
Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek 
był gościem prezydenta Krakowa Jacka 
Majchrowskiego. Włodarzowi miasta 
towarzyszył Adam Wójcik-Łużycki, dy-
rektor Muzeum Polskiego Przemysłu 
Siarkowego. 

O siarce
w Krakowie

Okazją do spotkania w Krakowie było wyda-
nie książki  pt.„Dzieje Górnictwa Siarkowego 
w Polsce”, pod redakcją Adama Wójcika-Łużyc-
kiego, której współautorem jest radny krakow-
skiej Dzielnicy X Swoszowice, Dominik Galas.

W czasie spotkania prezydent Dariusz Bo-
żek, podziękował Dominikowi Galasowi za 
stworzenie wraz zespołem autorów mono-
grafii poświęconej dziejom górnictwa siar-
kowego.

– Wiem, że nie było to łatwe zadanie z uwa-
gi na bardzo ubogi materiał źródłowy. Ale po 
raz kolejny sprawdziła się siła pasji. Bardzo cie-
szy mnie owocna współpraca, jaka rozwinęła 
się na przestrzeni ostatnich kilku lat pomiędzy 
Stowarzyszeniem „Siarczane korzenie Swo-
szowic” a  tarnobrzeskim Muzeum Polskiego 
Przemysłu Siarkowego. Owocem tej współ-
pracy jest choćby wspomniana monografia. 
Ze swojej strony jako prezydent Tarnobrzega 
zawsze będę wspierał tego rodzaju działania 
– podkreślał Dariusz Bożek.

Przypomnijmy. Książka „Dzieje Górnictwa 
Siarkowego w Polsce” ma charakter albumo-
wy. Autorami tekstów, które składają się na 
publikację, są: Adam Wójcik-Łużycki, Dominik 
Galas, Bolesław Gawlik, Józef Kirejczyk, Feliks 
Kiryk, Jan Pazdur, Mieczysław Wolak, Ryszard 
Czajkowski, Waldemar Bałda.
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Od 2 sierpnia w  Tarnobrzegu, wzo-
rem wielu innych miast, wprowadzone 
zostało płatne parkowanie w  samym 
centrum. 

– Wprowadzenie strefy płatnego parko-
wania w ścisłym centrum miasta ma na celu 
udrożnienie ruchu kołowego i  zwiększenie 
rotacji pojazdów parkujących wokół Pl. B. 
Głowackiego. Pozwoli to kierowcom na spo-
kojne zaparkowanie, bez konieczności trace-
nia czasu na nerwowe poszukiwanie miejsca 
do parkowania, w  sytuacji, gdy potrzebują 
załatwić sprawy urzędowe, osobiste, czy 
chociażby zrobić zakupy w tej części miasta 
– mówi Robert Kędziora, komendant Straży 
Miejskiej w Tarnobrzegu.

Obecnie wprowadzony został pierwszy 
etap Strefy Płatnego Parkowania. Na tym 
etapie strefą objęte zostały ulice przyległe 
do pl. Bartosza Głowackiego, czyli:
•  ul. Dominikańska (od ul. Kościuszki do ul. 

Sandomierskiej),
•  ul. Kościuszki (od ul. Dominikańskiej do par-

kingu przy pl. Surowieckiego),
•  ul. dr Olgi Lilien (na całej długości),
•  ul. Mickiewicza (od Placu Bartosza Głowac-

kiego do wysokości budynku Urzędu Miasta 
przy ul. Mickiewicza 7),

•  ul. Sandomierska (od skrzyżowania z ul. Do-
minikańską do Placu Bartosza Głowackiego),

• ul. Szeroka (na całej długości),

• ul. Krótka (na całej długości),
• ul. Szkolna (na całej długości).

