. Pomoc otrzyma-
ją tu także rodziny pokrzywdzonych, a także 
świadkowie przestępstw oraz ich rodziny. Co 
ważne, to  ośrodek będący także 
centrum koordynującym działa-
niami ośrodków lokalnych, które 
otwarto w  Stalowej Woli, Mielcu, 
Nisku i Kolbuszowej. Jako samorząd 
Tarnobrzega deklarujemy wsparcie 
dla ośrodka, którego znaczenia nie 
sposób nie docenić – mówił prezy-
dent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Jak 
podkreślił wiceminister sprawiedli-
wości Marcin Warchoł, projektowi 
przyświeca idea, którą znakomicie 
oddaje hasło Funduszu Sprawiedli-
wości – Pomagamy Sprawiedliwie.

Ośrodek został utworzony w  ra-
mach projektu „Razem bezpieczniej 
2” którego realizatorem jest Caritas 
Diecezji Sandomierskiej. Przedsię-
wzięcie będzie realizowane w latach 2022-2025. 
Działania projektowe zostaną sfinansowane 
przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dys-
ponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W  ramach projektu został utworzony 
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem w  Tarnobrzegu, który 
będzie świadczył pomoc osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem z  terenu powiatu 
tarnobrzeskiego, a  także koordynował pra-
cę lokalnych punktów pomocy pokrzyw-
dzonym przestępstwem zlokalizowanych 
w Mielcu dla powiatu mieleckiego, Stalowej 
Woli dla powiatu stalowowolskiego, Nisku dla 
powiatu niżańskiego, Kolbuszowej dla powia-
tu kolbuszowskiego. Każda udzielana przez 
ośrodek pomoc dla beneficjentów projektu 
jest świadczona nieodpłatnie.

Zakres oferowanej pomocy osobom po-
krzywdzonym przestępstwem i osobom im 
najbliższym obejmie m.in.:  organizowanie 

i  finansowanie pomocy prawnej, organi-
zowanie i  finansowanie pomocy tłumacza 
w celu udzielenia pomocy prawnej, pokry-
wanie kosztów związanych z psychoterapią, 

pomocą psychiatryczną lub psychologicz-
ną, pokrywanie kosztów świadczeń zdro-
wotnych w  zakresie niezbędnym w  proce-
sie leczniczym doznanego uszczerbku na 
zdrowiu wynikającego z  przestępstwa lub 

jego następstw, pokrywanie kosz-
tów związanych z  kształceniem 
w  szkołach i  przedszkolach pu-
blicznych oraz opieką nad dziećmi 
w żłobkach i klubach dziecięcych, 
organizowanie i  finansowanie 
szkoleń i  kursów podnoszących 
kwalifikacje zawodowe oraz po-
krywanie kosztów egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe, pokrywanie kosztów 
czasowego zakwaterowania lub 
udzielania schronienia, finanso-
wanie okresowych dopłat do bie-
żących zobowiązań czynszowych 
i opłat, usługę dostosowania lokalu 
mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego do potrzeb osoby po-

krzywdzonej, pokrywanie kosztów żywności 
lub bonów żywnościowych, a także zakupu 
odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości 
i higieny osobistej. 

Nagrodzono wspaniałą ósemkę

Nowa 
kierownik 
muzeum

Muzeum Polskiego Przemysłu Siarko-
wego kieruje teraz Beata Kotasiak-Wój-
cik. Następczyni dr. Adama Wójcika ob-
jęła stanowisko 1 stycznia.

27 stycznia w tarnobrzeskim Urzędzie Miasta naj-
wspanialsi nastolatkowie spośród uczniów tarnobrze-
skich szkół odebrali nagrody.

