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Forum Ekonomiczne to najważniejsze w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej, organizowane 
od prawie trzech dekad, miejsce konstruktyw-
nych dyskusji na tematy polityczne, gospodar-
cze i społeczne. Tegoroczne forum obejmo-
wało 150 wydarzeń, uczestniczyło w nim kilka 
tysięcy gości: głów państw, szefów rządów, 
polityków parlamentarnych i samorządowych, 
przedstawicieli świata biznesu, nauki i kultury. 
Forum Ekonomiczne to trzy niezwykle aktyw-
ne dni – sześć sesji plenarnych, ponad 200 
paneli dyskusyjnych, wykłady i warsztaty.

– Dlaczego o  edukacji na Forum Ekono-
micznym? Pandemia, która zasiała olbrzymi 
niepokój społeczny i gospodarczy, skłoniła do 
tego, aby mocniej skupić się na temacie bu-
dowania silnej, ale i innowacyjnej gospodarki. 
Nie jest niczym odkrywczym, że rozwój go-
spodarczy wymaga współpracy trzech sek-
torów, a mianowicie sektora przedsiębiorców 
i  otoczenia biznesu, sektora instytutów ba-
dawczych, a także sektora szkół kształcących 
młodych ludzi w  dziedzinach najbardziej 
przydatnych dla gospodarki – mówi Dariusz 
Bożek, prezydent Tarnobrzega, który był jed-
nym z panelistów dyskusji „System edukacji 
a rynek pracy. Szanse i wyzwania”.

O  tym, czy system edukacji odpowiada 
potrzebom współczesnego rynku pracy, ja-
kie zawody są zawodami przyszłości, a także 
jak dostosować system edukacji do realiów 
rynku pracy dyskutowali:  Wojciech Murdzek 

– minister nauki i szkolnictwa wyższego, Da-
riusz Bożek – prezydent Tarnobrzega, Oktawia 
Gorzeńska – dyrektor Akademii Przywództwa 
Edukacyjnego, Rafał Kosowski – radny Sejmi-
ku Województwa Małopolskiego, Krzysztof 
Inglot – prezes Zarządu Personnel Services 
sp. z o.o. Dyskusję moderował prof. dr hab. 
Marek Rocki – dyrektor Instytutu Rozwoju 
Gospodarczego SGH w Warszawie.

Wnioski, jakie nasuwają się po dyskusji?  
– Przede wszystkimi sporo pracy. Okazuje się, 
że znamy obszary, w które edukacja powinna 
pójść, ale trudno określić kierunki kształcenia, 
zawody przyszłości. Chociaż doświadczeni 
epidemią zdajemy sobie sprawę, że koniecz-
nością są e-zawody – podsumowuje prezy-
dent Bożek. Jak dodaje, wśród obszarów, któ-
re wskazywano jako rozwojowe,  najczęściej 
padały:   opieka nad seniorami, medycyna, 
nowe technologie, odnawialne źródła energii,  
ekonomia społeczna,  psychologia. –  Biorą-
cy udział w dyskusji byli zgodni, że edukacja 
powinna w równym stopniu skupiać się na 
przygotowaniu fachowców, jak i  na kształ-
ceniu umiejętności rozwiązywania proble-
mów, krytycznego myślenia, kreatywności, 
umiejętności zarządzania ludźmi,   współ-
pracy,   podejmowania decyzji,   negocjacji 
czy rozumienia. Doszliśmy do wniosku, że na 
rynku pracy brak jest liderów i to na ich kształ-
cenie powinno się zwrócić szczególną uwagę  
– podkreśla prezydent Tarnobrzega.

1 września 1939. Pamiętamy 
Ulewny deszcz i grzmoty nad głowami nie odwiodły tarnobrzeżan od upamięt-

niania bohaterów września 1939 roku. Pamięć o poległych w  ważnych dla historii 
wydarzeniach wraz z prezydentem Tarnobrzega oraz przewodniczącym Rady Mia-
sta uczcili przedstawiciele duchowieństwa, straży miejskiej, policji, tarnobrzescy 
harcerze i młodzież z Jednostki Strzeleckiej „Jędrusie”. Oprawę muzyczną zapewniła 
Miejska Orkiestra Dęta.

