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Mając na względzie zapisy Strategii Roz-
woju Województwa – Podkarpackie 2030, 
uchwalonej 28 września 2020 r. przez Sejmik 
Województwa Podkarpackiego, wyznaczają-
cej Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzega 
oraz kontynuację działań rozwojowych rozpo-
czętych w okresie programowania 2014-2020, 
a także kierując się możliwościami perspek-
tywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, 
lider i gminy partnerskie postanowili zawrzeć 
porozumienie. To dotyczy współdziałania, któ-
rego celem będzie realizacja Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Tarnobrzeg.

– Porozumienie międzygminne pozwoli 
na efektywne wykorzystanie środków Unii 
Europejskiej na lata 2021-2027 w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zaan-
gażowanie stron porozumienia we wspólną 
realizację przedsięwzięć finansowanych ze 
środków zewnętrznych prowadzić będzie do 
wzmacniania i rozwoju wzajemnych więzi 
partnerskich, które sprzyjać będą zrównowa-

żonemu rozwojowi MOF Tarnobrzeg – mówi 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Po uzgodnieniu treści porozumienia przed-
stawiciele wszystkich gmin będących jego 
stronami – prezydent Tarnobrzega Dariusz 
Bożek, burmistrz Nowej Dęby Wiesław Or-
don, burmistrz Baranowa Sandomierskiego 
Marek Mazur, wójt Grębowa Kazimierz Skóra 
oraz wójt Gorzyc Leszek Surdy – 22 grudnia 
podczas spotkania w Urzędzie Miasta Tarno-
brzega podpisali stosowny dokument.

Na mocy porozumienia Miasto Tarnobrzeg, 
jako lider, zobowiązane jest do koordynacji dzia-
łań zmierzających do opracowania i wdrożenia 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tar-
nobrzeg na lata 2021-2027. – W pierwszej kolej-
ności musimy opracować dokument, w którym 
znajdą się najważniejsze cele i przedsięwzięcia 
przewidziane do realizacji w tym okresie przez 
partnerów MOF. Strategię tę musi zatwierdzić 
instytucja zarządzająca programem regional-
nym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027. Do niej następnie trafi lista projektów 
rekomendowanych do wsparcia – dodaje prezy-
dent Tarnobrzega. – Jako lider mamy zarządzać 
realizacją Strategii ZIT zgodnie z wytycznymi, 
podejmować czynności związane z realizacją 
przedmiotu porozumienia. Do naszych zadań 

należeć będzie także między innymi powołanie 
Zespołu Zarządzającego, zatrudnienie pracow-
ników, koordynacja prac, zlecanie usług na rzecz 
realizacji zadań wynikających z zawartego poro-
zumienia, a także monitorowanie i raportowanie 
realizacji Strategii ZIT.

Jesteśmy 
liderem 
aktywności

Tarnobrzeg skończył rok kolejnym 
wyróżnieniem. 

Wraz z Rzeszowem znalazł się ex aequo 
na pierwszym miejscu wśród podkarpackich 
miast na prawach powiatu w rankingu „No-
win” „Powiaty Podkarpacia – dwie dekady 
rozwoju XXI wieku”.

Jak podkreślają przedstawiciele przygo-
towującego ranking Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego Oddział w Rzeszowie, ocenie 
poddano powiaty i gminy, które wykazały się 
największą aktywnością i gospodarnością, 
które inwestują, modernizują infrastrukturę 
drogową, kanalizacyjną czy też tworzą nowe 
miejsca do rekreacji dla mieszkańców.