Pokrzywdzeni przestępstwem 
mogą liczyć na pomoc

14 lutego oficjalnie zainaugurowano działalność Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tar-
nobrzegu. Ośrodek zlokalizowany przy parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu świadczy pomoc, ale także koordynuje funk-
cjonowanie podobnych lokalnych ośrodków w regionie.
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Wystawa prezentowana w lutym w Galerii TDK jest pokło-
siem wieloletniej współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych 
w Olkuszu. Zaprezentowane obrazy są tylko niewielką częścią 
zbiorów, które zgromadziła olkuska instytucja. Liczą one kilkaset 
dzieł malarzy z Polski i zagranicy. Są tu także prace tarnobrzeskich 
artystów, którzy wielokrotnie uczestniczyli w międzynarodo-
wych plenerach organizowanych przez BWA. To właśnie plenery 
malarskie, które odbywają się od 2004 r. dały początek kolekcji. 

Na wystawie w TDK można oglądać blisko 40 obrazów. Wy-
boru dokonał sam dyrektor BWA, Stanisław Stach, który chciał 
pokazać różnorodność prac, które znajdują się w ich zbiorach. 
Są tu nazwiska artystów znanych także z plenerów i wystaw 
organizowanych przez TDK. Na ekspozycji znalazł się m.in. 
wiklinowy obraz autorstwa tarnobrzeskiego artysty Stanisława 
Dziubaka. 

Początkiem marca Tarnobrzeski Dom Kul-
tury organizuje szereg wydarzeń poświęco-
nych żołnierzom antykomunistycznego i nie-
podległościowego podziemia. – Zależy nam 
na tym, by przedstawić historię żołnierzy wy-
klętych z różnych perspektyw, z położeniem 
mocnego akcentu na lokalność. Mamy prze-
cież tarnobrzeskiego bohatera Hieronima De-
kutowskiego „Zaporę” – mówi pomysłodawca 
projektu Mateusz Mitka z TDK. – Przybliżymy 
okoliczności historyczne, porozmawiamy z hi-
storykami, a także oddamy hołd tym młodym 
ludziom poprzez muzykę. 

Obchody rozpocznie 3 marca spotkanie hi-
storyczne z udziałem gościa z Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddział w Rzeszowie. Dr Mirosław 
Surdej zaprezentuje wykład pt. „Rajd Zgrupo-
wania mjr. cc. Hieronima Dekutowskiego ps. 
Zapora na Rzeszowszczyźnie latem 1946 r.”. 
Spotkaniu będzie towarzyszyć projekcja fil-
mu, który niedawno powstał w Tarnobrzegu, 
w reżyserii Jakuba Palacza, pt. „Zapora”. Jest to 
fabularyzowany dokument o  mjr. Hieronimie 

Dekutowskim ps. Zapora, bohaterze antyko-
munistycznego podziemia pochodzącym 
z Tarnobrzega. Zdjęcia zrealizował Rafał Pogo-
da, a tło historyczne wydarzeń przedstawił dr 
Tadeusz Zych. Początek o godz. 11.

5 marca kilkadziesiąt osób wystąpi na scenie 
TDK. Tego dnia odbędzie się koncert pt. „Żyli 
prawem wilka...”. Usłyszymy piosenki o boha-
terach, ich męstwie, strachu i dramatach. 

– Są to utwory bardzo emocjonalne i czę-
sto trudne, ale nasi artyści chętnie podjęli się 
zadania zaaranżowania ich na nowo, przedsta-
wienia własnych interpretacji – mówi reżyser 
koncertu Mateusz Mitka. 

W koncercie wystąpią głównie mieszkańcy 
Tarnobrzega i okolic. Wśród wokalistów będą 
to: Angelika Brylska, Natalia Ciecierska, Sylwia 
Dul, Patrycja Mitkiewicz, Klaudia Mrówczyń-
ska, Sandra Mrówczyńska, Dominika Ordon, 
Iga Pańczyk, Marcin Raś, Sara Trubiłowicz, Julia 
Walczyna, Martyna Wilk. Zagrają zaś: Michał 
Chmielowiec – gitara, Michał Tulik – gitara, 
Krzysztof Chmielowiec – perkusja, Wojciech 

Tulik – gitara basowa, Katarzyna Dereń – sak-
sofon, flet poprzeczny, Kacper Głaz – instru-
menty klawiszowe. Na scenie zobaczymy też 
tancerzy z  kilku grup: Butterfly (studio Bnb 
Academy of Dance,  Kraków), 3lements (Ewa 
Pluta, Justyna Rutkowska, Aleksandra Lis), 
Grupa Szamanki (Akademia Tańca Art Dance, 
Tarnobrzeg wraz z choreografem Kubą Trem-
beckim). Natomiast autorską grafikę na plakat 
oraz scenografię zaprojektowała dr Magdale-
na Stokłosa. 