Jak w swoim wystąpieniu podkreślił pre-
zydent Tarnobrzega, 1 września 1939 roku 
będzie zawsze częścią naszej historii. Histo-
rii tragicznej, historii, która spływa krwią. 
Zaznaczył, że z każdej tragedii powinniśmy 
wyciągnąć lekcje. – Jaką lekcję wyciągamy 
z II wojny? – mówił Dariusz Bożek, prezydent 
Tarnobrzega do zgromadzonych o  świcie 
uczestników wydarzenia. Nawią-
zując do listu polskich kapłanów, 
adresowanego do biskupów nie-
mieckich z 1965 roku ze słynnymi 
słowami „przebaczamy i prosimy 
o wybaczenie”, zaznaczył, że dzi-
siaj już Niemcom przebaczyliśmy, 
to samo uczyniliśmy w stosunku 
do Rosjan, trochę gorzej z pojed-
naniem z Ukraińcami. Ale, jak do-
dał, zastanawia coś innego. – Dla-
czego dzisiaj, tyle lat po wojnie, 
po takim nieszczęściu, najwięk-
szym problemem dla Polaka to 
przebaczyć drugiemu Polakowi? 
Wyciągnąć dłoń i  powiedzieć: 
przepraszam. Mówimy o  sobie, 
że jesteśmy dumnym narodem. 
Jeśli w tym dumnym narodzie jest 
tyle nienawiści, to co się z nim dzieje? Niech 
każdy odpowie sobie sam w swoim sumie-
niu – powiedział Dariusz Bożek.

Modlitwę za ofiary II wojny światowej, 
w  tym spoczywających na tarnobrzeskim 
cmentarzu wojennym, poprowadził o. Woj-
ciech Krok OP z  klasztoru ojców dominika-
nów. W  samo południe w  kościele Domi-
nikanów odprawiona została msza święta 
w intencji Ojczyzny oraz poległych w II woj-
nie światowej.

W  Tarnobrzegu uczciliśmy też pamięć 
mieszkańców ul. Sienkiewicza, ofiar bombar-
dowania z 2 września 1939 roku. Najmłodszy, 

Zygmuś Farbisz, miał 6 lat. Najstarsza, to 61-let-
nia Anna Madeyska. W sumie to jedenaście 
osób, których nazwiska przypomina pomnik 
usytuowany przy ul. Sienkiewicza, opatrzony 
informacją „Pamięci mieszkańców ul. Sienkie-
wicza, ofiar barbarzyńskiego bombardowania 
w  dniu 2 września 1939  r. – społeczeństwo 
Tarnobrzega 1989”. 

– Pamięć o tych osobach, wspomnienie tej 
tragedii było żywe w Tarnobrzegu przez dłu-
gie lata. Trochę jakby nam zginęło w ostatnim 
czasie. Udało się jednak przypomnieć spo-
łeczeństwu o  tym fakcie z  historii naszego 
miasta i mam nadzieję, że uczczenie pamięci 
pierwszych ofiar wojny w  Tarnobrzegu bę-
dzie już stałym punktem miejskich obchodów 
rocznicy wybuchu II wojny światowej – mówił 
prezydent Tarnobrzega, składając kwiaty pod 
pomnikiem dokładnie w  rocznicę tragedii,  
2 września. Wraz z  prezydentem delegację 
Urzędu Miasta tworzyli przedstawiciele Wy-
działu Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury.

W poniedziałek, 31 sierpnia, oficjalnie odebrano dro-
gową inwestycję – modernizację ul. Mickiewicza na 
odcinku na wysokości osiedla Miechocin. 

Ponad kilometrowej długości odcinek ul. Mickiewicza, 
od skrzyżowania z  ul. Wisłostrada i  ul. Sikorskiego do skrzy-
żowania z  ul. Siarkową i  ul. Orląt Lwowskich, dzięki dofinan-
sowaniu z  Funduszu Dróg Samorządowych, zyskał nowe 
oblicze. To nie tylko nowa nawierzchnia i  ciąg pieszo-rowe-
rowy, zatoczki autobusowe czy odwodnienie, ale też nowy 
mur okalający skarpę, na której stoi zabytkowy kościół 
oraz nowe oświetlenie. Inwestycja kosztowała dokładnie  
3 345 363 zł. Samorząd Tarnobrzega pozyskał na nią dofinanso-
wanie w kwocie 1 916 065 zł.

O tym, jak ważny to odcinek drogi, nazywanej w Tarnobrze-
gu „drogą na Rzeszów”, mówił podczas oficjalnego odbio-
ru prezydent miasta. Jednocześnie podziękował tym, dzięki 
którym popularnej wylotówki z Tarnobrzega nie musimy się 
wreszcie wstydzić. 

