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Odebrane w czwartek, 13 lutego, zadanie jest trze-
cim, ostatnim w  ramach dużego projektu „Rozwój 
terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega”. 
Oprócz terenów nadwiślańskich projekt obejmował 
również skwer przy ul. Kopernika oraz nasadzenia 
wzdłuż głównych arterii miejskich. 

– Inwestycja miała na celu rewitalizację układów zieleni 
miejskiej w  kierunku poprawy bioróżnorodności, przewie-
trzenia układu urbanistycznego miasta, a także wzbogacenia 
systemu przyrodniczego miasta o nowe, zaaranżowane kom-
pozycyjnie układy zieleni niskiej i wysokiej. W efekcie prac nad 
Wisłą zyskaliśmy dużo przestrzeni do wypoczynku, miejsca, 
które można w atrakcyjny sposób wykorzystać, np. am� teatr 
pod organizację letniego kina, pokazów – informuje Konrad 
Niedźwiedź, inspektor ds. zieleni miejskiej z Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i  Środowiska Urzędu Miasta Tarnobrzega, 
nadzorujący realizację projektu. Jak dodaje, prace prowadzono 
z zachowaniem wszelkich przepisów, wytycznych, także tych 
dotyczących środowiska naturalnego, prowadzone były m.in. 
pod nadzorem ornitologicznym.

Rewitalizacją objętych było blisko 14 hektarów terenów nad 
Wisłą. Zakres zadania obejmował budowę alejek i elementów 
małej architektury, budowę ogrodów tematycznych: zielnych, 
sensualnych i barwnych, odnowienie nawierzchni trawiastych, 
w tym stworzenie łąk kwietnych, odbudowę am� teatru, za-
sypanie nieczynnego zbiornika wodnego w celu stworzenia 
nowych przestrzeni rekreacyjnych i  czynnych biologicznie, 
budowę nowej infrastruktury oświetleniowej, umocnienie 
skarpy wiślanej, budowę muru oporowego wraz z miejscami 
do siedzenia, demontaż postumentu przy ul. Wiślnej i budowę 
skweru, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów z poszanowa-
niem istniejącej zieleni wysokiej. 

– Nad Wisłę, na tereny przez wiele lat zaniedbane, wraca 
zieleń, wrócą mieszkańcy. Miejsce to, jak przed laty, zatętni ży-

ciem. Już w lipcu wrócą tu Dni Tarnobrzega. To nowe miejsce 
do rekreacji, do wypoczynku w mieście. Stawiamy na miasto 
zielone, kwitnące, oddychające. Dziś odbieramy to zadanie, 

a przed nami kolejne – doświetlenie tego terenu. Zadbamy 
też o  monitoring oraz organizację ruchu, by nie było tylko 
miło i ładnie, ale i bezpiecznie – mówi prezydent Tarnobrzega 
Dariusz Bożek. Jak zapowiada, teraz, po rewitalizacji terenów 
nadwiślańskich, uwaga władz miasta zwrócona zostanie w kie-
runku osiedli Przywiśle oraz Stare Miasto.

Rewitalizacja terenów nad Wisłą kosztowała 5 706 883,18 zł. 
80 procent tej kwoty pochodziło z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa 
jakości środowiska miejskiego”, oś priorytetowa II. Generalnym 
wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlo-
wy „STABIL” Połaniec. – Nie było łatwo, ale dobra współpraca 
z  magistratem, z  urzędnikami nadzorującymi realizację pro-
jektu, i wszystko poszło sprawnie, mamy � nał. Największym 
wyzwaniem było zasypanie zbiornika, który pochłonął aż 36 
tysięcy metrów sześciennych ziemi – przyznaje Henryk Bed-
narski z � rmy „Stabil” Połaniec.

Mamy kolejne miejsce do rekreacji i wypoczynku

Kobiece gremium, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 
3 lutego, to zespół doradczo-konsultacyjny prezydenta miasta 
w sprawach społeczno-kulturalnych, a także dotyczących zdro-
wia kobiet mieszkających w gminie Tarnobrzeg.

