
Informacja prezydenta miasta 
na temat organizacji odbioru odpadów

10 grudnia w urzędzie miasta odbyła się konferencja praso
wa dotycząca organizacji systemu odbioru odpadów komunal
nych w mieście.

Podczas spotkania prezydent miasta Dariusz Bożek oraz 
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio
wej Piotr Pawlik wyjaśnili kwestie związane ze stawkami za 
odbiór śmieci, wynikającymi z przeprowadzonych na prze
strzeni ostatnich 14 miesięcy postępowań przetargowych.

19 października 2017 r. został unieważniony przetarg 
na odbiór śmieci (przez kolejne 4 lata). Startowały w 
nim firmy FCC, MZK Stalowa Wola i Remondis. Najniż
sza stawka (MZK) wynosiła 11,20 zł od mieszkańca. 22 
grudnia podpisana została umowa z wolnej ręki na czas 
od 1 stycznia do końca lutego 2018 r. - koszt 8,80 zł od 
mieszkańca. A 14 listopada ogłoszono kolejny przetarg 
(na rok). Wzięły w num udział dwie firmy - FCC ze stawką 
8,80 zł i MZK ze stawką 13 zł. 9 marca 2018 r. firma FCC 
odstąpiła jednak od podpisania umowy z miastem. 14 
marca podpisano więc kolejną umowę z wolnej ręki z 
MZK. Stalowa Wola na czas do 31 sierpnia 2018 r. Koszt 
odbioru śmieci wynosił 11 złotych. 26 maja ogłoszono 
kolejny przetarg (na 4 lata). 4 lipca otwarto oferty - FCC: 
19,20 zł za osobę, MZK :17,30 zł. 10 lipca przetarg unie
ważniono. I zawarto następną umowę z wolnej ręki z 
MZK, na okres od 1 września do końca 2018 r. Zapisany 
w niej koszt odbioru śmieci to ponad 14 złotych od 
mieszkańca. 27 września ogłoszono nowy przetarg.Tym

Mirosław Pluta zastępcą prezydenta
W poniedziałek 3 grudnia prezydent 

miasta Dariusz Bożek, powołał na stano
wisko swojego zastępcy Mirosława.Plutę. 
Nowy zastępca ma 58 lat, jest żonaty i ma 
dwie córki. Jest absolwentem socjologii 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był

Najserdeczniejsze życzenia radości i optymizmu 
w oczekiwaniu na najpiękniejszy czas - Święta Bożego Narodzenia, 

niezapomnianego, rodzinnego nastroju przy białym wigilijnym stole, 
by niczego Państwu nie brakowało, 

a Nowy Rok obfitował h* dostatek, spokój i wzajemne zrozumienie 
składa.

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
Dariusz Bożek

razem na dwa lata. Otwarcie ofert nastąpiło 6 listopada. 
Najniższą złożyła firma MZK -18,20 zł.

Po przeanalizowaniu sytuacji prezydent miasta zazna
czył, że unieważnienie tego przetargu i ogłoszenie ko
lejnego jest bezcelowe, gdyż spodziewane ceny będą 
jeszcze wyższe niż zaoferowane obecnie. Dlatego Dariusz 
Bożek przedstawił radzie miasta projekt uchwały ustala
jący wysokość opłaty w oparciu o ofertę zakładającą 18 
zł za odbiór odpadów segregowanych i 26 zł za odbiór 
odpadów niesegregowanych. Radni przyjęli powyższą 
uchwałę na nadzwyczajnej sesji 14 grudnia. Jednocześnie 
prezydent zapowiedział podjęcie intensywnych działań 
zmierzających do obniżenia stawek w kolejnych latach. 
Przeprowadzone zostaną analizy i symulacje ekonomicz
ne, które pozwolą wybrać rozwiązanie optymalne.

nauczycielem, prowadził również własną 
działalność gospodarczą. W latach 2002- 
2010 był burmistrzem Baranowa Sando
mierskiego, 2010-2011 starostą tarnobrze
skim, a następnie w latach 2011-2015 po
słem na Sejm RP VI i VII kadencji.

30 listopada w Urzędzie Miasta Tarnobrzega odbyła się kon
ferencja prasowa Tarnobrzeskich Wodociągów. 