– To dzięki Ministerstwu Infrastruktury i obecnemu dziś z nami 
ministrowi Rafałowi Weberowi oraz dzięki Podkarpackiemu Urzę-
dowi Wojewódzkiemu, który w imieniu wojewody Ewy Lenart 
reprezentuje dziś dyrektor generalny urzędu Marcin Zaborniak, 
ta inwestycja została zrealizowana, gdyż znalazła się na liście 

dróg do dofinansowania przez Fundusz Dróg Samorządowych – 
zaznaczył prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Podziękowania 
skierował także do wykonawcy inwestycji, obecnych podczas 
odbioru, przedstawicieli firmy PBI: prezesa Ryszarda Hadały, kie-
rownika budowy Zygmunta Jasińskiego oraz kierownika robót 
Łukasza Machowskiego. Dzięki dużemu doświadczeniu wyko-
nawcy w drogowych inwestycjach, prace udało się zakończyć 
dużo wcześniej niż zakładano. Nad ich przebiegiem czuwała 

Barbara Trzeciak, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
i Drogownictwa w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.

– Tak właśnie powinny wyglądać wszystkie drogi samorzą-
dowe – podkreślił minister infrastruktury Rafał Weber. – Cieszy-
my się, że takie drogi powstają w naszym województwie, że 
Fundusz Dróg Samorządowych pomaga realizować te przed-
sięwzięcia. Cieszy również fakt, że Tarnobrzeg wykorzystuje 
szansę, jaką daje Fundusz Dróg Samorządowych oraz skutecz-
nie pozyskuje środki finansowe, dzięki temu przeszłość dróg 
w mieście, także planowanej obwodnicy, rysuje się w dobrym 
świetle.

Jak zaznaczył Marcin Zaborniak, dyrektor generalny Urzędu 
Wojewódzkiego, to kolejna na mapie Podkarpacia inwestycja 
będąca owocem współpracy na różnych szczeblach, współ-
finansowana bowiem z  budżetu samorządu Tarnobrzega, 
jak i  z  rządowego programu FDS. – To pokazuje, że nasze 
Podkarpacie umie i  chce pozyskiwać środki na rozbudowę 
dróg – mówił dyrektor Zaborniak..

Z powodu zbieżności terminu odbioru ul. Mickiewicza z se-
sją Sejmiku Województwa Podkarpackiego nie mógł być obec-
ny w  Tarnobrzegu marszałek Władysław Ortyl. Wystosował 
jednak list do władz miasta, w  którym podkreślił, jak cieszy 
go rozwijanie szlaków komunikacyjnych w  województwie. 
„Budowane na nowo i modernizowane drogi przekładają się 
bowiem na dostępność komunikacyjną, atrakcyjność inwesty-
cyjną i wreszcie komfort życia mieszkańców regionu oraz od-
wiedzających nas gości” – podnosił w liście marszałek, życząc, 
by ul. Mickiewicza służyła długie lata i była wizytówką miasta.

Nie tylko polityka energetyczna, międzynarodowa, możliwości inwestycyjne, 
kwestie bezpieczeństwa i zdrowia zdominowały tegoroczne Forum Ekonomiczne 
w Karpaczu. Paneliści swoje dyskusje skupili wokół rozwoju sektora edukacyjnego.

O edukacji na forum

„Droga do Rzeszowa” przeszła lifting
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Z Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu 
Obrony Cywilnej w Rzeszowie do Urzędu 
Miasta Tarnobrzega dotarło dokładnie 
51 300 maseczek ochronnych i 112 ter-
mometrów bezdotykowych. Takie zapo-
trzebowanie, za pośrednictwem specjal-
nej aplikacji SOI (środki ochrony indywi-
dualnej) Ministerstwa Zdrowia, zgłosiły 
tarnobrzeskie placówki oświatowe. Ze 
wsparcia mogły i  skorzystały placówki 
wszystkich szczebli – od przedszkoli, 
przez szkoły podstawowe, ponadpod-
stawowe, po szkoły dla dorosłych, nie-
zależnie też od organów prowadzących, 
a więc placówki publiczne prowadzone 
przez gminę Tarnobrzeg, ale też podle-
gające pod Ministra Kultury, jak i szkoły 
niepubliczne.

– Asortyment został rozdysponowany, 
zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowa-
niem, pomiędzy wszystkie placówki. Na 
ten moment pod kątem zaopatrzenia 
w środki ochrony wszystkie placówki są 
zabezpieczone – informuje prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Maseczki i termometry 
dla placówek oświaty

Projekty 
zweryfikowane
W  ramach budżetu obywatelskiego 

na 2021 rok mieszkańcy złożyli 42 pro-
jekty, w tym 36 w kategorii projektów 
małych i  6 w  kategorii projektów du-
żych. W  trakcie weryfikacji wniosko-
dawcy wycofali 2 projekty (jeden duży 
i  jeden mały), dziewięć kolejnych zo-
stało zweryfikowanych negatywnie ze 
względów formalnych.

