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SPORTOWA SESJA
Blisko dwie godziny dyskutowali tarnobrzescy radni nad 

stanem sportu i kultury fizycznej w mieście. Przedstawiono 
kilkanaście wniosków, ale nie należy się raczej spodziewać, 
aby w krótkim czasie ich wdrożenie zrewolucjonizowało sport 
w naszym mieście.

Najpierw trochę statystyki; na terenie 
Tarnobrzega działa 39 stowarzyszeń 
kultury fizycznej. Część z nich to oddzia
ły ogólnopolskich stowarzyszeń (PTTK, 
TKKF, PZW). Sporo, jak na ogólną licz
bę stowarzyszeń - stanowią uczniow
skie kluby sportowe; jest ich w sumie 
14. Osiedlowych klubów sportowych 
mamy 5 (Zakrzów, Ocice, Mokrzyszów, 
Sobów i Wielowieś). Ich przedmiotem 
działania jest piłka nożna. Inne to ogól- 
nomiejskie stowarzyszenia, takie jak np. 
Klub Biegacza „Witar”, czy Tarnobrze
ski Klub Szachowy.

Na czoło wszystkich wybija się jed
nak KS „Siarka". Klub z wieloletnią tra
dycją i z (kiedyś) znaczącymi osią
gnięciami. „Siarka ma 3 sekcje, przy 
czym koszykarska jest sekcją autono
miczną.

Miasto Tarnobrzeg w roku bieżącym 
wyda na dotacje dla stowarzyszeń kul
tury fizycznej 560 tys. zł - tyle samo, 
co w roku ubiegłym. W sumie z kasy 
miasta skorzystają 24 stowarzyszenia. 
Podział miejskiego tortu pieniężnego 
jest prosty - im większe stowarzysze
nie, im więcej sekcji i im wyższy 
szczebel w rozgrywkach ligowych, tym 
większe pieniądze. Stąd też „Siarka" 
ma dostać w tym roku 213 tys. zł., a 
jej autonomiczna sekcja koszykówki 
130. Klub tenisa stołowego, który od 
lat dzierży pierwsze miejsce w polskim 
tenisie kobiecym - 72 tys. Osiedlowe 
kluby sportowe otrzymują kwoty od 16 
do 20 tys. zł. Kluby szkolne - po 2-3 
tys. Dotowane są także - głównie z 
uwagi na organizowanie ogólnopol
skich czy regionalnych imprez stowa
rzyszenia pośrednio związane z mia
stem - Polski Związek Wędkarski, 
TKKF „Siarka" itp.).

Jak widać z powyższych danych, 
miasto na sport daje raczej niemałe 
środki. Tym bardziej, że mówimy tu 
tylko o dotacjach, natomiast gros środ
ków asygnowanych jest na sport i re
kreację rozumianą szerzej. Na to prze
znaczane są już nie tysiące, ale mi
liony złotych. Wystarczy tu wspomnieć 
o kompleksie basenów, o nakładach 
na remonty bazy OSiR-owskiej, czy o 
halach gimnastycznych, których licz
ba zwiększa się z roku na rok. Mimo 
tego, w powszechnym odczuciu z tar
nobrzeskim sportem nie jest najlepiej. 
W dużym stopniu odczucie to wynika 
ze względu na mizerne osiągnięcia, 
jakie są udziałem „Siarki”. Klub - jak 
wiadomo - boryka się z problemami 
finansowymi. Kiedyś potężny sponsor 
jakim był „Siarkopol" pompował duże 
sumy w klub choćby poprzez zleca
nie prac Zakładowi Działalności Go
spodarczej. Dziś ZDG takich zleceń 
już nie dostaje, a wolny i rynek i sys
tem przetargów na roboty mocno 
ogranicza zdolności zarobku. Przez 
kilka lat miasto starało się wydatnie 
pomóc klubowi, choćby poprzez ko
munalizację jego bazy sportowej i w 
konsekwencji wzięcia na barki jej 
utrzymania. Taka pomoc i dotacje oka
zały się być z punktu widzenia potrzeb 
klubu zbyt małe. Dziś KS „Siarka" 

chce aby miasto przejęło kolejny 
obiekt, tym razem stadion sportowy 
przy al. Niepodległości, a najchętniej, 
żeby go kupiło. Takie rozwiązanie wy- 
daje się być mało realne. Stadion wy
maga remontu (krzesełka). Trudno też 
liczyć na to, że wynajmowany on 
„Siarce” na mecze przyniesie dobry 
zysk. Trudno też zarabiać na stadio
nie w jakiś inny, pozasportowy sposób 
(imprezy masowe, koncerty itp.). Zaś 
na jego przejęcie, a następnie od
sprzedanie na pozasportową działal
ność nie może raczej liczyć na przy
chylność radnych.

