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Tarnobrzeskie

Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa 
Wola i Nisko zawarły porozumienie 
zwane Czwórmiastem. Bliskość geo
graficzna, potencjał ludnościowy, 
wspólna historia oraz dopełniająca 
się różnorodność funkcji społeczno- 
-gospodarczych stwarzają potencjał 
budowy silnego, zintegrowanego, 
atrakcyjnego dla mieszkańców, tu
rystów i biznesu ośrodka aglomera- 
cyjnego.

- To ważny dzień dla Tarnobrzega. Na
sze cztery samorządy będą działać na rzecz 
wspólnej promocji gospodarczej i terenów 
inwestycyjnych oraz zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej w oparciu m.in. o Jezioro Tarno
brzeskie, które w sezonie już dziśjest wiodącą 
atrakcją turystyczną dla mieszkańców naszych 
czterech miast i dla całego regionu. Chcemy 
współpracować m.in. w zakresie tworzenia 
wspólnej oferty dla inwestorów i firm zain
teresowanych rozwojem w makroregionie. 
Naszym celem jest także zwiększanie moż
liwości zagospodarowania terenów inwe
stycyjnych w naszych miastach. Chciałbym 
w tym miejscu podkreślić otwarty charakter

Cztery podpisy, jedna idea

porozumienia: widzimy potencjał rozszerzenia 
współpracy o samorządy m.in. Grębowa, No
wej Dęby, Majdanu Królewskiego, Bojanowa 
czy Gorzyc, a także możliwość współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz miesz

kańcami- podkreślą Dariusz Bożek, prezydent 
Tarnobrzega.

Największą szansą „Czwórmiasta" jest pre
zentacja na zewnątrz jako wspólnego, duże
go ośrodka, liczącego łącznie ponad 350 tys. 

mieszkańców. Oznacza to, że o wiele łatwiej 
będzie znaleźć uzasadnienie m.in. dla pozy
skania dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Porozumienie ma charakter ramowy, a mia- 
sta-sygnatariusze niebawem podejmą decy: 
zje o konkretnych wspólnych działaniach. 
W pierwszej kolejności planują współpracę 
w zakresie opracowywania wspólnych stano
wisk w sprawach polityki rozwojowej, a także 
wspólne akcje promocyjne. Rozważone zo
staną m.in. możliwości w zakresie stworzenia 
zalążków zintegrowanego systemu publicz
nego transportu zbiorowego oraz celowość 
opracowania wspólnej strategii rozwoju.

W dalszej perspektywie rozważone zostanie 
również powołanie wspólnej, sformalizowa
nej reprezentacji, np. w formie stowarzyszenia, 
związku międzygminnego lub powiatowo- 
-gminnego. Porozumienie ma charakter otwarty 
i mogą do niego przystąpić kolejne samorządy.

Porozumienie podpisali: Dariusz Bożek 
- prezydent Tarnobrzega, Renata Knap - za
stępca prezydenta Stalowej Woli,-Marcin Ma
rzec - burmistrz Sandomierza oraz Waldemar 
Ślusarczyk - burmistrz Niska.

Organizacje zawsze mogą liczyć
na wsparcie miasta
Organizacje pozarządowe, które najczęściej 

nazywamy stowarzyszeniami, to dobrowolnie 
zrzeszeni obywatele, mieszkańcy. Wraz z wolnymi 
i demokratycznymi wyborami oraz samorządno
ścią terytorialną, stanowią filary, na których opiera 
się demokratyczne państwo.

Powstają jako odpowiedź na potrzeby społeczeństwa. Po
trzeby te mogą dotyczyć bezpieczeństwa, rozwoju fizycznego, 
zdrowia, kultury, edukacji czy wszelkich innych dziedzin życia. 
Innymi słowy zaspokajają potrzeby obywateli. Czasem zaspo
kajają te potrzeby nawet lepiej niż państwo czy administracja 
publiczna. Bardzo często usługi wykonywane przez stowarzy
szenia są usługami tanimi. Jest to spowodowane chociażby 
faktem,'iż organizacje pozarządowe w dużej mierze opierają 
się na darmowej pracy wolontariuszy.