Jego skład osobowy ustalono Zarządzeniem nr 11/2020 Prezydenta 
Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2020 r. W Radzie Kobiet pierwszej 
kadencji zasiadają 24 panie. Podczas pierwszego posiedzenia wyłoniły 
one swoje władze. Przewodniczącą Rady Kobiet została Katarzyna Paluch, 
wiceprzewodniczącą Grażyna Potańska, sekretarzem Iwona Dybus-Gro-
sicka, członkiniami zarządu Justyna Uchańska oraz Beata Grzywacz. 
W  radzie zasiadają ponadto: Sławomira Olszewska, Grażyna Urbańska, 
Bożena Nowak, Halina Zimoląg-Dojka, Dorota Wyrzykowska-Pycior, Anna 
Kapica-Soodak, Anna Godlewska, Anna Świątek, Renata Serwin, Grażyna 
Warzyńska, Wiesława Sera� n, Marta Kopeć-Bitner, Elżbieta Piejko, Beata 
Góra, Monika Stępień, Renata Mroczek, Julia Dominik-Słomka, Edyta 
Potańska, Małgorzata Zych.

Kobiety będą doradzać Za nami o� cjalne otwarcie Dziennego Domu 
Senior+ w  Tarnobrzegu. Placówkę utworzono 
w  ramach Programu wieloletniego „Senior +”.  
Przygotowana jest na przyjęcie 50 seniorów. 

W  uroczystości otwarcia placówki wzięli udział: 
wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa 
Draus, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW 
w Rzeszowie Małgorzata Dankowska i prezydent Tar-
nobrzega Dariusz Bożek, a także tarnobrzescy senio-
rzy, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej. 
Prezydent Dariusz Bożek podkreślał, że Dzienny Dom 
Senior+ będzie zaspokajał potrzeby ludzi starszych, 
aktywizował ich, wypełniał czas wolny, a  także za-
pewniał terapię, nie odrywając uczestników od wła-
snego środowiska.

Na parterze odremontowanego budynku seniorzy 
mogą korzystać z ogólnodostępnej sali, pełniącej funk-
cję jadalni i  świetlicy. Poza tym w  domu funkcjonuje 
już kuchnia, sala do utrzymania aktywności ruchowej, 
a także pokój zabiegowo-pielęgniarski. Seniorzy mogą 
korzystać także z pomieszczenia klubowego, które wy-
posażone jest m.in. w regały z książkami i prasą, oraz 
z  sali terapii zajęciowej. Na piętrze budynku przebu-
dowano pokój przeznaczony dla administracji – kie-

rownika obiektu oraz pokój socjalny dla pracowników. 
W budynku zamontowano windę.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30-15.30. Uczestnicy mogą korzystać z obia-
dów przygotowanych w  kuchni Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie, które są dowożone do budynku przy 
ul. Sandomierskiej. 

Dom tętni życiem

Konkurs dedykowany jest osobom, które mają 
pomysł na swój biznes i poprzez jego wdrożenie 
przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości oraz 
pobudzenia gospodarczego na terenie Tarnobrzega 
i powiatu tarnobrzeskiego. 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy skła-
dać wyłącznie poprzez wysyłkę pocztą elektroniczną 
na adres e-mail: startup@tarr.pl lub poprzez stronę 
internetową. Złożenie formularza jest równoznaczne 
ze zgłoszeniem udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie 
dostępne na stronie internetowej 
tarr.pl/tarnobrzeskie-start-upy

Do 28 lutego trwa nabór 
do konkursu 

TARNOBRZESKI STARTUP 2020 
Zgłoszeń należy dokonywać 

za pomocą formularza 
dostępnego na stronie www.tarr.pl

Uwaga! KONKURS
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Kwalifikacja 
wojskowa

W Tarnobrzegu trwa kwalifikacja wojsko-
wa. Zakończy się 18 marca.

Do kwalifikacji wojskowej w  2020 roku stają 
przede wszystkim mężczyźni urodzeni w  roku 
2001. Każda osoba podlegająca obowiązkowi 
kwalifikacji wojskowej otrzymuje od prezyden-
ta imienne wezwanie, w  którym określony jest 
dokładny termin i  miejsce, w  którym należy się 
stawić, wraz z informacją jakie dokumenty należy 
ze sobą zabrać.

Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwa-
ne również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły 
się ochotniczo do końca roku kalendarzowego, 
w którym kończą 24. rok życia, jeżeli nie posiadają 
jeszcze określonej zdolności do czynnej służby 
wojskowej.

