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Tarnobrzeg przeciw COVID-19
Walka jest nierówna. Przeciwnika nie 

widać, mało tego, tak naprawdę wciąż 
niewiele o  nim wiemy. Wszyscy więc, 
począwszy od lekarzy, po służby sanitar-
ne, rządzących krajem, miastami i gmi-
nami działają niejako po omacku. Ale 
mimo to, nikt nie pozostaje bezczynny. 
Także władze Tarnobrzega podejmują 
działania, których celem jest zminima-
lizowanie skutków pandemii, ochrona 
mieszkańców przed zachorowaniem na 
COVID-19.

– Staram się odpowiadać zarówno na ocze-
kiwania mieszkańców bojących się o  swoje 
zdrowie, o  zdrowie swoich najbliższych, ale 
też reagować na aktualną sytuację epidemio-
logiczną w mieście, w powiecie. Nie siedzimy 
z założonymi rękoma, czekając, że może nam 
się uda. Od początku trwania epidemii infor-
mowaliśmy, również na łamach „Merkuriusza”, 
o każdym kroku, wszystkich działaniach pod-
jętych przez magistrat w tej trudnej sytuacji. 
To zarówno akcja Numer dla Seniora, akcja 
W samo południe, specjalne wydanie Informa-
tora Seniora, stworzenie bazy lokali gastrono-
micznych, które przestawiły się na działalność 
z dowozem pod drzwi, czy wreszcie przygo-
towanie konkretnej propozycji pomocy lo-
kalnym przedsiębiorcom – mówi prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek. 

MEDYCY I SŁUŻBY
Kwiecień, pod względem działań antycovi-

dowych podejmowanych przez władze mia-
sta, był jeszcze bardziej intensywny. – Obecnie 
głównym celem naszych działań jest wspie-
ranie tarnobrzeskiego szpitala, służb działa-
jących dla bezpieczeństwa mieszkańców, jak 
straż miejska, OSP, policja, ale też placówek 
pomocowych. Nie możemy przecież udawać, 
że nie dostrzegamy potrzeb naszego ratow-
nictwa medycznego, zdając sobie sprawę ile 
dziennie maseczek, par rękawic i płynów do 
dezynfekcji w  ich pracy potrzeba. Tak samo 
w pracy pielęgniarek środowiskowych. W po-
dobnej sytuacji są placówki, jak chociażby 
DPS-y. W miarę możliwości dokonujemy za-
kupów i przekazujemy zarówno płyny dezyn-
fekujące, jak i maseczki, przyłbice i  rękawice 
tam, gdzie te potrzeby są największe. Organi-
zujemy też poważniejsze wsparcie – podkreśla 
prezydent Bożek. – Zdecydowaliśmy o zaku-
pie respiratorów na potrzeby tarnobrzeskiego 
szpitala. Szczęśliwie się złożyło, że szpital już 
rozpoczął procedury, już zamówił urządzenia, 
miasto za nie zapłaci, dzięki temu respiratory 
szybciej będą mogły służyć chorym. 

Wprawdzie sesja, na której miała być pod-
jęta uchwała o  przekazaniu 660 tys. zł na 
zakup 6 respiratorów oraz 150 tys. zł na bie-
żące potrzeby szpitala, została odwołana ze 
względów bezpieczeństwa, pieniądze zosta-
ną przekazane na podstawie rozporządzenia 
prezydenta. 

DO KONTAKTU 
Z KLIENTAMI I WIERNYMI
– Dla nas dystrybucja asortymentu chro-

niącego zdrowie i  życie, za każdym razem 
to są trudne decyzje. Komu tym razem po-
móc? Potrzeb jest tak wiele. Zdecydowaliśmy 
o  wsparciu osób, które przecież też pełne 
obaw, ale każdego dnia podejmują pracę dla 
nas, mieszkańców miasta. Są to pracownicy 

sklepów, sektora usług, stacji paliw. Właścicie-
le, zwłaszcza tych małych punktów, już i tak 
bardzo mocno doświadczają skutków epide-
mii. Przekazując przyłbice chcieliśmy chociaż 
w  ten sposób wesprzeć miejscowy handel 
i  usługi. Z  drugiej strony to też działanie na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta, 
którzy przecież w tych miejscach stosunkowo 
często muszą bywać, robiąc zakupy, tankując 
auta – zaznacza prezydent. 