Ze względu na bardzo duże zainteresowa-
nie i wciąż obowiązujące obostrzenia sanitar-
ne, odbędą się dwa koncerty tego samego 
dnia: o  godz. 17 i  19.30. Wstęp będzie bez-
płatny, ale trzeba okazać wejściówkę. Można 
je odbierać w TDK od 24 lutego. 

Patronat nad obchodami objęła Fundacja 
Łączka, która zajmuje się działalnością edu-
kacyjną związaną z Kwaterą Ł, czyli miejscem 
tajnego pochówku ofiar reżimu komunistycz-
nego oraz pielęgnowaniem pamięci o  żoł-
nierzach wyklętych. Podczas koncertu od-
będzie się zbiórka datków na jej działalność. 
Obchodom będzie towarzyszyć wystawa 
wypożyczona z lubelskiego oddziału IPN pt. 
„Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległo-
ściowe 1944-1963”. 

Patronat honorowy nad obchodami objął 
Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Zakup sfinansowano z kilku źródeł. Swój udział w do-
posażeniu strażaków miało także miasto. W uroczystym 
przekazaniu samochodów i sprzętu uczestniczyli między 
innymi poseł Zbigniew Chmielowiec, Podkarpacki Ko-
mendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Babiec, 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, starosta tarnobrze-
ski Jerzy Sudoł.

– Wszystkim strażakom, zarówno z państwowej straży 
pożarnej, jak i  ochotniczych straży pożarnych, należą 
się ogromne podziękowania. Zawsze jesteście na poste-
runku, walczycie z  ogniem, walczycie z  wodą, walczy-
cie z covidem. Te podziękowania przekazuję w  imieniu 
wszystkich mieszkańców – mówił Dariusz Bożek, prezy-
dent Tarnobrzega.

Nie tylko podziękowania władze miasta przekazały 
strażakom. Miasto Tarnobrzeg współfinansowało zakup 
pięcioosobowego samochodu rozpoznawczo-ratowni-
czego z napędem na cztery koła marki Mitsubishi, który 
uroczyście przekazano strażakom z  Tarnobrzega oraz 
Nowej Dęby w użytkowanie. Koszt zakupu auta w wyso-
kości 154 tys. zł pokryto z budżetów miasta Tarnobrzega 
oraz Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu (po 50 ty-
sięcy złotych), oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
Komendy Wojewódzkiej PSP w  Rzeszowie – 54 tysiące 
złotych.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla tarnobrze-
skich strażaków pozyskano także lekki, pięciodrzwiowy 
samochód zaopatrzeniowy Renault Master o ładowności 
ponad 1000 kilogramów o  wartości blisko 160 tysięcy 

złotych, namiot pneumatyczny z oświetleniem i sprężarką 
powietrza, dwie myjki ciśnieniowe, sześć masek ochrony 
dróg oddechowych oraz siedem kompletów trzyczęścio-
wych ubrań specjalnych.

W Radzie Kobiet drugiej kadencji zasiada 10 pań. Podczas pierw-
szego posiedzenia panie wyłoniły swoje władze. Przewodniczącą 
Rady Kobiet została Katarzyna Paluch, wiceprzewodniczącą Justyna 
Uchańska, a sekretarzem Elżbieta Piejko. W radzie zasiadają ponadto: 
Agata Wieczorek, Beata Góra, Beata Kotasiak-Wójcik, Bożena Nowak, 
Grażyna Potańska, Małgorzata Zych i Monika Stępień.

– Jestem przekonany, że kobiecy głos doradczy będzie mądry 
i słyszalny. Drogie panie, raz jeszcze serdecznie gratuluję zaufania, 
jakim Was obdarzono. Życzę paniom i sobie znakomitej współpra-
cy. Wszystkim innym – bierzcie przykład. Chciejcie, tak jak te panie, 
współpracować na rzecz naszego miasta – podkreśla prezydent 
Dariusz Bożek.

