
To już pewne, słynna Kolekcja Dzi-
kowska powraca do domu. Goszczący 
we wtorek, 1 czerwca, w  Tarnobrzegu 
wicepremier, minister kultury, dziedzic-
twa narodowego i  sportu Piotr Gliński 
potwierdził przekazanie tarnobrzeskie-
mu Muzeum blisko 4 milionów złotych 
resortowego wsparcia na jej zakup.

To szczęśliwy finał wieloletniej tułacz-
ki znakomitej, przed wojną przecież jed-
nej z  najcenniejszych, kolekcji dzieł sztuki. 
Decyzję prezydenta Tarnobrzega Dariusza 
Bożka o odkupieniu od rodziny Tarnowskich 
słynnej Kolekcji Dzikowskiej, której zarze-
wie miało początek właśnie w Tarnobrzegu, 
w rodowej siedzibie Tarnowskich, solidnym 
finansowym zastrzykiem poparł wicepre-
mier, minister kultury, dziedzictwa narodo-
wego i sportu Piotr Gliński. 

Oficjalnie swoją decyzję o przyznaniu Mu-
zeum Historycznemu Miasta Tarnobrzega na 
ten właśnie cel łącznie 3 milionów 920 tysięcy 
złotych przekazał podczas wizyty w  Tarno-

brzegu. Prezydent miasta gości tego wyjąt-
kowego wydarzenia podejmował w  daw-
nej rodowej siedzibie Tarnowskich, Zamku 

Dzikowskim, obecnie siedzibie Muzeum 
Historycznego Miasta Tarnobrzega. Podczas 
uroczystości minister Piotr Gliński, prezydent 

Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz dyrektor 
muzeum Tadeusz Zych podpisali pamiąt-
kowy akt. Świadkami historycznej chwi-
li byli także: europoseł Tomasz Poręba, 
marszałek województwa podkarpackie-
go Władysław Ortyl, wicemarszałek wo-
jewództwa podkarpackiego Ewa Draus, 
poseł Krzysztof Sobolewski, podkarpacki 
wojewódzki konserwator zabytków Beata 
Kot, dyrektor Muzeum - Zamku w Łańcu-
cie Wit Karol Wójtowicz, pełnomocnik ro-
dziny Tarnowskich mecenas Piotr Boroń, 
a także tarnobrzescy radni.

Wicepremier, minister kultury, dziedzic-
twa narodowego i  sportu Piotr Gliński 
podczas wizyty w  Tarnobrzegu odwie-

dził m.in. Tarnobrzeski Dom Kultury, gdzie 
znajdują się sfinansowane z  resortowej do-
tacji organy.

Wizyta Jana Artura Tarnowskiego, syna 
ostatniego właściciela dzikowskich dóbr 
w  Tarnobrzegu, w  rodzinnej siedzibie Tar-
nowskich, Zamku Dzikowskim w Tarnobrze-
gu, miała miejsce w związku z promocją bio-
grafii Marii z  Czetwertyńskich Tarnowskiej. 
Wydanie tej najnowszej publikacji Muzeum 
Historycznego Miasta Tarnobrzega, trak-
tującej o  jednej z  najbardziej niezwykłych 
w  historii Polski kobiet, sfinansował Jan A. 
Tarnowski właśnie. Nie jest to jedyny gest 
Jana Tarnowskiego świadczący o  tym, jak 
emocjonalne więzy łączą Tarnowskich z Tar-
nobrzegiem. To dzięki wieloletnim staraniom 
Jana Tarnowskiego, wykonawcy testamentu 
ojca, udaje się sfinalizować przejęcie przez 
miasto słynnej Kolekcji Dzikowskiej. 

Z powodów zdrowotnych Jan Tarnowski 
nie mógł uczestniczyć 1 czerwca br. w spo-
tkaniu w Tarnobrzegu z wicepremierem i mi-
nistrem kultury Piotrem Glińskim, podczas 
której nie tylko poinformowano o  rządo-
wym wsparciu zakupu przez miasto Kolekcji 
Dzikowskiej, ale i  podpisano symboliczny 
dokument. Podczas sobotniego spotkania 
promocyjnego dopełniono więc powinno-
ści. Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek 
wręczył Janowi A. Tarnowskiemu pamiąt-

kowy grawerton w dowód uznania za gest 
rodu Tarnowskich, będący nie tylko spełnie-
niem woli ostatnich państwa na Dzikowie, 
Róży i Artura hr. Tarnowskich, ale mający też 
olbrzymi wkład w  ratowanie narodowego 
dziedzictwa kulturowego. – Wolą pańskie-
go ojca było, by gromadzona przez rodzinę 
Kolekcja Dzikowska, w przedwojennej Polsce 
będąca jedną z najcenniejszych w kraju, na 

którą obecnie składają się szczęśliwie ocalo-
ne z historycznych zawirowań, wieloletnimi 
staraniami pana odzyskane znamienite dzieła 
sztuki, a  także słynna kolekcja miniatur, nie 
została rozproszona po świecie. Dzięki pana 
współpracy z  samorządem Tarnobrzega 
część spuścizny Rodziny Tarnowskich pozo-
stanie w rodowej siedzibie w Tarnobrzegu. 
Tym samym dopełnia się słowo Artura hr. 
Tarnowskiego dane przed laty społeczności 
tego miasta. W imieniu tarnobrzeżan bardzo 
dziękuję – podkreślił prezydent Tarnobrzega 
Dariusz Bożek.