Obecnie trwa etap odwoławczy postępo-
wania.  Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań 
ogłoszona zostanie lista projektów, na któ-
re będą głosować mieszkańcy. Głosowanie 
odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Lista z wynikami weryfikacji dostępna jest 
na stronie internetowej UM Tarnobrzega.

Usługa elektronicznego 
udostępniania danych
W  ramach realizacji programu „Podkar-

packi System Informacji Przestrzennej” 
uruchomiona została usługa elektronicz-
nego udostępniania danych z  Państwo-
wego Zasobu Geodezyjnego i  Kartogra-
ficznego oraz składania wniosków o doko-
nanie koordynacji usytuowania projekto-
wanych sieci uzbrojenia terenu.

Dzięki temu, istnieje możliwość ogra-
niczenia do minimum konieczności zała-
twiania spraw bezpośrednio w  urzędzie. 
Zachęcamy do korzystania.

W razie wątpliwości prosimy 
o kontakt telefoniczny:  

15 818 12 05 lub 15 818 12 04

Kolejne dwa miejsca publiczne 
w  Tarnobrzegu włączono do miej-
skiego monitoringu. Pod baczne 
oko kamery trafił skatepark nad Wi-
słą oraz park rodzinny w  Miechoci-
nie.  Rozrasta się też samo Centrum 
Obsługi Monitoringu.

Zakończyły się prace remontowe 
w Centrum Obsługi Monitoringu w Tarno-
brzegu. Dzięki porozumieniu z Komendą 
Miejską Policji w Tarnobrzegu, w siedzibie 
centrum, na potrzeby COM zaadaptowa-
no drugie pomieszczenie. – Wykonane 
prace remontowe pozwolą w przyszłości 
na zamontowanie nowych ekranów oraz 
poprawienie efektywności wykorzystania 
monitoringu miejskiego. Powiększenie 
pomieszczenia poprawi również kom-
fort i higienę pracy osób prowadzących 
obserwację terenów publicznych Tarno-
brzega – mówi prezydent Tarnobrzega 
Dariusz Bożek.

Równocześnie z  modernizacją po-
mieszczeń COM trwały prace przy mon-
tażu monitoringu w kolejnych punktach 
miasta. W ich efekcie do miejskiego moni-
toringu włączono rodzinny park rekreacji 

na osiedlu Miechocin, a  także skatepark 
położony na terenach nadwiślańskich. 
Zakres robót, zarówno na terenie parku, 
jak i skateparku, obejmował m.in. dosta-
wę i  montaż szaf punktu kamerowego, 
dostawę i  montaż kamer, zestawienie 
transmisji światłowodowej z punktu ka-

merowego do Centrum Monitoringu, 
budowę ziemnych linii teletechnicznych.

Wartość robót: skatepark – 52 345,29  zł 
brutto, rodzinny park rekreacji – 21 965,36  
zł brutto. Wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe TESKOM z  Tarno-
brzega

Pomiędzy placówkami oświatowymi, które zgłosiły takie zapotrzebowa-
nie, rozdysponowaliśmy ponad 100 termometrów bezdotykowych oraz 
ponad 51 tysięcy maseczek. Była to druga transza takiego asortymentu 
przekazanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Pod czujnym okiem kamery

17 września, dokładnie w 81. rocznicę sowiec-
kiej agresji, prezydent Tarnobrzega, wraz z rad-
nymi, kombatantami, harcerzami, przedstawicie-
lami tarnobrzeskiej Jednostki Strzeleckiej oraz 
Straży Miejskiej, a także mieszkańcami uczcili 
pamięć tych, którzy w 39 roku stawili czoła czer-
wonoarmistom.

To był cios
w plecy

– Rok 1939 w naszej pamięci pozostanie tragicznym 
momentem naszej historii. A cios w plecy ze strony 
związku bolszewickiego chyba bolał najbardziej. Ten 
nóż sięgał bardzo głęboko. Rzeczpospolita straciła 
swoją niepodległość na następne kilkadziesiąt lat – 
mówił do zgromadzonych prezydent Dariusz Bożek. 
Jak podkreślił,  obecność na obchodach takich rocznic 
ważna jest dlatego, by dawać świadectwo pamięci 
przyszłym pokoleniom.

Z kolei o to, by z tej pamięci szła jakaś nauka, modlił się 
o. Karol Wielgosz, przeor klasztoru ojców dominikanów: 
– Jesteśmy tu dziś po to, aby prosić Boga, byśmy umieli 
się odnaleźć w różnych meandrach historii.

Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły 
znicze pod  pomnikiem upamiętniającym ofiary 
sowieckiej agresji.
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Stowarzyszeń, które zajmują się opieką nad bezdomny-
mi zwierzętami, w naszym kraju jest bardzo dużo. Powsta-
ją one najczęściej w odpowiedzi na bezradność i potrzebę 
pomocy zwierzętom, które potrzebują i  nadal będą po-
trzebować pomocy ludzi. Paradoksalnie tej pomocy naj-
częściej potrzebują z winy człowieka. 

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie od blisko siedmiu lat prowadzi 
Schronisko „U Machowiaków”. Taka forma pomocy wydała nam 
się najskuteczniejsza, bowiem jednocześnie mogliśmy ratować 

zwierzęta i  zapewniać im dach nad głową. Jesteśmy w  stanie 
w  pełni zająć się danym zwierzęciem, od momentu znalezienia 
go bądź uratowania z drastycznych często sytuacji, poprzez cały 
okres opieki, kończąc na kontroli poadopcyjnej. 

Co roku przystępujemy jako stowarzyszenie do przetargu na 
„Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z gminy Tarnobrzeg”, co 
daje nam możliwość pokrycia kosztów ich wyłapania i opieki nad 
nimi. Wypełniamy tę misję najlepiej jak potrafimy. Chcemy jednak 
zwrócić uwagę na koty wolno żyjące i  dzikie z  naszego rejonu. 
Nie zabieramy dzikich kotów do schroniska, bo to nie miejsce dla 
nich. Nie zabieramy również zdrowych kotów wolno żyjących. Jak 
wskazuje sama nazwa, jak precyzuje ustawodawca, „wolno żyjące” 
są to koty żyjące na wolności, i niech tak zostanie. Pomagamy tylko 
i wyłącznie w przypadku małych kociaków, które nie poradzą sobie 
same, bądź dorosłych, ale chorych kotów, które leczymy, sterylizu-
jemy i wypuszczamy do ich naturalnego środowiska. 

W  ramach naszych możliwości, w  bardzo trudnych sytu-
acjach staramy się nieść pomoc również psiakom spoza terenu 
naszego działania. Ratujemy, walczymy, leczymy i  najczęściej 
prosimy o wsparcie. Jesteśmy organizacją non profit, żeby móc 
pomagać jeszcze więcej, musimy organizować zbiórki i prosić 
o  pomoc różne instytucje. Bez pomocy ludzi nie będziemy 
mogli realizować misji pomocy zwierzętom, ale nie tylko po-
mocy. Bardzo zależy nam na uświadamianiu społeczeństwa 
na temat sterylizacji zwierząt. Ostatnie pół roku pokazało nam, 
jak świadomość ludzi musi się zmienić. Jak ogromna jest skala 
bezdomności w naszym kraju. Jak grzyby po deszczu powstają 
okrutne miejsca, jak słynne już na cała Polskę „Radysy”, gdzie 
opieka nad zwierzętami nie istniała. 

Wiemy, że jako maleńkie stowarzyszenie nie jesteśmy w stanie 
zrewolucjonizować  świata, ale możemy chociaż w naszym rejonie 
zwiększyć  wrażliwość na cierpienie zwierząt.

Działalność Tarnobrzeskiego 
Stowarzyszenia „Chrońmy Zwierzęta”

Seniorzy pomogą

W ramach projektu 
„Uniwersytety Trzeciego 
Wieku dla Społeczności”  

utworzony został 

telefon życzliwości 
dla seniorów.
Jego celem jest pomoc 

osobom   starszym, 
samotnym i bezradnym.
Masz problem, kłopot, 
pytanie lub po prostu 
chcesz porozmawiać,
zadzwoń pod numer

729 911 679
Nasi wolontariusze pomogą.

Utrudnienia w ruchu
W związku z remontem odcinka drogi wojewódzkiej nr 723, 

wraz ze skrzyżowaniem ulic Sikorskiego, Wyszyńskiego i Zwierzy-
nieckiej, do 30 listopada obowiązuje zmiana organizacji ruchu. 