Opłata za parkowanie w strefie obowiązu-
je będzie w  dni robocze, w  godzinach 8.30 
– 17.30. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarno-
brzega z 26 lutego 2020 r. w Strefie Płatnego 
Parkowania (SPP) wprowadzono następujące 
stawki opłat za postój pojazdów samochodo-
wych:
• 1,00 zł – pierwsze pół godziny parkowania,
• 2,50 zł – za pierwszą godzinę parkowania,
• 3,00 zł – za drugą godzinę parkowania,

• 3,60 zł – za trzecią godzinę parkowania,
• 2,50 zł –  za czwartą i  każdą następną 

godzinę parkowania.
Kierujący mogą opłacić postój zarówno 

w parkomacie – gotówką, kartą płatniczą czy 
blikiem, ale także telefonem komórkowym 
poprzez jedną z  czterech aplikacji mobil-
nych: MobiParking, Pango, mPay lub ePark. 
Brak wniesienia opłaty za postój wiąże się 
z poniesieniem znacznie większych kosztów. 
Opłaty dodatkowe za brak opłaty parkin-
gowej wynoszą bowiem: 75, 100 bądź 150 
złotych, w zależności od czasu uregulowania 
należności (w dniu wystawienia wezwania, 
do 7 dni od wystawienia, powyżej 7 dni, ale 
nie dłużej niż 14 dni).

Wprowadzone zostały też dwa rodzaje 
opłat abonamentowych - dla przedsię-
biorców i mieszkańców. Skorzystać z nich 
mogą mieszkańcy domów i bloków poło-

żonych bezpośrednio przy SPP oraz przedsię-
biorcy, których działalność zlokalizowana jest 
w obszarze strefy. Osoby niepełnosprawne, 
których pojazdy posiadać będą widoczną 
kartę parkingową, objęte są stawką zerową, 
czyli nie płacą za parkowanie w strefie.  

Wszystkie uregulowania dotyczące SPP za-
warte są we wprowadzającej strefę płatnego 
parkowania Uchwale Rady Miasta Tarnobrze-
ga z 26 lutego 2020 r. oraz w załączniku do 
ww. uchwały, Regulaminie Strefy Płatnego 
Parkowania w Tarnobrzegu.

ODBLOKOWANE CENTRUM MIASTA.
Ruszyła strefa płatnego parkowania

W  Tarnobrzegu odbyły się uroczy-
stości związane ze Świętem Wojska 
Polskiego oraz 101. rocznicą Bitwy 
Warszawskiej.  

– Rok 1920 był niesamowicie trudny 
z punktu widzenia gospodarczego oraz mi-
litarnego. Ale Polacy, jak zawsze w  obliczu 
nieszczęścia, w  obliczu zagrożenia, stanęli 
razem – ramię w ramię, jeden przy drugim – 
bez względu na to, skąd pochodzili i jakiego 
byli wyznania, jakiego statusu majątkowego 
czy społecznego. Ruszyli bez względu rów-
nież na płeć, bo czasem zapominamy, jak 
bardzo ważną rolę w 1920 roku pełniły ko-
biety. To one opiekowały się rannymi. To one 
prowadziły szpitale, jak np. Maria Tarnowska, 
ale to one były także na pierwszej linii fron-

tu. Czcijmy ten 1920 rok. Pamiętajmy o tych 
ludziach. Oni oddali życie po to, żebyśmy 
mogli świętować różne wymiary naszej nie-
podległości. Pamiętajmy o nich i wyciągajmy 
wnioski na przyszłość – podkreślał prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek, podczas wystą-
pienia na cmentarzu wojennym.

Tam właśnie przedstawiciele Rady Miasta 
Tarnobrzega, kombatantów oraz tarnobrze-
skiego Klubu Gazety Polskiej złożyli kwiaty 
i zapalili znicze. Podobnie było przy pomniku 
Marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze 
przy rondzie Juliusza Tarnowskiego w  Tar-
nobrzegu, gdzie delegacje złożyły kwiaty. 

Nie zabrakło wspólnego śpiewania pieśni 
patriotycznych.

Później złożono wieńce przed Zamkiem 
Tarnowskich w  Dzikowie, pod tablicą upa-
miętniającą miejscowych bohaterów wojny 
polsko-bolszewickiej – Ochotników Dzikow-
skich 1920 roku, którzy wyruszyli z Tarnobrze-
ga na wojnę z armią Rosji Radzieckiej.

Wydarzeniu towarzyszyły bieg „Dzieci dla 
Ochotników Dzikowskich 1920”, którego trasa 
na dystansie 1920 metrów wiodła alejkami 
parku dzikowskiego, a także kameralny kon-
cert Letnie Jazzowanie w  ramach „Muzyki 
w parku dzikowskim”.