Akcja wciąż nie jest zamknięta. Wciąż bo-
wiem do magistratu napływają prośby o takie 
wsparcie, po drugie, obecne trudności z do-
stępnością artykułów ochronnych na rynku 
powodują, że miasto sukcesywnie zamawia, 
zależnie od dostępności, kolejne partie za-
równo odzieży ochronnej, jak i  środków do 
dezynfekcji, i przekazuje według zapotrzebo-
wania. Na miejskiej liście znalazły się też tarno-
brzeskie para� e, do których tra� ły przyłbice. 

TRZYPAKI DLA MIESZKAŃCÓW
Wsparcie otrzymali też sami mieszkańcy. 

Do tarnobrzeżan wciąż jeszcze tra� ają trzy-
paki zawierające po 300 ml płynu do de-
zynfekcji rąk, dwie maseczki wielokrotnego 
użycia oraz rękawiczki. Już sam płyn do de-
zynfekcji jest sporym wsparciem od miasta, 
co zresztą zostało zauważone, tarnobrze-

ską akcją zainteresowała się bowiem Polska 
Agencja Prasowa. – Powoli � nalizujemy akcję 
trzypaków dla mieszkańców. Akcja rozłożona 
była w czasie ze względu na ratalne dosta-
wy zamówionych rzeczy. Korzystając z okazji 
chciałbym podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w  to nasze działanie. Przede 
wszystkim tym, którzy podjęli się dystry-
bucji pakietów, a  więc przewodniczącym 
osiedli podmiejskich, ochotniczym strażom 
pożarnym, spółdzielniom mieszkaniowym, 
tarnobrzeskiej Jednostce Strzeleckiej „Strze-
lec”, a także żołnierzom Wojsk Obrony Teryto-
rialnej, którzy na moją prośbę odpowiedzieli 
bez wahania i  bardzo mocno nas wsparli. 
Słowa podziękowania kieruję także w stronę 
pracowników Urzędu Miasta, którzy kosz-
tem swojego wolnego czasu wolontariacko 
podjęli się pakowania zestawów. Wiem, że 
akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem 
mieszkańców, chociaż też docierały poje-
dyncze sygnały, że tra� ały się trzypaki w ja-
kimś zakresie wybrakowane, bądź do kogoś, 
z różnych powodów w ogóle nie dotarły. Po 
zakończeniu akcji, wciąż bowiem pakiety są 
dystrybuowane, uruchomimy punkt odbioru 
pakietów. Więc każdy, do kogo trzypak nie 
tra� ł bądź otrzymał produkt niepełnowar-
tościowy, będzie mógł taki pakiet osobiście 

odebrać. O  szczegółach poinformujemy – 
mówi prezydent Tarnobrzega. 

NIE USTAJEMY
Działania miasta w związku z zagrożeniem 

COVID-19 to także wsparcie uczniów tarno-
brzeskich szkół, o czym piszemy w tym nume-
rze „Merkuriusza”. To wreszcie też kampanie 
mające na celu zwrócenie uwagi mieszkań-
ców na wciąż realne zagrożenie. 

