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8 mln na drogi
Miasto pozyskało kolejne duże dofinansowa-

nie  z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwie 
inwestycje. Z rządowym wsparciem zmodernizowane 
zostaną drogi w samym mieście oraz te na terenie spe-
cjalnej strefy ekonomicznej.

Umowy dotyczące współfinansowania drogowych inwe-
stycji Tarnobrzega podpisali prezydent Tarnobrzega Dariusz 
Bożek oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel. W wy-
darzeniu uczestniczył też wiceminister infrastruktury Rafał 
Weber. Umowy dotyczą realizacji dwóch zadań: „Przebudowa 

dróg powiatowych w Tarnobrzegu: ul. Kwiatkowskiego – K. 
Wielkiego, ul. Zwierzyniecka, ul. Moniuszki” i „Budowa dróg 
gminnych – ulicy Chemicznej, Siarkopolowej oraz Mechanicz-
nej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Tarnobrzegu”. Zadania, których koszt oszacowano kolejno 
na ponad 7,6 mln zł i ponad 10,7 mln zł zostaną dofinansowa-
ne w wysokości 50 procent kosztów z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Obydwa projekty do dofinansowania zostały 
zgłoszone w roku 2020.

Koszt całkowity zadania wynosi dokładnie 7 628 550,96 
zł, z  czego pozyskane dofinansowanie to 3 814 275,00 zł 
(50 proc. kosztów kwalifikowanych). Termin realizacji tego 
zadania to 12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Przedmiotem kolejnego projektu, który otrzymał dofinan-
sowanie z RFDD jest modernizacja i przebudowa dróg gmin-
nych – ulicy Chemicznej, Siarkopolowej oraz Mechanicznej 
– stanowiących układ komunikacyjny Tarnobrzeskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. W ramach zadania inwestycyjnego 
zmodernizowane zostaną odcinki dróg o  łącznej długości 
ponad 2,3 km oraz ponad 2,6 km chodników oraz ciągów 
pieszo-rowerowych, oświetlenie uliczne, wybudowanych zo-
stanie 10 nowych skrzyżowań, parkingi oraz zatoki postojowe 
dla transportu ciężkiego. Dzięki poprawie parametrów część 
dróg uzyska nową, wyższą kategorię ruchu.

Koszt całkowity zadania wynosi 10 720 423 zł, w tym po-
zyskane dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg to 4 247 777 zł. Będzie to inwestycja wieloletnia, czas 
jej realizacji wynosi 3 lata.

To już pewne, miasto otrzymało decy-
zję ministra finansów, funduszy i polityki 
regionalnej o zapewnieniu finansowa-
nia dla zadania „Budowa parkingów 
przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą” w  wysoko-
ści 13,6 mln zł. O staraniach magistratu 
o pozyskanie środków zewnętrznych na 
dalszy ciąg inwestycji nad Jeziorem Tar-
nobrzeskim mówił prezydent podczas 
niedawnej konferencji, przypominając 
zakończone przed sezonem dwie duże 

inwestycje realizowane nad zbiornikiem. 
Zakres zadania, na które miasto otrzy-

mało finansowanie rządowe, obejmuje 
budowę parkingów, które zostaną zlo-
kalizowane w trzech punktach wzdłuż 
ulicy Plażowej oraz Żeglarskiej i  będą 
stanowiły kolejny etap uzupełnienia 
brakującej infrastruktury:
•  pierwsza strefa parkingowa została 

zaprojektowana na 174 miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych 
i 28 dla motocykli,

•  druga strefa parkingowa została za-
projektowana na 1114 miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych 
i 40 dla motocykli,

•  trzecia strefa parkingowa została za-
projektowana na 265 miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych 
i dla motocykli.
Łącznie powstanie 1553 miejsc postojo-

wych. Przy każdym z parkingów zostanie 
wybudowany budynek toalet publicznych 
oraz elementy małej infrastruktury. W ra-
mach zadania zostanie wykonany system 
monitoringu nad jeziorem i liczenia miejsc 
postojowych na parkingach. Inwestycja 
została zaplanowana na trzy lata. Jeszcze 
w tym roku, po wyłonieniu wykonawcy, 
ruszą roboty przygotowawcze.

Inwestujemy w jezioro

Mistrzowska
zmiana

– Niezwykle cieszy fakt zauważenia i docenienia sta-
rań miasta w  dążeniu do podnoszenia jakości usług 
świadczonych dla mieszkańców oraz dla turystów, 
w  tym przypadku usług w  zakresie edukacji ekolo-
gicznej. Mistrzowski tytuł cieszy, ale też motywuje do 
kolejnych równie mistrzowskich zmian na wielu polach. 
Obyśmy tylko po mistrzowsku sięgali po kolejne fundu-
sze, jak to miało miejsce z Centrum Natura – zaznacza 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Przypomnijmy, na realizację projektu pn. „Rozbudowa 
infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru 
Natura 2000 w Tarnobrzegu” miasto Tarnobrzeg pozyskało 
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska natural-
nego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność 
biologiczna. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy 
projektów spełniających kryteria naboru i  wybranych do 
dofinansowania! Wartość projektu wyniosła prawie 1,4 mln 
zł, z czego 850 tys. zł to pozyskane dofinansowanie. Zakres 
rzeczowy prac obejmował dostosowanie do potrzeb centrum 
budynku dawnej ujeżdżalni wchodzącego w skład zespołu 
pałacowo-parkowego w Dzikowie. W ramach projektu infra-
struktura ośrodka edukacji ekologicznej, jakim jest Regionalne 
Centrum Promocji Obszaru Natura 2000, rozrosła się niemal 
czterokrotnie!

– Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu, 
nawet mimo ograniczeń przestrzennych działało fantastycz-
nie. Teraz jego oferta skierowana zarówno do dzieci i młodzie-
ży, ale też do odbiorców dorosłych, jest jeszcze atrakcyjniejsza. 
Kapituła konkursu doceniła tę zmianę. Mistrzowską zmianę 
– dodaje prezydent Dariusz Bożek. 

– Jednak to nie tylko nasza zasługa. To doskonale przygoto-
wany wniosek przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomo-
cowych Urzędu Miasta Tarnobrzega pozwolił zdobyć środki na 
remont i przeprowadzkę naszej jednostki z gościnnych, ale dla 
naszej działalności już zbyt ciasnych wnętrz Zamku Tarnowskich, 
do przestronnych pomieszczeń w budynku leżącym również 
w  kompleksie parku dzikowskiego – mówi Janusz Wepsięć 
z Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tar-
nobrzegu. Jak dodaje, fundusze europejskie pozwoliły stworzyć 
nową, większą przestrzeń, ale duszę temu miejscu dali ludzie, 
którzy od początku z pasją i wielkim zaangażowaniem realizo-
wali misję, jaką jest edukacja ekologiczna. 

Nowe dowody już niebawem
Od 8 listopada będzie można składać wnioski o  nowe dowody osobiste 

z drugą cechą biometryczną.

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych wynikają z dostosowania przepisów ustawy 
z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Ustawa z 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy 
o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe elementy do 
warstw graficznej i elektronicznej dowodów osobistych. Najważniejsze z nich to: druga 
cecha biometryczna (odciski palców), odwzorowanie podpisu właściciela dowodu oraz 
konieczność osobistego złożenia wniosku o dowód w urzędzie (dla osób powyżej 12. 
roku życia).

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów nie będzie ko-
nieczności wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można 
korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Skrajna i Nadole
wyłączone z ruchu

Tarnobrzeg otrzymał tytuł Mistrza Zmian w konkursie „Podkarpackie Mistrzowskie Zmiany”, zorganizowa-
nym przez marszałka województwa. W kategorii Zielony Region uznanie zdobył projekt „Rozbudowa infra-
struktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”.

Tarnobrzeg otrzymał 13,6 mln złotych dofinansowania na budowę 
kolejnych parkingów nad jeziorem! Dzięki rządowemu wsparciu po-
wstanie ponad 1,5 tysiąca miejsc parkingowych wraz z systemem licze-
nia miejsc postojowych, monitoringiem i toaletami.

Ruszyły prace zabezpieczające skarpę 
wraz z przebudową ul. Skrajnej i remon-
tem odcinka ul. Nadole w  Tarnobrze-
gu. Do końca roku remontowane drogi 
będą wyłączone z ruchu.  

Jak informuje Wydział Techniczno-Inwesty-
cyjny i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarno-
brzega, w związku z rozpoczęciem robót bu-
dowlanych związanych z realizacją zadania pn. 
,,Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z prze-

budową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarno-
brzegu oraz remontem drogi powiatowej ul. 
Nadole w miejscach włączenia do ul. Skrajnej” 
do 31 grudnia nastąpi całkowite zamknięcie ul. 
Skrajnej (cały odcinek drogi) oraz ul. Nadole 
(odcinek od skrzyżowania z  ul. Sandomier-
ską i  placem Górnika do ul. Skrajnej). Ruch 
zamknięty będzie dla ruchu pojazdów z wy-
jątkiem służb ratunkowych oraz technicznych. 
Zapewniony będzie ruch pieszych związany 
z dojściem do posesji
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W sobotę, 2 października, odsłonięto w Tarnobrzegu na 
pl. A. Surowieckiego pomnik zmarłego przed pięcioma laty 
ks. prał. Michała Józefczyka, budowniczego tarnobrzeskich 
kościołów, hospicjum, noclegowni dla bezdomnych, zało-
życiela katolickich szkół, przedszkola, żłobka.    

– Gdyby żył, w tym roku skończyłby 75 lat. Gdyby żył, praw-
dopodobnie zostawiłby po sobie jeszcze wiele pomników. Był 
skromnym człowiekiem, dla którego dobro drugiej osoby było naj-
ważniejsze. Pochylał się nad strapionymi chorobami, nad bezdom-
nymi. I to z myślą o tych potrzebujących podejmował się wielkich 
dzieł – do zgromadzonych na uroczystości odsłonięcia pomnika 
kapłana mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Jak podkreślił 
włodarz, obecnie to przed władzami miasta, radnymi, ale i orga-
nizacjami oraz mieszkańcami stoi poważne wyzwanie: – Myślę, że 
teraz to ksiądz Józefczyk oczekuje działania od nas. Z myślą właśnie 
o tych najsłabszych, potrzebujących. Każdy z nas, niezależnie jaką 
organizację, ugrupowanie reprezentuje, musi wesprzeć ostatnie, 
niedokończone dzieło ks. Michała, jakim jest budowa kolejnego 
hospicjum. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się przy równie 
pięknej okazji, otwierając to hospicjum. I wtedy będziemy mogli 
powiedzieć: „To jest dzieło wieńczące ziemskie losy księdza Mi-
chała Józefczyka”.