II wojna światowa zastała Jasińskiego w Tarnobrzegu, gdzie po 
studiach podjął pracę nauczyciela w gimnazjum. To w Tarnobrzegu 
przystąpił do zorganizowania tajnej grupy „Odwet”. Władysław Ja-
siński zginął 9 stycznia 1943 r. w Trzciance koło Osieka, podczas walki 
z Niemcami. Jak co roku w Tarnobrzegu rocznicę tę upamiętniono 
uroczystością pod pomnikiem „Jędrusiów” oraz ich twórcy. Zapalono 
znicze, złożono kwiaty, a   honorową wartę zaciągnęli tarnobrzescy 
strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Party-
zanckiego AK „Jędrusie”. Sylwetkę Władysława Jasińskiego przypomniał 
dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega Tadeusz Zych. 
Z kolei prezydent Tarnobrzega „Jędrusiów” postawił jako przykład dla 
współczesnej młodzieży. – Dla „Jędrusiów” w czasie wojny ważne było 
także to, by nie zaniedbać edukacji. Współczesne pokolenia powinny 
nie tylko uczyć się pisania i czytania, rachowania, ale powinny uczyć 
się czym jest historia, geografia, czym jest również analiza i synteza. 
Powinny umieć wyciągać wnioski – mówił Dariusz Bożek.

Porozumienie międzygminne MOF Tarnobrzeg
Będą współdziałać celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg. Lider obszaru, miasto Tarno-
brzeg, i cztery gminy partnerskie – Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów 
i Gorzyce 22 grudnia podpisały stosowne porozumienie.

Skromną uroczystością w niedzielę, 9 stycznia, upamiętniono rocznicę śmierci założyciela legendarnego Oddziału Party-
zanckiego Armii Krajowej „Jędrusie”, Władysław Jasińskiego.

W rocznicę śmierci „Jędrusia”

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku. 
Nie pozwól ukraść swojej tożsamości

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy  innego dokumentu tożsamości to bardzo 
poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych 
do celów przestępczych.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BAN-
KU  – jest ponad 20 tysięcy placówek w całym kraju (nie trzeba 
nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne 
kroki, które należy wykonać:

• Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swo-
im banku  lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia 
także od osób niebędących jego klientami.

• Powiadomienie policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utra-
cono w wyniku kradzieży.

• Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki kon-
sularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące 
konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, 
znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

UWAGA: Można dokonać zastrzeżenia w oddziale banku lub 
za pośrednictwem infolinii nie posiadając zaświadczenia z 
danymi dokumentu, pod warunkiem, że zastrzeżenie dotyczy 
dokumentu, którego dane bank posiada (w Kartotece Klienta). 
Dlatego tak ważne jest informowanie swojego banku o zmianie 
dokumentu tożsamości, co skutkuje aktualizacją w Kartotece 
Klienta.
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Całkowity koszt realizacji ostatnich inwestycji 
w Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Mickiewi-
cza 34 wyniósł 289 000 zł. Kwotę tę pokryto z dotacji 
miasta Tarnobrzega oraz środków własnych przy-
chodni. – W  miarę możliwości odpowiadamy na 
potrzeby naszych placówek leczniczych. Oczywiście, 
w każdej z nich tych potrzeb jest dużo, ale cieszy, że 
te najważniejsze, dzięki dobrej współpracy, udaje się 
realizować. Nie tak dawno odbieraliśmy nową windę 

w  Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilita-
cji Leczniczej na Targowej, tym razem Przychodnia 
Specjalistyczna na Mickiewicza zrealizowała  zakupy 
nowoczesnego sprzętu medycznego, pacjenci tej 
placówki mogą też już korzystać z nowego parkin-
gu – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.  

W nowe urządzenia, zakupione dzięki wsparciu 
miasta, wyposażone zostały poradnie okulistycz-
ne. – Zakupiliśmy autorefraktokeratotonopachy-

metr i  perymetr komputerowy. Pod tą skom-
plikowaną nazwą kryje się sprzęt zapewniający 
płynność i szybkość podstawowych badań oku-
listycznych pacjentów. Najnowsze technologie 
połączono w  nim ze sprawdzonymi metodami 
zapewniającymi dokładność i powtarzalność po-
miaru, takimi jak wirujący pryzmat. Urządzenie 
oferuje szeroki wybór strategii, pól i parametrów 
badania. Wbudowane funkcje analizy danych 

obejmują analizę regresji pola widzenia na pod-
stawie historii badań oraz zestandaryzowane 
sposoby prezentowania i  drukowania wyników 
badań – mówi Marta Woś, kierownik Przychodni 
Specjalistycznej w Tarnobrzegu.

Zmieniło się również otoczenie przychodni. Po-
wstał nowy parking, z  którego mogą korzystać 
osoby niepełnosprawne, wykonano także ogro-
dzenie i monitoring placówki.