Organizacje pozarządowe to także przestrzeń, w której spo
łeczność spotyka się, poznaje, wymienia poglądy, wspiera się 
w działaniu, tworząc tzw. kapitał społeczny. Bycie członkiem 
lub beneficjentem organizacji pozarządowej pomaga więc 
nie tylko zaspokoić potrzeby ekonomiczne, zdrowotne czy 
kulturowe, ale także i potrzeby społeczne czy te związane 
z poczuciem bezpieczeństwa.

Prężnie działające stowarzyszenia i fundacje potrafią rozwią
zać bardzo trudne problemy, a przy tym zminimalizować napię
cia i zażegnać konflikty wewnętrzne w społeczeństwie. Aby mo
gło się tak stać, powinna istnieć dobra współpraca administracji 
publicznej, w tym samorządu, z przedstawicielami III sektora, 
a więc organizacjami pozarządowymi. Ramy takiej współpracy 
określa Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolon
tariacie. To w oparciu o te przepisy prawne organizacje stały się 
wykonawcami zadań zlecanych im przez lokalną administrację 
publiczną. Każdego roku Urząd Miasta przygotowuje konkursy 
dla organizacji pozarządowych. W ich ramach dotowane są 
zadania z zakresu pomocy społecznej, sportu i turystyki, kultury, 
ochrony zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt. W obecnym 
roku większość konkursów już się odbyła. Niemal codziennie or
ganizacje podpisują umowy dotacyjne w magistracie. Pieniądze, 
które przekazywane są na konto stowarzyszeń, pomogą w roz
wiązaniu wielu ważnych problemów społecznych w mieście lub 
wesprą rozwój młodych osób z Tarnobrzega.

W tym roku dla organizacji społecznych zabezpieczono w bu
dżecie miasta ponad 2 min zł. Blisko 1 min zł przeznaczony 
został na realizację konkursów na zadania z zakresu pomocy 
społecznej. Miasto Tarnobrzeg dofinansowało dzięki nim m.in. 
prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, schroniska 
dla bezdomnych, działalność Tarnobrzeskiego Banku Żywności 
czy Uniwersytetu III Wieku i wielu małych organizacji zajmują
cych się problemami społecznymi w mieście.

Z zakresu sportu i turystyki dofinansowanie trafiło na po
trzeby prowadzenia różnorodnych zajęć z dziedziny sportu 
i rekreacji. Największym wsparciem cieszyć mogą się młodzi 
sportowcy uprawiający siatkówkę, piłkę nożną, karate, kajakar
stwo, biegi, pływanie, a nawet żeglarstwo. Dofinansowaniem, 
w wysokości 400 tys. zł, objęte zostały nie tylko kluby sporto
we i stowarzyszenia kultury fizycznej, ale również działające 
przy niemal każdej szkole uczniowskie kluby sportowe. Dzięki 
środkom z miasta powstanie również tarnobrzeski przewodnik 
turystyczny dla osób niewidomych. Prowadzony będzie też 
punkt informacji dla odwiedzających nasze miastoturystów.

Rozstrzygnięty konkurs z zakresu kultury pozwoli rozru
szać nieco mieszkańców. Na ten cel przeznaczono 80 tys. zł. 
W zamian będziemy mogli uczestniczyć w wielu imprezach 
plenerowych. Dotacja przyznana została m.in. na organiza
cję festiwalu muzyki niezależnej M-ROCK FEST, inscenizację 
realizowaną przez tarnobrzeskie stowarzyszenie FRAM pn. 
„Tarnobrzeska Sobótka" oraz występy artystyczne z okazji 
święta plonów. Miasto wsparło również plenery.i wystawy 
plastyczne, a także opracowanie albumu złożonego ze sta

rych zdjęć Tarnobrzega oraz publikację tarnobrzeskiej książki 
kucharskiej.

