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Miasto przystąpiło do realizacji inwestycji „Budowa skweru 

przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego”. To jeden z trzech 
etapów „Rozwoju terenów zieleni” na obszarze Tarnobrzega.

Program obejmuje rewitalizację przestrzeni spacerowej 
miasta, która do tej pory pozostawała niezmodernizowa-
na i nie spełniała swoich funkcji wypoczynkowych oraz 
przyrodniczych.

Projekt został oparty o  modernistyczne formy i  geo-
metryczne kształty, z kontrastowym skojarzeniem barw 

nawierzchni. Centralnym miejscem skweru będzie zadrze-
wiony plac z rzeźbą przestrzenną, nawiązującą do patrona 
ulicy Mikołaja Kopernika. Pozostałą przestrzeń wypeł-
nią alejki spacerowe, uzupełnione grupami bylin i roślin 
trawiastych. Na skwerze staną także ławki, kosze na śmieci, 
stojaki rowerowe. Powstanie też nowe oświetlenie.

Odnowienie zaniedbanego dotąd skweru, wiązało się 
z  koniecznością usunięcia sześciu drzew – w  tym ob-
umierających wierzb białych, które zainfekowane były 

chorobami grzybiczymi, klonu jesionolistnego będącego 
gatunkiem krótkowiecznym oraz słabych kondycyjnie ży-
wopłotów z trującego ligustru zwyczajnego.

Porządkowanie terenu odbyło się zgodnie z planem go-
spodarki drzewostanem oraz za zgodą Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego. Pozostałe drzewa 
w poprawnym stanie zdrowotnym zostały wkomponowa-
ne w układ skweru. Planowane są także nowe nasadzenia 
drzew. Termin zakończenia inwestycji to lipiec 2019 r. 

Trwa budowa skweru przy ul. Kopernika 

W  Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii Zamoyskich Tar-
nowskiej oddano do użytku dwie sale operacyjne wraz 
z pomieszczeniami technicznymi. 

Nowe sale operacyjne 
Gospodarzami uroczystości byli członkowie Za-

rządu Województwa Podkarpackiego, wicemarsza-
łek Ewa Draus oraz członek zarządu Stanisław Kru-
czek. W wydarzeniu uczestniczył również prezydent 
miasta Dariusz Bożek. Inwestycja została zrealizowa-
na w ramach projektu „Poprawa dostępności do le-

czenia onkologicznego mieszkańców województwa 
podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego 
Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tar-
nowskiej w Tarnobrzegu”.

W  ramach projektu utworzono dwie nowe sale 
operacyjne wraz z  pomieszczeniami techniczny-
mi oraz zakupiono niezbędny sprzęt medyczny, 
m.in.: stoły operacyjne, lampy operacyjne, kolum-
ny anestezjologiczne i chirurgiczne oraz pozostały 
niezbędny sprzęt i  meble medyczne. Koszt prac 
budowlanych, dokumentacji technicznej i nadzoru 
inwestorskiego to ponad 3 mln zł, a koszt wyposa-
żenia ponad 1,5 mln zl. 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.2 
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecz-
nej, Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Łączna 
wartość zadania realizowanego w latach 2017-2019 
to ponad 50 mln zł, z czego ponad 8 mln zł pocho-
dziło z budżetu województwa.

System przypomni drogą mailową, poprzez SMS, e-mail 
lub ePUAP o:
–  zbliżającym się terminie płatności: podatków, opłaty za 

odbiór odpadów itp. (e-mail),
–  upływie terminu płatności: podatku, wniesienia opłaty 

itp. (SMS).
a także wkrótce o:
–  imprezach w mieście (e-mail),
–  ewentualnych sytuacjach kryzysowych (SMS),
–  innych płatnościach.

Aktywacja powiadomień odbywa się poprzez złożenie 
wniosku o  rejestrację w  systemie powiadamiania miesz-
kańców.

Wniosek jest dostępny:
–  w Biurze Obsługi Interesantów (BOI), w budynku urzędu 

przy ul. Mickiewicza 7,
–  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w zakładce 

„Samorząd – Urząd Miasta – Jak załatwić sprawę w urzę-
dzie – Przewodnik Mieszkańca w sprawie Systemu Powia-
damiania Mieszkańców” (załącznik).
Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w  Biurze 

Obsługi Interesantów.
Składając wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, 

wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych, w celu otrzymywania powiadomień.

Przypominamy również o innych rozwiązaniach dla 
mieszkańców: 

Portal eUrząd – który umożliwia dostęp do różnych in-
formacji urzędowych drogą elektroniczną, niezależnie od 
pory dnia i miejsca pobytu.