Liczba mieszkańców Tarnobrzega na dzień 
31 grudnia 2021 r. wynosiła 45 089 osób. To 
mniej niż rok wcześniej, gdy statystyki mówi-
ły o 45 817 mieszkańcach miasta. Spadek nie 
dziwi biorąc pod uwagę to, że tylko w ciągu 
ostatniego pół miesiąca starego roku zmarło 
w Tarnobrzegu 50 osób. W ciągu całego roku 
liczba zgonów wyniosła 620. Patrząc na rocz-
ne statystyki, to kolejny wzrost – w roku 2020 
zmarło 545 tarnobrzeżan, a rok wcześniej 475 
osób. W tym przypadku Tarnobrzeg nie jest 
jednak odosobniony. Tendencję wzrostową, 
jeśli chodzi o  śmiertelność odnotowuje się 
w całym kraju, a także na świecie. Pandemia 

w  dalszym ciągu zbiera swoje śmiertelne 
żniwo.

Niespokojne czasy na pewno mają wpływ 
na liczbę urodzeń. Widać, że mające zwięk-
szyć dzietność Polaków prorodzinne rządowe 
programy póki co przegrywają z dobowymi 
raportami dotyczącymi nowych zachorowań 
i zgonów w wyniku COVID.  W minionym roku 
w  Tarnobrzegu urodziło się 264 dzieci, a  to 
w porównaniu z rokiem poprzednim aż o 59 
mniej. Wśród urodzonych w 2021 roku dzieci 
przewagę miały dziewczynki. Wynik to 136 
do 128. Najczęściej rodzice dla swych pociech 
wybierali przed rokiem imiona: Zuzanna, Iga, 

Laura, Maja dla dziewczynek i  Antoni, Jan, 
Franciszek, Jakub dla chłopców.

Co do statystyk urodzeniowych, dobrym 
prognostykiem może być liczba zawartych 
w 2021 roku małżeństw. Po znacznym spadku 
w  roku 2020 (w  roku 2019 miłość i  wierność 
ślubowało sobie 221 par, a rok później już tylko 
140 – na co wpływ miał bez wątpienia pano-
szący się wirus, większość par w  obliczu ob-
ostrzeń sanitarnych, nie mogąc zorganizować 
wymarzonego wesela, przełożyła termin ślubu) 
w roku minionym na ślubnym kobiercu stanęły 
174 pary. 87 ślubów zawarto przed urzędni-
kiem, tyle samo to śluby konkordatowe.

Rok 2021 to kolejny rok, gdy nie sprawdziły 
się obawy o tarnobrzeskich przedsiębiorców. 
Optymistycznie przedstawiają się dane doty-
czące działalności prowadzonej przez osoby 
fizyczne, rejestrowanej w  CEIDG. Wprawdzie 
w roku minionym 136 przedsiębiorców zawie-
siło swą działalność (rok wcześniej 130), 119 firm 
się zamknęło – to jednak ogólny trend wśród 
przedsiębiorców na całym świecie, których 
branża została ograniczona, a nawet całkowi-

cie sparaliżowana w czasie pandemii – to pod 
względem nowych zarejestrowanych działal-
ności gospodarczych odnotowaliśmy kolejny 
wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. 
I tak, na koniec roku 2019 mieliśmy 182 nowe 
działalności zarejestrowane w  Tarnobrzegu, 
w roku 2020 już 193, a dane z tego roku mówią 
o 201 nowych podmiotach.  Do tego doliczyć 
trzeba 56 firm, które w  roku 2021 wznowiły 
zawieszoną wcześniej działalność!

Więcej też w  2021 roku, w  porównaniu 
z  rokiem 2020, zarejestrowano w  Tarno-
brzegu pojazdów. Miniony rok to aż 4056 
nowych tablic rejestracyjnych z początkiem 
RT (w roku 2020 zarejestrowano 3584 pojaz-
dów). Wyrejestrowaliśmy jednak też więcej 
– w roku 2020 dokładnie 618, a w roku minio-
nym 761. Mniej za to wydano praw jazdy. Do 
końca roku 2021 dokumentów potwierdzają-
cych uprawnienia do kierowania pojazdami 
wydano w tarnobrzeskim magistracie 1029, 
a  rok wcześniej 1266. Wydano też 14 praw 
jazdy międzynarodowych, o 5 więcej niż rok 
wcześniej.

W Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu koniec roku obfitował w inwestycje. Dzięki 
dotacji miasta do poradni okulistycznych trafił nowoczesny sprzęt, placówka zyskała też 
nowy parking.

Inwestycje w przychodni
Szczęśliwa siódemka 
na dobry początek roku

To będzie dobry rok! Po dosyć ubogiej pod względem urodzeń dzieci 
końcówce roku 2021 tylko w pierwszych godzinach nowego roku, 1 i 2 
stycznia 2022, w tarnobrzeskim szpitalu powitano na świecie siedmioro 
maluchów! Pierwszym urodzonym w 2022 roku tarnobrzeżaninem jest 
Jaś Górny. 

Całe 3450 gramów i  56 centymetrów szczęścia mamy Iwony i  taty Dawida 
Górnych z Tarnobrzega. Jaś przyszedł na świat  1 stycznia 2022 roku o godzinie 
3.55 i jest pierwszym urodzonym w nowym roku tarnobrzeżaninem. Tradycyjnie 
od prezydenta Tarnobrzega otrzymał wyprawkę, w której znalazły się najpotrzeb-
niejsze w  pierwszych dniach i  tygodniach życia dziecka rzeczy. – Prezent jest 
przepiękny, dziękujemy w imieniu synka. To bardzo miły gest – mówiła wzruszona 
mama, Iwona Górna. Wzruszona i nieco zaskoczona. – Termin porodu wyznaczony 
miałam na 11 stycznia. Obawiałam się, by Jaś nie zechciał wcześniej się z nami 
przywitać, by nie urodził się na koniec roku. Mówiłam do brzucha, by grzecznie 
czekał chociaż do urodzin swojego taty, który świętuje 9 stycznia. Nie chciałam 
na koniec roku, ale też nie przypuszczałam, że urodzi się w pierwszych godzinach 
nowego, że będzie pierwszym urodzonym w tym roku mieszkańcem naszego 
miasta. Grzecznie posłuchał, ale też nieco nas zaskoczył – mówi szczęśliwa mama. 
Chociaż, jak dodaje, już dwa dni wcześniej były pewne sygnały świadczące o tym, 

że Jasio jest gotowy, 
więc bóle porodowe 
nie zastały pani Iwo-
ny na sylwestrowej 
prywatce. – Byliśmy 
w  domu, na spokoj-
nie zdążyliśmy złożyć 
sobie wszyscy no-
woroczne życzenia 
i  ruszyliśmy do szpi-
tala. Jaś jest zdrowym 
chłopcem, dostał 10 
punktów w skali Ap-
gar, wychodzimy do 
domu, gdzie czeka 
na niego starszy brat. 
Cudownie ten rok 
rozpoczynamy.

Takiego też, wspa-
niałego dla całej ro-
dziny państwa Gór-
nych roku, zdrowia 
i  wszelkiej pomyśl-
ności dla Jasia, pierw-
szego urodzonego 
w  tym roku tarno-

brzeżanina życzył prezydent miasta.  Gratulacje, z uwagi na covidowe obostrzenia, 
włodarz złożył telefonicznie. – To kolejny już rok, gdy nie mogę osobiście pogra-
tulować szczęśliwym rodzicom. Jednak nawet i przez telefon składane gratulacje 
i życzenia się liczą. I co najważniejsze, spełniają. Niech to będzie dla nas wszystkich, 
dla miasta dobry rok. Dobrą prognozą na ten nowy rok jest liczba urodzonych 
tylko w pierwszych dwóch dniach nowego roku dzieci. W szpitalu w Tarnobrzegu 
przywitano ich na świecie siedmioro. Szczęśliwa siódemka – mówi Dariusz Bożek, 
prezydent Tarnobrzega. Prócz Jasia, który na świece pojawił się jako pierwszy 
i otrzymał tradycyjną wyprawkę, pozostała szóstka maleństw otrzymała od prezy-
denta drobne upominki. Cała noworoczna siódemka dostała też książeczkę „Baśń 
o Tarnobrzegu” z dedykacją od włodarza.