Święto Wojska Polskiego
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Bierzcie
i czytajcie!

Bookcrossing to forma popularyzo-
wania książek i czytelnictwa poprzez 
nieodpłatne ich przekazywanie me-
todą „podaj dalej”. Pierwsze w naszym 
mieście takie miejsce, książkowa szafa, 
właśnie zostało udostępnione miłośni-
kom czytelnictwa. 

Szafa stanęła przy ul. Kościuszki 30, przy 
wejściu do budynku dawnego internatu LO, 
obecnie m.in. siedziba Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej.

– Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spo-
tka się z zainteresowaniem i przychylnością 

mieszkańców. Chcemy dać książkom drugą 
szansę. Może przyczynimy się do wzrostu 

czytelnictwa – mówią pomysłodawczynie 
książkowej szafy, Justyna Uchańska i Kata-
rzyna Paluch z Tarnobrzeskiej Rady Kobiet.

Tarnobrzeżanie oswajają się więc z book-
crossingiem. Bookcrossing polega na zosta-
wianiu przeczytanych książek w miejscach 
publicznych, czy to na specjalnie przezna-
czonych do tego celu półkach, w skrytkach, 
szafkach, po to, by znalazca mógł je prze-
czytać i znów puścić w obieg. 

– Idea bookcrossingu opiera się na zało-
żeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. 
Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do 
rąk. Ważne jest to, że po prostu są czytane. 
Nie są ozdobami  na półkach, stają się ogól-
nodostępne – podkreśla Justyna Uchańska. 
– Tak więc, warto zaglądać do naszej sza-
fy, można się częstować naszymi zbiorami, 
przeczytać, oddać. A jeśli ktoś chce zacho-
wać dla siebie którąś książkę, fajnie gdyby 
zostawił w szafie inną na wymianę.

Wymieniono stojące od lat przy 
wjeździe nad Jezioro Tarnobrzeskie 
palmy. Trzy stare, zniszczone już drze-
wa zastąpiły nowe.   

Jednym się podobają, innym nie, ale jed-
no jest pewne, palmy stojące przy Wisłostra-
dzie w Tarnobrzegu to już symbol udanego 
wypoczynku nad Jeziorem Tarnobrzeskim. 
Niestety, nadszarpnięte zębem czasu, nara-
żone przez kilka lat na działanie czynników 
atmosferycznych, nie prezentowały się oka-
zale. Gdy zadbano o infrastrukturę rekreacyj-
ną i  drogową nad jeziorem, przyszła więc 

pora i na palmy. Stare, zniszczone trzy palmy 
zastąpiono nowymi, okazałymi drzewami 
z kokosami. Wykonanie, transport i montaż 
pięciometrowych drzew wyniósł dokładnie 
15 tysięcy 498 złotych brutto.

Równocześnie w ramach dbałości o bez-
pieczeństwo na Wisłostradzie, zostały 
wymienione na nowe uszkodzone słupki 
hektometrowe. Wycięte zostały także naj-
bardziej zarośnięte pobocza. Wkrótce także 
pracownicy tarnobrzeskiego Rejonu Dróg 
Miejskich będą montować barierę sprężystą 
od strony ścieżki rowerowej i znaki informa-
cyjne o wjeździe nad jezioro.

Złoż
deklarację
W lipcu rozpoczął się proces składania 

deklaracji do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków, który ma na celu ze-
branie wszystkich danych dotyczących 
źródeł ciepła i  spalania paliw w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Zawierać on także będzie dane dotyczące 
pomocy publicznej udzielonej na projekty 
termomodernizacyjne czy wymianę pieców. 
CEEB ma wspierać walkę ze smogiem. Za jego 
budowę odpowiada Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego.

Każdy budynek (mieszkalny i niemieszkalny), 
który posiada źródło ciepła lub spalania paliw 
do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpo-
wiednią deklarację.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają: sieć cie-
płowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, 
piec kaflowy lub wolnostojący opalany pali-
wem stałym (węgiel, pellet, drewno), komi-
nek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy 
podgrzewacz przepływowy lub/i  pojemno-
ściowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, 
nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, 
trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie wę-
glowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania 
elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?
Tak, złożenie deklaracji. jest obowiązkowe
Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku (mieszkalne-

go i  niemieszkalnego) posiadającego źródło 
ciepła lub spalania paliw do 1 MW np. piec, 
miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Ile masz czasu na złożenie deklaracji?
• Deklarację, która dotyczy źródła ciepła 

i  spalania paliw, które zostało uruchomione 
przed 1 lipca, należy złożyć w terminie 12 mie-
sięcy.