Bez rejestracji w portalu można uzyskać:
–  informacje o planie i wykonaniu dochodów oraz wydat-

ków budżetu miasta,
–  dostęp do formularzy elektronicznych usług udostęp-

nianych przez urząd, możliwych do załatwienia przez 
platformę ePUAP.

Po zarejestrowaniu w portalu uzyskuje się:
–  dostęp do informacji o  zobowiązaniach podatkowych 

i opłatach od osób fizycznych i prawnych, które Państwo 
reprezentują, jak również informacji z  innych rejestrów 
urzędu,

–  możliwość lokalizacji nieruchomości, której dotyczy opła-
ta na mapie miejskiego Geoportalu,

–  możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań 
wobec urzędu – jednej z rat lub całości należności.
Do rozpoczęcia korzystania z usług eUrzędu 
wymagane jest: 
konto użytkownika na platformie ePUAP,  
profil zaufany lub podpis elektroniczny (dowiedz się wię-

cej, odwiedzając stronę: obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap).
Aplikacja mobilna eUrząd
Aby skorzystać z aplikacji, należy posiadać konto dostę-

powe do portalu eUrząd. Aplikację można pobrać nieod-
płatnie w sklepie Google Play (dla systemu Android) i akty-
wować przez podanie numeru PESEL oraz PIN. Numer PIN 
należy ustawić w portalu eUrząd. Na adres e-mail (podany 
przy rejestracji do portalu) zostanie przesłany link do wpro-
wadzenia PIN-u do aplikacji mobilnej. Następnie ustalony 
przez siebie PIN należy wpisać do aplikacji i  od tej pory 
możliwy jest dostęp do eUrzędu poprzez aplikację mobilną.

Posiadacz aplikacji, korzystając z dostępu do internetu oraz 
włączonej lokalizacji, może wysłać do urzędu powiadomienia 
np. o ubytku w drodze i załączyć zdjęcie miejsca zdarzenia. 
Urząd otrzyma powiadomienie wraz z  lokalizacją usterki. 
Wówczas możliwa będzie szybka reakcja na to zdarzenie.

Zadania e-Urząd, Aplikacja Mobilna i System Powiadamia-
nia Mieszkańców zostały wdrożone dzięki dofinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej, w  ramach projektów: „In-
nowacyjny T@rnobrzeg zintegrowany system zarządzania 
miastem i świadczenia e-usług” w ramach RPO WP 2007- 
-2013 oraz „Innowacyjny T@rnobrzeg zintegrowany system 
zarządzania miastem i oświatą” w ramach RPO WP 2014- 
-2020 Oś Priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, działanie 
2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

System Powiadamiania Mieszkańców 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd Miasta Tarnobrzega uruchomił System 

Powiadamiania Mieszkańców (SPM) skierowany do osób fizycznych i przedsiębiorców.

Fot. J. Szypuła



2 2019merkuriusz tarnobrzeski

W niedzielę, 3 lutego, w Szkole Podstawowej nr 9, odbyło się spo-
tkanie mieszkańców osiedla Dzików z prezydentem miasta Dariuszem 
Bożkiem.

W spotkaniu wzięli również udział wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Bożena Kapuściak, przewodniczący osiedla Dzików Woj-
ciech Wąsik, przedstawiciel Tarnobrzeskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej kierownik osiedla Dzików Jan Buczek oraz miejscy 
urzędnicy.

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie:
– remontu ulicy Konfederacji Dzikowskiej,
– remontu ulicy Marczaka,
– utrzymania czystości na placu przy stacji paliw,
– stanu czystości powietrza,
– uzupełnienia braków w oświetleniu na terenie osiedla,
– terminu rozpisania przetargu na realizację III etapu zadania 
,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego 
do osiedla Dzików”,
– cen śmieci,
– remontu chodników na terenie osiedla,
– braku przejścia dla pieszych na ulicy Słomki,
– sprzątania Alei Lipowej,
– sprzątania po czworonogach,
– utrzymania czystości na siłowni zewnętrznej,

–  budowy dodatkowych miejsc parkingowych na terenie osiedla,
–  planów związanych z zagospodarowaniem terenu obok si-

łowni zewnętrznej,
–  podrzucania śmieci przez właścicieli domów jednorodzinnych 

do altan śmietnikowych,
–  wykonania chodnika pomiędzy ulicą Paderewskiego a Paw-

łowskiego,
– dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Warszawskiej,
–  ograniczania możliwości zakupu biletów komunikacji miej-

skiej.