– Dla nas to także dobry początek roku – cieszy się Renata Bajcarczyk oddziałowa 
oddziału położniczego w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu. – W listopadzie 
i grudniu ubiegłego roku rodziło się bardzo mało dzieci, ale ten początek nowego 
roku bardzo dobrze wróży.  Obyśmy mieli dużo pracy, niech się dzieci rodzą.

Rok 2021 w liczbach
W porównaniu do 2020 w roku 2021 nieco mniej osób się w Tarnobrzegu uro-

dziło, więcej zmarło. Optymistycznym prognostykiem jest za to liczba zawiera-
nych małżeństw. Tu odnotowano wzrost. Podobnie jeśli chodzi o nowo zakłada-
ną działalność gospodarczą.

Nabór wniosków o dodatek osłonowy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków o wypła-

tę dodatku osłonowego. Szczegóły na moprtarnobrzeg.naszaplacowka.pl. 

Wnioski można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Opatruje się je 
wówczas kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z  wykorzystaniem profilu 
zaufanego. Można też złożyć tradycyjną, papierową wersję w wniosku – osobiście w siedzibie MOPR, 
ul. Kopernika 3, w pokoju 221, w godzinach pracy ośrodka, lub za pośrednictwem poczty.

Dodatek osłonowy przysługuje:
• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego mie-

sięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł;
• osobie w  gospodarstwie wieloosobowym, w  którym wysokość przeciętnego miesięcznego 

dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.
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Okres zimowy to wzmożona aktywność sportowa 
na obiektach zamkniętych ośro�ka � �oza tym na te� ośro�ka� �oza tym na te�
renie Szkoły �o�stawowej nr 9 na osie�lu Dzików 27 
gru�nia uruchomione zostało sztuczne lo�owisko� 

„Biały orlik” jest czynny przez cały tydzień od godziny 10 do 
21 z przerwą techniczną od godziny 14 do 15, podczas której 
tafla lodowiska poddawana jest zabiegom pielęgnacyjnym. 

Osoby niepodsiadające własnego sprzętu potrzebnego do 
jazdy na łyżwach mogą za opłatą skorzystać z usług działa-
jącej na terenie lodowiska wypożyczalni sprzętu. Dla dzieci 
stawiających pierwsze kroki na lodzie można wypożyczyć 
„pingwinki”, które pozwalają oswoić się z lodową taflą. Wstęp 
na obiekt jest bezpłatny, a jazdę na lodzie umila muzyka. Po 
zmroku obiekt jest oświetlony. Swoje miejsce na lodowisku 

znaleźli również amatorzy gry w hokeja, którzy spotykają się 
w środy od godziny 19.30 do 21 oraz w niedzielę od godziny 
10 do 11. Zapraszamy amatorów łyżwiarstwa na lodowisko.

Na małą halę sportową powrócili amatorzy gry w  piłkę 
siatkową. Tym samym ruszył kolejny sezon rozgrywek Tarno-
brzeskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej (TALPS). W  sezonie 

2021/2022 w  rozgrywkach bierze udział 8 drużyn rywalizu-
jących w systemie każdy z każdym. Rozgrywki zakończy faza 
finałowa, której rozegranie organizatorzy planują na przełom 
maja i czerwca. Szczegóły dotyczące rozgrywek można zna-
leźć na stronie www.siatka.tbg.net.pl oraz na fanpagu face-
bookowym TALPS.