Jak zaznaczył Jan A. Tarnowski, starania 
o odzyskiwanie dzieł składających się na Ko-
lekcję Dzikowską, a zdeponowanych w wielu 
muzeach w Polsce, zajęło ostatnie trzydzieści 
lat jego życia. – Dobrze, że się udało, cho-
ciaż jeszcze nie wszystko. Mam nadzieję, że 
w bliskiej przyszłości powrócą także rzeczy 
z Łańcuta i z rzeszowskiego muzeum. One 
także zostaną tutaj, w Tarnobrzegu, na pa-
miątkę. Mam nadzieję, że ludzie szybko nie 
zapomną – mówił wzruszony  senior rodu, 
Jan A. Tarnowski odbierając grawerton.

Odświeżona 
strażnica OSP 
w Nagnajowie

Miasto zadbało o warunki dla strażaków 
ochotników. Wyremontowano budynek 
strażnicy OSP na osiedlu Nagnajów.

W piątek, 28 maja, odebrano prace remonto-
we elewacji zewnętrznej strażnicy OSP Tarno-
brzeg os. Nagnajów. Zakres prac obejmował 
m.in. czyszczenie mechaniczne i mycie elewa-
cji zewnętrznej oraz jej impregnację środkiem 
grzybobójczym, gruntowanie powierzchni, 
uzupełnienie tynków zewnętrznych, dwukrotne 
malowanie elewacji, remont dwóch kominów 
wraz z ociepleniem, tynkowaniem oraz malo-
waniem i obróbką blacharską, czyszczenie i ma-
lowanie drzwi zewnętrznych, krat okiennych 
oraz parapetów, wymianę kratek wentylacyj-
nych, wymianę oprawy zewnętrznej oświetle-
niowej na LED z  czujnikiem ruchu. W  ramach 
prac wymieniono również uszkodzoną szafkę 
gazową, wymieniono płytki przy wejściu głów-
nym, a  także dwoje drzwi zewnętrznych wy-
mieniono na termoizolacyjne, oczyszczono też 
i uzupełniono rynny. Dopełnieniem prac było 
wykonanie napisu „Tarnobrzeg os. Nagnajów” 
oraz herbu miasta i  umocowanie na elewacji 
zewnętrznej budynku. Koszt całego zadania 
wyniósł dokładnie 33 210 zł.

– Mam nadzieję, że o Tarnowskich ludzie nie zapomną – powiedział Jan A. Tarnowski, głowa rodu założycieli Tarnobrze-
ga, odbierając od prezydenta Dariusza Bożka oficjalne podziękowania za doprowadzenie do finalizacji przejęcia przez 
miasto słynnej Kolekcji Dzikowskiej. Spotkanie miało miejsce w sobotę, 12 czerwca.

Merkuriusz
Tarnobrzeski 281/czerwiec/2021

Wykonawca poprawił wskazane 
przez służby prezydenta niedocią-
gnięcia, ul. Strefowa została ode-
brana.

W poniedziałek, 31 maja, odbył się po-
wtórny odbiór ul. Strefowej. Wykonawca 
poprawił niedociągnięcia wskazane przez 
służby prezydenta podczas pierwszego 
odbioru remontu tej drogi. – Podczas 
pierwszego odbioru mieliśmy zastrze-
żenia do warstwy ścieralnej nawierzchni 
drogi. Inwestycja nie została przez nas 
podebrana, a  wykonawca został zobli-
gowany do poprawienia wszelkich nie-
dociągnięć – mówi prezydent Tarnobrze-
ga Dariusz Bożek. Tym razem z  zadania 
wykonawca wywiązał się bez zarzutów, 

zadanie inwestycyjne prowadzone w re-
jonie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej pn. „Przebudowa ul. Strefowej 
w Tarnobrzegu” zostało odebrane.

Przypomnijmy, w efekcie modernizacji 
licząca ponad 540 metrów długości ul. 
Strefowa zyskała nową nawierzchnię, po-
wstał ciąg pieszo-rowerowy, przebudo-
wany został istniejący rów (skarpy i dno 
umocnione zostały płytami ażurowymi), 
powstało nowe oświetlenie jezdni oraz 
elementy odwodnienia. Wykonawcą za-
dania był Bruk-Dar z Czermina.

Wartość zadania wyniosła 1 milion 
563 tysiące złotych. Dokładnie 755 ty-
sięcy 591 złotych na ten cel samorząd 
Tarnobrzega pozyskał z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Wicepremier Piotr Gliński w Tarnobrzegu. 