– Chociaż rząd znosi powoli pewne obostrze-
nia, nie możemy całkowicie zapomnieć o środ-
kach ostrożności. Możemy, owszem, korzystać 
już z dobrodziejstw lasów, parków, ale to wciąż 
jeszcze nie czas na towarzyskie spotkania. Mimo 
wszystko nadal głównym zaleceniem jest to mó-
wiące o niewychodzeniu z domu bez potrzeby. 
Wciąż więc jeszcze na ławkach w mieście pozo-
staną banery przypominające o sytuacji, w jakiej 
obecnie musimy funkcjonować. Tak samo z bu-
dynku Urzędu Miasta wciąż jeszcze przypomi-
nać nam o tym będzie iluminacja świetlna. Mam 
jednak nadzieję, że właśnie dzięki zdyscyplino-
waniu, wytrwaniu we wciąż obowiązujących 
jeszcze nakazach, rozsądnym korzystaniu z „od-
mrażanych” stopniowo swobód, będziemy mo-
gli wkrótce powrócić do normalności. A więc, 
zostań w  domu, szybciej będziemy mogli się 
spotkać – podkreśla prezydent Dariusz Bożek. 
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– To kolejne z działań, wdrożonych w Tarnobrzegu, mające 
zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Wciąż jednak uważam, 
że to, jak szybko i  z  jakim ostatecznie bilansem zażegnamy 
zagrożenie, zależy indywidualnie od każdego z  nas. Na nic 

bowiem dezynfekcja, jeśli będziemy bagatelizować wytycz-
ne. Dezynfekowany w  nocy przystanek rano może być już 
siedliskiem koronawirusa, gdy np. ktoś kaszląc nie zakryje ust. 
Po pierwsze więc, wszyscy musimy wyjątkowo rygorystycz-
nie stosować się do obowiązujących przepisów. Ograniczmy 
wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. Jeżeli już 
musimy, róbmy to z zachowaniem nawet przesadnej ostrożno-
ści. O dokładnym myciu rąk przypominać chyba nie trzeba. Do 
tego odstępy, rękawiczki podczas zakupów oraz maseczki. To 
wprawdzie nie zagwarantuje, ale zwiększa szansę, że tak wielu 
z  nas nie padnie ofiarą COVID-19. Chcę państwa uspokoić, 
dezynfekcja jest kolejną formą walki z zagrożeniem – mówi 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Nie mogąc przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja, która jest 
dynamiczna i nieprzewidywalna, nie sposób ostatecznie za-
planować częstotliwości dezynfekcji, a także określić rewirów 
działań. W pierwszej kolejności dezynfekcji poddane zostały 
miejsca najczęściej uczęszczane przez mieszkańców: plac Bar-
tosza Głowackiego, Aleja Lipowa, okolice hali targowej, a także 
główne ciągi komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem 
przystanków komunikacji miejskiej i koszy na śmieci. Dezyn-
fekowane są również sygnalizatory świetlne przy przejściach 
dla pieszych. 

Zabiegi przeprowadzane są w  godzinach nocnych, środ-
kiem rekomendowanym przez  Europejskie Centrum ds. Za-
pobiegania i  Kontroli Chorób – 0,1-procentowy roztwórem 
podchlorynu sodu.

Odnotowany w pierwszych dniach kwietnia wzrost 
potwierdzonych przypadków zachorowań w Tarno-
brzegu na COVID-19 skłonił samorząd do zastosowa-
nia ogólnej dezynfekcji miasta.

Dezynfekujemy
miasto

Grant na laptopy do nauki

Szanowni 
Przedsiębiorcy!

Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do stosowa-
nia przepisów prawa wchodzących w skład tzw. „tar-
czy antykryzysowej”, możecie zadać pytanie prawni-
kom prowadzącym obsługę prawną Urzędu Miasta 
Tarnobrzega.

Udzielenie pomocy prawnej będzie się odbywać nie-
odpłatnie. Aby z niej skorzystać, należy skierować swoje 
zapytanie na adres mailowy: obslugaprawna@um.tarno-
brzeg.pl, wskazując w treści wiadomości nazwę oraz numer 
z CEIDG/KRS, pod którym została zarejestrowana firma. 
Podany adres mailowy będzie dla Państwa dostępny przez 
czas zagrożenia COVID-19.

Zachęcamy do skorzystania!

Miasto kupi tablety dla uczniów

Maluch nie korzysta, rodzic nie płaci

Dokładnie 141 tabletów, które wypożyczone zosta-
ną tarnobrzeskim uczniom na potrzeby zdalnej nauki, 
zakupi magistrat. Do Tarnobrzega trafi też 40 lapto-
pów z programu „Polska Cyfrowa”.