Ruch od skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sienkiewicza w stronę Sando-
mierza będzie odbywał się jednokierunkowo, natomiast ruch w przeciw-
nym kierunku odbywał się będzie z ominięciem przebudowywanego 
odcinka drogi w sposób następujący:

•  dla samochodów powyżej 3,5 tony przez ulicę K. Wielkiego do ronda 
Małkowskich, następnie przez ulicę Henryka Sienkiewicza do skrzyżo-
wania ul. Sikorskiego i Sienkiewicza,

•  dla samochodów osobowych do 3,5 tony przez ulicę Sandomier-
ską, następnie przez ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania (ronda) z ul. 
Sienkiewicza i kolejno poprzez ul. Sienkiewicza do skrzyżowania ul. 
Sikorskiego z ul. Sienkiewicza.

Zmiana trasy autobusów
Szanowni Pasażerowie, informujemy, że od 21 września (po-

niedziałek) w związku z remontem skrzyżowania ul. Sikorskiego 
– Zwierzyniecka – Wyszyńskiego, we wszystkie dni tygodnia ule-
gają zmianie trasy linii:

•  „B” – od ul. Dąbrowskiej będzie zawracała na rondzie Kwiatkowskiego 
i ponownie wracała na ul. Dąbrowskiej (przystanek na ul. Zwierzy-
nieckiej będzie wyłączony z ruchu dla linii „B”, będzie można wsiadać 
na przystanku dla wysiadających przy końcu ul. Dąbrowskiej) z ul. 
Dąbrowskiej ciąg dalszy trasy przez Sienkiewicza - Grota Roweckiego;

•  „C” – od ul. Zwierzynieckiej przez ul. Orzeszkowej do ul. Sikorskiego i 
koło muru do ul. Wyszyńskiego;

•  „2” – od ul. Kwiatkowskiego przez ul. Sikorskiego i koło muru do ul. 
Wyszyńskiego. Kursy od ul. Słomki z ul. Sikorskiego w ul. Kazimierza 
Wielkiego i powrót z ronda Kwiatkowskiego do ul. Sikorskiego i koło 
muru do ul. Wyszyńskiego;

•  „4” w kierunku do Wielowsi bez zmian. Przy powrocie z ul. Sikorskie-
go koło muru do Wyszyńskiego, następnie ulicą Sienkiewicza do ul. 
Sikorskiego;

•  „9 BIS” – rozpoczęcie kursu z przystanku Kwiatkowskiego 04, przez 
Kazimierza Wielkiego 02, koło muru do ul. Wyszyńskiego, następnie 
ul. Sienkiewicza;

•  „10” – przy powrocie z Dzikowa z ul. Sikorskiego koło muru do ul. 
Wyszyńskiego.

Za wszelkie utrudnienia i opóźnienia kursów bardzo przepraszamy.
Więcej informacji na stronie:  mpk.tarnobrzeg.pl  oraz po numerem 

telefonu 15 814 18 18.
MPK Tarnobrzeg
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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

Będą grać, tańczyć, malować… Tarnobrzeski Dom 
Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zaję-
cia – formy stałe, ale także zupełnie nowe propozycje.

Przeżyj z nami twórczą przygodę – zachęcają animatorzy 
i  instruktorzy Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Wkrótce kory-
tarze placówki znów wypełni śmiech i muzyka. W nowym se-
zonie artystycznym będzie można wybierać spośród znanych 
już uczestnikom zajęć, ale także są zupełnie nowe propozycje. 

– Każdy mieszkaniec naszego miasta może znaleźć coś dla 
siebie – zapewnia Piotr Markut, dyrektor TDK. – Przygoto-
waliśmy zajęcia z myślą zarówno o dzieciach, jak też trochę 
starszych osobach – młodzieży i dorosłych. Nasi instruktorzy 
realizować będą bardzo ciekawe programy, warsztaty, spek-
takle, wystawy. 

Wśród oferowanych zajęć stałym elementem programu 
są pracownie plastyczne, zarówno dla dzieci, jak i dla doro-
słych. Te pierwsze poprowadzi animatorka kultury, kuratorka 
wystaw, autorka wielu ciekawych artystycznych inicjatyw Elż-
bieta Miśkiewicz-Zamojska. Dzieci w formie zabawy poznają 
rozmaite techniki plastyczne, ale także zwiedzają wystawy, 
poznają świat artystów oraz ich dokonania. Z kolei z dorosły-
mi pracować będzie znana malarka Marta Lipowska. Uczest-
nicy będą zdobywać lub rozwijać praktyczne umiejętności 
z zakresu rysunku i malarstwa, poznawać wybrane techniki 
plastyczne.