Rząd sfinansuje zakup cennych dzieł

Strefowa już bez zarzutów

Wdzięczni za kolekcję
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Wystartowała pierwsza inicjatywa lokalna w Tarnobrzegu. Przy placu targowym powstała  „jadłodzielnia”! Podob-

ne projekty działają już w wielu polskich miastach.

Nie wyrzucaj, podziel się żywnością
Pomysł realizowania w  naszym mieście projektu dzielenia 

się żywnością zrodził się w  głowach dwóch tarnobrzeżanek, 
Justyny Uchańskiej oraz Katarzyny Paluch. Zadanie to ma prze-
ciwdziałać marnowaniu się żywności, której co roku wyrzucamy 
znaczące ilości. Teraz, jeżeli ktoś ma niepotrzebne produkty 
żywnościowe, a nadające się do spożycia, może pozostawić je 
w specjalnie przygotowanym do tego celu regale lub lodówce. 
Zlokalizowane są one tuż przy wejściu na targ miejski, przy ul. 
Kwiatkowskiego.

W punkcie przy ul. Kwiatkowskiego można pozostawić pół-
produkty, żywność gotową, zarówno zabezpieczoną przed 
popsuciem, np. w słoiku, jak i wymagającą niskiej temperatury. 
Natomiast zabronione jest pozostawianie produktów mięsnych, 
produktów w składzie których znajdują się surowe jajka, i  co 
ważne nie można pozostawiać alkoholu. Ze zgromadzonych 
dóbr może skorzystać każdy mieszkaniec będący w potrzebie. 
Zgodnie z ideą „foodsharingu”  skierowany jest on do każdego 
mieszkańca, bez wyjątku. Zaznaczyć należy, że korzystając z tar-

nobrzeskiej „jadłodzielni”  należy używać wszystkich zmysłów, by 
ocenić świeżość pozostawionych w niej produktów.

Ponownie wszystkie obiekty sportowe Miej-
skiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji służą miesz-
kańcom Tarnobrzega. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszy się pływalnia (wraz z sauną) oraz 
siłownia, która doposażona została w dodatko-
we obciążniki, hantle i  worki treningowe. Ćwi-
czącym czas umila nowy sprzęt audio-video.

MOSiR znów 
tętni życiem

Z okazji Dnia Dziecka w pływalni krytej udostępniono 
dla najmłodszych wodny tor przeszkód. Z atrakcji moż-
na było korzystać od 28 maja do 1 czerwca.

Na Stadionie Miejskim powstała organizowana przez 
Klub Sportowy Siarka „Tarnobrzeska Strefa Kibica”. At-
mosferę piłkarskiego święta można było poczuć na 
każdym meczu reprezentacji Polski, a od fazy pucharo-
wej transmitowane będą wszystkie mecze mistrzostw.

Trwają prace związane z poprawą estetyki i  funkcjo-
nalności kompleksu boisk piłkarskich przy ul. Zwierzy-
nieckiej. Naprawy doczekała się trybuna oraz ogrodzenie 
przy głównej płycie boiska. Ponadto przeprowadzono 
renowację boisk ze sztuczną nawierzchnią. Konserwacja 
oraz naprawa nawierzchni przeprowadzone zostały na 
euroboisku oraz „orliku” zlokalizowanym nad Wisłą. Jed-
nocześnie przeprowadzono remont elewacji zewnętrznej 
oraz pokrycia dachowego budynku przy euroboisku.

W ramach akcji Lato w Mieście Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi 
przygotował szereg wydarzeń sportowych skierowanych 
przede wszystkim do dzieci ze szkół podstawowych. 
W ramach inicjatywy będzie można uczestniczyć w róż-
norodnych przedsięwzięciach, od nauki i doskonalenia 
gry w  szachy czy modelarstwa, po  zajęcia  pływackie, 
lekkoatletyczne, taneczne, aerobik, jak również treningi 
piłkarskie, siatkarskie i koszykarskie. Dodatkowymi atrak-
cjami będą zajęcia na strzelnicy Ligi Obrony Kraju oraz 
organizowane wspólnie z Komendą Miejską Policji w Tar-
nobrzegu szkolenie bezpiecznej jazdy na rowerze, które 
odbędzie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego.

Przypominamy, że od 1 czerwca 2021 r. Kompleks Kor-
tów Tenisowych „Zwierzyniec” im. Józefa Salika otwarty 
jest codziennie od godziny 7 do 22 (obowiązują rezer-
wacje).

Zachęcamy do udziału w Biegu Nocnym, który odbę-
dzie się w dniu 26 czerwca 2021 r., a jego trasa przebie-
gać będzie wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Szczegóły 
dotyczące wydarzenia zamieszczone są na stronie in-
ternetowej mosir.tarnobrzeg.pl.

Ograniczenia 
zniesione

Informujemy, że wraz ze stopniową likwidacją 
obostrzeń na terenie kraju, z dniem 9 czerwca, na 
podstawie Zarządzenia nr 203/2021 prezydenta 
miasta Tarnobrzega z dnia 8 czerwca 2021 r., 

ZNIESIONE ZOSTAŁO 
CZASOWE OGRANICZENIE 

W FUNKCJONOWANIU 
URZĘDU MIASTA TARNOBRZEGA. 