Podsumowano 
renowację sieci

W spotkaniu uczestniczył prezydent miasta Dariusz 
Bożek, przewodniczący rady miasta Bogusław Potański, 
prezes Tarnobrzeskich Wodociągów Antoni Sikoń oraz 
przedstawiciele wykonawcy inwestycji. Podczas konfe
rencji podsumowano realizację zadania „Bezwykowpo- 
wa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągo

wej miasta". Inwestycja jest częścią projektu „Gospodarka 
wodno - ściekowa w Tarnobrzegu - Etap II", który został 
dofinansowany w ramach działania 2.3. Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II 
Ochrona Środowiska Programu Operacyjnego Infrastruk
tura i Środowisko 2014-2020.

Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie 
bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej, o długo
ści 5,84 km (21 odcinków kanalizacji różnej długości 
w różnych obszarach miasta) wraz z renowacją studni, 
a także renowację sieci wodociągowej w osiedlu Mokrzy- 
szów o długości około 1,02 km. Wybrana bezwykopowa 
metoda renowacji sieci posadowionej w drogach jest 
znacznie mniej uciążliwa, nie wymaga wyłączenia ulicy 
i organizowania objazdów ani ograniczenia ruchu.

Całość projektu obejmuje:
Zadanie 1 „Instalacja suszarni osadów ściekowych 

w powiązaniu technologicznym Oczyszczalni Ścieków".
Zadanie 2 „Budowa instalacji sorpcji i biodegrada

cji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania 
Wody"

Zadanie 3 „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej miasta"

Zadanie 4 „Zakup specjalistycznego pojazdu ciśnie- 
niowo-ssącego wielofunkcyjnego do hydrodynamicz
nego udrażniania kanalizacji"

Zadanie 5 „Zakup specjalistycznego pojazdu ciśnie- 
niowo-ssącego wielofunkcyjnego do czyszczenia kana
lizacji z systemem odzysku wody"

Zadanie 6 „Zakup specjalistycznego pojazdu z syste
mem szybkiej wymiany zabudów"

Zadanie 7 „Zakup specjalistycznego pojazdu z zabu
dową do inspekcji sieci kanalizacyjnej oraz lokalizacji 
wycieków na sieci wodociągowej"

Zadanie 8 „Zakup samochodu ciężarowego z przy
czepą do transportu wysuszonego osadu ściekowego"

Do chwili obecnej zrealizowano zadania 3-8.
Wartość projektu ogółem: 75 322 554,68 zł.
Wysokość dofinansowania: 39 039 128,99 zł (pomoc 

bezzwrotna).
Wkład własny w wysokości 22 198 720,00 zł, spółka 

zabezpiecza w formie pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie.
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PRZEBUDOWY DRÓG

2 miliony 
na remont drogi

Decyzją wojewody podkarpackiej Ewy 
Leniart wniosek dotyczący rozbudowy ulicy 
Mickiewicza znalazł się na liście rankingo
wej o dofinansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk
tury Drogowej na lata 2016-2019.

Wartość inwestycji wynosi ponad 
4 min zł, natomiast kwota dofinanso
wania to ponad 2 min zł. Inwestycja 
polegać będzie na przezbudowie ulicy 
Mickiewicza na osiedlu Miechocin, na 
odcinku o długości 1 212 m tj. od skrzy
żowania z ul. Sikorskiego i Wisłostradą 
do skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich 
i Siarkową.

Zakres prac obejmie m.in.: nor
malizację szerokości jezdni do 6 m, 
wzmocnienie istniejącej konstrukcji, 
budowę ciągów pieszo-rowerowych, 
wzmocnienie skarpy murem oporo
wym, odwodnienie drogi, przebudowę 
skrzyżowań z drogami poprzecznymi, 
budowę i przebudowę zatok autobu
sowych i peronów przystankowych, 
rozbudowę przejść dla pieszych, w tym 
budowę przejścia dla pieszych i prze
jazdu dla rowerzystów z wyspą dzielącą 
na skrzyżowaniu z ulicą Jana Długosza 
oraz rozbudowę oznakowania aktyw
nego. Inwestycja planowana jest do 
realizacji w okresie kwiecień - listopad 
2019 roku.

Inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego
28 listopada odebrana została kolejna inwe

stycja zrealizowana w ramach tarnobrzeskiego 
budżetu obywatelskiego.

Na osiedlu Mokrzyszów powstał rodzin
ny park rekreacyjny.