Każdego roku dofinansowywana jest działalność schroniska 
dla bezdomnych zwierząt. Z pieniędzy przeznaczonych na 
realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt przy
rodnicy z Towarzystwa „Wolne Rzeki" przeprowadzą inwenta
ryzację zwierzynieckiego lasu. Dzięki niej będziemy nie tylko 
posiadali wiedzę na temat fauny i flory miejskich „zielonych 
płuc", powstanie również kolekcja zdjęć przyrodniczych oraz 
ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.

Co roku gmina Tarnobrzeg dofinansowuje działalność świe
tlic socjoterapeutycznych oraz wielu organizacji prowadzą
cych zajęcia pozalekcyjne i zajęcia promujące trzeźwość. Na 
ten cel przewidzianych zostało blisko 400 tys. zł. W konkursie 
z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patolo
gicznym dofinansowano 28 zadań, dzięki którym potrzebujące 
dzieci znajdą dobrą opiekę. Z tych pieniędzy realizowany 
będzie projekt pn. „Archipelag Skarbów". Skierowane do mło
dych osób zadanie odpowiada na zagrożenia współczesnego 
cyfrowego świata i coraz częściej zdarzających się uzależnień 
od internetu i telefonu.

W najbliższym czasie spodziewać się można jeszcze kilku 
konkursów ofert dla stowarzyszeń i fundacji. Na organizację 
akcji Lato w Mieście, obozy i kolonie letnie przeznaczono 
w budżecie 170 tys. zł. Będzie można ubiegać się o środki na 
zadania skierowane do dzieci i młodzieży pozostającej w okre
sie wakacyjnym w mieście, ale również na zorganizowane 
kolonie, półkolonie czy obozy.

Dotychczas gmina Tarnobrzeg wsparła ze swojego budżetu 
107 zadań, których wykonania podęło się blisko 80 organizacji 
działających na rzecz mieszkańców Tarnobrzega.
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Prezydent o edukacji
podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów

W dniach 8-9 kwietnia prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek uczestni
czył w V Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w Krakowie. 
Prezydent Tarnobrzega wystąpił w panelu „Edukacja a kształtowanie lokal
nego rynku pracy".

W czasie dyskusji podkreślał, że jednym z 
czynników określających rozwój lokalny jest 
kreowanie odpowiednich warunków do two
rzenia i utrzymania miejsc pracy. Prelegenci 
dyskutowali o tym, jakie działania podejmują 
samorządy celem zwiększenia wykorzystania 
zasobów pracy, a jednocześnie zmniejszenia 
skali bezrobocia oraz jaki wpływ na rynek pracy 
ma odpowiednia edukacja.

- Szkoła powinna dostarczać uczniowi wie
dzy teoretycznej, ale również zapewnić kontakt 
z rynkiem pracy, a przez to lepiej dostosować 
jego kwalifikacje do zapotrzebowania zgłasza
nego przez przedsiębiorców. Marzy mi się, aby 
po ukończeniu edukacji zawodowej większość 

młodzieży nie tyle szukała pracodawcy, ale my- 
ślała, jak założyć własny biznes i zatrudniać in
nych. Samorządy mogą wspierać takie osoby, 
chociażby poprzez tworzenie preferencyjnych 
warunków podatkowych. Dzisiejsze szkoły po
winny uczyć działania projektowego, stawiania 
sobie celów, rezultatów do osiągnięcia i doboru 
do nich odpowiednich działań i współpracow
ników. Oprócz tego powinny wspierać rozwi
janie pasji u młodych osób. Takie podejście 
pozwoli młodzieży lepiej odnaleźć się na rynku 
pracy, a mówiąc kolokwialnie mieć pomysł na 
siebie-zaznacza prezydent Dariusz Bożek.