„Siarka” ma zatem problemy, ale to 
nie jedyny obszar niedoskonałości tar
nobrzeskiego sportu. Rzecz w tym że 
- i mówiono o tym podczas sesji - 
młodzież nie ma ma wyrobionego du
cha sportowego. Zamiast czynnie 
uprawiać sport woli inne rozrywki. Od
dawane co rok, dwa nowe hale spor
towe nie przekładają się później na 
wyniki sportowe. Czy wina to tylko na
uczycieli od wychowania fizycznego, 
czy może określonego modelu życia 
w całym kraju? Zwolennicy tej drugiej 
tezy przypominają, że naszym ateń
skim olimpijczykom niczego nie bra
kowało, a wynik sportowy był gorzej 
niż mizerny.

PAMIĘTAJMY
Już po raz dziesiąty wyłoniono laureatów miejskiego konkur

su na najładniejszy ogród i balkon Tarnobrzega.

Komisja konkursowa pracująca pod przewodnictwem wiceprezydenta Wik
tora Stasiaka za najładniejszy uznała ogród pani Ewy Sokolskiej z Wielow- 
si. Również drugie miejsce przypadło mieszkańcowi tego osiedla - panu 
Jerzemu Dulowi. Trzecie miejsce zajął natomiast ogród pana Krzysztofa 
Kozioła z osiedla Serbinów.

Przyznano także dwa wyróżnienia - pani Joaany Baran z osiedla Pia
stów i panu Janowi Bochniakowi za przyblokowy ogród na osiedlu Przywi- 
śle. Pierwsza trójka została uhonorowana nagrodami pieniężnymi (odpo-

Tak wygląda ogród pani EWY SOKÓLSKIEJ z Wielowsi.

Przyczyny tego stanu rzeczy próbo
wały zidentyfikować połączone komisje 
oświaty, kultury i sportu, oraz rodziny, 

zdrowia i ochrony środowiska RM. W 
swoim stanowisku komisje piszą m.in. 
„Niedostatek aktywności ruchowej, za
niedbanie szkolnego wychowania fi
zycznego, brak atrakcyjnych progra
mów edukacyjnych dla dzieci i młodzie
ży, jak również brak kryteriów oceny 
nauczyciela wychowania fizycznego 
(...) stały się przyczynkiem do pogor
szenia się stanu wydolności i spraw

ności fizycznej dzieci i młodzieży. Z 
badań Światowej Organizacji Zdrowia 
wynika, że 60 procent Polaków nie 

uprawia żadnego rodzaju sportu. Wy
niki te sytuują Polską na jednym z 
ostatnich miejsc w Europie. Również 
w sporcie zorganizowanym panuje ka
tastrofalna sytuacja ekonomiczna".

Radni zobowiązali prezydenta miasta 
do przeanalizowania możliwości realiza
cji kilkunastu wniosków. Pośród nich 
utworzenia rady nauczycieli wychowa
nia fizycznego, która miałaby opracować

O OGRODACH

Za upiększenie swojego osiedla i swojej działki pani Ewa otrzymała nagro
dę z rąk wiceprezydenta Tarnobrzega.

wiednio: 600, 500 i 400 zł). Natomiast osoby wyróżnione otrzymały nagrody 
rzeczowe.

Za najpiękniejszy balkon mijającego roku uznano balkon na osiedlu Serbi
nów należący do pani Heleny Stała. Kolejne miejsca przypadły paniom Kry
stynie Kukułce z Przywiśla i Janinie Walczyna z Serbinowa. W przypadku bal
konów nagrody pieniężne wynosiły 500, 400 i 300 zł. Dodatkowo przyznano 4 
wyróżnienia (nagrody rzeczowe) otrzymali je Władysław Burghard (Przywiśle), 
Helena Sitek (Przywiśle), Kazimierza Kargól (Siarkowiec) i Małgorzata Koby
lańska (Dzików).