To, że ks. Michał Józefczyk to postać, której życie, działalność, 
a przede wszystkim dzieła, jakie po sobie zostawił, są jego najpięk-
niejszym pomnikiem podkreślali wszyscy zabierający głos goście. 
O ks. Józefczyku jako wielkim społeczniku mówiła przybyła na so-
botnią uroczystość wicemarszałek województwa podkarpackiego 

Ewa Draus. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli rodziny 
ks. Michała Józefczyka, siostrzenicy Danuty Buczyńskiej z mężem 
i siostrzeńca Piotra Filara z małżonką. 

O prawie czterdziestoletniej obecności wśród tarnobrzeżan księ-
dza Michała wspominała Dorota Kozioł, dziennikarka, autorka książki 
pod tytułem „Niedokończony portret” poświęconej księdzu prała-
towi Józefczykowi. Z kolei o tym, że miasto i mieszkańcy byli niejako 
winni postawienia ks. Józefczykowi pomnika mówił Witold Zych, 
przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika.

Odsłonięto pomnik 
ks. prałata Michała Józefczyka

Nad Jeziorem Tarnobrzeskim zainsta-
lowano osiemnaście planów tyflograficz-
nych, które pomogą osobom niewido-
mym i  słabowidzącym zorientować się 
w przestrzeni plaży oraz znajdujących się 
tam budynków.

Plaża
w brajlu!

Tarnobrzeg był jednym z pierwszych miast, 
które wydały przewodnik turystyczny dla osób 
niewidomych i słabowidzących. Teraz przyszła 
pora na jezioro. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim 
zainstalowano właśnie osiemnaście planów 
tyflograficznych, które pomogą osobom nie-
widomym i  słabowidzącym zorientować się 
w przestrzeni plaży oraz znajdujących się tam 
budynków.

– Przewodnik powstał w  ramach projektu 
„Tarnobrzeg otwarty dla turysty z  dysfunkcją 
narządu wzroku”. Osoby niepełnosprawne, 
w tym osoby niewidome i słabowidzące, coraz 
odważniej uczestniczą w życiu publicznym, po-
dejmują pracę, ale też coraz chętniej podróżują, 
korzystają z atrakcji, które jeszcze do niedawna 
były dla nich niedostępne. Dzięki takim udo-
godnieniom, jak zainstalowane właśnie nad 
jeziorem plany tyflograficzne, osoby niewido-
me będą w  stanie samodzielnie poruszać się 
w przestrzeni miejskiej plaży – mówi prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Plany tyflograficzne to zamontowane na od-
powiednej wysokości i pod odpowiednim na-
chyleniem specjalne tablice, na których kontury 
rysunków oznaczono wypukłościami, a  opisy 
i  legenda zapisane zostały w  brajlu. Osoby 
z  dysfunkcją wzroku, za pomocą dotyku, po-
znają rozmieszczenie elementów infrastruktury. 
Z kolei dzięki legendzie i opisom przedstawio-
nym w alfabecie Braille’a mogą dowiedzieć się, 
co znajduje się w konkretnym budynku. Plany 
tyflograficzne w sposób uproszczony przedsta-
wiają osobom niewidomym przestrzeń, w któ-
rej się znajdują, dostarczając wiedzy o najważ-
niejszych jej elementach. 

Tablice wykonano w oparciu o zadanie „Re-
witalizacja zdegradowanych obszarów poprze-
mysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zago-
spodarowanie terenów wokół Jeziora Tarno-
brzeskiego” - etap I. Ich koszt wraz z montażem 
wyniósł 105 tys. zł netto.

Z bardzo dobrej strony pokazały się dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 3, które wy-
grały biegi sztafetowe w trzech z czterech 
kategorii. Wśród młodzieży z  pięciu szkół 
ponadpodstawowych pełną pulę nagród 
zgarnęli uczniowie i  uczennice z  Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Koperni-
ka. Zwycięskie sztafety w  każdej kategorii 
wiekowej awansowały automatycznie do 
finałów wojewódzkich.

10 października blisko stu zawodników 
stanęło na starcie 43. Biegu Nadwiślań-
skiego imienia Alfreda Freyera. Piętnasto-
kilometrową trasę, prowadzącą od Zamku 
w Baranowie Sandomierskim, wzdłuż Jeziora 
Tarnobrzeskiego, aż do Zamku Tarnowskich  
w Tarnobrzegu najszybciej pokonał Andrzej 
Starżyński z czasem 48 minut i 23 sekund. Ja 
drugi, po zaciętym finiszu, na mecie zameldo-
wał się tarnobrzeżanin Michał Wojciechowski 
(50 minut i 11 sekund). Na najniższym stopniu 
podium stanął zaś Michał Biały z czasem 50 
minut i 12 sekund. Wśród kobiet najszybsza 
okazała się Katarzyna Albrycht, która poko-
nała trasę w czasie 58 minut i 58 sekund. Na 
kolejnych stopniach podium uplasowały 
się Marta Prajzner (1:00:36) oraz Małgorzata 
Siembida (1:02:27). Najstarszym uczestnikiem 
biegu był 79-letni tarnobrzeżanin Zdzisław 
Karpiński, który brał udział we wszystkich edy-
cjach biegu. Po zakończeniu biegu uczestni-
kom wręczono pamiątkowe medale, a  naj-
lepszym biegaczom w  swoich kategoriach 
puchary oraz nagrody finansowe.

