
Merkuriusz
Tarnobrzeski
Przedsiębiorcy wspólnie z prezydentem
W Tarnobrzegu odbyło się spotkanie, którego celem było powołanie Sej

miku Przedsiębiorczości. Podczas spotkania uczestnicy złożyli deklarację 
przystąpienia do sejmiku.

Województwo Podkarpackie reprezentowała marszałek Ewa Draus, natomiast tarnobrzeski 
samorząd prezydent miasta Dariusz Bożek i przewodniczący Rady Miasta Bogusław Potański. Ini
cjatorem wydarzenia był D. Bożek, który podkreślił, że sejmik ma być instytucją, a właściwie żywym 
ciałem, wspierającym władze miasta i urzędników, wskazującym obszary, w których warto działać.

- To jeden pomysł, a drugim jest powołanie przy prezydencie społecznej rady do 
spraw biznesu. Jej zadaniem będzie opiniowanie, wspieranie chociażby przez wskazy
wanie dobrych pomysłów i ostrzeganie przed złymi. Poza tym uważam, że tarnobrzescy 
przedsiębiorcy powinni być objęci odpowiednimi formami pomocy ze strony samorządu 
- zaznacza D. Bożek.

Idea ma na celu zrzeszyć przedsiębiorców, wesprzeć ich w zakresie pozyskiwania funduszy, 
wskazać możliwości inwestycyjne. Ważna jest również integracja, wymiana spostrzeżeń oraz 
sygnalizowanie problemów.

Jarmark 
Dominikański 
już w sierpniu

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
oraz Tarnobrzeski Dom Kultury 
zapraszają rękodzielników, rze
mieślników, twórców ludowych, 
właścicieli manufaktur oraz przed
siębiorstw z tradycjami do udziału 
w XXI Jarmarku Dominikańskim.

To wyjątkowe wydarzenie, zrzeszające śro
dowiska twórców oraz artystów ludowych, 
odbędzie się 3 i 4 sierpnia na placu Barto
sza Głowackiego. Tradycyjnie na jarmarku 
pojawią się numizmatycy, miłośnicy staroci, 
regionalnych smaków, ale także mody o cha
rakterze etno.

Z różnych zakątków Polski do Tarnobrzega 
przyjadą producenci serów, nalewek i do
mowych przetworów.

Jarmark to także muzyczna scena, a na 
niej w tym roku, poza lokalnymi formacjami 
ludowymi, takie gwiazdy jak Liber & InoRos 
oraz „Krzikopa" - kapela śląska. Zagra również 
tarnobrzeski zespół „Ganja Transformers", któ
ry w starym-nowym składzie już kilkakrotnie 
w tym sezonie koncertował w Tarnobrzegu 
oraz Sandomierzu. W repertuarze ma między 
innymi numery „Duszy”. Pojawi się również 
Studio Tańca i Ruchu „Fram".

- Zapraszamy do Tarnobrzega. Jarmark 
Dominikański będzie czasem sztuki ludowej 
oraz ukłonem wobec pracy rzemieślników, 
którzy tworzą z pasją - podkreśla Dariusz 
Bożek, prezydent miasta.

Regulamin XXI Jarmarku Dominikańskie
go, karta zgłoszenia oraz klauzula informa
cyjna znajdują się na stronie internetowej 
Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Dwudziestu pięciu parom z Tar
nobrzega wręczono w Zamku Dzi
kowskim Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie nadane przez 
Prezydenta RP.

Szesnaście par świętowało pięćdziesią
tą rocznicę ślubu, dziewięć - pięćdziesiątą 
pierwszą. Medale wręczał jubilatom prezy
dent miasta Dariusz Bożek.

Jubilaci świętujący 50-lecie pożycia mał
żeńskiego to: Teresa i Andrzej Galińscy, Te
resa i Michał Janeczkowie, Irena i Kazimierz 
Mierzwowie, Zofia i Aleksander Jarząbowie, 
Zofia i Henryk Babcowie, Zofia i Zdzisław Ja- 
dachowie, Anna i Janusz Bartelowie, Anna 
i Edward Sobkowiczowie, Wanda i Jan Liso- 
wie, Barbara i Jerzy Janczykowie, Zofia i Józef 
Drysiowie, Danuta i Mieczysław Muzyczko- 
włe, Władysława i Jerzy Zachwiejowie, Irena 
i Waldemar Głogowscy, Helena i Paweł Kę- 
sowie, Janina i Tadeusz Fornalowie.