• Dla nowego źródła ciepła, które zostało 
uruchomione po 1 lipca, deklarację należy 
złożyć w terminie 14 dni.

Jak możesz złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć:
• elektronicznie – wejdź na stronę www.

zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej 
->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij

Potrzebujesz Profilu zaufanego albo dowo-
du elektronicznego.

• Papierowo –   wzór deklaracji w  formie 
papierowej dostępny jest na stronie www.
tarnobrzeg.eobip.pl w  zakładce Urząd Mia-
sta/Jak załatwić sprawę w  urzędzie/Wydział 
Środowiska i Rolnictwa

• osobiście  w  Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewi-
cza 7 sektor A; sala 1; stanowisko 5

• listownie na adres Urząd Miasta Tarnobrze-
ga; ul. Mickiewicza 7; 39-400 Tarnobrzeg

Czy są przewidziane kary dla osób, które 
nie prześlą danych, a powinny?

Przepisy wprowadzające obowiązek złoże-
nia deklaracji zostały wzmocnione przepisami 
sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie 
instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy 
z  dnia 21 listopada 2008 r. o  wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków wprowadza 
się sankcje karne, które mogą być nakładane 
w przypadku niezłożenia w ustawowym termi-
nie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji 
będzie grozić grzywna, która jest wymierzana 
na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. 
Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyli-
śmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym 
informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając 
wymaganą deklarację do urzędu w  ramach 
czynnego żalu.

Więcej informacji:  https://www.gunb.
gov.pl

Nowe palmy na Wisłostradzie

Wsparcie dla POZ
Podmioty udzielające na obszarze miasta Tarnobrze-

ga świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdro-
wotnej (POZ) otrzymały wsparcie w postaci środków 
ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

Do POZ-ów trafiły: półmaski FFP 2 – 7300 szt., rękawiczki 
– 60700 szt., fartuchy – 4300 szt., gogle ochronne – 610 szt., 
płyny dezynfekcyjne (5l) – 216 szt.

Ww. środki pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strate-
gicznych.

Zgłoś kandydata do nagrody
Trwa III edycja nagrody BohaterONy.  

Kandydata do nagrody może zgłosić każda 
pełnoletnia osoba.

Nagroda BohaterONy im. Powstańców War-
szawskich ma na celu wyróżnienie osób i in-
stytucji, których działania w szczególny sposób 
promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 
1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotycz-
ną. Aby zgłosiś kandydata,  wystarczy wypełnić 

formularz dostępny na stronie kampanii i prze-
słać jego skan wraz ze zgodą kandydata na ad-
res nagroda@bohateron.pl. Laureatów w każdej 
z siedmiu kategorii – instytucja, firma, nauczyciel, 
osoba publiczna, organizacja non profit, pasjonat 
i dziennikarz – wybierze Kapituła Nagrody, złożo-
na z przedstawicieli polskiego rządu, środowisk 
kombatanckich, historyków i ambasadorów kam-
panii BohaterON – włącz historię!  Szczegółyna 
stronie bohateron.pl.
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Po rocznej przerwie ponownie na 
placu B. Głowackiego zgromadzili się 
rzemieślnicy, rękodzielnicy, artyści i wy-
twórcy. W  tym roku wystawców było 
ponad 90. 

Niektórzy przyjeżdżają na Jarmark Domini-
kański niemal od początku. W większości to 
mieszkańcy Tarnobrzega i  okolic, ale wielu 
musiało pokonać spore odległości, m.in. z By-
tomia, Sochaczewa, Skarżyska-Kamiennej, 
Lublina, Warszawy, Sosnowca, Częstochowy 
czy Biskupic. 