W  niedzielę, 2 stycznia, w hali widowiskowo sportowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany został cha-
rytatywny turniej piłki nożnej, dedykowany Krzysztofowi 

Przypkowskiemu, byłemu piłkarzowi Siarki Tarnobrzeg, Spar-
ty Dzwikozy oraz Iskry Sobów. Były zawodnik po pęknięciu 
tętniaka wymaga intensywnej rehabilitacji i  konieczne jest 
pozyskanie dodatkowych środków finansowych. W  turnieju 
udział wzięło osiem drużyn: Iskra Sobów, Sparta Dzwikozy, 
Koniczynka Ocice, Sędziowie, Goldtime, Wisła Sandomierz, Ro-
dzina i Przyjaciele oraz Legendy Siarki. Całodzienne rozgrywki 
wygrała Wisła Sandomierz, która po rzutach karnych pokonała 
zespół Sędziów. Na trzecim miejscu uplasowała się Rodzina 
i  Przyjaciele. W  przerwach między meczami odbywały się 
licytacje gadżetów piłkarskich, a cała kwota została przekazana 
Panu Krzysztofowi.

Miłośników biegania rekreacyjnego już dziś zapraszamy na 
27 lutego (niedziela), kiedy to planowany jest X Rekreacyjny 
Bieg Zimowy wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, organizowany 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub Biegacza 
„Witar”. Szczegóły dotyczące imprezy będą pojawiały się na 
bieżąco w mediach społecznościowych MOSiR.

Więcej informacji na tematach zbliżających się wydarzeń 
sportowych oraz imprez współorganizowanych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji znajduje się na www.mosir.tarno-
brzeg.pl. 

Zima na obiektach MOSiR

Karnawałowa 
podróż muzyczna w TDK

�rzebojowym programem muzyki operowej, operetkowej i  rozrywko�
wej z różnych stron świata Tarnobrzeski Dom Kultury rozpoczął nowy rok�  
2 stycznia o�był się koncert Grupy Sonori Ensemble�

Koncert Noworoczny odbył się pod tytułem „Muzyka z  czterech stron świata” 
i była to prawdziwa muzyczna podróż. Podczas tego uroczystego wieczoru w sali 
widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury spotkały się cztery różne żywioły mu-
zyczne. Publiczność odwiedziła mroźną, surową północ Europy, odmalowaną w skan-
dynawskiej muzyce scenicznej Edvarda Griega i  tradycyjnej fińskiej „Polce Ewy”!. 
Wprost z  północy przeniesiono się na gorące, żywiołowe, pulsujące tanecznymi 

rytmami południe Europy. Złote lata włoskiego bel canta przypomniały komediowe, 
żartobliwe sceny z oper Gioacchino Rossiniego („Kopciuszek”), zaś nieposkromiony 
hiszpański charakter zagościł w scenach z opery „Carmen” Georgesa Bizeta (m.in. 
toast Torreadora i habanera Carmen). Europejskie tradycje operetkowe przywołano 
we fragmentach „Księżniczki czardasza” i „Zemsty nietoperza”. Drugą część koncertu 
wypełniła konfrontacja nasyconej uczuciowością muzyki rosyjskiej z przebojowym 
amerykańskim, rewiowym show  prosto z  Broadway’u. Widzowie usłyszeli sceny 
zbiorowe z  oper Aleksandra Borodina („Tańce połowieckie” z  opery „Kniaź Igor”), 
Piotra Czajkowskiego (scena na balu z opery „Eugeniusz Oniegin”) i Sergiusza Rach-
maninowa (chór z opery „Aleko”), a na finał standardy jazzowe George’a Gershwina 
oraz ulubione przeboje amerykańskie.

Program pochodzi z debiutanckiej płyty zespołu. Grupie towarzyszył kwartet smycz-
kowy Pakamera. 

Tarnobrzeżanie byli zachwyceni atmosferą i muzycznymi wrażeniami. Koncert za-
kończył się owacjami na stojąco i bisami.

Symboliczne czeki informujące o przyznaniu 
nagród finansowych w wysokości tysiąca złotych 
za wysokie wyniki we współzawodnictwie spor-
towym, a także gratulacje wyróżnieni sportowcy 
odebrali z  rąk prezydenta Tarnobrzega Dariu-
sza Bożka w czwartek, 30 grudnia. W spotkaniu 
z włodarzem uczestniczyła kajakarka Magdalena 
Szczęsna wraz ze swym terenem, Piotrem Kwa-
skiem. Osobiście w  urzędzie miasta nie mógł 
stawić się tylko Maciej Nalepka.