– Coraz mniej realny wydaje się szybki powrót uczniów do 
szkół. Plan odmrażania gospodarki zaprezentowany przez 
rząd przewiduje dopiero w trzecim etapie, który nie wiado-
mo kiedy nastąpi, uruchomienie ale żłobków, przedszkoli 
i zajęć opiekuńczych w klasach I-III. Tymczasem, coraz bliżej 
koniec roku szkolnego, a wciąż wielu naszych uczniów nie 
może w pełni realizować podstawy programowej. Powód? 
Brak odpowiedniego sprzętu. Jak wynika z danych zebranych 
przez  dyrektorów szkół podstawowych i średnich wynika, 
że samych laptopów bądź tabletów potrzeba ponad 400 – 
mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Przed kilkoma dniami prezydent wystosował apel – proś-
bę do firm, instytucji oraz osób prywatnych o przekazywa-
nie sprzętu komputerowego – nowego bądź używanego, 
ale w pełni sprawnego – na potrzeby tarnobrzeskich szkół. 

Sprzęt miałby być wypożyczony na czas zdalnego naucza-
nia uczniom, którzy do dziś takowego nie posiadają. – Kilka 
osób na mój apel odpowiedziało, za co serdecznie dziękuję. 
Także rodzice, którzy mogli, zadbali o doposażenie swoich 
dzieci w odpowiednie sprzęty, do tego szkoły tymczasowo 
przekazały uczniom sprzęty ze szkolnych pracowni. Je-
stem też tuż po podpisaniu umowy na grant w wysokości 
100 tysięcy złotych z  Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
w ramach projektu ,,Zdalna Szkoła” finansowanego z EFRR. 
Dzięki temu, że działaliśmy błyskawicznie, na co pozwalał 
program, i wraz ze złożeniem wniosku o grant wszczęliśmy 
procedury zakupowe, dosyć szybko powinniśmy mieć do 
rozdysponowania 40 laptopów. To jednak wciąż nie zaspo-
koi wszystkich edukacyjnych potrzeb. Na gminie ciąży obo-
wiązek zapewnienia równego dostępu do edukacji publicz-
nej, nie mogliśmy więc w tej sytuacji pozostać bezczynni. 
Zdecydowałem o  zakupie brakujących 141 tabletów dla 
tarnobrzeskich szkół, które zostaną wypożyczone uczniom. 
Przeznaczymy na ten cel około 100 tysięcy złotych z rezer-
wy budżetowej – dodaje prezydent Bożek.

21 kwietnia pomiędzy gminą Tarnobrzeg a  Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa została podpisana 
umowa o  powierzenie grantu w  ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 Przedmiot umowy wpisuje się w Oś Priorytetowej nr 
1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 
1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego Internetu o  wysokich 
przepustowościach”. Dotyczy realizacji projektu gran-

towego pn.  Zdalna Szkoła  – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej   w  systemie kształcenia zdalnego Na 
realizację projektu gmina otrzymała grant w  wysokości 
100 tysięcy zł, stanowiący 100 procent kwoty wydatków 
kwalifikowalnych projektu. W ramach powyższego grantu 
zostanie zakupionych 40 laptopów do tarnobrzeskich 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz Zespołu 
Szkół Specjalnych.

Zgodnie z umową projekt będzie realizowany w okresie 
od 21 kwietnia 2020 r. do 21 października 2020 r.

Rodzice maluchów z tarnobrzeskich żłobków zo-
stali zwolnieni tymczasowo z opłat. Prezydent Tarno-
brzega wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia na-
liczania i pobierania opłat za pobyt dziecka w żłobku 
w związku z COVID-19.

Wciąż jeszcze nie wiadomo, kiedy maluchy będą mogły, 
po przerwie spowodowanej stanem epidemii, na nowo 
korzystać ze zorganizowanej opieki żłobkowej. Otwarcie 
żłobków przewidziane jest dopiero w trzecim etapie od-
mrażania gospodarki zaprezentowanego przez polski rząd. 