W ostatnim dniu przed komisją staną kobiety 
podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej. 
To panie reprezentujące zawody medyczne, we-
terynaryjne oraz po psychologii.

Kategorie zdolności do czynnej służby woj-
skowej określają powiatowe komisje lekarskie 
na podstawie przeprowadzanych badań oraz 
weryfikacji przedstawionej dokumentacji me-
dycznej. Dlatego bardzo ważne jest, aby pamię-
tać o zabraniu ze sobą i przedstawieniu komisji 
lekarskiej wszelkiej dokumentacji medycznej, 
jaką się dysponuje. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego w  Rzeszowie: 
wszwrzeszow.wp.mil.pl.

OKIEM SENIORA 

Nową, trzecią kadencję, tarnobrze-
ska Rada Seniorów rozpoczęła złoże-
niem ślubowania. W listopadzie ub. 
roku opracowano podstawowe do-
kumenty statutowe oraz powołano 
zespoły problemowe. 

Rada liczy 21 osób. Jej działalność 
skierowana jest do wszystkich senio-
rów w  naszym mieście. Podejmowane 
działania mają na celu przełamywanie 
negatywnych stereotypów starości oraz 
budowanie autorytetów osób starszych 
w społeczności lokalnej, poprzez szeroką 
współpracę z  władzami miasta i  innymi 
organizacjami pozarządowymi.

Członkowie Rady Seniorów pełnią dy-
żury w czwartki w biurze w Tarnobrzegu 
przy ul. Kopernika 5/27, pokój 39, w godz. 
10-13.

Osoby zainteresowane działalnością 
Rady Seniorów oraz chętne do współ-
pracy są mile widziane.

ZapowiedZi wydarZeń
5 marca 2020 r. Wykład prof. Wojciecha Blecharczyka „Smart city, zielone miasto”,
 aula PWSZ w Tarnobrzegu przy ul. St. Wyszyńskiego, godz. 17
6 marca 2020 r. Wernisaż wystawy „Przegląd Twórczości nauczycieli”
 Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego, godz.16
13 marca 2020 r. II Tarnobrzeskie Spotkania Krystyn,
 Kawiarnia MIMI, godz. 15
 koordynatorka – Krystyna Frąszczak tel. 698 811 543
19 marca 2020 r. Czwartkowe Wieczory Zamkowe,
 Muzeum Historyczne w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27,
 spotkanie – wykład godz. 17.30
25 marca 2020 r. Spichrzowe Gwarków Pogwarki, 
 Muzeum Siarki, ul. Pawłowskiego 14, spotkanie godz. 17.30

Nie próżnujemy!

Marzec jeszcze drzemie
na Zamku w Dzikowie
lecz wiosna niebawem
zawróci mu w głowie...
  Alicja Młynarczyk

Z wizytą
u prezydenta

Chociaż zawodowo będą gdzieś pomiędzy ziemią 
a niebem, nie można powiedzieć, że bujają w obło-
kach, a raczej, że mierzą wysoko. I to dosłownie. 

Uczniowie eksperymentalnego i  jedynego w Polsce kie-
runku technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, 
morskich i lądowych oraz dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 spotkali 
się z prezydentem Tarnobrzega Dariuszem Bożkiem. Wizyta 
miała na celu prezentację kierunku i przedstawienie zakresu 
kształcenia przyszłych stewardess i  stewardów. Prezydent 
pogratulował dyrekcji pomysłu, a młodzieży trafnego wybo-
ru zawodu, życzył wszystkim dużo sukcesów oraz „wysokich 
lotów” w przyszłej karierze zawodowej.

W  czasie spotkania uczniowie otrzymali piny z  herbem 
Tarnobrzega, które będą zdobić ich mundury.

Gorąca
zupa

Od 19 lutego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie w Tarnobrzegu wydaje nieodpłatne zupy dla 
mieszkańców miasta znajdujących się w trudnej 
sytuacji.

Posiłki wydawane są w stołówce ośrodka (ul. Koper-
nika 3) od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 
do 14.45. Gorąca zupa wydawana będzie do końca 
kwietnia 2020 r. oraz od października 2020 r. do końca 
kwietnia 2021 r.