Piękny jubileusz
Jubilaci świętujący 51. rocznicę zawarcia 

małżeństwa to Halina i Józef Kilianowie, Zo
fia i Tadeusz Trzcińscy, Genowefa i Zbigniew 
Bułowie, Teresa i Roman Swirszczowie, Józe

fa i Jan Wilanowscy, Stanisława i Zygmunt 
Molendowie, Lidia i Zenon Grzywaczowie, 
Halina i Andrzej Bierutowie, Teresa i Edward 
Trojanowscy.
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Niebawem otoczenie JezioraTarnobrze- 

skiego zacznie się zmieniać Po zakończe
niu tego sezonu letniego tereny sąsiadu
jące z plażą zamienią się w plac budowy, 
by z czasem zyskać całkiem nowe oblicze.

Nad brzegiem akwenu powstaną nie tylko par
kingi i sanitariaty z prawdziwego zdarzenia, ale 
także park linowy i nowe place zabaw.

Przy ulicy Plażowej (na prawo od wjazdu na 
teren jeziora) powstaną:

• parking wraz z pawilonem sanitarnym,
• dwa punkty gastronomiczne,
• altana grillowa,
• miejsca przeznaczone do aktywnego wypo
czynku, takie jak place zabaw i boisko do siat
kówki,

• park linowy,
• przebieralnie.
Przy ulicy Żeglarskiej (na lewo od wjazdu) 

powstaną:
• parking,
• 2 punkty gastronomiczne,
• altana grillowa,
• budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi 
dla policji i pomocy medycznej, a także z po
kojem rodzinnym,

• sanitariaty,
• przebieralnie.
W planach jest także budowa altany grillo- 

wej na wysokości ulicy Ocickiej.
Zabudowania w większości staną po stronie 

wody, punkty gastronomiczne będą sąsiadować 
z urządzeniami do rekreacji, place zabaw swoją 
konstrukcją będą przypominać okręty. W pobliżu 
plaży mają powstać nowe ławeczki, stojaki na ro
wery i kosze na śmieci.

Jezioro w nowej odsłonie

Powierzchnia: 4,55 km2
Głębokość: 42 m
Pojemność: 111,2 min m3

STREFY:
A5 - Al ------ 0------- >- BI - B5

INFORMACJE

Ograniczenie prędkości 
do 30 km/h

Zakaz wprowadzania 
psów na kąpielisko

Zachowaj bezpieczeństwo 
nad wodą

Zakaz grillowania 
na plaży

Niemal 400 młodych żeglarzy z 36 krajów wzię
ło udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w kla
sie Laser 4.7 we francuskim Hyeres.

W trójce najlepszych żeglarek znalazła się Lilly May Niezabi
towska z Tarnobrzega. - Podczas żeglarskich zmagań udało się 
rozegrać 12 wyścigów przy dość zmiennej pogodzie - infor
muje Janusz Bobula, prezes Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg. 
- Trzecie miejsce i brązowy medal w kategorii U16 zajęła Lilly 
May Niezabitowska z JK Kotwica Tarnobrzeg, która w klasyfi
kacji ogólnej była piętnasta. Druga zawodniczka z naszego 
klubu, Aleksandra Bobula, ostatecznie zajęła 37 miejsce w tej 
samej kategorii.

Obie uczennice to tegoroczne absolwentki „Trójki". Sukcesy 
osiągają nie tylko w dziedzinie sportu, ale również w nauce.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego Lilly odebrała tytuł 
„Alfreda", przyznawany przez grono pedagogiczne Szkoły 
Podstawowej nr 3 wyjątkowym osobowościom. - Wyniki, 
które osiąga Lilly, stwarzają jej szansę na to, by w klasie laser 
4.7, w biało-czerwonych barwach wystartowała na olimpia
dzie w 2024 roku. Reprezentując kraj i Tarnobrzeg - dodaje 
Janusz Bobula.

W światowej czołówce
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www.dni-tarnobrzega.pl

Sidney Polak

Fast Fingers

20 lipca 
(sobota)

20 lipca 
(sobota)

Anita Lipnicka

Lekcje w w muzeum
Na czas wakacji Muzeum Historyczne Miasta Tar

nobrzega przygotowało specjalną ofertę warsz
tatów, lekcji muzealnych i zajęć edukacyjnych. 
Wszystkie będą startować o godz. 11 w Zamku 
Dzikowskim.