Można było podziwiać i zakupić autorską 
biżuterię, ręcznie wykonane bibeloty, zabaw-
ki, ubrania, oryginalne ozdoby, rzeźby i ob-
razy, a także ekologiczne kosmetyki, aroma-
tyczne mydełka i sole, zioła i ich sadzonki. Nie 
zabrakło pachnących, tradycyjnych chlebów, 
miodów, wędlin, oscypków, obwarzanków, 
a także doskonałych regionalnych wyrobów 
piwowarskich i  winiarskich. Koła Gospodyń 
Wiejskich zaserwowały przepyszne domo-
we dania: pierogi, kapustę, jagodzianki, ciasta 
i wiele innych przysmaków. 

Swoje stoisko przygotował również Klaster 
Lasowiacki. Można było porozmawiać z jego 
członkami, dowiedzieć się, co to za inicjatywa 
oraz jak można do niej dołączyć. Na stoisku 
prezentowane były m.in. tradycyjne lasowiac-
kie stroje i niepowtarzalne rękodzieło z mo-
tywami lasowiackimi. 

Na Jarmarku nie mogło zabraknąć mu-
zyki. Organizatorzy zaprosili kilkanaście 
zespołów ludowych z  okolic, które grały 
i śpiewały już od wczesnych godzin popo-
łudniowych. W sobotę wystąpili: Wojciech 
Woźnica – akordeonista, zespół Powiślanie 

z Koprzywnicy, Zespół Pieśni i Tańca Zale-
szaki, Kapela Jaśki i Grębowianki. Wieczór 
zakończył występ zespołu Tadirindum. Po 
koncercie zaprezentowano  film „Podkar-
packie to Ty. Fenomen Miejsca. Fenomen 
ludzi”. Obraz promuje nasze województwo 
i  fundusze europejskie. Wystąpili w  nim 
aktywni, przedsiębiorczy mieszkańcy 
naszego regionu, w  tym tarnobrzeżanie. 
Pokaz ten został zrealizowany w  ramach 
wydarzenia Modne Podkarpacie. Moda na 

Fundusze organizowanego przez Fundację 
GA MON. 

W niedzielę na jarmarkowej scenie wystą-
pili: Ługowianki z  Tarnowskiej Woli, Miejska 
Orkiestra Dęta z  Tarnobrzega, Zespół Śpie-
waczy Ocicanki, Facelia z Wierzchowisk, Ze-
spół Ludowy Cyganianki, Kapela Lasowianka 
z MDK ze Stalowej Woli. Wieczór zakończył 
występ zespołu SLAVIA DIXIELAND BAND, 
który zaprezentował energetyczny jazzowy 
i swingowy repertuar.

W Tarnobrzegu odbył się 
XXII Jarmark Dominikański

Jak mogę pomóc 
bezdomnym 
zwierzętom?

Najlepszą formą pomocy bezdomnemu zwierzakowi jest 
adopcja.Znalezienie mu dobrego, ciepłego domu, opiekuna, 
kochającej rodziny. Każde zwierzę tęskni za własnym domem, 
zwłaszcza takie, któremu od małego przyszło żyć w  murach 
schroniska. 

Największa wartość dla nich to ciepły kąt, pełna miska i swój człowiek, 
taki dla którego czworonożny przyjaciel jest członkiem rodziny. Można 
jednak pomóc na wiele sposobów i tak naprawdę rodzaj pomocy zależy 
wyłącznie od Ciebie. Jest wiele schronisk, które otaczają zwierzęta opieką. 
Sporą część z nich wspierają gminy, jednak bez pomocy wolontariuszy 
i  darczyńców wsparcie to by nie wystarczyło. Prowadzenie schroniska 
to nie tylko opieka nad zwierzętami, choć to najważniejsze, ale to też 
rachunki za prąd, wodę i  wywóz śmieci. Jednym ze sposobów wsparcia 
działalności tego typu placówki jest pomoc indywidualnych osób, która 
potrzebna jest zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Takiej pomocy 
można udzielać wpłacając datki, organizując zbiórki karmy bądź samemu 
ją zakupując, przekazując 1% podatku, przekazując dary w postaci koców, 
kołder czy ręczników.