Kilka dni przed 
pierwszym posiedze-
niem Tarnobrzeskiej 
Rady Kobiet drugiej 
kadencji prezydent 
miasta spotkał się 
z  kobietami, które 
tworzyły to gre-
mium pierwszej ka-
dencji. Podziękował 
paniom za godne 
i  wzorowe pełnienie 
tej zaszczytnej i  wy-
jątkowej funkcji.

– Jeśli chcemy bu-
dować nasze miasto 

dla wszystkich, musimy pamiętać o  prawach kobiet. Dlatego głos 
i wsparcie płynące ze strony Tarnobrzeskiej Rady Kobiet pozwala na 
konsekwentne realizowanie wizji miasta przyjaznego i otwartego. W kie-
rowaniu miastem w różnych obszarach zawsze kładę bardzo duży nacisk 
na wyrównywanie szans i poważne, rozwiązywanie problemów spoty-
kających kobiety w naszym mieście – podkreślił Dariusz Bożek. – Wierzę, 
że dwuletni okres pracy na rzecz Tarnobrzeskiej Rady Kobiet i mieszkań-
ców Tarnobrzega przyniósł paniom wiele satysfakcji oraz pozwolił na 
jeszcze bardziej wnikliwe spojrzenie na problemy społeczności lokalnej, 
a szczególnie problemy kobiet w naszym mieście.

Przypomnijmy, Tarnobrzeską Radę Kobiet I  kadencji tworzyły: 
Katarzyna Paluch – przewodnicząca, Anna Godlewska, Anna Ka-
pica-Soodak, Anna Świątek, Beata Góra, Beata Grzywacz, Bożena 
Nowak, Dorota Wyrzykowska-Pycior, Edyta Potańska, Elżbieta Piejko, 
Grażyna Potańska, Grażyna Urbańska,  Grażyna Warzyńska, Halina Zi-
moląg-Dojka, Iwona Dybus-Grosicka, Julia Dominik-Słomka,  Justyna 
Uchańska, Małgorzata Zych, Marta Kopeć-Bitner, Monika Stępień, 
Renata Mroczek,  Renata Serwin, Sławomira Olszewska, Wiesława 
Serafin.

W czwartek, 3 lutego, odbyło się pierwsze posiedzenie Tar-
nobrzeskiej Rady Kobiet drugiej kadencji. Kobiece gremium 
to zespół doradczo-konsultacyjny prezydenta Dariusza Boż-
ka w sprawach społeczno-kulturalnych, a także dotyczących 
zdrowia kobiet mieszkających w Tarnobrzegu.

Rozpoczęły 
drugą kadencję

Oddadzą hołd żołnierzom wyklętym
Kilkudziesięciu wokalistów, muzyków i tancerzy wystąpi na tarnobrzeskiej scenie 

w hołdzie dla żołnierzy wyklętych. Będzie też wystawa, prelekcja i film. Tarnobrzeski 
Dom Kultury zaprasza na obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Doposażamy strażaków
Dwa nowe auta i sprzęt ratowniczy o łącznej wartości ponad 420 tysięcy złotych przekazano straża-

kom z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. 

Malarstwo 
z Olkusza 

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na niezwykłą wy-
stawę. Są to prace pochodzące ze zbiorów Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA w Olkuszu. 
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W tym roku WOŚP grał dla okulistyki dzie-
cięcej. Każdego roku w Polsce na oddziałach 
okulistyki dziecięcej leczonych jest kilkana-
ście tysięcy pacjentów. Poza pogarszaniem się 
ostrości wzroku najczęstszymi problemami, z 
jakimi mali pacjenci trafiają do specjalistów z 
zakresu okulistyki, są jaskra, zaćma oraz różne-
go rodzaju urazy, anomalie rozwojowe i no-
wotwory. Tylko w 2019 roku przeprowadzono 
blisko 650 operacji, z czego ponad 25 proc. 
było operacjami guzów. Biorąc to wszystko 
pod uwagę, Fundacja Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zdecydowała się swój jubi-

leuszowy – 30. Finał poświęcić zagadnieniom 
okulistyki dziecięcej.