Informacja o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe 

w prawo własności tych gruntów.
Kto może skorzystać?
•  właściciele domów jednorodzinnych, po-

łożonych na gruntach oddanych w użyt-
kowanie wieczyste,

•  właściciele domów wielorodzinnych, 
położonych na gruntach oddanych 
w użytkowanie wieczyste, w których co 
najmniej połowę liczby lokali stanowią 
lokale mieszkalne,

•  właściciele lokali mieszkalnych znajdują-
cych się w budynkach mieszkalnych wie-
lorodzinnych, którym przysługuje udział 
w użytkowaniu wieczystym gruntu, 

•  właściciele lokali użytkowych znajdują-
cych się w budynkach mieszkalnych wie-
lorodzinnych, którym przysługuje udział 
w użytkowaniu wieczystym gruntu.
Zaświadczenie
Zaświadczenie może być wydane na 

wniosek właściciela w określonych poniżej 
terminach, jeżeli spełnione są wszystkie 
przesłanki przekształcenia nieruchomości 
tj.: 
•  w  terminie 4 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku,
•  w terminie 30 dni od dnia złożenia wnio-

sku przez właściciela lokalu uzasadnio-
nego potrzebą dokonania czynności 
prawnej mającej za przedmiot lokal albo 
właściciela gruntu uzasadniony potrzebą 
ustanowienia odrębnej własności lokalu,

•  z  urzędu (bezpłatnie) nie później niż 
w  terminie 12 miesięcy od dnia prze-
kształcenia.

Zaświadczenie wydane na wniosek wła-
ściciela podlega opłacie skarbowej w wy-
sokości 50 zł.

Opłata za przekształcenie 
Wysokość opłaty rocznej z tytułu prze-

kształcenia będzie odpowiadała wysokości 
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, 
obowiązującej w dniu przekształcenia. Je-
żeli opłata roczna podlegała aktualizacji, 
to opłata za przekształcenie będzie równa 
opłacie, która jest należna w 3. roku od ak-
tualizacji. Opłaty za przekształcenie będą 
wnoszone przez okres 20 lat od dnia prze-
kształcenia, ale istnieje możliwość wnie-
sienia jednorazowej opłaty. Należy wtedy 
wypełnić zgłoszenie zamiaru wniesienia 
opłaty jednorazowej.

Po wniesieniu wszystkich opłat albo 
opłaty jednorazowej właściwy organ wy-
daje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia 
wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, 
zaświadczenie, które właściciel gruntu za-
łącza do wniosku o  wykreślenie w  dzia-
le III księgi wieczystej wpisu roszczenia 
o opłatę.

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobie-
ra się opłatę stałą w wysokości:

1)  250 zł – w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej,

2) 75 zł – w pozostałych przypadkach.
Za przekształcenie opłaty nie wnoszą 

osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz 
spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku 
gdy wniosły jednorazowo opłaty roczne 
za cały okres użytkowania wieczystego. 

Termin uiszczenia opłaty za prze-
kształcenie

Ustawodawca przesunął termin płatno-
ści opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 r. 
co oznacza, że dał on właścicielowi prawo 
wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypad-
ku braku wpłaty w 2019 roku należy liczyć 
się z  konsekwencją zapłaty w  2020 roku 
dwóch opłat rocznych, tj. za rok 2019 oraz 
2020. 

Dopłata do kosztów nauki
Od 1 marca, w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” – Mo-

duł II, można ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki.

Spotkanie osiedlowe na Dzikowie

O dofinansowanie mogą starać się osoby ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, kolegium 
lub w szkole wyższej. Do dofinansowania kwalifikują się: studia pierwszego 
stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia po-
dyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie 
stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym), zaocznym 
lub eksternistycznym, w tym za pośrednictwem internetu, a także przewodu 
doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać w dwóch terminach:
-  od 1 do 30 marca – dla wniosków dotyczących roku szkolnego 2018/2019,
-  od 1 września do 10 października – dla wniosków dotyczących roku 

szkolnego/akademickiego 2019/2020.
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Dziale 

Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Tarnobrzegu, ul. 
Kopernika 3, pokój 101, telefon 15 823 07 38, 15 822 60 97 wew. 101 oraz 15 856 76 
97. Wnioski dostępne są również na stronie internetowej MOPR – www.mopr.pl 
zakładka „Aktywny samorząd”. Z treścią programu oraz warunkami uczestnictwa 
można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Rok 2019 w Tarnobrzegu ogłoszono rokiem 
Wojciecha Wiącka. Z tej okazji przypominamy 
sylwetkę tego niezwykle aktywnego działa-
cza społecznego.

Wojciech Wiącek urodził się 28 li-
stopada 1869 r. w  Machowie koło Tar-
nobrzega. Jako 17-letni młodzieniec 
zorganizował tam Towarzystwo Brat-
niej Pomocy, którego głównym celem 
miała być pomoc finansowa w  formie 
pożyczki udzielanej zrzeszonym w  to-
warzystwie chłopom.