Magdalena Szczęsna, zawodniczka Klubu 
Kajakowego „Jezioro” Tarnobrzeg, jest również 
członkinią kadry narodowej juniorek starszych 
w kajakarstwie klasycznym. Wśród trofeów, jakie 
w  roku 2021 roku zdobyła, są między innymi: 
złoty medal (K-1 5000 m juniorek) oraz srebrny 
medal (K-1 500 m juniorek) z Mistrzostw Polski 
Juniorów w Bydgoszczy, złoty medal (K-1 19,2 km 
juniorek) z XXXV Mistrzostw Polski w Maratonie 
Kajakowym w Sztumie, złoty medal (K-2 10 000 m 
juniorek) oraz złoty medal (K-1 10 000 m juniorek) 
z XXXVII Długodystansowych Mistrzostw Polski 

w Wolsztynie. Szczęsna zdobyła także 6. miejsce 
(K-1 1000 m) oraz 7. miejsce (K-4 500 m) podczas 
Mistrzostw Świata ICF Junior & U23 Canoe Sprint 
w Motemor-o-Velho (Portugalia), 4. miejsce (K-1 
1000 m) oraz 8. miejsce (K-1 500 m) podczas 
Mistrzostw Europy Junior and Under 23 Canoe 
Sprint w Poznaniu. 

Prezydent Tarnobrzega docenił także trenera 
Magdaleny Szczęsnej, Piotra Kwaska z Klubu Ka-
jakowego „Jezioro” Tarnobrzeg. Nagrodę przy-
znał za efekty doskonałej pracy trenerskiej, która 
zaowocowała tak bardzo udanym sportowo ro-
kiem dla utalentowanej podopiecznej.

Nagroda powędrowała także do paraolimpij-
czyka z  Tokio, Macieja Nalepki. Maciej Nalep-
ka w  2021 r. jako reprezentant Polski w  tenisie 
stołowym osób niepełnosprawnych klasy 3 na 
wózku wystąpił na Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Tokio (Japonia), gdzie uzyskał w turnieju indy-
widualnym 9. miejsce w klasie 3 oraz w turnieju 
drużynowym 5. miejsce w klasie 4-5. Zakwalifi-
kowanie się i udany występ na tym turnieju to 
ogromny sukces odniesiony przez zawodnika 
Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg.

Zawo�niczka Klubu Kajakowego „Jezioro” Tarnobrzeg Mag�alena Szczęsna, jej trener 
�iotr Kwasek oraz paraolimpijczyk z Tokio, tenisista stołowy Maciej Nalepka, za wysokie 
wyniki we współzawo�nictwie sportowym  otrzymali Nagro�y �rezy�enta Miasta Tar�
nobrzega�

Prezydent 
nagrodził sportowców
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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

Biblioteka 
otwarta w soboty

Biblioteka Główna MBP przy ulicy Szerokiej 13 ponownie będzie 
czynna w soboty. Będą to dwie ostatnie soboty każdego miesiąca. 
W związku z tym zapraszamy już 29 stycznia – w godzinach 8-15 – 
do wypożyczalni dla dorosłych, oddziału dla dzieci i młodzieży oraz 
czytelni głównej. 

Książki 
na receptę

Tegoroczny program biblioteki miejskiej na czas ferii 
zimowych zapowiada się niezwykle ciekawie. Przygoto-
wane przez bibliotekarki atrakcje są urozmaicone, skiero-
wane do osób o różnych zainteresowaniach. 

Pojawią się zajęcia plastyczne, plastyczno-literackie, zajęcia 
literackie, zajęcia edukacyjne, głośne czytania dla przedszkolaków, 
biblioteczne podchody, zimowe zagadki, rebusy, quizy i zabawy 
stolikowe. W oddziale muzyczno-fonograficznym odbędą się za-
jęcia muzyczne bazujące na utworach Vivaldiego oraz kodowanie 
z użyciem kolorowych kubków. W bibliotece nie zabraknie także 
zajęć walentynkowych, a także upamiętniających 40. rocznicę 
śmierci Marii Konopnickiej. Przez całe ferie w oddziale dla dzieci i 
młodzieży wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w wyjątkowej 
zabawie czytelniczej, bowiem otwarta tam będzie Specjalistyczna 
Poradnia Książkowa, w której znajdować się będą punkty badań 
zaczytania z doradztwem i punkt pomiaru stopnia oczytania. Wy-
dawane także będą książki na receptę. Serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z przygotowanej przez bibliotekę oferty na czas ferii. 
Małych artystów zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym 
pt. „W świecie zimowych niespodzianek”. 