9 lipca będzie można wziąć udział w zajęciach pt. „Histo
ria portretu". Podczas lekcji muzealnych i warsztatów dzieci 
zobaczą, jak wyglądały wizerunki człowieka od czasów pre
historycznych do współczesności. Dowiedzą się jak powstaje 
portret, dlaczego człowiek się portretował oraz jaką funkcję 
pełni portret. Dzięki zdobytej wiedzy dzieci będą mogły sa
modzielnie wykonać dowolny portret, używając gotowych 
szablonów.

Na 23 lipca o tej samej porze zaplanowano lekcję muzealną 
„Jak czytać obraz?". Zostanie ona przeprowadzona na podsta
wie analizy wybranego obrazu z Kolekcji-Dzikowskiej.

6 sierpnia w muzeum odbędą się zajęcia poświęcone her
bowi rodu Tarnowskich. By dowiedzieć się co to jest herb, skąd 
się wziął i jak był zbudowany, uczestnicy zabawią się w małych 
detektywów. Ich zadaniem będzie odszukanie herbów w zam
ku. Lekcję wzbogacą warsztaty, na których dzieci samodzielnie 
będą mogły zaprojektować swój własny herb.

Bliżej końca wakacji, 20 sierpnia, muzeum zaprasza na za
jęcia edukacyjne dotyczące historii jednego eksponatu z mu
zealnych zbiorów.

Przyjdź. Nie będziesz się nudzić!

HISTORIA PORTRETU: 
lekcja muzealna połączona z warsztatami

HERB LEUWA:
lekcja muzealna połączona z warsztatami

SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

realizuje Program 

wspierania młodzieży uzdolnionej 

„Nie zagubić talentu"
W ramach Programu, finansowanego w cało
ści z budżetu Województwa Podkarpackiego, 
uczniom podkarpackich szkół przyznawane 

są stypendia za wybitne osiągnięcia artystycz
ne, stypendia za wybitne osiągnięcia nauko- 

we’oraz nagrody pieniężne.

Wnioski należy składać do dnia 31 lipca.

Szczegóły dotyczące Programu 
zamieszczone są na stronie: 

edukacja.wrotapodkarpackie.pl

Projekt„Ocicanki" Zespół ludowy „Ocicanki" z Ocic zaprosił do udziału w Zielonych 
Świątkach. Obchody połączone były ze wspomnieniem działacza 
ludowego Wojciecha Wiącka, wójta nieistniejącej wsi Machów, na
uczyciela języka polskiego oraz historii w ocickiej szkole w końców
ce lat 90. XIX wieku.

Zielone Świątki mają swe korzenie w czasach przedchrześcijańskich - pogańskie 
społeczności w celu oczyszczenia ziemi ze złych duchów oraz zapewnienia pomyśl
nych plonów przyozdabiały domy gałązkami, kwiatami czy na przykład tatarakiem. 
Obrzędom towarzyszyło wspólne biesiadowanie i zabawy. Dziś na wsiach tylko 
gdzieniegdzie można dostrzec przystrojone domostwa.

Tradycja nie niknie jednak w Ocicach, gdzie od 2010 roku działa Stowarzyszenie 
Ocice, a w nim Zespól Ludowy „Ocicanki". - Organizacja imprezy integrującej miesz
kańców osiedla, ale i miasta, była możliwa dzięki wsparciu gminy Tarnobrzeg. Napi
sałyśmy projekt w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. Skorzystałyśmy 
i dziękujemy- mówi Alina Bąk, prezes stowarzyszenia.

To nie jedyna aktywność pań z Ocic. W pięknych strojach ludowych, ze śpiewem 
i poczuciem humoru, podbijają Podkarpacie, prezentując obrzędy charakterystycz
ne dla regionu. - W repertuarze mamy krótki spektakl o kiszeniu kapusty, weselne 
oczepiny, pieśni pasyjne. Pieczemy, gotujemy oraz gramy tam, gdzie nas zapraszają 
- podkreśla A. Bąk.

W uroczystość Żielonych Świątków włączyła się także Szkoła Podstawowa nr 6 w Mie- 
chocinie oraz zespół „Cyganianki" z Cyganów. Goście częstowali się potrawami i kołaczem 
zielonoświątkowym wypiekanym z ciasta drożdżowego, a nadziewanym makiem.

http://www.dni-tarnobrzega.pl
edukacja.wrotapodkarpackie.pl
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Ciuchowy 
swap

6 lipca 2019 r. w godzinach 11-14 już 
po raz czwarty w Tarnobrzeskim Domu 
Kultury odbędzie się CIUCHOWY SWAP.