Nie obowiązują m.in. ograniczenia w liczbie in-
teresantów przypadających na jedno stanowisko 
obsługi, zlikwidowana została także przerwa na 
dezynfekcję pomieszczeń obsługujących miesz-
kańców, nie ma także limitów wejść oraz koordy-
nacji ruchu interesantów wewnątrz budynków. 
Urząd załatwia wszystkie sprawy będące w jego 
kompetencji. 

Nowe tablice W  miejscu nadszarpniętych zębem czasu, 
a także już nieaktualnych tablic informacyjnych 
stanęły dwie nowe z aktualnym planem miasta.

Tablice umieszczone są w  dotychczasowych lo-
kalizacjach. Na placu dr. A. Surowieckiego, w pasażu 
przed tzw. tunelem, stanęła tablica o wym. 400 cm 
x 300 cm. Kolejna, o wymiarach 275 cm x 205 cm, 
pojawiła się przy ciągu pieszym, w okolicy postoju 
taksówek, przy ul. Mickiewicza.

Nowe tablice, na których obok aktualnego planu 
miasta prezentowane są najciekawsze turystycznie 
miejsca polecane do odwiedzenia w  Tarnobrzegu, 
to element informacji turystycznej, zadania reali-
zowanego w  Tarnobrzegu przez Punkt Informacji 
Turystycznej znajdujący się w PTTK Oddział Miejski 
„Siarkopol” w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza 11a, 
tel. 15 822 34 79.

Wszelkie uwagi dotyczące nowych tablic prosimy 
kierować drogą elektroniczną: cit@um.tarnobrzeg.pl. 
Państwa sugestie zostaną wzięte pod uwagę pod-
czas kolejnych aktualizacji tablic.

 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

Dla seniorów
W  opracowywanie Informatora 

Seniora, publikacji wydawanej przez 
samorząd Tarnobrzega, aktywnie 
włączają się adresaci tegoż wydaw-
nictwa, sami seniorzy. 

– Chcemy, by Informator Seniora ze swy-
mi treściami trafiał w oczekiwania seniorów 
właśnie. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, gdy 
w opracowaniu każdego kolejnego nume-
ru uczestniczyć będą sami zainteresowa-
ni – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz 
Bożek.

Szósty numer informatora, który wła-
śnie trafił do dystrybucji, przygotowany 

został już we współpracy z seniorami. Za-
dania podjął się Jan Palacz, przewodni-
czący Zespołu ds. Kultury Rady Seniorów, 
który przedstawił propozycje tematów 
do poruszenia w tym numerze. Wszystkie 
zostały uwzględnione. – Pachnący jesz-
cze farbą drukarską Informator zawiera 
swoiste kompendium wiedzy z  zakresu 
zdrowia, bezpieczeństwa i  aktywności 
seniorów. Prócz tego, w jednym miejscu 
zawarte zostały przydatne adresy i  tele-
fony do placówek służby zdrowia, pomo-
cy społecznej, ale i  kultury. Z  łatwością 
będziemy mogli   wyszukać i  skorzystać 
z możliwości i ofert przygotowanych pod 
potrzeby i zainteresowania osób starszych 
– mówi Ewa Grabowska, Sekretarz Rady 
Seniorów  w Tarnobrzegu.

Przedstawiciele Rady Seniorów w Tarno-
brzegu zapraszają wszystkie osoby „w sile 
wieku” do włączenia się w przygotowanie 
kolejnych numerów Informatora Seniora. 
– Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się 
z obecnym wydaniem informatora, tarno-
brzescy seniorzy pomogą nam zredago-
wać kolejną edycję. Liczymy na propozycje 
tematów do następnych numerów – do-
daje Ewa Grabowska z tarnobrzeskiej Rady 
Seniorów. Wszelkie sugestie i  pomysły 
można składać w siedzibie Klubu Seniora 
w Tarnobrzegu przy pl. B. Głowackiego 34.

Informator Seniora rozprowadzany jest 
bezpłatnie za pośrednictwem Rady Se-
niorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
MOPR-u, a  także innych tarnobrzeskich 
placówek i instytucji.

Stołówka jak nowa
Jest dofinansowanie na doposażenia stołówki 

w Szkole Podstawowej numer 9.

Miasto Tarnobrzeg uzyskało wsparcie finansowe w ramach 
realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, 
dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów pro-
wadzących publiczne szkoły podstawowe w  zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez 
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na rok 
2021. 

W ramach dofinansowania nastąpi doposażenie oraz poprawa 
standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Pod-
stawowej numer 9. – Wsparcie finansowe, które bardzo nas cieszy, 
posłuży na zakup nowego wyposażenia kuchni, modernizację 
i wymianę zużytych urządzeń kuchennych – podkreśla prezydent 
Tarnobrzega Dariusz Bożek. – Sprzęt kuchenny, który jest obecnie 
wykorzystywany, nie był wymieniany od 1999 roku. W szkole stale 
zwiększa się liczba dzieci korzystających z obiadów w czasie roku 
szkolnego, kuchnia przygotowuje również posiłki dla Przedszkola 
Integracyjnego numer 9, które mieści się w  tym samym budynku.