Panel „Edukacja a kształtowanie lokalnego 
rynku pracy" prowadziła Agnieszka Szymczak

z Instytutu Badań Edukacyjnych, a oprócz 
prezydenta Tarnobrzega w dyskusji uczestni
czyli: Oleg Słobotczikow - rektor rosyjskiego 
Instytutu Cywilizacji Światowych, Jan Kazior 
- rektor Politechniki Krakowskiej, Jerzy Malec

- rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, Anna Korfel-Jasińska
- zastępca prezydenta Krakowa oraz Gabriele 
Simoncini - prezes włoskiej GENF Internatio- 
nal Consulting.

Ukazał się pierwszy numer tarnobrzeskiego Informatora Seniora. 
Wydawnictwo zostało podzielone na trzy części, dotyczące bezpie
czeństwa, aktywności i zdrowia.

Wydawnictwo dla seniorów
Seniorzy coraz częściej padają ofiarami różnych oszustów i naciągaczy. Bezwzględnie 

wykorzystują oni ufność i dobre serce starszych osób. Dlatego pierwsza część informatora 
została poświęcona tej tematyce.

W drugiej części spróbujemy Państwa przekonać, że aktywność fizyczna nie musi koja
rzyć się z wysiłkiem, ale z dobrym samopoczuciem. A zdrowy tryb życia to niekoniecznie 
ścisła dieta i rygorystyczne ćwiczenia.

W dziale „Zdrowy senior" znajdziecie natomiast artykuł o najgorszych nawykach żywie
niowych, które mają fatalny wpływ na zdrowie. Błędy żywieniowe sprzyjają rozwojowi 
licznych schorzeń - otyłości, cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, a nawet 
nowotworów. Warto więc zwracać uwagę nie tylko na to co jemy, ale także jak i kiedy.

Każdy z rozdziałów został uzupełniony wykazem numerów telefonów do instytucji 
związanych z poruszaną w nim tematyką. Całość uzupełniają strony poświęcone

* Informator 
SENIORA

ZDROWIE-WAŻNE ADRESY
• BEZPIECZEŃSTWO. AKTYWNOŚĆ

• PRZYDATNE NUMERY

realizacji w Tarnobrzegu akcji „Koperta życia" oraz 
„Karta seniora". W informatorze znajdziecie także wy
kaz kontaktów do najważniejszych miejskich instytu
cji: urzędów, spółdzielni mieszkaniowych i pomocy 
społecznej.

Informator jest darmowy. Już wkrótce będzie można 
go otrzymać w kilkunastu punktach na terenie miasta. 
Między innymi w:

- przychodniach
- Urzędzie Miasta
-Tarnobrzeskim Domu Kultury
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
- Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega (Zamku 
Dzikowskim)

- Miejskiej Bibliotece Publicznej
- Domu Dziennego Pobytu
- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (w kancelarii 
głównej)

Majówka w Tarnobrzegu oraz Sandomierzu 
będzie czasem wyjątkowych spotkań. Anna 
Dymna, Janusz Kondratiuk, Bożena Stachu
ra, Tomasz Błasiak, Sonia Bohosiewicz, Marek 
Dyjak - to tylko niektórzy spośród artystów 
współtworzących 16. edycję FFiSN.

Festiwal Filmów i Spotkań Niezwykłych to kolejne wy
darzenie, po widowisku „Julka zatańczy", łączące dwa 
miasta, Tarnobrzeg i Sandomierz. - Propozycja współor- 
ganizacji tej imprezy wyszła od burmistrza Sandomierza 
Marcina Marca. Zdecydowaliśmy się przyjąć jego zapro
szenie po to, by mieszkańcy Tarnobrzega mogli poczuć, 
że kultura, a zwłaszcza ludzie kultury - artyści, aktorzy, 
muzycy - nie omijają naszego miasta i chcą z nami być
- podkreśla Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Tarnobrzeski Dom Kultury oraz Zamek Dzikowski - Mu
zeum Historyczne Miasta Tarnobrzega staną się miejsca
mi spotkań filmowych, muzycznych, literackich. Program 
stworzony został z myślą o dzieciach, młodzieży oraz 
dorosłych. Stąd też Akademia Filmowa „Otwórz oczy", 
realizująca Interdyscyplinarny Program Edukacji Medial
nej i Społecznej KinoSzkoła, która ze względu na sytuację 
strajku nauczycieli odbędzie się w innym terminie.