Końcem lat 90. XIX w. Wojciech Wiącek 
opracował Statut Towarzystwa Handlo-
wo-Przemysłowego pod nazwą „Bazar”, 
dla którego głównym celem działalności 
było zaopatrywanie w towary funkcjonu-
jących na terenie Tarnobrzega sklepów 
katolickich. Jednocześnie w  sąsiedniej 
wiosce, w Ocicach, rozpoczął nauczanie 
dzieci języka polskiego i historii. 

W 1894 r. z jego inicjatywy w Machowie 
została założona czytelnia, którą, dzięki 
kontaktowi nawiązanemu z Krakowskim 
Towarzystwem Oświaty Ludowej wypo-
sażył w 84 książki. Skutkiem tego sukcesu 
było otwarcie w  1895 r. Czytelni Miesz-
czańskiej w Tarnobrzegu. 3 maja 1900 r. 
z inicjatywy W. Wiącka w Tarnobrzegu po-
wstała Czytelnia i Biblioteka Towarzystwa 
Szkoły Ludowej, a  z  czasem W. Wiącek 
założył 8 placówek Towarzystwa Szkoły 
Ludowej w parafiach powiatu tarnobrze-
skiego. Kolejną z wielu inicjatyw W. Wiąc-
ka było założenie w  1896 roku jednego 
z pierwszych w powiecie tarnobrzeskim 
Towarzystw Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Machowie.

W 1900 r. Wiącek wystąpił do Wydzia-
łu Powiatowego w Tarnobrzegu z wnio-
skiem w sprawie założenia Powiatowego 
Biura Pośrednictwa Pracy. Wniosek został 
zaakceptowany, a samego inicjatora wy-
brano do zarządu tej organizacji.

Oprócz działalności społecznej W. 
Wiącek mocno angażował się w działal-
ność niepodległościową. Pierwsze kroki 
kariery politycznej związał z  ruchem lu-
dowym. Jako sekretarz komitetu wybor-
czego z  pow. tarnobrzeskiego 28 lipca 
1895 r. uczestniczył w zjeździe delegatów, 
okręgowych chłopskich komitetów wy-
borczych w Rzeszowie, podczas którego 
założono Stronnictwo Ludowe. W  1901 
roku nawiązując współpracę ze Związ-
kiem Młodzieży Polskiej W. Wiącek wszedł 
w  bliższe kontakty z  działaczami grupy 
krakowskiej Ligi Narodów. Z czasem wstą-
pił do Ligi.

W  1904 r. W. Wiącek zaangażował się 
w działania na rzecz powołania do życia 
Stronnictwa Demokratyczno-Narodowe-
go. 29 kwietnia 1907 r. Rada Narodowa 
Stronnictwa Demokratyczno-Narodo-
wego zatwierdziła jego kandydaturę do 
Rady Państwa w Wiedniu. Podczas kam-
panii z posłami Fidlerem i Paduchem zo-
stał przez ludowców celowo niesłusznie 
oskarżony, wskutek czego nie dostał się 
do Rady Państwa. Po tym wydarzeniu na 
prawie 10 lat zaprzestał działalności poli-
tycznej pomimo oczyszczenia z zarzutów 
w procesie sądowym.

Podczas działań wojennych w  latach 
1914-1918 zaangażował się w  agitację 
niepodległościową na terenie zaboru ro-
syjskiego, zaś od września 1915 r. w dzia-
łalność biura werbunkowego Legionów 
Polskich w Sandomierzu.

Kandydując z ramienia Związku Ludo-
wo-Narodowego w wyborach parlamen-
tarnych 12 listopada 1922 r. został wy-
brany zastępcą senatora Ernesta Adama. 
W  związku z jego śmiercią 22 listopada 
1926 r. W. Wiącek objął mandat senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej. 23 lipca 1929 r. 
w  uznaniu zasług W. Wiącka odwiedził 
wizytujący te ziemie prezydent Ignacy 
Mościcki. W  1936 r. za zasługi na polu 
pracy zawodowej i społecznej W. Wiącek 
otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, a  rok 
później Złoty Krzyż Zasługi.

Zmarł 19.VII.1944 r. Został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Miechocinie.

Rok Wojciecha Wiącka

W ramach dofinansowania minister sportu i tury-
styki przeznaczył 120 tys. zł na zajęcia nauki pływania 
dla dzieci. Poprowadzi je Tarnobrzeska Szkoła Pływa-
nia AQUA-SWIM. 

Minister dołożył
do nauki pływania

Od 1 lutego 2019 roku trenerzy i instruktorzy 
Tarnobrzeskiej Szkoły Pływania AQUA-SWIM 
przystąpili do realizacji zajęć nauki pływania 
na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Tarnobrzegu. Program jest skierowany 
do wszystkich dzieci – uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w Tarnobrzegu i przewiduje 
bezpłatne zajęcia jeden raz w tygodniu dla 
każdego uczestnika.