Każda kobieta posiada biżuterię, książki, płyty, 
bibeloty i ciuchy, które już się jej znudziły, są w nie
odpowiednim stylu lub rozmiarze, teraz może je 
zamienić na coś nowego, poprawiając sobie humor 
i przyczyniając się do ochrony środowiska.

Można miło spędzić czas, nawiązać nowe znajo
mości, porozmawiać przy filiżance kawy czy herba
ty i odrobinie „czegoś dobrego".

Imprezie towarzyszyć będą prezentacje firm ko
smetycznych, biżuteryjnych oraz propagujących 
zdrowy tryb życia.

Zapraszamy

To już jest koniec kwalifikacji regional
nych 24. Konkursu Piosenki „Wygraj Suk
ces". Przesłuchania kwalifikacyjne miały 
miejsce w piętnastu ośrodkach w całym 
kraju.

Teraz
tylko finał

Komisje artystyczne spośród uczestników wyło
niły 132 młodych artystów w czterech kategoriach 
wiekowych, którzy w dniach 20 - 21 września 2019 r. 
w Tarnobrzeskim Domu Kultury będą realizować 
swoje artystyczne marzenia. 15 czerwca wyłoniono 
11 uczestników finału. Oto, kto został nominowany: 
Natalia Gazda, Lena Małodzińska, Marcelina Obara, 
Emil Trela. Martyna Gregorczyk, Dobromiła Cyma, 
Klaudia Lacka, Emilia Piątkowska, Natalia Ciecierska, 
Weronika Kowalczuk, Aleksandra Solarska.

W lipcu i sierpniu Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na wystawę malarstwa ze zbiorów BWA w Kielcach.

28.06 (piątek; godz. 19.00. Kościół OO. Dominikanów 
INAUGURACJA FESTIWALU

Narodowa Akademicka Orkiestra Kameralna ..Wirtuozi Lwowa' 
Magdalena Idzik - mezzosopran (Warszawa) 

Serhij Burko - dyrygent (Ukraina). , | sermj burko - dyrygent (Ukraina)
| | 14.IO7lł(cEwartem godz. 19.®0(. Kostisł tow. tśw.jMtłrii Magdaleny

Szymon Jędruch - tenor (Łónz) 
Jakub Garbacz - organy (Lołlzj

11.07 (czwartekt godz. 19.00. Kościołjpw. Sw. Barbary 
twa Rułka - tlet (Warszawę) I • 

Małgorzata Klorell -lorgany (Szczecin) 
tek.' godz. 19.00. Koscioł pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy S> r

Andrzej Chorosiński ■ organy (Warszawa) 
MichałiĆjiji^i asinSjki - recyt^cjg zawa) 

1.08 . .mter | goclz.m @.o'o. KpscjjoJ fe. św- ł 
i | H ' MateusJtJaiutl- Si 

ł , ’ | Janifsz rłlarut. - o
e?k*.godz. listo, i 11ł® 

skJgodz. 19I0C.
' JJ

przygotowana z myślą o młodszych, 
ale i starszych mieszkańcach miasta.

Lalki towarzyszą człowiekowi niemal od zawsze. Najczęściej stanowią ulubioną 
zabawkę dzieci, bywają też „souvenirem", elementem dekoracyjnym, obiektem kultu, 
podziwu i magii, a dla kolekcjonerów wielkim marzeniem. Mają również znaczenie 
symboliczne, a ubrane w tradycyjne, narodowe stroje ludowe ukazują kulturę danego 
państwa czy regionu.

Na wystawie zobaczyć można oryginalne lalki pochodzące z najdalszych zakątków 
świata. Wśród nich prym wiodąjapońskie kokeshi, peruwiańskie wykonane przez Indian 
Yagua, meksykańskie z liści kukurydzy, wełny i koronek. Europę reprezentują między 
innymi rosyjskie matrioszki, hiszpańskie tancerki flamenco, ukraińska „motanka" czy 
szwajcarski gwardzista z Watykanu.

Prezentowane w gablotach lalki pełnią wiele ról. Nie tylko tworzą kolorowy obraz, 
ale również panoramę znaczeń, o czym informują zamieszczone na ścianach tablice.