Pozbądź się azbestu. Pomożemy!
Jeszcze tylko do 16 marca można składać wnioski  

o dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodli-
wiania odpadów niebezpiecznych. 

Z pomocy miasta korzystać mogą osoby fizyczne będące 
właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkowni-
kami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych 
z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest oraz osoby 
posiadające takie wyroby zdeponowane na należących do 
nich nieruchomościach gruntowych, zlokalizowanych na 
terenie miasta Tarnobrzega. 

Dofinansowaniem w 100 proc. objęte są koszty transportu, 
unieszkodliwiania i/lub demontażu płyt azbestowych. Gmina 
nie finansuje zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. 

Wnioski będą realizowane według kolejności złożenia, do cza-
su wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na ten 
cel w bieżącym roku budżetowym. Wnioski, które nie zostaną 
zrealizowane w tym roku, mogą  zostać zakwalifikowane do 
udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym 
w pierwszej kolejności.

wnioski należy składać osobiście w  Biurze obsługi 
interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mic-
kiewicza 7 (sektor a; sala 1; stanowisko 5) w godzinach 
pracy urzędu oraz pisemnie: Urząd Miasta Tarnobrzega, 
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie www.tarno-
brzeg.pl w Aktualnościach, jako załącznik do informacji „Na-
bór wniosków na usuwanie azbestu w 2020 r.”

Dla nas to szansa na życie
Rozliczając PIT jak co roku będziecie się Państwo zastanawiali komu podarować 

1% przychodu, komu pomóc, komu być może uratować życie. Nie jest to łatwe, 
bo potrzebujących istot jest bardzo dużo. My, ludzie ze Stowarzyszenia Chrońmy 
Zwierzęta, zajmujemy się tymi najbardziej zależnymi od człowieka, i to w ich imieniu 
prosimy Was o podarowanie nam nadziei. 

wasz 1% to dla nas 100% bardziej efektywne działania. 
Znacie Państwo nasze schronisko, wiecie ile pracy poświęcamy zwierzętom i ile 

wkładamy w tę pracę miłości. Przychodzicie do nas, jesteście świadkami zmian, które 
zachodzą. A nam serca rosną, bo nasze zwierzęta żyją w coraz lepszych warunkach. 
I to jest również Wasza zasługa. To dzięki Waszemu wsparciu i Waszemu 1% jesteśmy 
w stanie poprawiać byt naszych podopiecznych. Bez Was nie damy rady. 

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym pamiętajcie o nas, o malutkim stowarzysze-
niu, które prowadzi najbiedniejsze schronisko na Podkarpaciu, schronisko, w którym 
leczone są złamane zwierzęce serca. 
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Nareszcie można rozwinąć skrzydła. 

W nowej siedzibie Centrum Natura 2000 
urządzono aż trzy sale ekspozycyjne. 
W  jednej zaprezentowano  zwierzęta 
zamieszkujące nadwiślańskie tereny, 
w drugiej znajdują się robiące wrażenie 
akwaria i terraria, w trzeciej zaś zgroma-
dzono ciekawe eksponaty przyrodnicze. 

W  nowej siedzibie znalazło się też miej-
sce na bibliotekę z czytelnią oraz ekspozycją 
minerałów, pomieszczenie administracyjne, 
szatnię, salę konferencyjno-multimedialną, 
pracownię mikroskopową i  pracownię arty-
styczną.

Na realizację projektu pn. „Rozbudowa 
infrastruktury Regionalnego Centrum Pro-
mocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu” 
gmina Tarnobrzeg pozyskała dofinansowanie 
ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV 
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzic-
twa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność 
biologiczna. Projekt znalazł się na pierwszym 
miejscu listy projektów spełniających kryte-
ria naboru i wybranych do dofinansowania! 
Wartość projektu wyniosła prawie 1,4 mln 
zł, z czego 850 tys. zł to pozyskane dofinan-
sowanie.

Zakres rzeczowy prac obejmował dostoso-
wanie do potrzeb centrum budynku dawnej 
ujeżdżalni, wchodzącego w  skład zespołu 
pałacowo-parkowego w  Dzikowie. Prace 
budowlane zakończyły się we wrześniu, aż 
do teraz trwały prace aranżacyjne nowych 
pomieszczeń. W ramach projektu infrastruk-
tura ośrodka edukacji ekologicznej, jakim jest 
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 
2000, rozrosła się niemal czterokrotnie. 