Program jest współfinansowany przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki (ze środków Fundu-
szu Zajęć Sportowych dla Uczniów) oraz gminę 
Tarnobrzeg.

Fot. BP



32019 merkuriusz tarnobrzeski

14 lutego w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała 
Marczaka gościła,  promując swój najnowszy zbiór poezji „Ugina 
się dzień”, Anna Zielińska-Brudek.

Ugina się dzień
Z Tarnobrzegiem pani Anna była związana przez 11 lat. Jako  

dziennikarka „Tygodnika Nadwiślańskiego”, a następnie oficer 
prasowa Komendanta Wojewódzkiej Policji w Tarnobrzegu 
pozostawiła po sobie wiele wspomnień i  przyjaźni, czego 
dowodem była liczba osób uczestniczących w spotkaniu. 

– 21 lat temu wyjechałam z Tarnobrzega, w którym spę-
dziłam 11 lat będących najpiękniejszym i najwspanialszym 
czasem w moim życiu, stąd moja miłość i przywiązanie do 
tego miasta i  ludzi tu mieszkających. Przyjeżdżam tu, by 
z  serca podziękować za chwile tu przeżyte. Wiersze piszę, 
bo rzeczywistość i poezja to jedno – powiedziała  poetka, 
witając się z publicznością.

Prowadząca spotkanie  dziennikarka  Radia Kielce Graży-
na Ślęzak-Wójcik  na wstępie przypomniała twórczą drogę 
bohaterki spotkania. Anna Zielińska-Brudek zadebiuto-
wała tomikiem „Gorzkie owoce”. Następnie ukazały się 
„Tymczasowi” i „W oknie zaufania”. Jest również współre-
daktorem publikacji „Duszpasterstwo Policyjne” oraz „Po-
licjanci wczoraj i dziś”. Jej tekst wspomnieniowy „W jesien-
ne wykopki zdarzył się cud” ukazał się w książce „Dzień 
pierwszy. Wspomnienia”, w której ponad 300 osób z kraju 
i ze świata odtworzyło własne przeżycia o wyborze kardy-
nała Wojtyły na papieża Jana Pawła II.

Anna Zielińska-Brudek jest także autorką tekstu „Kolędy 
od policjantów” pierwszego tego typu utworu w  kraju. 

Pomysłodawcą nagrania i kompozytorem muzyki do ko-
lędy był Romuald Lipko założyciel „Budki Suflera”, kolędę 
wyśpiewał piosenkarz Grzegorz Wilk.

Od kilku lat poetka prezentuje swoje wiersze na War-
szawskiej Jesieni Poezji, a także na antenie Radia Kielce. 
Najnowsze jej utwory to teksty hymnów dla Zespołu Szkół 
Powiatowych w Bodzentynie „Mowa ojczysta jest tu” oraz 
Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Staszowie „Pieśń dla mojej szkoły”.

Grażyna Szlęzak-Wójcik nie omieszkała też wspomnieć 
o nagrodach, które pani Anna otrzymała za swoją twór-
czość i pracę dziennikarską. Z długiej listy do najbardziej 
prestiżowych należą I  Nagroda w  Ogólnopolskim Kon-
kursie Poetyckim ogłoszonym przez Wojewódzki Dom 
Kultury w  Białej Podlaskiej, nagroda w  konkursie Radia 
Kielce i  „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego” za 
opowiadanie „Pokonać strach przed śmiercią” oraz wy-
różnienie za reportaż „Pętla na plebanii”. 

Refleksjami o  samej twórczości poetki z  czytelnikami 
podzielił się Stanisław Nyczaj – prezes kieleckiego od-
działu Związku Literatów Polskich, którego pani Anna jest 
członkiem od 2015 roku. Jak się okazało, nie tylko Anna 
Zielińska-Brudek w  Tarnobrzegu ma wielu przyjaciół. 
Również Stanisław Nyczaj „wyłowił” wśród publiczności 
osobę, z którą mu było dane spotykać się wiele lat temu 
na literackich ścieżkach. Osoba tą była Irena Adamczyk, 
emerytowana pracownica biblioteki.

Niepowtarzalny, liryczny klimat wieczoru stworzyli  Anna 
Cebo i Sylwester Łysiak interpretacją wierszy pełnych wzru-
szeń i przemyśleń oraz występ Anny Pintal i  Natalii Ciecier-
skiej. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych  
Anny Cebo „Uniwersum”  i rysunków Ewy Zielińskiej.