Kwota dofinansowania, jaką pozyskało miasto z  programu, 
wynosi 65 363,13 zł. Całość zadania wraz z wkładem własnym 
organu prowadzącego wynosi 81 706,12 zł.
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Czytelnia Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Mar-
czaka w Tarnobrzegu zaprasza do korzystania z nowej usługi, jaką 
jest Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych „Academica”. 

Jest to serwis Biblioteki Narodowej udostępniający bezpłatnie w wersji 
elektronicznej ponad 3 miliony publikacji. Stale rozbudowywane zasoby 
„Academiki” obejmują zarówno publikacje starsze, znajdujące się w do-
menie publicznej, jak i  te najnowsze, chronione prawem autorskim, ze 
szczególnym naciskiem na publikacje przydatne w  kształceniu, pracy 
badawczej i dydaktycznej. Są to m.in. najnowsze wydania podręczników 
akademickich, monografii i  skryptów, teksty źródłowe, gazety i  czaso-
pisma, w  tym fachowe czasopisma specjalistyczne, recenzje, artykuły. 
Wśród dokumentów znajdują się również pocztówki, fotografie, rękopisy, 
mapy i  atlasy. „Academica” gromadzi publikacje w  różnych językach: 
polskim, angielskim, jidysz, niemieckim, francuskim, rosyjskim, łacińskim, 
ukraińskim, włoskim, czeskim, litewskim, słowackim, hiszpańskim i wielu 
innych. Tematyka publikacji dotyczy wielu dziedzin wiedzy, m.in. historii, 
ekonomii, prawa, medycyny, psychologii, literatury.  „Academica” po-
zwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, 
wyświetlanie publikacji i  tworzenie notatek. Na terminalu, na którym 
udostępniane są publikacje, nie ma możliwości pobierania i drukowania 
materiałów.

Zachęcamy do korzystania w naszej bibliotece z bezpłatnego dostępu 
do zasobów elektronicznych systemu „Academica”. Szczegółowe zasady 
korzystania z systemu znajdują się w Regulaminie użytkownika Cyfrowej 
Wypożyczalni Publikacji Naukowych „Academica” dostępnym na stronie 
www.mbp.tarnobrzeg.pl 

Mażoretki z medalami

Nasze jezioro 
turystyczną perłą

Jezioro Tarnobrzeskie zwyciężyło w plebiscycie 
„Turystyczne Perły Podkarpacia 2021”.

– Na początku lutego zachęcałem Państwa do gło-
sowania i... mamy to. Jezioro Tarnobrzeskie zwyciężyło 
w plebiscycie „Turystyczne Perły Podkarpacia” 2021. Bar-
dzo dziękuję wszystkim tym, którzy oddali głos na nasze 
Jezioro Tarnobrzeskie. Konsekwentnie, ceniąc pozytyw-
ne działania wokół nas, będę promował takie inicjatywy 
– podkreśla prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Plebiscyt „Turystyczne Perły Podkarpacia 2021”, zor-
ganizowany został przez Polskie Radio Rzeszów i PTTK 
Rzeszów. Przyznanie nagród odbędzie się 28 czerwca 
w audycji „Radio Biwak”. Dziennikarze tej audycji planują 
także odwiedzić Jezioro Tarnobrzeskie.

Coraz bliżej zawiązania Klastra 
Lasowiackiego. Wkrótce uroczyste 
podpisanie deklaracji założyciel-
skiej. Wciąż można włączyć się w tę 
inicjatywę. 

„Zróbmy wspólnie coś, czego nie 
możemy zrobić osobno” – takie hasło 
przyświecało kolejnym spotkaniom osób 
zainteresowanych stworzeniem w  na-
szym regionie Klastra Lasowiackiego. 15 
i 16 czerwca odbyły się szkolenia, które 
poprowadził Marcin Jabłoński, między-
narodowy ekspert z zakresu klasteringu, 
współinicjator m.in. pierwszego polskie-
go klastra branży teleinformatycznej ICT 
Pomerania, a także nagrodzonego w ze-
szłym roku Diamentem Forbesa mode-
lowego klastra E-południe. Uczestnicy 
mogli zapoznać się z  procesem two-
rzenia takiej struktury, przeanalizować 
wyzwania i przeszkody oraz doświadcze-
nia innych podobnych inicjatyw. W spo-
tkaniu wzięli udział przedstawiciele sa-
morządów, instytucji kultury, lokalnych 
wydawnictw, rękodzielnicy, działacze 
fundacji i stowarzyszeń ze Stalowej Woli, 

Tarnobrzega, Gorzyc, Niska, a także m.in. 
Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego, czy KUL-u. 