– Centrum Natura 2000, mimo ograniczeń 
przestrzennych, działało fantastycznie. Teraz 
jego oferta skierowana zarówno do dzieci 

i  młodzieży, jak i  odbiorców dorosłych na 
pewno będzie jeszcze atrakcyjniejsza – mówi 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Regionalne Centrum Promocji Obszaru 
Natura 2000 prowadzi szeroko pojętą dzia-
łalność w  zakresie edukacji ekologicznej, 
organizując liczne warsztaty, konkursy, se-
minaria i  lekcje przyrodnicze w  siedzibie 
oraz w  szkołach, przedszkolach i  innych 
placówkach. Organizuje pikniki ekologicz-
ne, wycieczki do parków narodowych, kra-
jobrazowych, rezerwatów przyrody, spa-
cery po Dolinie Wisły oraz otaczającym 
Zamek Dzikowski parku obfitującym w sta-
rodrzew i ciekawostki przyrodnicze. W roku 
2016 centrum zainicjowało tzw. Akademię 
Przyrodniczą, czyli serię spotkań z  cieka-
wymi osobistościami ze świata ochrony 
przyrody z całej Polski.

Natura „się panoszy”

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na program 
profilaktyczno-wychowawczy dla młodszej i star-
szej młodzieży w wykonaniu Dobromira Makow-
skiego.

Pierwsza odsłona – 
„Masz jedno życie, po-
wtórki nie będzie” skiero-
wana jest do młodzieży 
szkół podstawowych 
(klasy VII-VIII) i  średnich. 
Zaplanowano ją na 26 
marca na godz. 11. Na-
stępnego dnia o  godz. 
9 i  11 odbędzie się pro-
gram pt. „Dzień dobry” 
przygotowany z  myślą 
o uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej. 

Dobromir Makowski to autor projektu RapPedagogia, 
opartego na muzyce hip hop i elementach profilaktyki, 
inspirowanego przeszłym życiem autora i wykonawcy. 
Jest pedagogiem i nauczycielem wychowania fizyczne-
go, który mieszka wraz z żoną i dziećmi w Pabianicach. 
W  latach 2008-2009 był prezenterem Programu „Raj”, 
emitowanego w TVP1. Wokalista i pasjonat muzyki hip 
hop wspiera działania wielu organizacji pozarządowych, 
pracując w  charakterze pedagoga ulicy. Współpracuje 
z różnymi instytucjami, takimi jak: domy dziecka, ośrodki 
szkolno-wychowawcze, ośrodki socjoterapii, ośrodki dla 
ludzi uzależnionych, zakłady poprawcze, zakłady karne, 
kościoły, urzędy miasta, starostwa, a także z licznymi dzia-
łaczami lokalnymi. 

Program Dobromira Makowskiego ma na celu tworze-
nie właściwych stosunków międzyludzkich oraz postaw 
życiowych, dobrych decyzji i wyborów moralnych oraz 
pomoc w  budowaniu wiary we własną godność. Po-
między utworami muzyk dzieli się swoją trudną historią 
byłego narkomana, złodzieja i  chuligana, który przez 
kilkanaście lat szukał swojej życiowej ścieżki.

Informacje I rezerwacja biletów: Dziła Organizacji Im-
prez TDK, tel. 15 822 21 10, wew. 32

Profilaktyka
w rytmie rapu

Wokaliści zgłaszają udział w konkur-
sie do 12 marca, wypełniając formularz 
dostępny na stronie www.formularz.tdk.
tarnobrzeg.pl.

Płytę bieżącej edycji wraz z kodem 
identyfikacyjnym niezbędnym do zgło-
szenia uczestnika na formularzu można 
nabyć w Studiu Pro-Media, ul. 11 Listo-
pada 9 w Tarnobrzegu lub w sklepie in-
ternetowym www.sklep.wygrajsukces.
com.pl. Płytę wydało tarnobrzeskie Stu-
dio Pro-Media Jarosława Piątkowskiego. 
Jak co roku od 25 lat, płyta rozpoczyna 

przygotowania do Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”.