– Często podkreślam, że na tarnobrzeżan 
zawsze można liczyć, bo tak właśnie jest. Tar-
nobrzeżanie kolejny raz udowodnili, że mają 
ogromne serca. Dziękuję bardzo tym wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli WOŚP. 
Oczywiście, gramy dalej – mówi prezydent Tar-
nobrzega, Dariusz Bożek.

Kwota zebrana w Tarnobrzegu podczas 30. 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
jeszcze wzrośnie. Trwają bowiem licytacje in-
ternetowe.

Zima na sportowo
Najważniejsze wydarzenia w okresie zimowym w obiektach MOSiR to me-

cze Klubu Tenisa Stołowego Enea Siarkopol Tarnobrzeg – ćwierćfinał i półfi-
nał Ligi Mistrzyń. 

23 stycznia w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbył się rewanżowy, ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzyń tenisa stołowego, w którym 
KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg pokonał francuski zespół TTSQ – Tennis de Table Saint-
-Quentinois, 3:0. Mecz pomimo wczesnej niedzielnej pory i transmisji na żywo w TVP 
Sport zgromadził na trybunach liczne grono kibiców, którzy oklaskiwali efektowne 
wymiany naszych tenisistek. Dzięki wygranej tarnobrzeski zespół awansował do naj-
lepszej czwórki Ligi Mistrzów. 

13 lutego doszło do pierwszego półfinałowego meczu, w którym to zawodniczki 
KTS-u po bardzo zaciętym i emocjonującym meczu uległy we własnej hali austriackie-
mu zespołowi Linz AG Froschberg 2:3, ale dzięki zwycięstwu w meczu rewanżowym 
zagrają w finale prestiżowych rozgrywek. 

14 lutego uczniowie podkarpackich szkół rozpoczęli ferie zimowe. Na ten czas 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował we współpracy z klubami oraz stowa-
rzyszeniami sportowymi szeroką ofertę. Dzieci uczestniczyły w zajęciach modelarskich 
prowadzonych przez doświadczonego instruktora, które kończyły się „próbnym lotem” 
wcześniej przygotowanych modeli. W hali widowiskowo-sportowej odbywały się także 
zajęcia lekkoatletyczne, prowadzone przez trenerów tarnobrzeskiego klubu Harpagan.  

Na basenie dzieci, ucząc się i bawiąc, doskonaliły swoje umiejętności pływackie. W  
klubie szachowym prowadzone były zajęcia z nauki gry w szachy, a w Tarnobrzeskim 
Centrum Tenisa Stołowego można było postawić pierwsze kroki przy stole tenisowym. 
Na lodowisku Biały Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9 pod okiem trenera dzieci uczyły 
się podstaw jazdy na łyżwach. Wszystkie zaproponowane formy spędzania wolnego 
czasu cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

20 lutego obył się IX Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tar-
nobrzega. W zmaganiach udział wzięły kluby piłkarskie z terenu Tarnobrzega uczest-
niczące w rozgrywkach ligowych w kategorii senior oraz gościnnie drużyna Oldboys 
Siarki Tarnobrzeg.

Miłośników biegania rekreacyjnego zapraszamy 27 lutego na X Rekreacyjny Bieg 
Zimowy Wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji oraz Klub Biegacza Witar. Imprezą towarzysząca będzie charytatywny biegw 
szortach YETI RUN.  Podczas biegu, którego dystans będzie liczył około 10 kilometrów, 
oraz kiermaszu towarzyszącemu imprezie, odbędzie się zbiórka pieniędzy dla 2-letniej 
Glorii, która cierpi na rozszczep kręgosłupa i wymaga ciągłej rehabilitacji. Udział w Biegu 
Zimowym jest bezpłatny, jednak zachęcamy do wsparcia tego dnia zbiórki dla Glorii. 
Organizatorzy zapewniają okolicznościowe medale dla 150 pierwszych zawodników 
na mecie biegu. 