Termin? Tego nikt nie śmie nawet sugerować. – Kolejne 
etapy „odmrażania” uzależnione są m.in. od stanu epide-
miologicznego, od krzywej zachorowań. Tak więc, wciąż 
nie wiemy, kiedy wróci opieka żłobkowa. By w czasie, gdy 
dzieci z niej nie korzystają, rodzice nie musieli ponosić 
zwyczajowych opłat, wydałem regulujące to zarządzenie. 
Zawieszenie naliczania i pobierania opłat dotyczy tylko 
żłobków prowadzonych przez gminę Tarnobrzeg, a ma za-
stosowanie do opłat naliczanych od 1 kwietnia, obowiązuje 
do czasu wznowienia działalności przez placówki – infor-
muje prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
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Komunikat
Poradnia Psychologiczno-Pe-

dagogiczna w  Tarnobrzegu in-
formuje o  uruchomieniu dodat-
kowej pomocy psychologicznej 
dla uczniów i  rodziców z  terenu 
miasta Tarnobrzega. 

Telefon interwencyjny dostęp-
ny jest w poniedziałki, środy i piąt-
ki w  godz. od 19.00 do 21.00 (nr 
tel. 15 84 79 410).

– Zdrowie i życie ludzkie nie ma ceny. Nie mógłbym spojrzeć w lustro, gdybym nie zrobił wszyst-
kiego, co tylko w naszej, samorządu, mocy – mówi włodarz miasta, tłumacząc decyzję o odwołaniu 
sztandarowych imprez. 

Dni Tarnobrzega i Jarmark 
Dominikański odwołane

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informu-
je, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

Nowy program
PFRON

W  ramach nowego programu PFRON, 
dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom 
pandemii, osoby z niepełnosprawnościa-
mi, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą 
korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie 
pieniężne. Z  tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające 
aktualne orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności (a  w  przypadku 
osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie niepełnosprawności), któ-
rych placówki nie działały z  powodu pandemii   przez co najmniej 
5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubez-
własnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystą-
pić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać 
osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzecze-
niem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. 

Wnioski można składać do 4 września 2020 r. przez System Obsługi 
Wsparcia sow.pfron.org.pl. lub pocztą tradycyjną do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 – formularz wniosku 
o dofinansowanie w ramach Modułu III.

Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 
517 373 975 (godz. 9-20) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9-15) oraz 
infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9-17).

Ze świadczenia skorzystać mogą:
• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej
• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy
• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej
•  podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez orga-

nizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON 
(w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna)

•  uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, 
którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego 
przez placówki rehabilitacyjne

• pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-
-wychowawczych
•  pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych 

ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wy-
chowawczych
Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła 

wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku 
z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca 
br. Więcej informacji o działaniach PFRON w okresie epidemii w serwi-
sie www.pfron.org.pl/koronawirus.

Razem pokonamy
koronawirusa

W  związku z  licznymi zapytaniami, jak można wesprzeć 
samorząd Tarnobrzega w walce z epidemią koronawirusa, 
podajemy numer specjalnego subkonta, na które można 
przekazywać darowizny.

Numer:   16 1240 2223 1111 0010 9811 4206   (Bank Pekao) 
z dopiskiem „Razem pokonamy koronawirusa”.

Zaznaczamy, że wszystkie zgromadzone tu środki zostaną prze-
znaczone na działania zmierzające do zminimalizowania rozmiaru 
epidemii na terenie miasta. Jako samorząd wspieramy sprzęto-
wo szpital – kupujemy respiratory niezbędne do ratowania życia 
osób zakażonych, doposażamy w płyny do dezynfekcji oraz odzież 
ochronną ratowników, pielęgniarki. Płyny oraz odzież przekazujemy 
też placówkom pomocy społecznej, policji, straży miejskiej, punktom 
handlowym.

Dziękujemy za każdy przejaw troski i przekazaną darowiznę.