- Zapraszamy już dziś. Wraz z nami aktorzy, reżyserzy, 
ludzie sztuki, którzy będą dzielić się tym, co w swym 
życiu zawodowym potrafią najlepiej. Ich świat, pełen in
spiracji, doświadczeń, radości i ludzkich historii, kształtuje 
wrażliwość, dlatego bądźmy razem podczas festiwalu
- mówi Monika Stojowska, koordynator FFiSN.

Otwarcie festiwalu w Tarnobrzeskim Domu Kultury 
1 maja o godz. 18. Zainauguruje je koncert „Byłaś serca 
biciem" w wykonaniu aktora Tomasza Błasiaka. W re
pertuarze utwory Andrzeja Zauchy. Ponadto, zgodnie 
z programem zawartym na afiszu, projekcje filmowe, 
Salon Literatury i rozmowy z Aktorką Niezwykłą Anną 
Dymną, Reżyserem Niezwykłym Januszem Kondratiu
kiem, Bożeną Stachurą oraz innymi znamienitymi gość
mi. Dyrektorem artystycznym, pomysłodawcą FFISN jest 
Katarzyna Kubacka-Seweryn, prezes fundacji Taki Jestem. 
Prezydent miasta Tarnobrzega i burmistrz miasta San
domierza sprawują patronat honorowy nad 16. edycją 
Festiwalu Filmów i Spotkań Niezwykłych.

TARNOBRZEG
1 maja (środa)

W Wj 10:00 I KINO WISŁA
Zaproś dziadków i rodziców do kina: 
Filmy Joanny Polak. 5730
Legenda o aniele zapomnienia 2"
Cyganka, gospodarz i kura 2
Zmyślne zmysły 530' Wełniaki 10
Misteria dzieciństwa 20'

12:00 | KINO WISŁA
FILMY W SIECI albo 60 lat SKSiL: 

izyki słndrw' Cakniwski:
Nadmiar łaski, -eż. G. Zanast. 117

’w'w: 18:00 | KINO WISŁA
.Serca biciem"
Recital Tomasza Błasiaka z najsłynniejszymi 
piosenkami Andrzeja Zauchy

TARNOBRZEG
30 kwietnia (wtorek)

jwiwj 14:00 | KINO WISŁA

Płonący facet leż. S Crunberg. 90

Tarnobrzeg drugą stolicą Festiwalu 
Filmów i Spotkań Niezwykłych!

TARNOBRZEG
2 maja (czwartek)

iwjwi 10:00 | KINO WISŁA
Zaproś dziadków i rodziców do kina!
FILM SPOTKANIE Zestaw firnów z Telewizyjnego 
Studia Filmów Animowanych. 65
.\U Soheltińku

W;w 12:00 | KINO WISŁA
FILM-SPOTKANIE
Ania. Rzecz o Annie Dymnej reż M. Węgiel. 40'
Spotkanie z Martą Węgiel

[b'| 13:30 | KINO WISŁA
Reżyser NieZwykly - FILM - SPOTKANIE
Jak pies z kotem, rez. J. Kondratiuk. 100
Spotkanie z Januszem Kondratiukiem i Bożeną Stachurą.

W W 16:00 | ZAMEK DZIKOWSKI
Program obowiązkowy dla osób w wieku od O do 100 iat! 
Anna Dymna i Goście festiwalu dzieciom Janusz Stanny
O malarzu rudym jak cegła Program obowiązkowy 

dla osób w wieku od O do 1OO lat!