Biegowi dorosłych towarzyszyły biegi 
dzieci i  młodzieży, które odbywały się na 
terenie parku Zamku Tarnowskich w Tarno-
brzegu. Świetna pogoda przyciągnęła po-

nad 250 zawodniczek i zawodników, którzy 
biegali na różnych dystansach z podziałem 
na kategorie wiekowe. Z bardzo dobrej stro-
ny pokazała się Szkoła Podstawowa nr 10, 
z której prawie 100 dzieci brało udział w bie-
gach. W  nagrodę za tak liczną frekwencję 
w ręce opiekunów trafił okazały puchar.

Podczas biegu na terenie zamku odbywał 
się kiermasz ciast oraz potraw zorganizowany 
przez komitet społeczny pomagający zbie-
rać środki finansowe potrzebne na leczenie 
3-letniego Leosia. Wykupując smakołyki oraz 
biorąc udział w  loterii fantowej biegacze, 
kibice oraz spacerowicze wrzucili do puszek 
imponującą sumę 27 000 złotych. Między 
innymi dzięki tej wpłacie zbiórka zakoń-
czyła się sukcesem i Leoś wraz z rodzicami  

23 października wyleciał do USA na blisko 
3-miesięczne leczenie.

15 października w hali widowiskowo-spor-
towej przed liczną publicznością wystąpił 
Narodowy Balet Kijowski, który przedstawił 
„Jezioro Łabędzie” Piotra Czajkowskiego.

Dzień później, 16 października, na hali MO-
SiR odbył się Otwarty Puchar Makroregionu 
Wschodniego OYAMA PFK w  Kumite, któ-
rego organizatorem był Tarnobrzeski Klub 
Oyama Karate. W  zawodach wystartowało 
140 zawodników z 12 klubów karate.

Więcej informacji na tematach zbliżają-
cych się wydarzeń sportowych oraz imprez 
współorganizowanych przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji znajduje się na www.mosir.
tarnobrzeg.pl.

Jesienne bieganie

Bezpłatne zupy 
dla potrzebujących

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w  Tarnobrzegu rozpoczął wydawanie  
gorących posiłków dla znajdujących się 
w trudnej sytuacji osób z Tarnobrzega.

Gorąca zupa wydawana będzie w okresie 
zimowym, tj. do kwietnia 2022 roku. Posi-
łek pakowany jest w  jednorazowe naczynia 
i wydawany w MOPR, wejście z tyłu budynku 
(od strony garaży), od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 13 do 14. Każdego dnia 
przygotowywanych i  wydawanych będzie 
50 porcji.

Realizatorzy programu szczepień przeciwko grypie w 2021 r.:

• Centrum Medyczne PULS – ul. Targowa 5
• NASZE ZDROWIE – ul. Sienkiewicza 67 
  oraz punkt przy ul. 1 Maja 1 (Polimed)
• Centrum Medyczne PULS 1 – ul. 1 Maja 11

• Zespół Lekarzy MEDYTAR – ul. Kościuszki 40
• Praktyka Lekarska MEDYK – ul. 1 Maja 11
• Zakład Lekarza Rodzinnego FAMILIA – ul. Sienkiewicza 67
• TarMed – ul. Kopernika 25
• NZOZ MACHÓW – ul. Strefowa 2
• NZOZ ESKULAP – Wielowieś

6 października na terenie kompleksu boisk piłkarskich „Zwierzyniec” odbyły się sztafetowe biegi przełajowe w ramach 
zawodów organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pod szyldem Szkolnego Związku Sportowego. W za-
wodach udział wzięli dzieci oraz młodzież z tarnobrzeskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
Szczepienia są finansowane z budżetu miasta Tarnobrzega w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program 

szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Tarnobrzega powyżej 60. roku życia na lata 2021-2025”.
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„Między życiem a śmiercią”
W galerii „ Okno” Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała 

Marczaka do 28 listopada prezentowana jest wystawa zdjęć Bog-
dana Myśliwca „Miedzy życiem a śmiercią”. 

Bogdan Myśliwiec, tarnobrzeski fotoreporter, od kilku lat realizuje także 
swoją drugą pasję – podróże. Podczas wypraw fotografuje przede wszyst-
kim ludzi, charakterystyczne dla danej kultury święta i związane z nimi 
obrzędy.  Podczas pobytu w  Indiach i  Meksyku ze szczególną uwagą 
dokumentował elementy kultury i religii związane ze śmiercią. W Indiach 
stosy do palenia zmarłych, Hindusi wierzą bowiem, że spopielenie zwłok 
i  rozsypanie ich w świętej rzece Ganges to najlepsze, co można zrobić 
dla odchodzącej duszy. W Meksyku natomiast Święto Zmarłych – pełne 
kolorów i swoistej zabawy, momentami wręcz drwiącej ze śmierci.

Rozpoczął się II Festiwal Baśniowy Świat Stanisława Ja-
chowicza. Za nami plener malarski, bajkopisarz ma już także 
swój mural. Ogłoszono również konkursy. 

Jesień upływa w Tarnobrzegu pod znakiem poezji dla dzieci. Rozpo-
częła się druga edycja Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza 
organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury.