Więcej informacji na tematach zbliżających się wydarzeń sportowych oraz imprez 
współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji znajduje się na stronie 
mosir.tarnobrzeg.pl. 

Widowiskowe tańce, przepiękne stroje, praca pod okiem 
jednej z najlepszych instruktorek w kraju. Tarnobrzeski Dom 
Kultury rozpoczyna drugi nabór do zespołu mażoretek. 

Tarnobrzeski Dom Kultury wkrótce rozpoczyna drugi semestr za-
jęć artystycznych. W bogatej ofercie można znaleźć także zajęcia 
mażoretkowe. Właśnie rozpoczyna się nowy nabór dla dziewczynek, 
które chciałyby dołączyć do zespołu, kręcić batronem i wywijać 
pomponami. 

Kto to jest mażoretka?
Historia mażoretek liczy już ponad dwieście lat i wywodzi się z 

Francji. Sama nazwa mażoretki to wyraz zapożyczony z języka fran-
cuskiego majorette, co znaczy majorki. Mażoretki bowiem to tancerki 
ubrane w paradne stroje zawierające elementy umundurowania, ale 
nie tylko. Bardzo często zespoły mażoretkowe towarzyszą orkiestrom 
dętym podczas parad, marszów i pochodów, ale także budują własną 
pozycję jako niezależne grupy. Dziewczyny biorą udział w zawodach 
o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Prezentują 
także swoje umiejętności na koncertach i pokazach. 

Jak można zostać mażoretką? 
Wystarczy zgłosić się na zajęcia prowadzone przez Tarnobrzeski 

Dom Kultury. Warsztaty mażoretkowe przeznaczone są dla dziew-
czynek już w wieku przedszkolnym. Na początek w programie zajęć 

jest sporo rytmiki, stopniowo dzieci uczą się pracy z rekwizytem i 
układów choreograficznych z elementami akrobatyki i gimnastyki. 
Występy mażoretek są bardzo widowiskowe! Dziewczynki noszą 
przepiękne stroje, ponadto same układy oraz żonglerka pałeczką, 
czy pomponami zachwycają widownię. 

Dlaczego warto?
Taniec mażoretkowy kształci w uczestniczkach poczucie rytmu, 

koordynację ruchową. Pozwala także otworzyć się, rozwinąć indywi-
dualne talenty. Tancerki uczą się pracy w grupie, odpowiedzialności 
za siebie nawzajem, a także dzięki występom potrafią radzić sobie 
ze stresem. Przede wszystkim jednak taniec mażoretkowy to świetna 
zabawa, możliwość poznania rówieśniczek, ciekawe warsztaty, a w 
przyszłości szansa na wyjazdy na mistrzostwa oraz medale. 

Jak się zgłosić?
To bardzo proste. Wystarczy zadzwonić do Tarnobrzeskiego Domu 

Kultury, tel.: 15 822 74 97 lub od razu przyjść na zajęcia, które odby-
wają się w sali nr 123 w MOSiR-ze w każdą środę. Zapisujemy dzieci 
już od 4 lat. Istnieje możliwość wypożyczenia pałeczki. 

Dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie internetowej 
TDK: tdk.tarnobrzeg.pl

Zajęcia prowadzi znakomita trenerka i instruktorka, autorka mi-
strzowskich choreografii, licencjonowana sędzia federacji IAM i wielka 
pasjonatka tańca Małgorzata Gronek. 

Po przerwie uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Tarnobrzegu. PSZOK „Pod Grzybem” mieści się przy ul. Rusinowskiego 1, tel. 
15 823 23 79.

PSZOK znowu działa
Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości 

zapewniają we własnym zakresie i na własne koszt. Istnieje możliwość wypożyczenia bezpłatnie 
przyczepki do transportu odpadów.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: od 9 do 17,  sobota: od 8 do 14.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące 

selektywnie zebrane odpady komunalne: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw 
sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metalu, opakowania ze szkła, opakowania 
wielomateriałowe, odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie), zużyte opony,  zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i strzykawki, 
puszki po farbach i aerozolach, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe 
(gruz betonowy i ceglany).