18:00 | KINO WISŁA
Yommedine. Podróż życia reż A. B. Shawky. 95

20:00 | KINO WISŁA
FILM ■ SPOTKANIE
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W świecie Ajnów

Wystawa „Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano" 
została przygotowana przez Muzeum Miejskie w Żorach, w ramach projektu 
„Bronisław i Józef Piłsudscy. Piórem i karabinem ku niepodległości", zreali
zowanego w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 
na okoliczność stulecia nawiązania polsko-japońskich stosunków dyploma
tycznych. Interesującą ekspozycję można aktualnie oglądać w Tarnobrzegu.

Celem, który przyświecał działaniom Mu
zeum w Żorach, było spopularyzowanie po
staci Bronisława Piłsudskiego, jego działalności 
niepodległościowej i osiągnięć badawczych, 
a także zaprezentowanie społeczności i kul
tury Ajnów oraz przyczynienie się do ugrun
towania i poszerzenia kontaktów kulturalnych 
pomiędzy Polską i Japonią - jednym z pierw
szych państw, z którym nasz kraj nawiązał 
stosunki dyplomatyczne.

Trudno przecenić wartość dorobku nauko
wego Bronisława Piłsudskiego, starszego brata 
Józefa, zesłanego na Sachalin po wykryciu 
spisku na życie cara i zdekonspirowaniu nie
doszłych zamachowców. Był on wybitnym 
badaczem kultur ludów Dalekiego Wschodu, 
ale też - po powrocie na krótko do Polski - 
tatrzańskich górali. To w jego dziele życia, ja
kim były badania prowadzone wśród Ajnów, 
upatruje się źródła renesansu ich kultury. Bro
nisław, który w jakimś sensie utracił własną oj
czyznę, po latach pomógł odzyskać ojczyznę 
Ajnom. Muzealnikom bliskie sercu jest także 
to, co Bronisław Piłsudski myślało roli muzeów

i tym, w jaki sposób powinny one opisywać 
rzeczywistość. Nie bez. przyczyny bywa on 
nazywany ojcem muzealnictwa.

Shigeru Kayano, nieżyjący już społecznik 
i polityk, był w Japonii pierwszym i jak dotąd 
jedynym zdeklarowanym parlamentarzystą aj- 
nuskim. Dzięki jego zaangażowaniu, parlament 
japoński uchwalił w 1997 roku ustawę chroniącą 
i nobilitującą kulturę Ajnów. Słynął z tego, że 
w trakcie sesji parlamentu mówił po ajnusku, 
czym wprawiał w konsternację swoich japoń
skich kolegów. Jest autorem książki o kulturze 
materialnej Ajnów połowy XX wieku. Był wielkim 
admiratorem postaci i dorobku naukowego Bro
nisława Piłsudskiego.

Prezentowana na wystawie kolekcja .Mu
zeum Miejskiego w Żorach powstaje od 2015 
roku. Głównymi miejscami zakupu ekspona
tów były jak dotąd warsztaty rzemieślnicze 
w Biratori oraz antykwariaty w Sapporo, Tokio 
i Brukseli. Żorskie Muzeum Miejskie posiada 
obecnie największy w Polsce zbiór przećimio- autochtonicznych kultur tej części świata, 
tów przynależnych kulturze ajnuskiej. Są to Wystawa w Muzeum w Tarnobrzegu będzie 
narzędzia, stroje i ozdoby, bibeloty, naczynia czynna do 19 maja 2019 r.

i'przybory kuchenne, eksponaty ilustrujące 
wierzenia i ajnuskie ceremoniały, broń i przy
kłady Ainu Design. Pozyskane obiekty dobie
rano tak, by ich kolekcja stanowiła ilustrację 
procesu zmian zachodzących w kulturze Aj- 
nów w przeciągu ostatnich 150 lat. To mu
zealny zapis zaniku jednej z najciekawszych

Bronisław Piotr Piłsudski (1866-1918)
Bronisław Piłsudski urodził się w 1866 roku 

w Zułowie na Litwie. Był działaczem niepodle
głościowym, zesłańcem i etnografem badają
cym życie codzienne i kultury ludów Dalekiego 
Wschodu - Ajnów, Oroków i Niwchów.