Pierwszym etapem było ogłoszenie konkursów: plastycznego na 
ilustrację do wiersza, teatralnego na inscenizację opartą o twórczość 
Jachowicza, a trzeci to literacki, w którym należy napisać wiersz bądź 
opowiadanie inspirowane utworami patrona. Ten ostatni konkurs 
koordynuje Miejska Biblioteka Publiczna – partner festiwalu. Roz-
strzygnięcie wszystkich konkursów planowane jest na drugą połowę 
listopada. Laureaci otrzymają ciekawe nagrody – maskotki Pana 
Kotka, statuetki oraz książki, gry i inne niespodzianki. 

29 września odsłonięty został mural Stanisława Jachowicza. Po-
wstał na ścianie Tarnobrzeskiego Domu Kultury, a stworzył go Da-
riusz Paczkowski wraz z tarnobrzeską młodzieżą. Grafficiarz, perfo-

mer, działacz społeczny poprowadził w domu kultury dwudniowe 
warsztaty. Młodzi mieszkańcy miasta i  okolic rozmawiali o  sztuce 
ulicznej, o dbałości o otaczające nas środowisko, odpowiedzialności 
społecznej, ale także bliżej poznawali Stanisława Jachowicza, jego 
sylwetkę i wartości, które były dla niego ważne. Efektem tych roz-
mów były projekty piktogramów z symbolami charakteryzującymi 
patrona, nasze miasto i mieszkańców. Następnie te symbole zostały 
namalowane na ścianie. Sam projekt muralu nawiązuje też do mo-
zaiki, która zdobi TDK. 

Otwarcie muralu odbyło się przy udziale radnych, władz miasta, 
przedstawicieli instytucji miejskich i młodzieży. Uczestnicy przecięli 
wyjątkową, bo recyklingową wstęgę, która powstała ze skrawków 
materiału. Uszyła ją specjalnie na tę okazję projektantka Justyna 
Wesołowska. Ponadto wstęga była także promocją czytelnictwa, 
bo po przecięciu mogła stanowić zakładkę do książki, którą zebrani 
zabrali na pamiątkę do domu. 

Kilka dni później odbył się I  Plener Malarski „Bajkowe pejzaże 
dzieciństwa Jachowicza”. Przez 3 dni (1-3 października) uczniowie 
szkół plastycznych z Nowego Wiśnicza, Rzeszowa, Krosna, Nałęczo-
wa i Tarnobrzega pracowali w parku dzikowskim malując tamtejsze 
pejzaże. W niedzielę, 3 października, w Galerii TDK odbył się wernisaż 
powstałych prac. Komisarzem pleneru była Marta Lipowska, która 
podczas podsumowania podkreśliła, że poziom prac uczestników 
był bardzo wysoki. Wszyscy otrzymali z rąk dyrektora TDK-u Piotra 
Markuta dyplomy, upominki i kwiaty.

Festiwal Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza organizuje po raz 
drugi Tarnobrzeski Dom Kultury. W programie jest wiele różnorod-
nych wydarzeń, m.in. plener malarski, warsztaty komiksu, spotkania 
z autorami książek dla dzieci, wykłady historyczne, debaty, zajęcia 
plastyczne i kaligraficzne oraz konkursy dla dzieci i młodzieży. Finał 
odbędzie się w drugiej połowie listopada.

II Festiwal Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza odbywa się dzięki 
dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Mural, plener, konkursy
– trwa festiwal poświęcony Jachowiczowi

W  Noc Bibliotek, 9 października, tar-
nobrzeska biblioteka otworzyła wy-
pożyczalnię dla dorosłych, oddział dla 
dzieci i  młodzieży oraz czytelnię w  Bi-
bliotece Głównej w  godzinach popo-
łudniowych i  wieczornych.  Czytelnicy 
mogli przyjść nie tylko po to, by zwró-
cić czy wypożyczyć książkę, ale przede 
wszystkim wzmocnić się rozmową czy 
udziałem w  zaplanowanych na ten 
dzień atrakcjach.

Czytanie 
wzmacnia
VII Noc Bibliotek

Oddział dla dzieci i młodzieży przygotował 
zabawę czytelniczą „Czytamy – Wzmacnia-
my”, podczas której dzieci pokonywały sla-
lom z  książką na głowie, sprawdzając tym 
samym… równowagę czytelniczą. Natomiast 
miarę czytelniczą określano wg czterech po-
ziomów: mól książkowy, pożeracz książek, mi-
łośnik i znawca książek. Podczas bajecznego 

badania wzroku czytelnicy musieli wykazać 
się znajomością postaci literackich i ich przy-
gód. Czytelnicy musieli również wykazać się 
wiedzą o bibliotece i księgozbiorze w zagad-
kach zakamuflowanych w rebusach i quizach. 
Na wszystkich, którzy w tym dniu przyszli do 
biblioteki, czekały wzmacniające pakiety ksią-
żek z unikatową przypinką „Czytelnik Wzmoc-
niony Książką”.  Jako pierwsi w  oddziale dla 
dzieci i  młodzieży pojawili się tarnobrzescy 
harcerze, którzy bardzo sprawnie pozaliczali 
wszystkie zadania. W oddziale dla dzieci i mło-
dzieży wspólnie z dziećmi bawili się również 
rodzice, którzy po zaliczeniu wszystkich wy-
zwań otrzymywali Czytelnicze Prawo Jazdy. 
W  ramach programu zorganizowano także 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Tema-
tem przewodnim dyskusji była kolejna po-
wieść kryminalna  Maxa Czornyja „Ślepiec”.