Kolejnym elementem jest pomoc wolontariacka. To niezwykle ważna 
sprawa, zwłaszcza z perspektywy czworonoga, który potrzebuje uwagi 
ze strony człowieka. Pracownicy schroniska mają mnóstwo pracy i niejed-
nokrotnie brakuje im czasu na spacer czy głaskanie. I tutaj jest miejsce dla 
wolontariusza, bo to on zabierze na spacer, weźmie na kolana i przytuli. 
Wolontariusz to ulubieniec schroniskowych mieszkańców, to ważny ele-
ment całości. Bez wolontariuszy nie ma dobrego Schroniska. 

Możesz stworzyć dom tymczasowy. Oprócz czasu i zaangażowania to 
niewiele kosztuje. Do schronisk trafiają malutkie psiaki, które są przerażone 
hałasem, zdarzają się również psy „po przejściach”, które potrzebują spo-
koju i poczucia bezpieczeństwa. Dom tymczasowy jest takim miejscem, 
które pozwala nabrać odwagi i zaufania. 

Pomagaj także dokarmiając koty wolno żyjące, których w naszych mia-
stach jest bardzo dużo. Nie kupuj zwierząt w pseudohodowlach. Pamiętaj, 
że to my, ludzie, oswoiliśmy zwierzęta i jesteśmy za nie odpowiedzialni. 
Dlatego nie kupujmy zwierząt dopóki choć jeden  mieszka w schronisku. 
Taka postawa stanowi o naszym człowieczeństwie. 

Sierpień w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji to przede wszystkim kontynuacja zajęć w ramach 
akcji aktywnego wypoczynku podczas wakacji. Za nami zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, 
szkolenia w zakresie gry w tenisa stołowego, treningi koszykarskie, warsztaty taneczne oraz zajęcia 
prowadzone przez policjantów w miasteczku ruchu drogowego. 

Jak wakacje, to na sportowo

OKIEM SENIORA
Tradycja Jarmarków Dominikań-

skich liczy już ponad 750 lat, a w Tar-
nobrzegu w  tym roku odbyła się 
jego XXII edycja. Coroczna impreza 
organizowana na tarnobrzeskim 
placu Bartosza Głowackiego ideal-
nie do tej tradycji pasuje. Odbywa 
się bowiem kilka kroków od klaszto-
ru Dominikanów.

Jak co roku, tarnobrzeski Jarmark Domini-
kański – święto handlu i zabawy – w upalny 
sierpniowy weekend przyciągnął do Tarno-
brzega kilkudziesięciu artystów i  wystaw-
ców oraz tysiące odwiedzających. 

W tegorocznym Jarmarku po raz pierw-
szy czynny udział wzięła tarnobrzeska Rada 
Seniorów. Zorganizowaliśmy własne stoisko, 
usytuowane przed siedzibą Centrum Se-
nioralnego, którego otwarcie już wkrótce.

Czego na naszym stoisku nie było! Ob-
razy, obrazki, wszelaka biżuteria, bibeloty, 
książki, drobne upominki, a wszystko wła-
snoręcznie wykonane przez tarnobrzeskich 
seniorów.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowa-
niem zwiedzających, a  dochód ze sprze-
daży wystawionych prac to ponad 3  000 
zł, która to kwota zasili konto Centrum Se-
nioralnego. 

Rada Seniorów do wspólnego udziału 
w Jarmarku zaprosiła wolontariuszki z  tar-
nobrzeskiego Stowarzyszenia Amazonek 
„Pomocna dłoń”. Prowadziły one pokazy 
przy użyciu fantomu, jak prawidłowo kon-
trolować piersi. Chętnych pań nie brakowa-
ło. I  bardzo dobrze, bo właściwa profilak-
tyka prowadzona we właściwym czasie to 
podstawowa broń w walce z rakiem piersi.

Była to naprawdę udana impreza. Liczy-
my na wiele kolejnych aktywnych jarmarcz-
no-dominikańskich działań.

Wakacyjne zajęcia sportowe prze-
prowadzone zostały we współpra-
cy z  organizacjami krzewiącymi 
kulturę fizyczną w  Tarnobrzegu. 
Dlatego też słowa uznania należą 
się: Uczniowskiemu Klubowi Spor-
towemu „Delfin”, WOPR Tarnobrzeg, 
Klubowi Sportowemu Siarka, Klu-
bowi Sportowemu Harpagan Tar-
nobrzeg, Klubowi Piłki Siatkowej 
Siarka Tarnobrzeg, Klubowi Tenisa 
Stołowego Tarnobrzeg, Młodzie-
żowemu Koszykarskiemu Klubowi 
Sportowemu, Lidze Obrony Kraju, 
a także Komendzie Miejskiej Policji 
w Tarnobrzegu. 