Zakres prac obejmował:
- budowę siłowni plenerowej na podłożu 

z kostki brukowej wraz z urządzeniami na 
podłożu bezpiecznym ze sztucznej trawy 
o kolorze zielonym oraz montaż elemen
tów strefy relaksu: montaż betonowego 
stołu do gry w tenisa stołowego, montaż 
ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, 
nasadzenia krzewów i drzew, budowę 
ogrodzenia;

- budowę drewnianej altany o wym. 5,0 x 
6,0 m, budowę chodnika oraz utwardze
nie terenu wokół altany.
Wartość inwestycji wyniosła 144 591,09 

zł. Zadanie sfinansowano z tzw. „budże
tu obywatelskiego" oraz dofinansowano

kwotą 25 000,00 zł z Programu rozwoju Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - w ra- 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyj- mach środków z Ministerstwa Sportu 
nej o charakterze wielopokoleniowym - i Turystyki.

Remont ulicy zakończony
3 grudnia prezydent miasta Dariusz Bożek dokonał odbioru technicznego zmodernizo

wanej ulicy Wyszyńskiego.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę 
jezdni na długości około 600 metrów, krawężników 
i obrzeży, chodnika na ciąg pieszo-rowerowych 
o szerokości 3,5 m (chodnik 2 m, ścieżka 1,5 m) 
na długości około 670 m, oświetlenia ulicznego, 
odwodnienia drogi (poprzez wymianę i regulacje 
wysokościową studni i wypustów), oznakowania 
pionowego i poziomego, zjazdów (6 szt.) i zatok au
tobusowych, sieci podziemnego uzbrojenia terenu 
(w koniecznym zakresie) oraz skrzyżowania z ulicą 
Sandomierską (dodając pas do skrętu w lewo).

Ulica Wyszyńskiego jest drogą gminną klasy L 
(lokalna) i szerokość pasów ruchu powinna wyno
sić min. 2,75 m. Po przeprowadzonych badaniach 
natężenia ruchu szerokość pasa została zwięk
szona do 3 m wraz z poszerzeniami na łukach. 
Inwestycja kosztowała ponad 3,5 min zł, z czego 
około 2,1 min zł pochodzi z budżetu miasta, pozo
stałe środki pozyskano z Rządowego Programu na 
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogo
wej. Wykonawcą prac był Rejon Dróg Miejskich 
w Tarnobrzegu.

25 listopada w remizie OSP Dzików odbyło 
się spotkanie prezydenta miasta Dariusza Boż
ka z mieszkańcami osiedla Podłęże.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący osie
dla Andrzej Sędyka, który przedstawił spra
wozdanie z działalności władz osiedla. Na
stępnie prezydent miasta omówił inwestycje 
zaplanowane do realizacji w 2018 i 2019 roku. 
Największa z nich dotyczy budowy remizy 
strażackiej i domu osiedlowego wraz z par
kingiem. Prezydent poinformował, że zo
stała sporządzona stosowna dokumentacja 
techniczna na budowę (została wystawiona 
do wglądu mieszkańców). Zaznaczył jedno
cześnie, że koszt budowy to około 2,5 min 
złotych. W związku z brakiem środków w bu
dżecie miasta, prezydent zadeklarował że 
dołoży wszelkich starań, aby pozyskać środ
ki zewnętrzne na budowę. Poinformował, 
że działka, na której ma powstać inwestycja 
potrzebuje odrolnienia, a to z kolei wiąże się 
z kosztami. W Urzędzie Marszałkowskim Wo
jewództwa Podkarpackiego, został złożony 
wniosek o zwolnienie z opłaty za odrolnienie 
i obecnie trwa oczekiwanie na jego rozpa
trzenie.

Mieszkańcy zgłaszali również inne po
trzeby na osiedlu. Ul. Czereśniowa boczna 
- prośba o nawiezienie destruktu na od
cinku około 50 m, doprowadzenie światło
wodu oraz oświetlenie ulicy. Ul. Nadole - 
prośba o oczyszczenie kolektora i studzie
nek oraz wycięcie rosnących wzdłuż drogi 
akacji, budowę chodnika wzdłuż drogi. Al. 
Lipowa - prośba o interwencje w sprawie 
nieogrodzonego śmietnika.