W dniach: 17-19, 23-28 kwietnia młodzi 
artyści podczas kwalifikacji wstępnych 
zaprezentują się na scenie w ponad 50 
ośrodkach kultury na terenie całego kra-
ju. Soliści w kwalifikacjach wstępnych 
wykonują jedną wybraną przez siebie 
piosenkę (obowiązkową lub dowolną).

Kwalifikacje wstępne odbędą się w 
Tarnobrzeskim Domu Kultury 18 kwiet-
nia. Warunki udziału w konkursie zostały 
szczegółowo opisane w regulaminie, któ-

ry znajduje się na stronie: www.wygraj-
sukces.com.pl, www.tdk.tarnobrzeg.pl.

Zapraszamy młodych wokalistów
Tarnobrzeski Dom Kultury i Studio Pro-Media w Tarnobrzegu zapraszają 

solistów w 4 kategoriach wiekowych, dzieci i młodzież urodzonych w la-
tach 2013 -2001, do wzięcia udziału w 25. edycji konkursu Wygraj Sukces. 

Gmina Tarnobrzeg ogłosiła przetarg na realizację za-
dania: „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła 
w budynkach jedno- i wielorodzinnych na terenie Mia-
sta Tarnobrzega”.

W ramach zdania planuje się w ponad 120 budynkach jedno-
rodzinnych zamontować kotły – gazowe, kondensacyjne oraz 
opalane biomasą. Zadaniem objęte zostanie też budownictwo 
wielorodzinne zarówno w zasobach Tarnobrzeskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, jak i Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec”. Pro-
jekt przewiduje zastosowanie w kilkudziesięciu blokach ciepła 
sieciowego oraz likwidację piecyków gazowych. Zadaniem 
objęte zostaną budynki TSM: Wyspiańskiego 7, 7A, 11, 15, 17, 
18A, 20, 21,22, 24, Dekutowskiego: 10,12, 14, 15, 22, 24, Kopernika 
7, 16, Tracza 12, Dąbrowskiej 4. Budynki zarządzane przez SM 
„Siarkowiec” ujęte w projekcie to: Kosmonautów 3, Tysiąclecia 
5,6,7,8, 1 Maja 10 i 12, Narutowicza 1, 2, 3, Niepodległości 4, 6.

Potencjalni oferenci mają czas do 10 marca 2020 r. Szczegóły 
opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarno-
brzega. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą 
to koniec kwietnia 2020 r. Zadania obejmujące budownictwo 
jednorodzinne powinny zostać zrealizowane do końca paź-
dziernika tego roku, zaś terminy zakończenia prac w budynkach 
wielorodzinnych to jesień 2021 i wiosna 2022 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziała-
nie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych. Wartość zadania to 
9 860 421 zł, dofinansowanie: 7 689 695 zł. Szczegółowych 
informacji udziela Wydział Rozwoju Miasta i Programów Pomo-
cowych – Urząd Miasta Tarnobrzega, tel. 15 81 81 266.

Miasto bez smogu
– wymiana źródeł ciepła
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Miejska Biblioteka 
Publiczna 

serdecznie zaprasza 
wszystkich użytkowników 

Biblioteki Głównej 
oraz � lii bibliotecznych 
do udziału w rywalizacji 

o tytuł 
„Czytelnika Roku 2020” 
Patronat Honorowy nad te-

goroczną edycją konkursu objął 
prezydent miasta Tarnobrzega 
Dariusz Bożek, który ufunduje 
nagrody dla trzech najaktyw-
niejszych czytelników. Nagro-
dzone zostaną osoby, które od 
2 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 
wypożyczą największą liczbę ksią-
żek i audiobooków. 

Szczegółowe informacje na te-
mat konkursu znajdują się w regu-
laminie umieszczonym na stronach 
WWW biblioteki i  Urzędu Miasta 
oraz dostępnym w bibliotekach.

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

Kolejne spotkanie DKK, 9 marca o godz. 16 w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tarnobrzegu, będzie poświęcone książce Andrzeja Mellera 
pt. ,,Czołem, nie ma hien. Wietnam, jakiego nie znacie”.