W 1887 roku, po zdekonspirowaniu spisku, 
w którym brał udział i udaremnieniu zamachu na 
życie cara Aleksandra III, skazany został na śmierć, 
który to wyrok zamieniono mu na 15 lat katorgi
- tak trafił na zsyłkę na rosyjską wyspę Sacha
lin. Tam też zawarł związek małżeński z Ajnuską
- jego potomkowie do dzisiaj żyją w Japonii. 
W 1903 roku wraz z Wacławem Sieroszewskim 
udał się na sąsiednie japońskie Hokkaido, by kon
tynuować badania etnograficzne wśród tamtej
szych Ajnów - przerwane wskutek niepokojów 
narastających na granicy pomiędzy Japonią 
i Rosją. Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej 
udało mu się wyjechać z Hokkaido do Stanów 
Zjednoczonych, a stamtąd w 1906 roku wrócić 
do kraju. Na krótko zamieszkał w Krakowie, a póź
niej w Zakopanem, gdzie prowadził badania et
nograficzne wśród górali tatrzańskich.

W świecie nauki znany był ze swoich opraco
wań etnograficznych i językowych, a także - co 
w owym czasie było czymś zupełnie wyjątko
wym - nagrań dźwiękowych prowadzonych na 
Sachalinie, jedynych w języku Ajnów żyjących 
na przełomie XIX i XX wieku. W trakcie pobytu 
na Dalekim Wschodzie wykonał ok. 300 zdjęć, 
na których utrwalił wizerunki tamtejszych miesz
kańców. Jego kolekcje etnograficzne oglądać 
dziś można, m.in. w petersburskiej Kunstkamerze.

Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do 
Szwajcarii, z której pod koniec 1917 roku udał 
się do Paryża. W roku 1918 utonął w Sekwanie.

ZAPRASZAMY NA
Gala Operetkowa 

W KRAINIE OPERETKI I NIE TYLKO
Koncert w wykonaniu Solistów Opery Śląskiej w Bytomiu 

i Artystów Krakowskiej Piwnicy pod Baranami

W KONCERCIE NAJPIĘKNIEJSZE ARIE I DUETY Z OPERETEK: 
KRAINA UŚMIECHU, ZEMSTA NIETOPERZA, BARON CYGAŃSKI, KSIĘŻNICZKA CZARDASZA, 

PTASZNIK Z TYROLU, HRABINA MARICA, WESOŁA WDÓWKA I MUSICALU SKRZYPEK NA DACHU



merkuriusz tarnobrzeski 2019
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. dr. Michała Marczaka 
w Tarnobrzegu
DK<> dyskusyjny klub książki

zapraszajq
na spotkanie autorskie z

Jackiem Komuda
historykiem z wykształcenia, zafascynowanym historią Rzeczypospolitej szlacheckiej, autorem 

thrillerów historycznych osadzonych głównie w realiach XVII wieku, designerem i scenarzystą gier 
komputerowych. Autorem powieści m.in.: "Bohun", "Hubal", "Czarna bandera", "Samozwaniec", "Jaksa".

09.05.2019 gad, 17.00
Filia nr 1 MBP osiedle Serbinów, ul. M. Dąbrowskiej 31A

— WSTĘP WOLNY
—  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ——------------------------------------------- ---------------- ______________ ggą

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. 
Michała Marczaka w Tarnobrzegu, zaprasza na 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które 
odbędzie się 29 kwietnia o godz. 16.