Mieszkańcy prosili również o oznakowa
nie trójkątami odblaskowymi skrzyżowania 
ulic Nadole, Słomki, Dzikowska, Jabłoniowa 
oraz o budowę przejścia dla pieszych na

Osiedlowe spotkania prezydenta z mieszkańcami
ulicy Słomki, Polnej, Jabłoniowej. Pytania 
dotyczyły także terminu rozpoczęcia budo
wy obwodnicy miasta, terminu zakończenia 
remontu ulicy Wyszyńskiego oraz możliwo
ści otrzymania dofinansowania do zakupu 
ogniw fotowoltaicznych.

2 grudnia w Domu Osiedlowym w Miecho- 
cinie odbyło się kolejne spotkanie prezydenta 
miasta Dariusza Bożka z mieszkańcami.

Zebranie rozpoczął przewodniczący 
osiedla Waldemar Stępak, który przedsta
wił sprawozdanie z działalności Zarządu 
Osiedla i plany inwestycyjne na 2018 i 2019 
rok. Przewodniczący osiedla szczegółowo 
omówił kwestie finansowe związane z bu
dową ogrodzenia kościoła p.w. Św. Marii

Magdaleny w Miechocinie, jak również dal
sze plany związane z remontem prowadzą
cych do niego schodów. Następnie prezy
dent poinformował uczestników spotkania 
o bardzo złej sytuacji finansowej miasta 
oraz omówił problemy związane z budową 
obwodnicy.

W kolejnej części spotkania głos zabrali 
mieszkańcy osiedla, którzy poruszyli m.in. 
kwestie remontu ulicy Mickiewicza, stwo
rzenia ciągu pieszo - rowerowego przy uli
cy Machowskiej, wykonania na nowo ulicy 
Koniczynki i połączenia jej z ulicą Żniwną 
wraz z budową oświetlenia i budową bra
kującego odcinka kanalizacji na odcinku 
350 metrów, dalszej sprzedaży działek pod 
budownictwo jednorodzinne, oczyszcze
nia zarośniętych poboczy na Kamionce.
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Świętowali Jubileusz

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu świętował 
jubileusz 20-lecia działalności.

Spotkanie rozpoczął pokaz Photo Voice, prezentujący 
proces rehabilitacji uczestników zajęć. Prezentacji towarzy
szył koncert muzyki Fryderyka Chopina, wykonany przez 
podopieczną placówki. Następnie goście obejrzeli przed
stawienie nawiązujące w swej treści do kampanii społecz
nych przeciw dyskryminowaniu osób chorych psychicznie. 
Po występie przedstawiona została historia placówki oraz 
podziękowano osobom zasłużonym dla jej powstania i 
działalności. Okolicznościowe grawertony przekazali m.in. 
prezydent miasta Dariusz Bożek oraz przewodniczący rady

miasta Bogusław Potański, wraz z wiceprzewodniczącą rady 
Bożeną Kapuściak. Wszyscy zgromadzeni goście otrzymali 
jubileuszowe obrazy z motylem - symbolem przemiany, 
wykonane przez uczestników zajęć w placówce.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, jest 
ośrodkiem dziennego wsparcia dla osób dorosłych prze
wlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, 
oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych 
od środków psychoaktywnych.

Celem działalności placówki jest udzielanie wsparcia 
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zaspo
kajaniu niezbędnych potrzeb oraz prowadzenie postępo
wania rehabilitacyjnego, rozumianego jako zespół działań 
zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie 
najpełniejszej samodzielności życiowej.

25 lat Warsztatu
Terapii Zajęciowej

27 listopada odbył się jubileusz Warsztatu Terapii Za
jęciowej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Tarnobrzegu.

W spotkaniu uczestniczył prezydent miasta Da
riusz Bożek. Gratulując okrągłej rocznicy, nawiązał 
do słów księdza prałata Michała Józefczyka, który 
nie życzył sobie stawiania pomników, pragnął za to

Górnicy z tarnobrzeskiego oddziału 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa zorganizowali 2 grudnia pik
nik, podczas którego promowali tradycje 
górnicze.