– W sytuacji zagrożenia, jakie niesie epidemia, najlep-
sze, co możemy zrobić dla miasta i jego mieszkańców, to 
chronić tarnobrzeżan przed śmiercionośnym wirusem. 
Nie ustajemy więc we wspieraniu mieszkańców, służb 
i szpitala w działaniach związanych z epidemią, a ma-
jących na celu zminimalizowanie liczby zachorowań. 
Zapowiadałem przed dwoma tygodniami rezygnację 
z miejskich imprez, by pieniądze zarezerwowane na ten 
cel w miejskim budżecie przeznaczyć na walkę z koro-
nawirusem. Dziś już, gdy od strony formalnej wszystko 
zostało dopilnowane, pozamykane, mogę oficjalnie za-
komunikować, w tym roku nie będzie tradycyjnych im-
prez plenerowych z okazji Dni Tarnobrzega, nie będzie 
Jarmarku Dominikańskiego. Nie odbędą się też inne, 

mniejsze przedsięwzięcia o charakterze rozrywkowym 
– informuje prezydent Dariusz Bożek.  

Prezydent liczy na zrozumienie mieszkańców. – Obec-
nie, gdy gra idzie o  ludzkie życia, najmniej ważna jest 
rozrywka. Wygrajmy to starcie, wyjdźmy z tej epidemii 
zwycięsko, wtedy dopiero będziemy mieli okazję do 
świętowania – dodaje prezydent. Jak podkreśla, jego 
decyzja ma na celu zarówno dbałość o  bezpieczeń-
stwo mieszkańców, jak i  kontynuowanie podjętych 
od początku ogłoszenie stanu zagrożenia, a  obecnie 
stanu epidemii, działań. Wszystkie dotychczas podjęte, 
w tym zapewnianie niezbędnego sprzętu, środków do 
dezynfekcji i odzieży ochronnej, już pochłonęły sporo 
pieniędzy z miejskiego budżetu. 

Wznowiono handel na miejskim targowisku. 
Obwarowany jednak pewnymi obostrzeniami, 
których bezwzględne przestrzeganie będzie wa-
runkiem funkcjonowania targu. 

W poniedziałek, 20 kwietnia, gdy w życie weszły zła-
godzenia niektórych obowiązujących do tej pory za-
kazów w  związku z  COVID-19, prezydent Tarnobrzega 
zwrócił się do mieszkańców o przekazanie swych opinii 
na temat możliwości wznowienia działalności miejskiego 
targowiska, ale tylko na z góry ustalonych zasadach. Post 
z pytaniem trafił do blisko 11 tysięcy odbiorców, a na nie-
malże 300 komentarzy tylko trzy osoby wyraziły pewne 
obawy.   Tak więc, zgodnie z życzeniem mieszkańców, 
od czwartku, 23 kwietnia, ruszył handel na targowisku 
miejskim przy ulicy Kwiatkowskiego. Jak zapowiadał 
prezydent, ten będzie możliwy tylko pod pewnymi wa-
runkami. – Po pierwsze, jak planowaliśmy, a czego też 
życzyli sobie mieszkańcy, dając temu wyraz w komen-
tarzach, handel rozłożyliśmy na sześć dni w tygodniu, 
by rozładować tłok. O  ile nad liczbą kupujących prze-
bywających jednorazowo na placu targowym czuwać 
będzie zarządzający targowiskiem, chcemy też uniknąć 
tłumu oczekujących przed bramą. Wciąż obowiązuje 
nas główna zasada wprowadzona w  czasie epidemii: 
zostań w domu! Pamiętajmy, wyjście na targ tylko w celu 
zrobienia niezbędnych zakupów, nie w celach towarzy-
skich! Zakupy róbmy szybko, by inni nie musieli długo 
oczekiwać w kolejce przed bramą – apeluje prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Wśród komentarzy mieszkańców pojawiały się i takie 
o umożliwienie handlu artykułami z każdej branży, jakie 
do tej pory pojawiały się w ofercie sprzedających, jednak 
dla bezpieczeństwa zdecydowano, by na początek uru-

chomić tylko sprzedaż artykułów rolnych i spożywczych. 
Podobnie z godzinami otwarcia, na początek pozostają 
zwyczajowo przyjęte 6-13. Stąd prośba do osób niepra-
cujących, by zakupy zaplanować w inne niż sobota dni, 
tak, by w soboty umożliwić to osobom, które na tygo-
dniu pracują. – Nie wykluczamy wprowadzania stop-
niowo zmian, zarówno dotyczących godzin otwarcia 
targowiska czy poszerzania asortymentu, ale wszystko 
uzależniamy od kilku czynników: od wytycznych rządu, 
sytuacji epidemiologicznej w naszym regionie, ale też 
od  poważnego podejścia handlujących i kupujących do 
zasad, jakie obowiązywać będą na targowisku – podkre-
śla prezydent Bożek. 