Dyskusyjny Klub Książki zaprasza

Wystawa „Plakaty literackie”
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu zapra-

sza 14 marca o godz. 17 na wernisaż gra� k Michała Stępnia, inspirowa-
nych utworami literackimi. 

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą „Mała 
książka – wielki człowiek”, prowadzonej przez Instytut Książki w Krako-
wie, do� nansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą przyłączyć się do 
projektu „Z książką na start” i odebrać w bibliotece niezwykłą wyprawkę. 

Mały czytelniku, 
przyjdź po wyprawkę!

W Tarnobrzegu akcja spotkała się z ży-
wym zainteresowaniem, uznaniem i sym-
patią, zarówno wśród dzieci, jak i ich ro-
dziców. Od 19 września 2019 roku z takiej 
formy spotkania z książką skorzystało 257 
małych czytelników � lii i agend Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.  W tym roku biblio-
teka kontynuuje kampanię i  zaprasza 
wszystkie dzieci urodzone w latach 2014-
-2017 do przygody z projektem „Z książką 

na start”. W ramach akcji mały czytelnik 
otrzymuje własną kartę, ma możliwość 
zbierania naklejek, może samodzielnie 
wybierać książeczki, co sprawia dzieciom 
dużo radości.

Wyprawki czytelnicze czekają na no-
wych właścicieli do końca czerwca lub 
do ich wyczerpania. Serdecznie zapra-
szamy do Oddziału dla dzieci Biblioteki 
Głównej oraz wszystkich � lii MBP.

Autor to znany polski dziennikarz, pra-
cujący głównie jako reportażysta i  ko-
respondent wojenny, a  z  zamiłowania 
podróżnik. Od kilku lat mieszka z  żoną 
W Wietnamie. 

W  dowcipny sposób pokazuje obli-
cza Wietnamu, jego piękno i  te mniej 
urodziwe strony, karmi czytelnika cie-
kawostkami, o  jakich milczą przewod-
niki. Oprowadza po okolicach Sajgonu, 
a także mniej znanych miejscach na ma-

pie tego niezwykłego kraju. Bazując na 
własnych doświadczeniach, opisuje nie 
tylko turystyczne atrakcje, ale i przytacza 
zabawne historie z życia statystycznego 
Wietnamczyka, serwuje anegdoty. Nie 
brak w książce też rzetelnych informacji 
dotyczących historii oraz współczesnej 
sytuacji Wietnamu. Tropikalne słońce, 
monsunowe deszcze, sajgonki, kimchi 
i  miejscowi, którzy na kilometr wyczu-
wają obcokrajowca, a  do tego zmaga-

nia z  wietnamskimi drogami, językiem 
i propozycje tanich uciech. Autor lekkim 
piórem kreśli mozaikę kraju, który skradł 
jego serce. Czytelnik z lektury dowie się 
czy warto uczyć się języka wietnamskie-
go czy lepiej dać sobie spokój i zgłębić 
siedem symboli szczęścia i pomyślności.

Twórca przedstawia swoje wersje okła-
dek, starając się przy tym oddać prze-
słanie utworów. W  obszarze jego zain-
teresowania znajdują się głównie dzieła 
zaliczane do klasyki literatury. Pragnie 
w ten sposób przywrócić pamięć o nich 
oraz zachęcić do ich lektury. Na wystawie 
zaprezentowane zostaną również prace 
wykonane w technice linorytu.

Michał Stępień urodził się w Tarnobrze-
gu. Jest autorem okładek płyt muzycz-
nych. Specjalizuje się w tworzeniu plaka-
tów. Inspiracje czerpie z prac stworzonych 

w  ramach tzw. Polskiej Szkoły Plakatu. 
Zainteresowanie tą dziedziną twórczości 
rozpoczęło się od wizyty w  krakowskiej 
Galerii Plakatu Krzysztofa Dydo. Pierwsze 
jego plakaty poświęcone były twórczo-
ści Fiodora Dostojewskiego i  Tomasza 
Manna. Interesuje się także psychologią, 
dlatego też część jego ilustracji odwołu-
je się do zagadnień związanych z ludzką 
psychiką. 

Wystawa prezentowana będzie 
w  dniach 14 marca – 15 kwietnia w  Bi-
bliotece Głównej.  

Zostań 
Czytelnikiem 

Roku
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