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju 
zaplanowane przez bibliotekę zajęcia mogą być realizowane w 
formie hybrydowej bądź on-line. O aktualnych ustaleniach bę-
dziemy informować na bieżąco na stronie biblioteki i Facebooku. 

„Oswajanie światła” – taki tytuł miała 
wystawa rysunków Magdaleny Stokłosy 
prezentowana w Galerii TDK. W czwar-
tek, 20 stycznia, odbył się finisaż. 

W Galerii TDK od grudnia można było oglą-
dać prace Magdaleny Stokłosy pt. „Oswaja-
nie światła”. Artystka ponownie po latach 
zaprezentowała swoje prace tarnobrzeskim 
odbiorcom. W czwartek, 20 stycznia, odbył się 
finisaż tej niezwykłej wystawy. Była to okazja 
do porozmawiania z artystką, podzielenia się 
refleksjami, posłuchania o jej inspiracjach. 

Rysunki Magdaleny Stokłosy to misterne, 
pracochłonne dzieła, które wprowadzają nas 
w niezwykły świat wyobraźni, półcieni, wysu-
blimowanych detali.

– Sposób, w jaki posługuję się ołówkiem, 
wymaga mnóstwa czasu i dyscypliny – mó-

wiła Magdalena Stokłosa. – Jest to koniecz-
ne, by osiągnąć zamierzony efekt przeni-
kania płaszczyzn, lekkości i różnorodności 
ich powierzchni. Moje prace są ascetyczne, 
skromne, nie przekazują natłoku informacji, 
bogactwa detali, nie emanują przepychem 
efektu.

Ta gra świateł i cieni ujęła odbiorców, któ-
rzy skorzystali z ostatnich dni eksponowania 
wystawy i z uwagą oglądali prace. 

Magdalena Stokłosa urodziła się 1968 r. w 
Tarnobrzegu. Studiowała w Instytucie Wy-
chowania Artystycznego UMCS w Lublinie, 
dyplom uzyskała w pracowni prof. Stanisława 
Góreckiego w 1994 roku. Doktor sztuk pla-
stycznych ASP im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi. Swoje prace prezentowała wielokrot-
nie na wystawach i przeglądach twórczości, a 
także na wystawach indywidualnych. Zajmuje 
się także edukacją artystyczną dzieci i senio-
rów. Obecnie prowadzi kreatywne zajęcia 
plastyczne dla dzieci i młodzieży w Tarno-
brzeskim Domu Kultury.

Wstąp do muzeum!

Finisaż wystawy Magdaleny Stokłosy

Fot. Radek Delimata

POKONKURSOWA WYSTAWA 
JUBILEUSZOWEJ EDYCJI PORÓWNAŃ

Katarzyna Pisarczyk - Dyrektor BWA w Sandomierzu
oraz

Tadeusz Zych - dyrektor MHMT w Tarnobrzegu
zapraszają na 

pokonkursową wystawę 30. edycji Porównań.
prezentowaną 

w siedzibie głównej muzeum - Zamku Tarnowskich w Dzikowie 
przy ul. Sandomierskiej 27

PREZENTACJA NOWO NABYTYCH 
DZIEŁ SZTUKI Z KOLEKCJI DZIKOWSKIEJ

Od grudnia 2021 r. w Zamku Tarnowskich w Dzikowie prezentowane 
są na ekspozycji dzieła sztuki z Kolekcji Dzikowskiej zakupionej w maju 
ubiegłego roku od rodziny Tarnowskich. Zwiedzający mogą obecnie po-
dziwiać najcenniejsze zabytki z kolekcji uzupełnione o nowo pozyskane 
dzieła (obrazy, srebra, rzeźby, porcelana), które powróciły do Dzikowa 
pod koniec ubiegłego roku z Zamku w Łańcucie.
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