Jako że spotkanie zorganizowano w dzień św. Walente-
go, pani Anna zadbała o to by wieczór był nie tylko ucztą 
dla ducha. Ucztą dla podniebienia były walentynkowe 
serca – słodka niespodzianka, którą zaserwowała poetka.

Pamiętamy o wyklętych

W Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrze-
ga prezentowana jest wystawa malarstwa Ma-
riana i Jacka Konarskich, którą można oglądać 
do 31 marca.

MARIAN KONARSKI
Urodził się 8 grudnia 1909 roku w Chrza-

nowie, skąd z całą rodziną przeniósł się do 
Krakowa. W  1928 roku rozpoczął studia 
w krakowskiej ASP na wydziale malarstwa. 
Jego nauczycielami byli między innymi Wła-
dysław Jarocki i Xawery Dunikowski. Z aka-
demią wziął rozbrat, gdy spotkał na swojej 
drodze Stanisława Szukalskiego, stając się 
jednym z pierwszych jego uczniów. Mistrz 
nadał mu miano „Marzyna z Krzeszowic Ko-
narskiego” i uczynił Szczepowym Szczepu 
Rogate Serce. Był wszechstronnie uzdol-
niony. Z  powodzeniem próbował swoich 
sił także jako poeta. Styl Konarskiego, pełen 
metafor i alegorii, prowadził do zdomino-
wania formy jego dzieł kosztem treści. Całe 
życie wierny malarstwu realistycznemu, 
najlepiej wyrażonemu w portretach i  sce-
nach alegorycznych. Niepomny zakazom 
Szukalskiego, jako jeden z pierwszych szcze-
powców zaczął także malować obrazy olej-
ne. W 1933 roku w Zachęcie miała miejsce 
jego pierwsza wystawa indywidualna. Jego 
drogi z  Szukalskim formalnie rozeszły się 
w 1937 roku, jednak w kontakcie z Mistrzem 
pozostawał aż do śmierci tego ostatniego. 
Wojna i okupacja stanowiły dla Konarskiego 
jeszcze trudniejszy sprawdzian jego zasad 
i  postaw. Artysta wstąpił w  szeregi Armii 

Krajowej, gdzie jego talent plastyczny wy-
korzystany został przy wyrabianiu fałszy-
wych dokumentów. Powojenna rzeczywi-
stość nie była realizacją jego marzeń. Nie 
chcąc jej firmować, skazywał się na życie 
na uboczu. Osiadł w swoim domu w Krze-
szowicach i  żył z  malowania polichromii 
kościołów. Nie odsunął się jednak od twór-

czości typowo malarskiej. W latach 50. i 60. 
XX wieku zrealizował wiele cyklów obrazów 
olejnych i gwaszy. Powrócił także do rozpo-
czętej jeszcze przed wojną pracy rzeźbiar-
skiej, projektując kilka pomników. Konarski 
zmarł 30 października 1998 roku. Jego pra-

ce „na nowo odkryte”, obecnie wystawiane 
są w  największych polskich galeriach. Za 
motto jego długiego życia mogą służyć na-
pisane w liście do tarnobrzeżanina, Mariana 
Ruzamskiego, zdania: „Czuję się samotny 
w  swych dążeniach. Prawie nikt mnie nie 
rozumie i  tak przedstawiam się w  całości: 
z zaletami i tą buńczucznością i zachłanno-

ścią sztuki i świata i życia. Upiłem się tym do 
nieprzytomności”.

JACEK KONARSKI
Urodził się w  1945 roku. W  1968 roku 

ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Jest synem wybitnego 

malarza Mariana Konarskiego – ucznia Józefa 
Mehoffera i Stanisława Szukalskiego, autora 
kilkudziesięciu polichromii kościelnych. Re-
prezentuje kierunek malarstwa realistyczne-
go opartego na szkołach starych mistrzów. 
Specjalizuje się w tworzeniu polichromii ko-
ścielnych oraz obrazów o tematyce sakralnej. 
Swoje prace wystawiał m.in. w Pałacu Sztuki 
w Krakowie, BWA w Sandomierzu, Chrzano-
wie i  Krzeszowicach. Jego ważniejsze poli-
chromie znajdują się w  parafiach: Lwówek 
Śląski, Złoty Stok, Krosno, Libiąż, Zembrzyce, 

Jabłonka, Kęty, Zubrzyca, Stryszawa, Osie-
lec, Bulowice, Dankowice, Bestwina, Palcza, 
Rybarzowice, Zabierzów koło Krakowa, Cza-
niec, Nowa Biała, Bujaków. W  latach 2002-
2004 wykonał osiemnaście obrazów dla 
zakonu cystersów w Mogile.