Wręczenie nagród odbyło się w minionym tygodniu w Tarnobrzeskim Domu 
Kultury.

atrakcyjne programy kształcenia. Jest 
także utworzenie zespołu szkół sporto
wych. Z innych ciekawych pomysłów, 
jest też i taki, aby na tzw. „zwałce” wy
budować trasy narciarskie i trasy zjaz
dowe (idea ciekawa, ale wymagałaby 
kolosalnych pieniędzy i współdziałania
z kilkoma gminami, tudzież inwestora
mi prywatnymi). Dodajmy, że „zwałka” 
nie należy do terenów miasta. Radni 
postulują także, aby sukcesy żeńskie
go tenisa stołowego przełożyć na na
ukę tego sportu w szkołach. Jest też 
postulat jakby „antypiłkarskonożny”. 
Brzmi on następująco: należy w czasie 
3 lat, mając doskonałą bazę treningową 
i rozgrywkową doprowadzić do powro
tu zespołu żeńskiego piłki siatkowej do 
I ligi państwowej. Radni nie wyjaśnia
jąc, kto ma to zrobić doskonale musieli 
zdawać sobie sprawę, że w dzisiejszych 
czasach sukces sportowy nie jest moż
liwy bez pieniędzy. Miasto ma ich tyle 
co ma, w związku z tym można jedynie 
domniemywać, że zamiast dawać kasę 
na kopaczy nożnych, miasto powinno 
przeznaczyć ją na siatkówkę.

Inne postulaty dotyczą bardziej 
zdrowia niż sportu. Np. radni sugerują, 
aby w roku przyszłym wyasygnować 
100 tys. zł na badania wad postawy 
dzieci i młodzieży.

W sumie radni zlecili prezydentowi 
- chociaż w sposób mało kategorycz
ny (ma bowiem przeprowadzić anali
zę możliwości realizacji) - 16 różnych 
wniosków. Analiza taka na pewno bę
dzie wykonana, jednak czy stworze
nie programu dla dzieci i młodzieży, 
który wzbudziłby w niej zainteresowa
nie sportami wodnymi, co związane 
jest z powstającym zbiornikiem w Ma
chowie, wyeliminuje u niej wady po
stawy, albo wyłoni z niej nowego Ma
teusza Kuśnierewicza, to już rzecz 
dyskusyjna.
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RUCH OKRĘŻNY
Od poniedziałku jeździmy po nowym rondzie. Nie licząc starego, niejako 

naturalnego ronda na Przywiślu, oddany do użytku obiekt na skrzyżowaniu 
ulic Zwierzynieckiej, Kwiatkowskiego i Kazimierza Wielkiego, jest trzecim ron
dem wybudowanym w ostatnich kilku latach w Tarnobrzegu. Jego koszt, wraz 
z koniecznymi pracami nad przełożeniem kabla energetycznego wyniósł do
kładnie 394 086 zł. Prace trwały półtora miesiąca.

Moda na ronda znalazła w Tarnobrzegu podatny grunt. W sposób wydatny 
likwidują one zagrożenia w ruchu drogowym. Są często nieco droższe niż 
sygnalizacja świetlna, ale za to nie wymagają konserwacji, czy napraw. Światła 
przy pierwszej lepszej awarii energetycznej stwarzają duże zagrożenie.

Kolejne rondo, jakie ma być wybudowane - plany opiewają na rok przyszły 
- powstanie przy skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Piłsudskiego i Sienkiewi
cza. (koło gmachu sądu). Kierowcy w sygnałach do prezydenta postulują po
dobne rozwiązania komunikacyjne w szeregu innych miejsc. Najczęściej wy
mienia się krzyżówki ulic Warszawskiej, Fabrycznej i Słomki, Targowej i Wy
spiańskiego, czy Wyspiańskiego i Sikorskiego. Niestety nie wszędzie jest wy
starczająco dużo terenu, aby takowe ronda budować. Dziś można przyjąć, 
że po wspomnianym rondzie obok budynku sądu, następne pojawi się na ul 
Warszawskiej obok Woj. Ośrodka Ruchu Drogowego.