Piknik zbiegł się z datą oddania w tu
rystycznej ścieżki historyczno-przyrod- 
niczej pn. „Śladami Górnictwa i Prze
mysłu Siarkowego", którą wytyczyło 
stowarzyszenie PTTK z Sandomierza, z 
pomocą lokalnych społeczników, głów
nie członków tarnobrzeskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 
Z tego powodu górnicza brać, wraz 
z mieszkańcami zgromadziła się pod 
urzędem miasta, gdzie umiejscowiony 
został punkt początkowy tzw. ścieżki 
miejskiej, mającej około 9 km długości.

Symbolicznego przecięcia wstęgi, 
czyli otwarcia ścieżki dokonał prezy
dent miasta Dariusz Bożek wraz z Mar
kiem Szmucem - sekretarzem Zarządu 
Oddziału SliTG i Marzeną Martyńską 
- sekretarzem Oddziału PTTK w Sando-

Górniczy piknik w Tarnobrzegu

mierzu. Korowód, na czele którego ma
szerowali gwarkowie w historycznych 
strojach, przeszedł fragmentem ścieżki 
„trasy żółtej", by dotrzeć do Muzeum 
Polskiego Przemysłu Siarkowego. Tam 
odbyły się prelekcje na temat historii 
kombinatu siarkowego oraz nastąpiła 
prezentacja ścieżki.

Nagroda im. dr. Michała Marczaka
by ludzie kontynuowali jego dzieła. Takim właśnie 
pomnikiem jest codzienna praca terapeutów w pla
cówce. To dzięki staraniom księdza prałata Józef
czyka udało się m.in. przenieść siedzibę warsztatu 
z ciasnego budynku przy ul. Wiślnej, do przysto
sowanego do potrzeb jego uczestników budynku 
przy ul. Sandomierskiej.Tam w sprzyjających warun
kach uczestnicy warsztatu odbywają rehabilitację, 
pozwalającą im nabyć nowe umiejętności, dzięki 
którym mogą aktywniej uczestniczyć w życiu co
dziennym. Przez 25 lat przez placówkę przewinęło 
się 350 niepełnosprawnych uczestników.

Po raz piąty na Zamku Tarnowskich zo
stała wręczona Nagroda im. dr. Michała 
Marczaka. Kapituła odznaczenia przyzna
ła ją pochodzącemu z Nowej Dęby Toma
szowi Sudołowi.

Laureat nagrody na co dzień pracuje 
w Biurze Badań Historycznych Instytutu 
Pamięci Narodowej w Warszawie. Po lau
dacji wygłoszonej przez Tadeusza Zycha, 
dyrektora Muzeum Historycznego Miasta 
Tarnobrzega i prezesa Tarnobrzeskiego To
warzystwa Historycznego, nagrodę i oko
licznościowy grawerton wyróżnionemu

Realizowany przez oddział PTTK 
w Sandomierzu, dofinansowany 
przez Gminę Tarnobrzeg, projekt 
ścieżki historyczno-przyrodniczej 
przywraca do świadomości spo
łecznej 60-letni okres w powojen
nej historii miasta i „Siarkopolu", 
związany z odkryciem złóż siarki 
i przemianami z tym związany
mi. W związku z planowanym 
dalszym rozwojem projektu or
ganizatorzy pikniku, zaapelowali 
do mieszkańców Tarnobrzega, 
którzy posiadają stare fotografie

i dokumenty związane z „siarką" w Pia
secznie, Machowie, Jeziorku i Tarno
brzegu, o nieodpłatne udostępnienie 
ich w celu skopiowania. Materiały te 
posłużą do promocji miasta. W tym 
celu prosimy o kontakt z Wydziałem 
Promocji, Sportu i Kultury UM, tel. 15 
81 81 517.'

regionaliście wręczył prezydent miasta Dariusz 
Bożek oraz Kazimierz Błasiak - sekretarz powiatu.

Nagroda im. dr. Michała Marczaka jest 
przyznawana każdego roku osobom, które 
wyróżniają się w dziedzinie regionalistyki. Te
goroczny laureat posiada bogatą bibliografię 
tekstów o naszym regionie. Pisał miedzy inny
mi o bombardowaniu Chmielowa w 1939 roku, 
czy o mjr. Hieronimie Dekutowskim „Zaporze". 
Jest również autorem książek poświęconych 
walkom stoczonym w regionie podczas I woj
ny światowej.

Podczas uroczystości uhonorowano także 
osobę Mariana Niemca, za przekazanie do 
zbiorów muzealnych kolekcji militariów. Uro
czystość zakończył recital Kuby Blokesza, na 
który złożyły się piosenki Jacka Kaczmarskiego.