– Lasowiactwo może być sposobem na 
rozwój regionu, na wypełnienie pustki po 
przemyśle, który traci na znaczeniu w sen-
sie społecznym, nie buduje już społecz-
ności. To szansa dla biznesu, kultury, sa-
morządów, rękodzielników, restauratorów 
i  innych podmiotów – podkreślił Marek 
Gruchota, dyrektor MDK w Stalowej Woli.

Spotkanie stało się świetną okazją do 
porozmawiania na temat wartości, jakie 
przyświecać będą działalności klastra. Są 
to: relacje, otwartość, identyfikacja z regio-

nem, tradycja, natura. Powstał nawet nowy 
termin „laso life”, nawiązujący do pojęcia 
„slow life”, a  który określać ma lasowiacki 
styl życia w zgodzie z naturą, otwarty na 
innych, podchodzący z szacunkiem do tra-
dycji, oferujący naturalne, zdrowe produk-
ty i niepowtarzalne rękodzieło. Klaster ma 
generować korzyści zarówno dla swoich 
członków, jak też mieszkańców regionu 
oraz podmiotów zewnętrznych. Członko-
stwo w nim nie będzie ograniczane jedynie 
do podmiotów posiadających osobowość 
prawną, ponieważ przyłączyć się do niego 
mogą również osoby nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej.

Podczas spotkania wyłoniono Radę Kla-
stra. Wkrótce odbędzie się też uroczyste 
podpisanie Deklaracji Założycielskiej Kla-
stra Lasowickiego. Zaplanowano je na 29 
czerwca na godz. 11.00 w Miejskim Domu 
Kultury w Stalowej Woli. Organizatorzy za-
praszają wszystkich, którzy chcieliby włą-
czyć się w tworzenie klastra. Więcej infor-
macji udziela MDK w Stalowej Woli, który 
jest tymczasowym liderem inicjatywy.

Klaster Lasowiacki powstaje w ramach 
projektu „Przebudowa i wykonanie prac 
konserwatorskich w Miejskim Domu Kul-
tury w Stalowej Woli celem efektywnego 
wykorzystania dziedzictwa kulturowego” 
dofinansowanego ze środków Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

Drogi nad akwenem oddane do użytku14 czerwca odbył się odbiór techniczny drogowej 
części inwestycji nad Jeziorem Tarnobrzeskim – budo-
wa ulic Żeglarskiej i Plażowej. Prace trwały ponad rok.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi do-
jazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” 
wybudowana została ul. Żeglarska i ul. Plażowa. Umowa na 
realizację zadania została podpisana z generalnym wykonaw-
cą, konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. i  PBI Sp. z  o.o., 1 
kwietnia ubiegłego roku. Wartość projektu wyniosła dokładnie 
15 531 216,29 zł brutto, z czego dokładnie 9 269 266,17 zł brutto 
pokryło pozyskane przez miasto dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” RPO 
Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020.

W  poniedziałek, 14 czerwca, w  obecności wykonawców 
prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz naczelnik Wydziału 
Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta 
Tarnobrzega Barbara Trzeciak odebrali zadanie. 

Jak zaznaczyła naczelnik Barbara Trzeciak, było to zadanie 
duże i trudne. Pod uwagę wzięto nie tylko wszelkie kwestie 
techniczne budowanych od podstaw konstrukcji dróg, czy 
oświetlenia, którego brak bardzo doskwierał korzystającym 
z uroków jeziora, ale także estetyczne. Zadbano m.in. o dobór 

kolorystyki kostki, czy mając na uwadze klimat tego miejsca, 
wykonano oświetlenie drogowe w tzw. półmroku.  

Zakres robót na ul. Plażowej obejmował budowę całkowicie 
nowej konstrukcji drogi o długości 2655 m i szerokości 5,5 m. 
Wzdłuż drogi powstał szeroki na 1 m pas zieleni oraz szeroka 
na 2 m ścieżka rowerowa o przyjaznej dla rowerzystów na-
wierzchni bitumicznej. Dla bezpieczeństwa pieszych powstał 

chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m. W ramach zada-
nia wykonany został nowy system odwodnienia drogowego, 
oświetlenie drogowe oświetlające jezdnię wraz z chodnikiem 
i  ścieżką rowerową, wybudowano kanał technologiczny. 
Zwieńczeniem prac było wykonanie oznakowania pionowego 
i poziomego. Na ul. Plażowej wprowadzono nową organizację 
ruchu, w ramach której wydzielono 332 miejsca postojowe.

Podobny zakres robót zrealizowano na liczącym 1904 m 
odcinku ul. Żeglarskiej. Także tu powstała całkowicie nowa 
konstrukcja drogi o szerokości 5,5 m, z pasem zieleni, chodni-
kiem oraz ścieżką rowerową  o szerokościach i nawierzchniach 
jak wzdłuż Plażowej. Wykonany został nowy system odwod-
nienia drogowego wraz z przepompownią wód deszczowych, 
wybudowano kanał technologiczny, powstało oświetlenie 
drogowe oświetlające jezdnię wraz z  chodnikiem i  ścieżką 
rowerową. Również na ul. Żeglarskiej pojawiło się oznakowanie 
drogowe poziome i pionowe regulujące organizację ruchu. 
Także wzdłuż tej drogi, dzięki wprowadzeniu nowej organizacji, 
udało się wydzielić dodatkowe miejsca postojowe, dokładnie 
169. Łącznie na całej długości ulic Plażowej i Żeglarskiej wygo-
spodarowano 501 miejsc postojowych.