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
i dyrektor Muzeum Historycznego
Miasta Tarnobrzega 
zapraszają 
na uroczystości 
Dnia Żołnierzy Niezłomnych
godz. 15.30 
–  uroczyste nadanie rondu ulicy 

Sienkiewicza imienia „Młodzieżo-
wego Ruchu Oporu”

godz. 16.00 
–  spotkanie członków Młodzieżo-

wego Ruchu Oporu i ich rodzin 
w Zamku Dzikowskim, połączone 
z wykładem na temat historii tej 
organizacji

1 marca przypada Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych oraz 70. rocznica 
śmierci cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego 
pseud. Zapora. 

W  ramach obchodów Klub Gazety Pol-
skiej w  Tarnobrzegu zaprasza na uroczy-
stości. 

od godz. 12.00
•  pokaz musztry paradnej – plac Bartosza 

Głowackiego
•  przemarsz na plac dr. A. Surowieckiego  

– pomnik „Zapory”
•  otwarcie uroczystości – odśpiewanie 

hymnu państwowego
•  modlitwa w  intencji poległych i  zamor-

dowanych
•  wystąpienie przewodniczącego Klubu 

Gazety Polskiej

•  wystąpienie prezydenta miasta Tarno-
brzega

• wystąpienia zaproszonych gości
•  część artystyczna – Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące
•  wspólne odśpiewanie „Marszu Zaporczy-

ków”
• apel pamięci
•  złożenie wiązanek kwiatów i  zapalenie 

zniczy
•  przejście na plac B. Głowackiego – II część 

musztry paradnej
Pokaz musztry paradnej wykonają ucznio-

wie Niepublicznego Technikum Zawodowe-
go im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kiel-
cach. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy 
będą mogli skorzystać z ciepłego poczęstun-
ku – gulaszu z  dziczyzny ufundowanego 
przez Polski Związek Łowiecki.

„Ojciec i syn” w zamku 
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Dwa tygodnie wypoczynku minęły 
szybko, ale owocnie. W  ofercie Tarno-
brzeskiego Domu Kultury znalazły się 
formy teatralne, plastyczne, muzyczne 
i filmowe. 

Mali goście domu kultury przenieśli 
się w  świat komiksu, poezji, do stu-
dia nagrań, za kulisy teatru i do pra-
cowni plastycznej. W niedzielne po-
południe, 17 lutego, Tarnobrzeskim 
Domem Kultury zawładnęły księż-
niczki, rycerze, piraci, dzikie zwierzę-
ta i  bohaterowie bajek – uczestnicy 
balu karnawałowego obfitującego 
w atrakcje.

Kino „Wisła” przygotowało projek-
cje filmów familijnych i  animowa-
nych. W  ramach „Zimy w  mieście” 
można było obejrzeć: „Lego Przy-
godę”, animację „Asteriks i Obeliks. 

Tajemnica magicznego wywaru”, 
„Królową śniegu. Po drugiej stronie 
lustra”, „Chłopca z  burzy”, „Księż-
niczkę i smoka”, „Mię i białego lwa”. 
Filmy cieszyły się dużym zaintereso-
waniem publiczności.

W  cyklu „Mój ulubiony bohater 
filmowy” odbyło się spotkanie edu-
kacyjne ze strażakami, policjantami 
i psem Rexem. Dotyczyło ono bezpie-
czeństwa dzieci, szczególnie w okre-
sie ferii zimowych. Podczas spotkania 
najmłodsi mieli okazję wygrać atrak-
cyjne nagrody w ciekawych konkur-
sach, a  następnie odbył się pokaz 
filmu „Księżniczka i smok”.

Z  kolei spektakl pt. „Król lasu”, 
w  wykonaniu aktorów Teatru Bana-
siów, przekonywał, że prawdziwa 
przyjaźń jest bezinteresowna, a  wy-
obraźnia może zmienić rzeczywistość.

 W  czasie warsztatów teatralnych 
pod okiem instruktorów dzieci pisały 
wiersze, ilustrowały je i uczyły się jak 
powinien wyglądać ruch na scenie. 
Na zajęciach plastycznych „Ach! Co to 
będzie za komiks!” wymyśliły swoje-
go bohatera komiksowego, a gdy był 
już gotów do wędrówki po papiero-
wych stronicach, opracowały scena-
riusz dla swojej opowieści.

W czasie warsztatów ceramicznych 
„Floralne Esy Floresy” dzieci tworzyły 
barwne obrazki w  glinie, natomiast 
dwa dni w muzycznym studiu nagrań 
pozwoliły uczestnikom na sprawdze-
nie swoich możliwości wokalnych. 
Efektem ich pracy było nagranie 
dwóch piosenek – solo i w chórku.

Zajęcia, które odbyły się w Tarno-
brzeskim Domu Kultury, były znako-
mitą okazją do rozwijania pasji czy 
odkrywania nowych zainteresowań. 
Zapraszamy na kolejną wspólną za-
bawę za rok!