Parada Mikołajów
W niedzielę, 9 grudnia, już po raz XV odbyła się 

Parada Mikołajów. Towarzyszył jej IV Jarmark Bo
żonarodzeniowy.

Parada Mikołajów tojuż tradycja w naszym 
mieście. Przez plac B. Głowackiego, przewinął 
się niecodzienny orszak pojazdów wiozących 
świętych i wyczekiwane przez najmłodszych 
prezenty. Był także kiermasz z ozdobami, 
zabawkami i świątecznymi przysmakami.

W odświętnej atmosferze mieszkańcy Tarno
brzega przechadzali się wzdłuż straganów, 
zaopatrując się w artykuły wytwarzane przez 
rzemieślników, artystów i twórców. Zakupić 
można było różnego rodzaju ozdoby świą
teczne i słodkie przysmaki. Była również Mi
kołajkowa loteria fantowa, z której dochód 
przeznaczony zostanie na pomoc dla chore
go Eryka, ucznia Gimnazjum nr 3.

Dzieci i młodzież z tarnobrzeskich przed
szkoli i szkół, przygotowały również stroiki na 
licytację. Organizatorzy mikołajowej imprezy, 
zadbali także o rozwój sportowego ducha 

wśród maluchów. 
Wraz z tarnobrze
skim klubem Fitne- 
ska, przeprowadzo
nych zostało szereg 
konkurencji rucho
wych z nagrodami.

Na scenie tańczy
ły i śpiewały dzieci, 
były również warsz
taty plastyczne i ku
linarne. Na pamiątkę 
można było sobie 
zrobić zdjęcie ze 
śmiesznym Mikoła
jem i piękną Śnie
żynką.

Modelarskie 
podsumowanie

W sobotę, 8 grudnia, odbyło się modelarskie 
podsumowanie sezonu.

Była to ostatnia z imprez organizowanych przez miasto, 
w ramach kalendarza obchodów 100-lecia odzyskania nie

podległości przez Polskę. Współorganizatorami spotkania byli tar
nobrzescy modelarze i pełniący rolę gospodarza Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tarnobrzega. 

W trakcie imprezy można było obejrzeć szereg wystaw modeli redukcyjnych, 
przygotowanych przez kluby modelarskie i modelarzy indywidualnych z całego 
kraju. Uczestnicy wystawili na swoich stoiskach, w różnych skalach, blisko 300 
modeli samolotów, czołgów, pojazdów wojskowych, okrętów i techniki wojsko
wej oraz obiektów cywilnych.

Wszyscy zainteresowani mogli m.in. prześledzić proces malowania modeli 
pojazdów wojskowych, podczas interaktywnego pokazu prowadzonego przez 
Artura Wałachowskiego z Białegostoku. Stowarzyszenie Modelarzy Dragon 
poprowadziło warsztaty modelarskie, gdzie można było spróbować swoich sił 
i skleić swój pierwszy model.

Rozegrany został też konkurs modeli redukcyjnych. Zmagania rozegrano 
w dwóch rodzajach, modeli plastikowych i kartonowych. Łącznie w 45 kategoriach 
startowych wystawiono blisko 250 modeli wykonanych przez juniorów i seniorów. 
Wszystkich juniorów nagrodzono wyróżnieniami i upominkami rzeczowymi ufun
dowanymi m.in. przez Urząd Miasta Tarnobrzega. Całości wydarzenia dopełniła 
giełda modelarska, podczas której można było kupić modele i potrzebne akcesoria.
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Magistrat ze Szlachetną Paczką
dla potrzebujących

Szlachetna Paczka jest obecnie jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Opiera 
się na pracy z darczyńcami i wolontariuszami, którzy bez
pośrednio pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze 
szukają rodzin i pracują z nimi, a darczyńcy przygotowują 
odpowiednią pomoc.

W ramach Szlachetnej Paczki wolontariusze od 16 
lat spotykają się z potrzebującymi i przychodzą do ich 
domów. Gdy dogłębnie poznają sytuację, podejmują 
decyzję o włączeniu danej rodziny do projektu.