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

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są odpady wyłącznie od 
mieszkańców Miasta Tarnobrzega.

Mażoretki czekają na ciebie – nowy nabór w TDK

Zagraliśmy w 30. finale WOŚP
105 262 zł. Tyle udało się zebrać podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy w Tarnobrzegu. 
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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 – Bogu-
sław 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 Wspól-
nych
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-
15.30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-
15.30
ul. Mickiewicza 7a 
Straż Miejska, tel. alarmowy 986

,,Wiedźmy” Ewy Cielesz to inspirowana autentycznymi 
przeżyciami historia trzech kobiet. Agatę, Olgę i Amirę łączy 
przyjaźń, choć każda z nich jest inna i każda z nich na swój 
sposób boryka się z problemami życiowymi. Czytelnik ma 
wrażenie, że los łączy bohaterki w ,quasi-przypadkowy spo-
sób. A może tak chce przeznaczenie? Agatę zdradza mąż, jest 

mobbingowana w pracy w szpitalu, uzależnia się od wróżki, 
a demoniczny wielbiciel wplątuje ją w zabójstwo. Olga de-
cyduje się związać z bioenergoterapeutą, natomiast Amira, 
dziewczyna z problemami psychicznymi, odkrywa w sobie 

pasję i otwiera gabinet taro-
ta. Jest też Elena – najbardziej 
tajemnicza kobieta w książce. 
I przez to fascynująca. Czy re-
alna?

Czytelnik sam sobie musi 
odpowiedzieć. Panie z Klubu 
Książki dyskutowały o tarocie, 
bioenergoterapii i  ingerencji 
ezoteryki w nasze życie.

Tytuł powieści Ewy Cielesz 
ma znaczenie metaforyczne. 
W dawnych wierzeniach i lu-
dowych przekazach wiedź-
ma była tą, która ma wie-
dzę – zarówno o przyrodzie 
i roślinach, jak i o leczeniu ludzi. Taki portret współczesnej 
wiedźmy znajdziemy w książce.

Czytelnik doceni ciekawą fabułę z  licznymi wątkami – 
w tym kryminalnym oraz niespodziewane zwroty akcji. Nie 
zabraknie też pożytecznych afirmacji, które mogą uczynić 
nasze życie pełniejszym i  bogatszym, w  dosłownym zna-
czeniu. Przesłanie zdaje się mówić, że zawsze trzeba wierzyć 
w siebie i otaczającą nas dobrą energię. 

Oddział dla dzieci i  młodzieży Biblioteki Głównej, zain-
spirowany osobą prof.  Barry’ego Zuckermana oraz akcją 
„Książka na receptę. Recepta na sukces” prowadzoną przez 
Fundację Powszechnego Czytania, zamienił się w czasie ferii 
w Specjalistyczną Poradnię Książkową „Prosto z półki”.

Ferie w książkowej poradni
Małych czytelników wita książeczka – bibliotekarka, która aby zdia-

gnozować odpowiednio stopień zaczytania, przeprowadza tajem-
nicze bajkobadanie. Przez zaczarowaną dziurkę od klucza sprawdza 
znajomość bohaterów popularnych bajek i książek dla dzieci, wygi-
bajtus i ćwiczenia ruchowe z książką pod pachą badają równowagę 
czytelniczą, a balonówka to nic innego jak pomiar ciśnienia na ulu-
bioną lekturę. Potem już tylko pozostaje diagnoza i leczenie objawów 
odpowiednią książką, przepisaną na specjalnie przygotowanej na 
tę okoliczność imiennej recepcie. Mądra Pani Książeczka znajduje 
remedium na wszystko. Gdy uskarżamy się na brak supermocy, złe 
humorki, zaplątane słówka, gdy dopada nas brak apetytu na czyta-
nie, kichanie na książki lub bujanie w obłokach, zaleca odpowiednią 
książkę która wzrusza, bawi i rozwiewa zły humor.