Podczas wakacji w  Kompleksie 
Boisk Piłkarskich przy ul. Zwierzy-

nieckiej rozgrywano mecze, które 
pozwoliły młodym piłkarzom, zrze-
szonym w Klubie Sportowym Siarka 
Tarnobrzeg oraz drużynie „Wspól-
noty” Serbinów, oraz niezrzeszonej 
młodzieży szkolnej szlifować umie-
jętności piłkarskie. 

Natomiast na Stadionie Miejskim 
przy Al. Niepodległości 2 seniorzy 
Siarki Tarnobrzeg efektownie roz-
poczęli rozgrywki ligowe.

22 sierpnia tarnobrzeski MOSiR 
uczestniczył w  I  Festiwalu Kultury 
Lasowiackiej „Lasowiackie Serce”. 
Atrakcyjny program rekreacyjny 
i sportowy cieszył się dużym zain-
teresowaniem wśród wypoczywa-
jących nad Jeziorem Tarnobrzeskim 

osób. W  przeprowadzonych przez 
ośrodek grach i  zabawach można 
było powalczyć właśnie o Lasowiac-
kie Serce.

Trwają przygotowania do Naro-
dowego Dnia Sportu. Na 11 wrze-
śnia w Tarnobrzegu przygotowano 
atrakcyjny program sportowy. Już 
dzisiaj zapraszamy wszystkich mi-
łośników sportu do nieodpłatnego 
skorzystania z  oferty, która szcze-
gółowo przedstawiona będzie na 
naszej stronie internetowej. 

Więcej informacji o  działalności 
MOSiR-u można znaleźć na stronie 
internetowej www.mosir.tarno-
brzeg.pl oraz w mediach społecz-
nościowych.
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W dniach 17-19 sierpnia w Tar-
nobrzeskim Domu Kultury odby-
ły się warsztaty muzyczne.

Były to gry i zabawy muzyczno-ruchowe , rytmicz-
ne, połączone ze swobodną ekspresją plastyczną. 
Podczas zajęć wykorzystano metodę aktywnego słu-
chania muzyki. 

Gościem specjalnym warsztatów była Joanna Dryka 
– muzyk, dyrygent, kapelmistrz i tamburmajor orkiestr 
dętych. Uczestnicy mogli zapoznać się z brzmieniem 
oraz budową wielu instrumentów.   

Artystyczny spontan

Teatralnie w TDK Od 2 do 4 sierpnia w Tarnobrzeskim 
Domu Kultury odbyły się  trzydniowe 
warsztaty teatralne.  

Dzieci pod okiem instruktora tworzyły ilu-
stracje do legendy o sercu lasowiackim. Każde 
z dzieci samodzielnie opracowało krótki scena-
riusz do swojej wersji legendy. Efekty pracy dzie-
ci zaprezentowały w formie teatru kamishibai.

Do 19 września w Galerii Okno Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tar-
nobrzegu można oglądać obrazy Małgorzaty 
Wójtowicz-Ciepieli.

Martwa natura
w obrazach Małgorzaty 
Wójtowicz-Ciepiela

Miejska Biblioteka Publicz-
na zaprasza od 7 września do 
obejrzenia wystawy grafik 
Michała Stępnia, inspirowa-
nych utworami literackimi. 

Twórca przedstawia swoje 
wersje okładek książek, starając 
się przy tym oddać przesłanie 
utworów. W  obszarze jego za-
interesowania znajdują się głów-
nie dziełą, które zaliczyć można 
do klasyki literatury. Pragnie 
w  ten sposób przywrócić pa-
mięć o nich oraz zachęcić do ich 
lektury. Na wystawie zaprezen-
towane zostaną również prace 
wykonane w  technice linorytu, 
którą fascynuje się autor.