Od czwartku, 23 kwietnia, aż do odwołania, na 
targowisku miejskim przy ul. Kwiatkowskiego obo-
wiązywać będą następujące zasady:

•  handlowanie od poniedziałku do soboty w wyłącze-
niem dni wolnych;

• sprzedaż wyłącznie artykułów rolnych i spożywczych;
•  zważywszy na powierzchnię targowiska dopuszcza 

się zorganizowanie maksymalnie 50 stoisk, na każde 
stoisko maksymalnie 3 kupujących (liczba kupujących 
kontrolowana będzie na bramie, dlatego otwarta bę-
dzie tylko jedna brama); 

•  kupującym udostępniony będzie płyn do dezynfekcji 
rąk lub rękawiczki;

•  zarówno kupujący, jak i  sprzedający obowiązkowo 
muszą mieć rękawiczki, a  także poprawnie założone 
maseczki;

•  niestosowanie się do powyższych zasad skutkować 
będzie usunięciem z targowiska.

Ruszył targ, ale na nowych, 
tymczasowych, zasadach

Śluby z wytycznymi
Od 20 kwietnia 2020 r. zawieranie cywilnych związków małżeńskich 

w  Urzędzie Stanu Cywilnego w  Tarnobrzegu odbywa się zgodnie 
z odpowiednimi zaleceniami. 

Ograniczenia mają związek z  epidemią koronawirusa. W  trakcie 
zaślubin na sali może przebywać maksymalnie 10 osób, w tym no-
wożeńcy oraz świadkowie. Osoby uczestniczące w uroczystości obo-
wiązkowo muszą zakryć usta i nos.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w tarnobrzeskim 
Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kościuszki 32, tel. 15 818 12 74.
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URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
telefon centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81

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

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

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

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

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

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

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

Wirtualne zwiedzanie 
Centrum Natura 2000

170 zwierzynieckich drzew, które Rada Miasta Tarno-
brzega powołała jako pomniki przyrody w maju 2019 r., 
doczekało się oznakowania właściwymi tabliczkami.

Pomniki przyrody 
już oznakowane

Zgodnie z art. 115 ustawy o ochronie przyrody, formy ochrony 
przyrody powinny być oznakowane tablicami, których rozmiary 
oraz wygląd określił rozporządzeniem minister środowiska. Zwie-
rzynieckie dęby musiały poczekać z oznakowaniem do bieżącego 
roku budżetowego, w którym wygospodarowano 2 900 zł na ten 
cel. Każda tabliczka wykonana jest z blachy i przytwierdzona na 
wysokości ok. 3 m do drzewa gwoździami nierdzewnymi, które nie 
wnikają w żywą tkankę. Trzymamy kciuki, by nasze piękne, niemal 
40-metrowe drzewa, przeżyły kolejne 150, a nawet 200 lat.

Rada Seniorów
w Tarnobrzegu
uprzejmie dziękuje
Panu Eugeniuszowi
Sera� nowi 
tarnobrzeskiemu 
przedsiębiorcy, 
właścicielowi � rmy 
SELTAR, 
za podarowane nam
osłony na twarz, 
tzw. przyłbice.
Jesteśmy pewni, 
że  zwiększą one 
naszą ochronę 
przed koronawirusem.

Dziękujemy!