Ostatnim elementem było spotkaniem 
z Marcinem Soją – obserwatorem natury i au-
torem zdjęć przyrodniczych, który opowiedział 
o  swojej fotograficznej pasji, zaprezentował 
wiele fascynujących fotografii a także podzielił 
się ciekawymi opowieściami ze swoich przy-
rodniczych przygód. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa literatury popularnonaukowej, uka-
zująca piękno podkarpackiej przyrody.

Podczas Nocy Bibliotek można było nabyć 
książkę „za cegiełkę” oraz wziąć udział w akcji 
bookcrossingowej. Na specjalnie przygoto-
wanym regale można było pozostawić swoją, 
już przeczytaną książkę, i wybrać inną. Na fan-
page’u biblioteki pojawiła się rozmowa z psy-
chologiem o wzmacniającej mocy książek oraz 
sonda uliczna „Czy książka może wzmacniać”,  
przygotowana przez Telewizję Lokalną 

– W latach 2020-2021 zainwestowaliśmy 
w infrastrukturę jeziora już 25,5 mln zł. W 
tym dofinansowanie ze środków RPO Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 wyniosło 14,22 mln zł. Do roku 2023 
na inwestycje nad jeziorem wydatkujemy 
kolejne 17 mln zł. Daje to nam kwotę 42,5 
mln zł, z czego dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych wyniesie 27,82 mln zł – mówi 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Mowa 
o oddanych latem dwóch dużych inwesty-
cjach, w ramach których nad jeziorem po-
wstały infrastruktura drogowa, ciągi pieszo-
-rowerowe, oświetlenie, parkingi, obiekty 
dla służb, gastronomiczne oraz rekreacyjne. 
Jeszcze w tym roku miasto ogłosi przetarg na 
wyłonienie wykonawcy kolejnej, trzyletniej 
inwestycji, w ramach której powstaną m.in. 
kolejne parkingi, monitoring oraz system li-
czenia miejsc parkingowych.

– I na tym nie poprzestajemy. Podejmujemy 
starania o kolejne dotacje, bo chociaż wiele w 

ostatnim czasie nad Jeziorem Tarnobrzeskim 
się zmieniło, wciąż bardzo dużo pozostaje do 
zrobienia. Przygotowujemy się do realizacji 
kolejnych projektów, które mają na celu kom-
pleksowe zagospodarowanie jeziora. Liczymy 
w tym zakresie na pomoc mieszkańców mia-
sta – dodaje prezydent Bożek. – Zachęcamy 
do zgłaszania uwag i pomysłów dotyczących  
dodatkowej infrastruktury, w jaką, zdaniem 
państwa, należałoby wyposażyć jezioro. 

W połowie września podpisano umowę z 
biurem projektowym na opracowanie pro-
jektu zagospodarowania terenów nad Jezio-
rem Tarnobrzeskim – etap II. Zakres koncepcji 
obejmuje jak na razie m.in. zaprojektowanie 
wjazdu nad jezioro, pomostów połączonych 
z czterema istniejącymi punktami gastrono-
micznymi, posterunku dla służb ratowniczych 
wraz ze slipem, kolejnych punktów do pro-
wadzenia sezonowej działalności handlowej 
i usługowej, bazy noclegowej dla turystów, 
pola campingowego i namiotowego, kładki 

dla pieszych nad kanałem, stanicy kajakowej 
wraz z infrastrukturą nawodną. Zaprojekto-
wane mają zostać także obiekty rekreacyjne, 
m.in. mola i pomosty, atrakcje jak podwodne 
miasto, tunele w wodzie, ścieżka w wodzie, 
wieża typu sky walk. Projekt ma uwzględnić 
także opracowanie koncepcji przebiegu dróg 
w obszarze od ul. Siarkowej do wyjazdu na 
Wisłostradę, czy umiejscowienie obiektów SPA, 
które są możliwe do realizacji przez prywatnych 
inwestorów. – W ramach koncepcji wykonana 
zostanie wizualizacja poszczególnych elemen-
tów infrastruktury wraz z kosztorysem. Koncep-
cja powstanie do końca grudnia 2021 – mówi 
Joanna Kozub, naczelnik Wydziału Rozwoju 
Miasta i Funduszy Pomocowych Urzędu Mia-
sta Tarnobrzega.

Opinie dotyczące zagospodarowania oto-
czenia Jeziora Tarnobrzeskiego zbierane są za 
pośrednictwem portalu jezioro-tarnobrzeskie.eu  

Napiszcie, czego brakuje nad jeziorem, co 
w najbliższym czasie powinno tam powstać 
– zarówno pod względem infrastruktury, jak 
i atrakcji turystycznych. Swoje propozycje 
można przesyłać do 5 listopada na adres 
mailowy: kontakt@jezioro-tarnobrzeskie.eu

Czekamy na propozycje dotyczące 
zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

Do roku 2023 na inwestycje nad Jeziorem Tarnobrzeskim wydatkowanych zo-
stanie łącznie 42,5 mln złotych. Miasto czeka na propozycje dotyczące zagospo-
darowania jeziora. Czego nad jeziorem brakuje? Na co należy zwrócić uwagę?
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B U D Ż E T
OBYWATELSKI 2022 

Do 5 listopada za pośrednictwem internetu można oddać swój głos na wybrane projekty zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta. Głosować 
można tylko raz, oddając swój głos na jeden projekt duży i jeden mały. 