Tegoroczna akcja „Zima w  mieście” już za 
nami. We wszystkich agendach i  filiach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Mar-
czaka zrobiło się bardzo kolorowo.

Na tablicach, w witrynach i na stolikach 
pojawiły się prace wykonane przez dzieci 
podczas zajęć prowadzonych przez bi-
bliotekarzy w  ramach przygotowanego 
i  realizowanego programu. Prace są tak 
różnorodne jak tematyka spotkań.

W Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblio-
teki Głównej obejrzeć można m.in. śniego-
we krajobrazy wykonane z brystolu, waty, 
patyczków i  kolorowego papieru oraz 
obszerną makietą ukazującą „Wielki mróz 
w Dolinie Muminków”. W Filii nr 1 uczest-
nicy spotkań „Jak to brzmi” przełożyli na 
obraz swoje doznania muzyczne, tworząc 
tym samym prace pełne koloru i  ekspre-
sji. W  Filii nr 2 prace dzieci zdominowała 
biel i marzenia o śnieżnej zimie. W Filii nr 
3 inspiracją były zimowe przygody Pin-
gwinka z zaczarowanej zagrody i Kubusia 
Puchatka. Śnieżnobiałe anioły zdobią Filię 
nr 5, natomiast sikorki i gile z masy solnej 
można podziwić w Filii nr 6. Czytelników 
odwiedzających Filię nr 8 dziecięca fan-
tazja zaprasza do zimowego lasu. Wśród 
prezentowanych prac szczególną uwagę 
przyciągają czerwone serduszka i  laurki 
wykonane z okazji dnia zakochanych, który 
w tym roku przypadł w czasie ferii.

Zajęcia plastyczne to nie jedyna propo-
zycja, z jaką do dzieci wyszli bibliotekarze. 

Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się 
również spotkania z książką, w trakcie któ-
rych uczestnicy wraz z  literackimi boha-
terami wędrowali po odległych krainach. 
Opowiadania o Kubusiu Puchatku, najpięk-
niejsze zimowe baśnie czy przezabawne 

wiersze Doroty Gellner rozbudzały wy-
obraźnię dzieci, inspirowały do wspólnej 
zabawy i  zachęcały do wykonania prac 
plastycznych.

Gry i  zabawy umysłowo-integracyj-
ne dostarczały uczestnikom wiele rado-

ści i  emocji, o  czym świadczyły gromkie 
wybuchy śmiechu i  ożywione dyskusje. 
Liczba osób uczestniczących w  spotka-
niach pozwala stwierdzić, że przygotowa-
ny program trafił w gust i zapotrzebowanie 
najmłodszych użytkowników biblioteki.

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

Kolorowe ferie w bibliotece

Owocny wypoczynek Podczas ferii Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w Tarno-
brzegu przygotował wiele atrakcji. Oprócz cyklicznych imprez 
dla modelarzy i szachistów wprowadzono nowe gry i zajęcia. 

Atrakcje z MOSiR
Nowością był turniej Gry Strategiczne ,,Wrzesień 

1939’’, który 9 lutego poprowadził Tomasz Ciach. Wzięły 
w nich udział dzieci i młodzież w wieku 8-16 lat. Zajęcia 
przybliżyły uczest-
nikom historię Pol-
ski z  okresu II wojny 
światowej.

13 lutego odbył 
się turniej szachowy, 
na który zgłosiło się 
wielu sympatyków 
tej królewskiej gry. 
Nad prawidłowym 
przebiegiem gry czu-
wał Andrzej Leśniak. 

21 lutego na hali 
sportowej w  górę wzniosły się modele BINGO. Lot-
nicze Warsztaty Modelarskie poprowadził instruktor 
modelarstwa Janusz Żak. Impreza ta od lat skupia nie 
tylko dzieci, ale i młodzież, którym chętnie pomagają 
rodzice i dziadkowie. Po samodzielnym wykonaniu mo-
delu dzieci wykonały próbne loty i dowiedziały się jak 
precyzyjnie wyregulować model. 

Przez całe ferie na sali tanecznej Bożena Pandura pro-
wadziła zajęcia z  aerobiku i  uczyła kroków oraz figur 
tańców latynoamerykańskich, aby następnie połączyć 
je w prosty układ choreograficzny. 

Zaplanowano również naukę pływania. Dzieci w wie-
ku 5-10 lat pod okiem instruktora oswajały się z wodą 
poprzez zabawę, a 10-15-latkowie doskonalili umiejęt-
ności pływackie. 

Dodatkowe atrakcje stanowiły stoły do tenisa stoło-
wego oraz lodowisko, z których dzieci mogły korzystać 
bezpłatnie przez cały okres ferii. 