Michał Stępień urodził się 
w  Tarnobrzegu. Jest autorem 
okładek płyt muzycznych. Spe-
cjalizuje się w  tworzeniu plaka-
tów. Inspiracje czerpie z  prac 
stworzonych w  ramach tzw. 
Polskiej Szkoły Plakatu. Zainte-
resowanie tą dziedziną twór-
czości rozpoczęło się od wizyty 
w  krakowskiej Galerii Plakatu 
Krzysztofa Dydo. Pierwsze jego 
plakaty poświęcone były twór-

czości Fiodora Dostojewskiego 
i  Tomasza Manna. Interesuje się 
także psychologią, dlatego część 
jego ilustracji odwołuje się do 
zagadnień związanych z  ludzką 
psychiką. Stworzył serię portre-
tów starszych ludzi w  ramach 
projektu „Ośmiotysięczniki”.

Wystawa prezentowana będzie 
do 4 października w sali odczyto-
wej Biblioteki Głównej.

Plakaty literackie
wystawa grafik Michała Stępnia

Tarnobrzeżanka Małgorzata Wójtowicz-Ciepiela z  wy-
kształcenia jest architektem krajobrazu.  Absolwentka Uni-
wersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach wydział w Sandomierzu malarstwem 
zajmuje się od szkoły średniej. Maluje głównie w technice 
olejnej oraz akwarelą, rysuje pastelami. Była uczestniczką kil-
ku plenerów krajowych oraz zagranicznych. W jej obrazach 
przeważa tematyka martwych natur oraz kwiatów, a także 
krajobrazy związane z Tarnobrzegiem. 

Jeszcze tylko do 30 września pro-
wadzone jest największe badanie pol-
skiej statystyki publicznej, realizowane 
raz na 10 lat, czyli Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań. 

Wyniki spisu są istotne w zarządzaniu pań-
stwem, ale również naszym miastem. Umoż-
liwiają analizę i ocenę faktycznych przemian 
demograficznych i  społecznych dokonu-
jących się w naszym kraju, jaki w samym 
Tarnobrzegu. Pozwolą również świadomie 
podejmować najważniejsze decyzje inwe-
stycyjne i  społeczne na  kolejne lata, poza 
tym posłużą do obliczenia kwot dotacji dla 
poszczególnych gmin.

– Z uwagi na fakt, że zebrane informacje 
są pomocne przy planowaniu i podejmo-

waniu działań na rzecz naszych mieszkań-
ców zachęcam do szybkiego spisywania 
się, zarówno samodzielnie poprzez aplika-
cję internetową czy infolinię spisową, jak 
i za pośrednictwem rachmistrzów spiso-
wych, którzy od kilku miesięcy prowadzą 
spis w naszym mieście. Każdy z rachmi-
strzów posiada identyfikator i może zostać 
zweryfikowany w Urzędzie Miasta (pod nr 
tel. 571 313 710). Nie zamykajmy przed 
rachmistrzami naszych drzwi. Pozwólmy 
im wykonywać swoją pracę. Przypomnę, 
co jest bardzo ważne, że dokonanie przez 
nas spisu jest obowiązkiem, który każdy 
mieszkaniec musi spełnić, aby chociażby 

uniknąć groźby nałożenia dotkliwej kary 
finansowej – mówi prezydent Tarnobrzega 
Dariusz Bożek.

– Przypomnę również, że od kwietnia 
do końca spisu działa w urzędzie punkt, w 
którym również możemy się spisać. Mieści 
się przy ul. Mickiewicza 7a, (za budynkiem 
Urzędu, obok siedziby Straży Miejskiej, przy 
wewnętrznym parkingu). Będąc w pobliżu 
warto tam zaglądnąć. Sam spis trwa jedynie 
kilka minut. Musimy jedynie mieć ze sobą 
dane wszystkich domowników. Nie czekajmy 
na ostatnią chwilę, bo może okazać się, że nie 
będzie można spisać się w wyznaczonym 
terminie – apeluje prezydent.

Na dziś w Tarnobrzegu spisanych zostało 
58% mieszkań. Pozostało jeszcze ponad 7 
tysięcy adresów i 20 tys. mieszkańców do 
spisania. Spieszmy się spisywać, bo czas 
szybko mija! Zróbmy to nie tylko dla siebie, 
ale też dla Tarnobrzega!

Spiszmy się dla Tarnobrzega