Kolekcja wypożyczona została ze zbiorów Muzeum Zabawek
i Zabawy w Kielcach. 

Wystawę można oglądać 
do 16 sierpnia w godz. od 10 do 16.

18.07 (Ci

1.08

OPOWIEŚCI PEŁNE PASJI ORAZ ELEKTRYZUJĄCE HISTORIE PRZECZYTASZ W NOWEJ KSIĄŻCE 
ARKA KAZIMIERSKIEGO

PUŁAWIANIN I DZIEWUCHA
CZYU OPOWIEŚCI, JAKICH JESZCZE WIE SŁYSZELIŚCIE, O AMERYCE. JEJ MIESZKAŃCACH I ICH DZIWNYCH 

ZWYCZAJACH ORAZ O POLONU. ZAMIESZKUJĄCEJ IZOLOWANE SIEDLISKA TEKSASU

■w.db. ko scjioJ |&w. sw. Balrbąry
Jllf £k|y^ 1 I | | | | | I

INieuisJąjhcej Pomocy*tSlibr iMiU > 
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Maria Perucka - skrzypce (Gdański • 
Roman Perucki organy (Gdański | | 

|0. Koscioł pw. Matki Bożej Niausraj 
- ®ryan Campbell • organy (USAf . .

22.08 i czwarte k r g®dz. 19.00. Koscioł pw. św. Marii Magdaleny (Mbpchc
-------- __________ .m,------- .

l.ll
*

I i)

I

29.08

---- f----  -....... .
P^aweł Opala - organy (Sandojiiięrz/Wars^awa)

> godz. ł9.00. Zamek Dzikowskijc ..........
Wiesław Suruło - flet (Kraków-) 
Paweł Solecki - fagot (Kraków)Paweł Solecki - fagot (Kraków) 

Joanna Solecka - klawesyn (Kraków)
2.09 ipomewŚL

Zespól Strauss Ensemble - (Kielce) 
Artur Jaron - kierownik artystyczny, fortepian 

11.09 (smcia).' godz. lOTOOrK^SbibTCyo. Dominikanów
Milena Lange - sopran (Warszawa). Magdalena Dydo - mezzosopran (Tarnobrzeg/Lodz) 

Szymon Jędruch - tenor (Lodź). Jerzy Butryn - bas (Wrocław)
Mariusz Rys - organy (Tarnobrzeg)
Chor Jubileuszowy (Stalowa Wola)

Aleksandra Kopp - dyrygent (Warszawa)

;?<> godz. 1,9.00. T.aumsbr-ześki Dom Kultury
Renata Brszd - sopran’(Kielce)

Arkadiusz Kazimierski

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z AUTOREM 
3 LIPCA 2019, GODZ. 18:00 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. OR. MICHAŁA MARCZAKA W TARNOBRZEGU

ul. Szeroka 13

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU KSIĄŻKI OD AUTORA
WSTĘP WOLNYI

Organizatorzy Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. J. Słowackiego 2, teł. 15 8222110
Klasztor OO. Dominikanów. Parafia pw. Sw. Marii Magdaleny. Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Parafia pw. Św. Barbary

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Kierownictwo artystyczne: Mariusz Ryś

Arkadiusz Kazimierski urodził się w 1973 roku w Mielcu. Jest chemikiem. W latach 
2004-2007 przebywał na stażu naukowym w amerykańskim ośrodku badawczym MD 
Anderson Cancer Center w Houston w Texasie. Od2008 roku pracuje w firmie International 
Flavors & Fragrances Inc. wstanie New Jersey. Jest autorem, wydanej w.2013 roku, książki 
"Puławianin i Dziewucha", w której opisuje warunki pracy w amerykańskich ośrodkach 
badawczych, panujące w nich stosunki międzyludzkie, konkurencję w walce o pieniądze 
i stanowiska. Na tym tle ukazuje perypetie stypendystów polskich, często borykających się 
z miejscową kulturą, obyczajami i przepisami. Autor zmierzył się również z mitem Ameryki, 
wciążżywym wśród Polaków. Nie stracił jednak rodzimej perspektywy, czego potwierdze
niem są odniesienia i komentarze do obecnej sytuacji w Polsce, widziane oczami emigranta. 
A wszystko to spisane zostało lekką ręką, z dużą dozą inteligentnego humoru.

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32,39-400 Tarnobrzeg, 
telefon centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81 

email: 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 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

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