Ponieważ obecnie Regionalne Centrum Promocji 
Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły jest 
zamknięte dla zwiedzających, swoją misję pełni wirtu-
alnie. Na swoim kanale w serwisie Youtube umieszcza 

krótkie � lmy przedstawiające ekspozycję, po której 
oprowadza wesoły motylek. Wszystkich znudzonych 
siedzeniem w domu zapraszamy do obejrzenia.

natura2000.tarnobrzeg.pl/wirtualne-zwiedzanie

PODZIĘKOWANIE

Pandemia i widmo kwarantanny zapukały także do bram schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt. 

Schronisko w dobie 
koronawirusa

– Jesteśmy zamknięci dla odwiedzających – mówią pracownicy i opie-
kunowie „machowiaków” – ale działamy! Kiedyś obiecaliśmy im, naszym 
zwierzakom, że już nigdy nie zaznają głodu i zamierzamy tej obietnicy 
dotrzymać. Obiecaliśmy, że ich nie opuścimy i już nigdy nie zaznają bez-
domności, jesteśmy ich rodziną i najlepszymi przyjaciółmi. 

Zamknięcie bram schroniska sprawiło, że oprócz stałej pomocy wo-
lontaryjnej, czyli po prostu rąk do pracy, brakuje nam również mokrej 
karmy, środków na kleszcze, gryzaków. Psiakom brakuje spacerów i za-
bawy... Dodatkowo wiele osób, które nas wspierały finansowo, chwilowo 
wstrzymało się z datkami. Doskonale to rozumiemy i wiemy, że wszyscy 
musimy przejść ten trudny okres i wyjść z tego obronną ręką. Wierzymy, 
że tak będzie. 

Jednak są i iskierki nadziei, uśmiech i wiara w ludzi. Mimo bardzo trud-
nej sytuacji dla wielu osób, dostajemy potwierdzenie, że tarnobrzeżanie 
to ludzie o  ogromnych sercach, a  dowody dobroci znajdujemy u  nas 
pod bramą w postaci paczuszek z karmą, pościeli, ręczników, kocyków 
– bardzo za te wszystkie prezenty dziękujemy! Wiemy, że każdy z  nas 
obawia się o swoją przyszłość i dlatego tym bardziej te gesty doceniamy. 
Wierzymy, że przetrwamy, bo jesteśmy wśród życzliwych osób, otoczeni 
opieką i pomocą także ze strony włodarzy miasta. 

„Machowiaki” czują, że dzieje się coś niedobrego, czują, że coś się 
zmieniło, brakuje spacerów i  młodzieży, która zawsze przemyciła jakiś 
smakołyk. Boleśnie odczuwają brak rąk, które głaskają i przytulają. Mniej 
się dzieje, jest ciszej, spokojniej i smutniej. Jak zmierzyć psi i koci smutek? 
Nie ma takiej miary. Ludzie odwiedzający schronisko i wolontariusze to 
dla czworonogów okno na świat, to dla nich pociecha w życiu za kratami. 
Czekają na powrót normalności. My, ludzie schroniskowi, także. 

Kiedyś przyjdzie ten dzień, gdy bramy schroniska zostaną otwarte dla 
rzeszy przyjaciół, a  radość zwierząt będzie bezcenna. Dlatego „dzisiaj” 
ZOSTAŃ W DOMU, po to żebyś „jutro” mógł sprawić radość czworonogom 
zabierając je na spacer. 

***

Od dzieciaków 
dla „machowiaków”

To cudowne dzieło powstało z myślą o zwierzętach ze schroniska w Ma-
chowie. Pomysłodawcą i organizatorem akcji stworzenia tego wyjątko-
wego kalendarza jest pani Kasia Małecka – nauczycielka matematyki oraz 
Daria Bąk – uczennica klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu. 

Uczniowie klas I-VIII chętnie i z sercem wzięli udział w konkursie  ma-
tematyczno-plastycznym pt. „Niezwykłe zwierzaki figuraki”.  Wspólnie 
pracowali nad powstaniem kalendarza, wiedzieli, że to dla naszych pod-
opiecznych.

W ten sposób chcieli pomóc. Zapraszamy do licytacji osoby prywatne, 
firmy, grupy, które w ten trudny czas chcą pomagać zwierzakom i wiedzą 
jak bardzo ta pomoc jest potrzebna.
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