Startują także zajęcia teatralne dla wszystkich grup wieko-
wych: od kilkulatków po seniorów. W TDK-u działa bowiem 
kilka grup teatralnych. Teatrzyk Magik to zajęcia sceniczne 
dla najmłodszych, które prowadzi Agnieszka Mroczka. Każdy 
sezon kończy się realizacją spektaklu, dzięki czemu uczestnicy 
mogą poczuć się jak prawdziwi aktorzy. Podobnie jest z Mło-
dzieżowym Teatrem Amatorskim, który prowadzi Sylwester 
Łysiak. Również tutaj można realizować swoje pasje, pracując 
nad dykcją, gestem i ruchem scenicznym, a na koniec sezonu 
zaprezentować efekty swojej pracy na scenie.

Bardzo duże zainteresowanie budzi zawsze nabór na zajęcia 
wokalne, które prowadzi Anna Pintal – nauczycielka wokalu, 
aranżerka, kompozytorka, pianistka. Także w tym roku w zaję-
ciach mogą wziąć w nich udział zarówno osoby początkujące, 
jak też te, które już śpiewają w chórku Łapu Capu, czy Studiu 
Piosenki. Wcześniej jednak odbędzie się przesłuchanie. Pod-
czas zajęć dzieci kształtują wyobraźnię muzyczną, uczą się 
podstaw śpiewu i interpretacji piosenek, a także pracy zarów-
no w grupie, jak i indywidualnie.

Tradycyjnie kontynuowana będzie nauka gry na gitarze 
klasycznej, gitarze elektrycznej i  kontrabasie, którą realizuje 
Marian Zych – muzyk, aranżer i  kompozytor. Są to zajęcia 
dla osób początkujących i  zaawansowanych, polegające na 
pracy w obrębie stylistyki rozrywkowej, rockowej i jazzowej. 
Umiejętności praktyczne uzupełnione będą o wiedzę z teorii 
muzyki: skale, harmonia itp.

Sekcja muzyczna TDK-u  zostanie wzmocniona o  nowe 
instrumenty – saksofon i  flet poprzeczny. Lekcje nauki gry 
poprowadzi Katarzyna Dereń – magister sztuki, animatorka 
kultury, kapelmistrzyni, saksofonistka i  flecistka. Tutaj także 
mogą się zgłaszać osoby, które chcą rozpocząć naukę oraz 
zaawansowani muzycy. 

– Te instrumenty nie należą do najprostszych, ale są niezwy-
kle efektowne i gra na nich daje wiele satysfakcji – zapewnia 
instruktorka. – Można grać w  orkiestrze, wybrać repertuar 
klasyczny, ale też świetnie taka muzyka zabrzmi na rockowym 
koncercie, czy w lirycznej balladzie. Możliwości są nieograni-

czone. Ponadto tryb pracy dostosowany zostanie indy-
widualnie do każdego uczestnika. 

Istnieje także możliwość dołączenia do Miejskiej Orkiestry 
Dętej. Oferta skierowana jest do osób już grających, ale 
również istnieje możliwość rozpoczęcia nauki gry od pod-
staw, a nawet wypożyczenia instrumentu. Orkiestra to grupa 
muzyczna z wieloletnią tradycja, prestiżowa, która daje wiele 
możliwości rozwoju i zdobycia nowych doświadczeń.

Nie będą to jedyne nowe zajęcia, które Tarnobrzeski 
Dom Kultury proponuje młodym mieszkańcom. Kalejdo-
skop to innowacyjna i oryginalna forma warsztatów ar-
tystycznych, które realizować będzie Karolina Bednarska 
– uzdolniona malarka, graficzka i fotograf. Zajęcia prze-
znaczone będą dla dzieci i młodzieży od 10. roku życia. 

– Celem naszych zajęć będzie pobudzenie wrażliwo-
ści estetycznej dzieci – informuje Karolina Bednarska. 
– Rozwijanie kreatywnego myślenia o kolorach, materia-
łach i  fakturach. Nasze zajęcia mają na celu stworzenie 
możliwości swobodnego wypowiadania wrażeń i uczuć 
w  różnych formach artystycznych. Będziemy rozwijać 
indywidualne pasje, rozmawiać, tworzyć prace w  róż-
nych technikach, dobrze się bawić. Pomiędzy sztuką, 
malarstwem, muzyką, a  literaturą będziemy dzielić się 
odczuciami i emocjami.

Rozpoczyna się również nowy nabór do grupy mażo-
retek. Zajęcia poprowadzi Małgorzata Gronek – doświad-
czona instruktorka, choreograf, międzynarodowa sędzia 
sportu mażoretkowego. Będą to zajęcia o  charakterze 
marszowo-tanecznym, z elementami akrobatyki i gim-
nastyki, rolsy (kręcenie, żonglerka) pałeczką - batonem. 
W  warsztatach mogą wziąć udział dziewczynki nawet 
od 4. roku życia. 