Dzieci chętnie korzystają z takiej formy zabawy, dodatkowo spę-
dzając czas przy grach planszowych, układając kolorowe kubki do 
kodowania oraz wzmacniając się „Książką za cegiełkę”. 

W poniedziałek, 7 marca, w Bibliotece Głównej od-
będzie się spotkanie promujące album fotograficzny 
„Jeziórko nasze słoneczko” autorstwa ks. Adama Ka-
mińskiego. 

„Jeziórko 
– nasze słoneczko”

Album powstał na prośbę wysiedleńców z Jeziórka, których 
ks. Adam spotkał na swojej kapłańskiej drodze, będąc wikariu-
szem w parafii św. Barbary w Tarnobrzegu oraz św. Wojciecha 
BM w Grębowie, a główną pomysłodawczynią jest wysiedlona 
z Jeziórka Maria Mróz, która w niezwykle ciepły sposób wspo-
mina nieistniejącą już wioskę. Autor tworząc album z otrzyma-
nych fotografii układał je chronologicznie i opisywał zgodnie 
z przekazem mieszkańców. W albumie są zdjęcia z uroczystości 
rodzinnych, religijnych i  kulturalnych. Można w  nim znaleźć 
wiersze autorstwa mieszkanek Jeziórka i  wiersz ks. Adama 
dedykowany przesiedleńcom. Publikacja powstała, by ocalić 
od zapomnienia piękną historię nieistniejącej już miejscowości, 
a także zmotywować – zwłaszcza młodych – do odkrywania 
swoich rodzinnych korzeni. 

Chwytajcie 
za pióra

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu 
we współpracy z  Miejską Biblioteką Publiczną 
im. dr. Michała Marczaka organizuje Powiato-
wy Konkurs Literacki „Ja i pszczoły”, który ob-
jął patronatem prezydent miasta Tarnobrzega 
i starosta powiatu tarnobrzeskiego. 

Jest to jedno z  przedsięwzięć mających na celu 
uczczenie obchodów setnej rocznicy powstania 
Powiatowego Koła Pszczelniczego w Tarnobrzegu. 

W pracach uczestnicy mogą podejmować różno-
rodną problematykę pszczelarską: popularyzować 
sylwetki pszczelarzy i ich pracę, krzewić wiedzę o hi-
storii pszczelarstwa w  regionie i  mieście, wskazy-
wać na różnice pomiędzy pszczelarstwem dawniej 
i dziś, dzielić się wiedzą o walorach miodu i innych 
pszczelich produktów, szerzyć wiedzę o znaczącej 
roli pszczół w życiu człowieka i potrzebie ich ochro-
ny, uświadamiać społeczeństwu znaczenie ochrony 
pszczół i opieki nad nimi.

Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach. 
Uczniowie w wieku 13-19 lat mają przeprowadzić wy-
wiad z  pszczelarzem z  terenu Tarnobrzega lub po-
wiatu tarnobrzeskiego, wywiad ten następnie trzeba 
opracować literacko i  przedstawić do autoryzacji 
rozmówcy. Pozostali dorośli uczestnicy konkursu spi-
sują swe wspomnienia związane z pszczelarstwem. 
Uwzględnić w  nich mogą własne doświadczenia 
i przeżycia lub refleksje odnoszące się do innych osób 
związanych z pszczołami. Mile widziane anegdoty.

Prace mogą być pisane ręcznie lub na kompute-
rze. Objętość nie powinna przekraczać trzech stron 
rękopisu lub maszynopisu. Każda praca powinna 
zawierać tytuł oraz załącznik w postaci uzupełnio-
nej karty uczestnictwa. Regulamin i  kartę uczest-
nictwa znaleźć można na stronie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu mbp.
tarnobrzeg.pl. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2022 
roku. 

O ,,Wiedźmach” Ewy Cielesz
Walentynki, to szczególny dzień, w którym warto wyrazić miłość – również do książek. 14 lutego w Filii nr 

1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu klubowiczki rozmawiały na temat książki, której przesłanie 
można śmiało zawrzeć w stwierdzeniu, że ,,miłość jest potężnym lekarzem ciała i ducha”.
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