Klastrowe szkolenia i laso life, 
czyli lasowiacki styl życia

„Academica” 
w Miejskiej Bibliotece Mażoretki z Chmielowa i Tarnobrzega zabły-

snęły na ogólnopolskich zawodach. Przywio-
zły 19 medali. 

W  Pustkowie-Osiedlu odbyły się Otwarte Mi-
strzostwa Mażoretek Polski Południowo-Wschod-
niej, w których wystartowały Mażoretki Diament 
Chmielów. Wśród zawodniczek znalazły się także 
przedstawicielki Tarnobrzega, ćwiczące pod au-
spicjami TDK-u. Dziewczyny tańczyły w  trzech 
kategoriach wiekowych – kadetek, juniorek i se-
niorek, a także solo, w duetach i grupowo. W każ-
dej z  kategorii zawodniczki zdobyły medale we 
wszystkich trzech kolorach: 9 złotych, 6 srebrnych 
i 4 brązowe. 

Z powodu pandemii dekoracja zwyciężczyń od-
była się w kameralnej atmosferze w Wiejskim Cen-
trum Kultury w  Chmielowie. W  sobotnie popołu-
dnie 12 czerwca zebrali się tam rodzice, dziadkowie 
i  przyjaciele zespołu, by wspólnie świętować ich 
sukces. Zawodniczki zaprezentowały mistrzowskie 
choreografie i odebrały puchary, dyplomy i meda-
le. Wręczała je trenerka i  choreografka Małgorzata 
Gronek, Renata Domka z  Tarnobrzeskiego Domu 
Kultury oraz Robert Chrząstek z Urzędu Miasta w Tar-
nobrzegu. 

Autorką niemal wszystkich choreografii była 
trenerka Małgorzata Gronek, która podkreśliła, jak 
dumna jest ze swoich podopiecznych. Zwłaszcza 
z  tych, które już same przekazują swoją wiedzę 

młodszym koleżankom, a  nawet opracowały dla 
nich zwycięskie układy. 

– Mażoretki to moja pasja, moja duma, moja za-
wodowa miłość. Kiedy patrzę jak tańcem pokonują 
własne słabości, wiem, że każda minuta na sali jest 
ważna. Kochane moje tancerki, gratuluję i  dziękuję 
za każde wzruszenie, które ofiarowujecie. Jesteście 
wspaniałe – mówiła trenerka.

Choreografka podziękowała także rodzicom, An-
nie Koper ze Stowarzyszenia Przyjaciół Chmielowa 
Chmielowanie, a także wszystkim instytucjom, które 
wspierają młode tancerki.



4 2021merkuriusz tarnobrzeskimerkuriusz tarnobrzeski

      Lato
w miescie

2021

DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE I CZAS IMPREZY

1 
DRZEWA ZIELONE, PŁUCA DOTLENIONE 
– SPACER Z LORNETKAMI I LUPAMI PO PARKU DZIKOWSKIM

REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY 
UL. SANDOMIERSKA 27 • GODZ. 10

BAJKI, KTÓRE POMAGAJĄ ODKRYWAĆ TALENTY 
– WAKACYJNE CZYTANIE POD CHMURKĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA • FILIA SOBÓW GODZ. 15

5 LIPCOWE CZYTANKI MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA • FILIA PRZYWISLE • GODZ. 15

6
ZBUDUJ DOMEK DLA OWADÓW – WARSZTATY  
(ilość  miejsc ograniczona – zapisy nr tel. 531142000)

REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY 
UL. SANDOMIERSKA 27 • GODZ. 10

„CO W ORGANACH PISZCZY”  – SPOTKANIE Z  KRÓLEM INSTRUMENTÓW TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.10

8
WYCIECZKA  – UŻYTEK EKOLOGICZNY „WIŚLISKO POD KOPCEM” 
(ilość  miejsc ograniczona – zapisy nr tel. 531142000)

REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY 
UL. SANDOMIERSKA 27 • GODZ. 10

RĘKO-DZIEŁA  – WARSZTATY RĘKODZIEŁA FILCOWANIE I BRANSOLETKI TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.10

9 RĘKO-DZIEŁA – WARSZTATY RĘKODZIEŁA FILCOWANIE I BRANSOLETKI TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.10

13
PRZYRODA MALOWANA – ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 (ilość  miejsc ograniczona – zapisy nr tel. 531142000)

REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY
UL. SANDOMIERSKA 27 • GODZ. 10