Głosowanie poprzez internet wiąże się z wpisaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru 
telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany specjalny kod weryfikacyjny. Na jeden numer telefonu 
może zostać wysłany tylko jeden kod. 

Głosować można pod adresem: tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org
Listy projektów dopuszczonych do głosowania publikujemy poniżej.

Lista projektów – kategoria „projEkT DUŻy”

Nr Tytuł opis zadania opis 
lokalizacji koszt

1 Miejskie chodniki 
- przyjazne i bezpieczne

Budowa lub remont ciągów pieszych spełniających normy i odpowiednie standardy. Dla nowych chodników wymagane jest 
wykonanie projektów. Część posiada gotowe projekty, które są w posiadaniu Urzędu Miasta. Chodniki i ciągi piesze wykonane 
zostaną na działkach należących do miasta w poszczególnych osiedlach Tarnobrzega.

Wszystkie 
osiedla 

Tarnobrzega
1 560 000 zł

2
Modernizacja bocznych ulic 
- Stanisława Wyspiańskiego 
i Jana Tracza

Wykonanie nowego parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 4 – vis à vis budynku 
ul. Wyspiańskiego 12, wykonanie oświetlenia ulic – od Wyspiańskiego do ul. Tracza, zerwanie trylinki i dokonanie podsypki pod 
nawierzchnią asfaltową – na całej długości I segmentu garaży, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni od ul. Wyspiańskiego do 
ul. Tracza i wykonanie oznakowań poziomych i pionowych.

Od ulicy 
Wyspiańskie-

go 
do ul. Tracza

891 000 zł

3 Remont ulicy Stanisława Piętaka 
boczna - po powodzi w 2010 roku

Remont nawierzchni asfaltowej ul. Piętaka – boczna, poprzez frezowanie bądź rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz położenie 
nowych warstw asfaltu lub kostki brukowej (pow. około 1250 mkw.). 

Tarnobrzeg, 
oś. Wielowieś, 
ul. St. Piętaka 

boczna.

450 000 zł

4 „Siarkowiec” - Osiedle Marzeń
Budowa placu zabaw – montaż dodatkowych urządzeń zabawowych, do street workout, nowego ogrodzenia. Remont Boiska – 
wymiana nawierzchni, siatek i bramek. Budowa parkingów. Zmiana Organizacji ruchu na ulicy Św. Barbary. Budowa drogi dojazdowej. 
Remont Chodnika. Rozbudowa Siłowni. Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Os. Siarkowiec
 w Tarnobrze-

gu
1 533 443 zł

5 Wykonanie chodnika 
przy ul. J. Słomki

Chodnik zlokalizowany będzie przy ul. Słomki na odcinku od sklepu „SPAR” do ulicy Polnej. Długość chodnika około 260 mb. o 
szerokości 2m, z kostki betonowej.

Ul. Słomki 
w Tarnobrze-

gu
180 000 zł

6 
Wykonanie ujęcia wód siarczkowych 
dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekre-
acyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeski

Wykonanie ujęcia wód siarczkowych, obejmujące: projekt robót geologicznych, plan ruchu zakładu wykonującego roboty geolo-
giczne, otwór eksploatacyjny,  dokumentację hydrogeologiczną.

Tarnobrzeg, 
obręb 

Machów
615 000 zł

Lista projektów – kategoria „projEkT mały”

Nr Tytuł opis zadania opis 
lokalizacji koszt

1 Budowa altany ogrodowej Wykonanie altany drewnianej, wraz z dachem (gont lub blacha). Podłoże betonowe, kostka lub drewniane. Ławki metalowe lub 
drewniane. Stolik. Budowa grilla lub jego zakup. Podłęże 10 000 zł

2 Budowa placu zabaw 
na osiedlu Mokrzyszów

Budowa placu zabaw przy ul. Wrzosowej na osiedlu Mokrzyszów. Planowany plac zabaw zlokalizowany byłby na działce nr 1399/21 
należącej do Miasta Tarnobrzeg. Niwelacja i wyrównanie terenu, przygotowanie nawierzchni pod urządzenia zabawowe, obsiewu 
trawą terenu, ogrodzenie terenu oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych.

 Mokrzyszów 20 000 zł

3
Czyszczenie i malowanie elewacji 
budynku Domu Osiedlowego 
w Miechocinie 

Czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej i detali architektonicznych budynku Domu Osiedlowego, to jest obramień okien-
nych, boni elewacyjnych na narożnikach budynku, gzymsu dekoracyjnego wieńczącego ściany parteru budynku o łącznej pow. 
302 mkw. waz z remontem spękań i miejscowych ubytków w obrębie tynków elewacyjnych zewnętrznych. 

Miechocin 20 000 zł

4 Dokończenie placu zabaw
przy ulicy Kopernika 2, 4 i 6

Projekt w swym zakresie obejmuje dokończenie rozpoczętej w 2019 roku inwestycji związanej z przebudową placu zabaw zlokali-
zowanego w sąsiedztwie bloków 2, 4 i 6 przy ulicy Kopernika, w zakresie rzeczowym obejmuje budowę nowego ogrodzenia oraz 
instalację dwóch nowych urządzeń zabawowych tj. huśtawek oraz urządzenia linowego do wspinania dla dzieci.