Tylko w ciągu ostatnich 5 lat wolontariusze odwiedzili 
ponad 160 tys. rodzin na terenie całego kraju. Od kilku lat 
do projektu włączają się również pracownicy tarnobrze
skiego magistratu. Co roku przeprowadzana jest zbiórka, 
dzięki której pokrywane są koszty zakupu i przygotowa
nia paczki dla wybranej rodziny z terenu Tarnobrzega.

W obecnym roku paczka trafiła do kolejnej tarno
brzeskiej rodziny. Za zebrane 1335 zł zakupiona została 
nowoczesna kuchenka gazowa z elektrycznym piekarni
kiem, komplet pościeli, kołdra, poduszka, koc i niezbęd
ne artykuły żywnościowe.

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA, BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA, 

STAROSTA POWIATU SANDOMIERSKIEGO, STAROSTA POWIATU TARNOBRZESKIEGO 

oroi Fundacja MAM SERCE

zapraszają na widowisko charytatywne

JuCka Zatańczy!
w programie:

Z POMOCĄ DLA JULKI
Choroba Julki z Sandomierza połączyła cztery samo

rządy. Dwa miasta, Tarnobrzeg i Sandomierz oraz dwa 
powiaty, tarnobrzeski i sandomierski. W imieniu prezy
denta naszego miasta Dariusza Bożka, już dziś zapra
szamy na niezwykłe widowisko charytatywne pt. „JUL

Prezent przekazany został osobiście przez prezydenta 
miasta Dariusz Bożka. Dziękujemy wszystkim pracow
ników urzędu, za odruch serca oraz wszystkim innym 
darczyńcom i wolontariuszom pomagającym tarnobrze
skim rodzinom w potrzebie.

- Diana Cleclerska 
finalistka The Voice of Poland

- Natalia Ciecierska
- Fundacja Artystyczna Ga Mon
- Formacja Taneczna PARADOX
- Studio Tańca i Ruchu FRAM
- wokaliści LO im. M. Kopernika 

w Tarnobrzegu
• aukcje charytatywne

WSTĘP 10 zł (cegiełka)

Tarnobrzeg. 27 grudnia 2018r. godz. 18.00

Tarnobrzeski Domu Kultury

Sandomierz. 28 grudnia 2018r. godz. l&Og 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSIR K

KA. Koncert w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędzie 
się 27 grudnia, o godzinie 18.00. Wstęp to jedyne 10 zł. 
Kwota ta, podobnie jak i cały dochód z aukcji chary
tatywnej, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów 
pilnej operacji. Nie zwlekajmy z pomocą. Otwórzmy 
swoje serca dla ciężko chorej dziewczynki. JULKA i jej 
rodzice liczą na nas.

Prawie 150 żołnierzy złożyło w niedzielę, 2 grudnia, przy
sięgę w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. 
płk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług.

„Terytorialsi" 
złożyli przysięgę

Była to już dwunasta przysięga w tej brygadzie. W uro
czystości wziął udział prezydent miasta Dariusz Bożek. 
Niedzielną przysięgę poprzedziła msza święta w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Następnie „Tery
torialsi" przemaszerowali na plac Bartosza Głowackiego, 
gdzie złożyli przysięgę na pierwszy historyczny sztandar 
bojowy Inspektoratu Rzeszowskiego Armii Krajowej, któ
ry w 105. rocznicę urodzin patrona brygady powierzono 
w opiekę 3.PBOT.

Złożona przysięga była zwieńczeniem trwającego 16 dni 
szkolenia podstawowego, które odbyło się w Przemyślu 
i Dębicy. Jest ono początkiem trzyletniego szkolenia, któ
re odbywa się w systemie weekendowym minimum raz 
w miesiącu. Okres ten podzielony jest na etapy szkolenia 
indywidualnego, specjalistycznego oraz zgrywającego sek
cje, pluton i kompanię. W czasie uroczystości odbył się tak
że pokaz sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 
brygady. Były quady, motocykle, sprzęt noktowizyjny oraz 
broń snajperska. Można było również porozmawiać o nowo 
tworzonej formacji i jej szkoleniu.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łu
kasza Cieplińskiego ps. „Pług" powstała w pierwszym etapie 
formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady 
wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych 
w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Mi
sją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. 
W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie 
przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych 
oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kry
zysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk 
operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią 
stanowić będzie siłę wiodącą.

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 8221149 
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

Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski", Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega, oprać, materiałów: Wydział Promocji, Sportu i Kultury
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