„RODZINA JAK MALOWANA-TWORZYMY DZRZEWKO” – ZAJĘCIA PLASTYCZNE TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.10

14
RODZINA JAK MALOWANA-TWORZYMY DZRZEWKO” – ZAJĘCIA PLASTYCZNE TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.10

GRY I ZABAWY NASZYCH BABĆ – ZAJĘCIA INTERAKTYWNE MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA SOBÓW • GODZ. 11

15
PODRÓŻ FILMOWA – FILMY PRZYRODNICZE REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY 

UL. SANDOMIERSKA 27 • GODZ. 10

SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI – TEATR BANASIÓW Z WARSZAWY TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.10

19 ZAJĘCIA W MODELARNI MIEJSKI OSRODEK SPPORTU I  REKREACJI •  UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3 • KLUB SZACHOWY 
LUB SALA SPORTOWA NR 123 • GODZ. 11

20

ZAJRZYJ POD WISŁĘ – GRY I ZABAWY NA TERENACH REKREACYJNYCH NAD WISŁĄ 
(liczba  miejsc ograniczona – zapisy nr tel. 531142000)

ZBIÓRKA REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA 
WISŁY • UL. SANDOMIERSKA 27 • GODZ. 10

TURNIEJ BEZ PRĄDU – GRY I ZABAWY, KONKURSY Z NAGRODAMI TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.10

ZAJĘCIA W MODELARNI MIEJSKI OSRODEK SPPORTU I  REKREACJI • UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3 • KLUB SZACHOWY 
LUB SALA SPORTOWA NR 123 • GODZ. 11 

21

TURNIEJ BEZ PRĄDU – GRY I ZABAWY, KONKURSY Z NAGRODAMI TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.10

„MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” – PROJEKCJA FILMU TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.10

ZAJĘCIA W MODELARNI MIEJSKI OSRODEK SPPORTU I  REKREACJI • UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3 • KLUB SZACHOWY LUB SALA 
SPORTOWA NR 123 • GODZ. 11

DOSKONALENIE JAZDY NA ROWERACH – ZASADY RUCHU DROGOWEGO MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO • TERENY ZIELONE NAD WISŁĄ • GODZ. 11

22

MAŁY BIOLOG – WARSZTATY MIKROSKOPOWE Z  DUŻYM BILOGIEM 
(liczba  miejsc ograniczona – zapisy nr tel. 531142000)

REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY
UL. SANDOMIERSKA 27 • GODZ. 10

ZAJĘCIA NA STRZELNICY – INSTRUKTAŻ I  STRZELANIE STRZELNICA LOK • UL. STRZELECKA • GODZ. 10

TURNIEJ BEZ PRĄDU – GRY I ZABAWY KONKURSY Z NAGRODAMI TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.10

KARAOKOWE KOŁO FORTUNY – ZABAWA MUZYCZNA PRZED BIBLIOTEKĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA • FILIA SERBINÓW • GODZ. 11

ZAJĘCIA W MODELARNI MIEJSKI OSRODEK SPPORTU I  REKREACJI • UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3 • KLUB SZACHOWY LUB SALA 
SPORTOWA NR 123 • GODZ. 11

23
ZAJĘCIA W MODELARNI MIEJSKI OSRODEK SPPORTU I  REKREACJI • UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3 • KLUB SZACHOWY LUB SALA 

SPORTOWA NR 123 • GODZ. 11

WAKACYJNY ZAWRÓT GŁOWY – GRA EDUKACYJNA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA • FILIA MOKRZYSZÓW • GODZ. 9

27 LAS W SŁOIKU – WARSZTATY SPRÓBUJEMY STWORZYĆ MIKRO-EKOSTYSTEM
 (ilość  miejsc ograniczona – zapisy nr tel. 531142000)

REGIONALNE CENTRUM PROMOCJI OBSZARU NATURA 2000 TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY 
UL. SANDOMIERSKA 27 • GODZ. 10

28
„MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” – PROJEKCJA FILMU TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.10

„NA CAŁE GARDŁO” – WARSZTATY WOKALNE Z  ANNĄ PINTAL I DIANĄ CIECIERSKĄ TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.12

29 „NA CAŁE GARDŁO” – WARSZTATY WOKALNE Z  ANNĄ PINTAL I DIANĄ CIECIERSKĄ TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.12

30

ŚWIATOWY DZIEŃ PRZYJAŹNI – PREZENTACJA NAJPIĘKNIEJSZYCH KSIĄŻEK 
O PRZYJAŹNI MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA UL. SZEROKA 13 GODZ. 10

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ BOISKI DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PRZY „BUDOWLANCE” • UL. ŚW. BARBARY 1 B • GODZ. 11

„NA CAŁE GARDŁO” – WARSZTATY WOKALNE Z  ANNĄ PINTAL I DIANĄ CIECIERSKĄ TARNOBRZESKI DOM KULTURY • UL. SŁOWACKIEGO 2 • GODZ.12

Lipiec

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA 
zaprasza do udziału w wydarzeniach

AKCJA LATO W MIEŚCIE JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ 
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU
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