O książkach 
godzinami

Będziemy rozmawiać o książce pt. „Opowieść o miło
ści i mroku” Amosa Oza, najpoczytniejszego na świecie 
pisarza izraelskiego, laureata wielu międzynarodowych 
nagród literackich.

„Opowieść o miłości i mroku" to niezwykle intymna 
historia kilku pokoleń rodziny pisarza na Litwie i Ukra
inie oraz po przybyciu do Palestyny. Tłem opowieści jest 
dramatyczny okres w historii narodu żydowskiego: dru
ga wojna światowa i Holokaust, mandat brytyjski, nad 
Palestyną, narodziny Państwa Izrael i konflikt z Arabami. 
Proponowana książka jest uznawana za najbardziej oso
bistą tego autora, sanowiącą klucz do zrozumienia całej 
jego twórczości.

PROGRAM IMPREZY

Biblioteka z hasztagiem
Za tegorocznym hasłem Tygodnia Bibliotek„#biblioteka"kryją się ludzie, 

zbiory i wydarzenia świadczące o tym, że biblioteka jest instytucją nowo
czesną i korzystającą z najnowszych technologii.

Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # ułatwia potencjalnym użytkownikom dotar
cie do jej usług i-zasobów. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim podkreśla 
szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych.

W ramach Tygodnia Bibliotek 2019, który odbywać się będzie w dniach 8-15 maja, Miejska 
Biblioteka Publiczna przygotowała szereg imprez z zakresu edukacji czytelniczej i literackiej. 
Każda zawarta w książce myśl pobudza wyobraźnię, uczy myślenia, poszerza wiedzę, dlatego 
też większość propozycji biblioteki ukierunkowana jest na poszukiwanie źródeł, z których 
można ją czerpać. Przy realizacji lekcji bibliotecznych adresowanych do młodego czytelnika 
wykorzystuje się możliwości internetu, wprowadzając do programu nowoczesne technolo
gie informacyjne, kody QR oraz aplikacje interaktywne.

Program imprez realizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej z okazji Tygodnia Bibliotek 
2019 zamieszczony został na stronie internetowej www.mbp.tarnobrzeg.pl oraz na tablicach 
ogłoszeń w bibliotekach.

.///.■ Dystans:'-

BIEG GŁÓWNY - 10 km - Plac Bartosza Głowackiego 
/'/•’/ Bieg OPEN-2 km

Biegi Młodzieżowe - 100 - 1000 m 
SZTAFETA PRZEDSZKOLAKÓW - 10 x 40 m 

Trasa - Plac Bartosza Głowackiego oraz ulice miasta Tarnobrzeg.

8:00 - 10:00 - pobieranie pakietów startowych i przyjmowanie zgłoszeń w dniu 
zawodów na Placu Bartosza Głowackiego 
9:30 - bieg dla dzieci niepełnosprawnych

żieżowe - na Placu Bartosza Głowackiego oraz ulicami miasta 
biegu głównegojaÓ km) - Plac Bartosza Głowackiego ( rynek)

III Memoriał Józefa Salika

10:00 - bil
Z/ll:00- ,________________ ________ ,
12:15 - start do biegu OPEN (2000 m) - dla wszystkich chętnych bez ograniczeń

feta przedszkolaków 10x40 m - Plac Bartosza Głowackiego
wiekowych i kategorii wiekowych - Plac Bartosza Głowackiego 

^ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, oficjalne zakończenie

ZAPRASZAMY
■ V itih wistosarP

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

27 kwietnia /sobota/ godz. 15:00 
(korty MOSiR ul. Zwierzyniecka) 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
www.mosir.tarnobrzeg.pl

Organizatorzy

MORW

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w 
każdy wtorek. Obowiązuje wcześniejsza reje
stracja, tel. 1582211 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

Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski", Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega

http://www.mbp.tarnobrzeg.pl
mailto:um@um.tarnobrzeg.pl
http://www.tarnobrzeg.pl
http://www.mosir.tarnobrzeg.pl