W ostatnich tygodniach września i początkiem paździer-
nika odbędzie się szereg spotkań organizacyjnych. Każdy 
z instruktorów spotka się z rodzicami i uczestnikami, opowie 
o organizacji pracy, planach na ten sezon i wyjaśni wszelkie 
wątpliwości. Organizatorzy przypominają także o zasadach 

bezpieczeństwa związanego z epidemią koronawirusa.
– Ten sezon będzie trochę inny, bo oczywiście musimy 

liczyć się z  pewnymi ograniczeniami – mówi Piotr Markut. 
– Zajęcia odbywać się będą w warunkach podwyższonego 
reżimu sanitarnego, należy zatem pamiętać o limitach miejsc 
w grupach i salach, a także nosić maseczki. Zrobimy wszystko, 
by u nas było bezpiecznie. 

Pierwsze zajęcia startują końcem września. Wszystkie in-
formacje można znaleźć na stronie Tarnobrzeskiego Domu 
Kultury: www.tdk.tarnobrzeg.pl, a także w Dziale Ruchu Ama-
torskiego, tel. 15 822 74 97.

Nowy sezon artystyczny w TDK

16 września z  czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka 
w Tarnobrzegu spotkał się Ryszard Ćwirlej – wielokrotnie nagradzany mistrz kryminału, 
dziennikarz i wykładowca. 

Kryminalnie w bibliotece
Na spotkaniu pisarz przybliżył historię literatury kryminalnej 

od czasów PRL-u do współczesności, a także pokazał, jak i dla-
czego ten gatunek zmieniał się na przestrzeni lat. Nawiązał do 
popularnej w latach 1968-1989 serii opowiadań kryminalnych 
„Ewa wzywa 07” oraz komiksów, których bohaterem był kapi-
tan Jan Żbik. Mówił także o  tym, że kryminały bardzo długo 
traktowane były jako literatura gorszego gatunku, ale w latach 
90. XX wieku zaczęły pojawiać się pierwsze naprawdę świetne 
powieści kryminalne, dzięki którym udało się odczarować ich 
„złą sławę”. Podkreślał, że obecnie miłośnicy tego gatunku mają 
w czym wybierać, a z roku na roku przybywa „kryminalistów”. 
Ćwirlej opowiedział także o  swojej twórczości, o  tym skąd 
czerpie inspiracje, jak wygląda zbieranie materiałów i  sama 
praca nad książką. Podał także swój „przepis” na udany kryminał 
–  trup pojawiający się na pierwszych kartach książki, koniecz-

nie pozbawiony życia w spektakularny i nietypowy sposób, i ciekawie opisane dochodzenie 
prowadzące do ujawnienia mordercy. 

Autor bardzo chętnie wchodził w dialog z uczestnikami spotkania i odpowiadał na ich pytania, 
a  na koniec, zgodnie już z  tradycją spotkań autorskich, podpisywał swoje książki i  pozował do 
wspólnych zdjęć. 

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.

Wakacje 
z tajemnicą

Jedną z letnich propozycji, skierowanych 
do młodszych czytelników biblioteki, była 
niezwykła zabawa czytelnicza. W Filii nr 5 na 
osiedlu Wielowieś mogli oni wypożyczyć pa-
kiet „TajeMnicze wypOżyCzenie MOC”. 

Był to zestaw pięciu publikacji wybranych przez bibliotekarza z dostępnego księ-
gozbioru dla dzieci i młodzieży. Młodzi czytelnicy wypożyczali pakiet, opakowany w 
szary papier i oznakowany specjalną naklejką, w „ciemno”. Nie znając tytułów pozycji 
znajdujących się wewnątrz pakunku. Dopiero w domu, po zapoznaniu się z zawarto-
ścią pakietu „MOC”, dokonywali wyboru lektury. Zabawie towarzyszyła również forma 
plastyczna. Wypożyczający zamieniali się w ilustratorów wybranych z pakietu książek. 
Powstały ciekawe prace, które można zobaczyć w bibliotece.

Przez trzy miesiące zabawy dwunastu jej uczestników wypożyczyło w sumie 21 
pakietów. A najaktywniejszy z nich aż sześć. Wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy 
i zakładki za udział w tej wakacyjnej akcji. Na najbardziej zaangażowanych czekają 
nagrody. Zabawa podobała się młodym czytelnikom, szczególnie moment otwarcia 
pakietu i odkrycia jego zawartości. Niektórzy, zainteresowani treścią wybranych ksią-
żek, wyrażali chęć wypożyczenia kolejnych pozycji o podobnej tematyce. 