Siarkowiec 20 000 zł

5
Dostawa i montaż urządzeń placu 
zabaw ul. Leszka Białego 
w Tarnobrzegu

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym o powierzchni 93,10 mkw., wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni 
z mat gumowych. Ustawienie dwóch elementów zabawowych tj. huśtawka potrójna, bujak konik, dodatkowe wyposażenie to 
ławka z oparciem i tablica z regulaminem.

Piastów 20 000 zł

6 Montaż huśtawki dwumodułowej Montaż huśtawki dwumodułowej na istniejącym placu zabaw. Jeden moduł huśtawki typu bocianie gniazdo, drugi huśtawka 
normalna. Sielec 20 000 zł

7 Mural „Tarnobrzeg - Naprzód 
w kierunku gwiazd”

Realizacja zaprojektowanego zewnętrznego muralu o powierzchni około 70 mkw., na którego wykonanie przeznaczono jedną ze 
ścian budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Stare Miasto 17 700 zł

8 Naprawa części ulicy i chodnika 
z kostki brukowej

Wykonanie remontu kapitalnego jezdni z kostki brukowej – zdemontowanie kostki i dokonanie wyrównania poprzez podsypkę 
i powrotne ułożenie  – 120 mb. Wykonanie remontu części chodnika – zdemontowanie kostki brukowej, usuniecie korzeni drzew, 
dokonanie podsypki celem wyrównania i ponowne ułożenie – 80 mb.

Wielopole 20 000 zł

9 Odwodnienie ul. Bema cz. II. Likwidacja zastoisk wodnych powstałych po opadach deszczu. Sobów 20 000 zł

10 Pieszy bezpieczny na drodze

Wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego w formie linii akustyczno-wibracyjnych przed przejściem dla pie-
szych na ul. Wisłostrada od strony wiaduktu. Montaż lampy hybrydowej oświetlającej przejście dla pieszych ul. Wisłostrada 
od skrzyżowania z ul. Partyzantów. Montaż lustra drogowego poprawiającego widoczność wyjazdu z ul. Różanej. Montaż 2 znaków 
drogowych B-33-20 na ul. Szewskiej.

Nagnajów 19 500 zł

11 Relaks na terenach zielonych 
Osiedla PRZYWIŚLE

Dostawa wraz z montażem: ławek, koszy parkowych, stojaka na rowery oraz zestawów na odchody czworonożnych pupili. Propono-
wane: ławka min. 150, rura gięta, z oparciem (jak uprzednio); kosz uliczny w konstrukcji betonowej lub stylowej stalowy; kosz na psie 
odchody w podobnym stylu; stojak na rowery stalowy z rur min 5-stanowisk. Zalecany dobór w podobnym stylu architektonicznym.

Przywiśle 19 950 zł

12 Remont Alei Lipowej 
na Osiedlu Dzików Wykonanie utwardzenia terenu Alei Lipowej, wymiany obrzeży betonowych na odcinku objętym utwardzeniem Dzików 20 000 zł

13 Siłownia na Dębowej Polanie Budowa siłowni na terenach Dębowej Polany Przygotowanie podłoża z kostki brukowej o powierzchni ok. 150 mkw. oraz zakupienie 
i zamontowanie urządzeń do wyposażenia osiedlowej siłowni na wolnym powietrzu Zakrzów 20 000 zł

14 Wiaty stadionowe dla zawodników 
na euroboisku

Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych (określanych również mia-
nem boksów rezerwowych) na euroboisku przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu (osiedle Serbinów). Serbinów 20 000 zł

15 Wyczyszczenie stawu przy remizie 
OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś Wyczyszczenie i odmulenie stawu. Wielowieś 20 000 zł

OKIEM SENIORA
13 października w sali Urzędu Miasta Tarnobrze-

gu odbyła się VII Sesja Rady Seniorów.

Prezydent Dariusz Bożek zapoznał zebranych z sytuacją 
w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem problemów 
gospodarczych, a później odpowiadał na pytania radnych.

O  kwestiach związanych ze szczepieniem przeciw 
grypie oraz przeciw COVID-19 obszernie poinformowała 
główna specjalistka Wydziału Zdrowia Zenobia Juda.

W związku z planowanym utworzeniem Tarnobrzeskie-
go Centrum Seniora, wiele czasu poświęcono przeanali-

zowaniu zaproponowanego przez przewodniczącą  Rady 
Seniorów Józefę Biernacką statutu centrum. Po wniesieniu 
uwag Rada Seniorów zaakceptowała jego brzmienie.

Zastępczyni przewodniczącej, Barbara Turczyk, poin-
formowała, że od 21 października w  przyszłej siedzibie 
centrum przy pl. B. Głowackiego 34 zainteresowani senio-
rzy będą mogli uczestniczyć w szkoleniach dotyczących 
waloryzacji emerytur oraz dodatków  dla niepełnospraw-
nych z I grupą inwalidzką. Będą je prowadzić pracownicy 
ZUS.

Po zakończeniu procedur związanych z utworzeniem 
Tarnobrzeskiego Centrum Seniora nasz klub będzie miej-
scem interesujących spotkań dla wszystkich tarnobrze-
skich seniorów.  Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski” 

Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega

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

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w każdy 
wtorek. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, 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