Do 30 listopada mają być ukończone pra
ce uszczelniające korpus i podłoże prawe
go wału Wisły na terenie osiedla Dzików. 
Obecnie remontowany odcinek wiślanego 
wału liczy blisko 4 kilometry.

BEZPIECZNE
RZEKI

W miniony poniedziałek w Tarnobrzegu prze
bywał Minister Środowiska - Jerzy Swątoń. Wizy
tował remontowane wały w rejonie Tarnobrzega.

Największe powodziowe zagrożenie dla na
szego miasta stanowi Wisła. Wszyscy pamię
tamy lata 1997, 2001, czy wysoką tegoroczną 
falę powodziową. Na skutek zabiegów samo
rządowych miasta i na skutek działań rządo
wych, wały wiślane stanowią coraz lepszą ba
rierę dla wzbierających okresowo wód królowej 
polskich rzek. Już w latach '98-'99 odbudowa
no prawie kilometrowy odcinek wału w okolicy 
osiedla Nagnajów. W kolejnym roku rozpoczę
to realizację zadania „Wisła-Tarnobrzeg-Śando- 
mierz zabezpieczenie przeciwfiltracyjne prawe
go wału rzeki Wisły”. W rezultacie w latach 
2000-2001 wyremontowano 2,15 km odcinek 
wału na terenie osiedli Wielowieś i Sielec. Ko
lejne 3 km. wyremontowano w latach 2002- 
2003. Tym razem prace prowadzono na odcin
ku od Sielca do Dzikowa. Na ten rok przewi
dziano wspomniane zakończenie prac w Dzi
kowie. W sumie gruntownej przebudowie pod
dano blisko 10 kilometrów wału. Całkowity koszt 
tego przedsięwzięcia sięga 15 min zł.

W rezultacie, o ile nie nadejdzie 1000-letnia 
fala, Tarnobrzeg i jego mieszkańcy powinni czuć 
się bezpieczni, przynajmniej przed powodzią wi
ślaną. Rozwiązaniu w najbliższych trzech latach 
powinna ulec także kwestia remontu lewego 
wału Trześniówki. Prace mają być wykonywa
ne od osiedla Sobów po miejscowość Trześń. 
Dodać należy, że źródłem tych wszystkich in
westycji są unijne fundusze strukturalne, Euro
pejski Bank Inwestycyjny i budżet państwa.

PROFILAKTYKA
W wyniku postępowania konkursowego, przeprowadzonego przez 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
z siedzibą w Rzeszowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro
wotnej w Tarnobrzegu - Machowie, ul. Zakładowa 50, w okresie 
miesięcy wrzesień - listopad br. będzie realizował program profilak
tyczny „Wczesnego wykrywania chorób układu krążenia” .

Badaniami objętych zostanie 600 mieszkańców Tarnobrzega 
w wieku 35-55 lat, z podziałem na populację kobiet i mężczyzn 
.W programie nie mogą uczestniczyć osoby , które objęte są le
czeniem w poradniach kardiologicznych. Zgodnie z założeniem 
realizacja programu profilaktycznego jest finansowana przez NFZ 
/65%/, przy 35% wsjjpłudiiąle środków z budżetu miasta Tarno
brzeg. Miasto finansuje'Rpę^t^ruku kart badań lekarskich i 
wywiadów pielęgniarskich, dn^skierowań na badania diagno
styczne, wynagfjśtłżenie dla pielęgniarek prowadzących eduka
cję zdrowotną pacjentów zakwalifikowanych do programu profi
laktycznego. Ponadto samorząd pokrywa koszty monitoringu pro
wadzonego przez Wydział Edukacji i Zdrowia tut. Urzędu , kosz
ty związane z baźą danyębpopólacji osób zakwalifikowanych do 
udziału w badaniach'oraz-kóśzty związane z wydrukiem i dorę
czeniem zaproszeń na badania profilaktyczne.

W ostatnich dniach sierpnia br. oraz sukcesywnie w miesiącu wrze
śniu docierają do osób zamieszkałych na terenie miasta Tarnobrzeg 
imienne zaproszenia Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Pana Jana Dziu
bińskiego do udziału w „badaniach profilaktycznych chorób serca”.

Prezydent Miasta Tarnobrzeg gorąco zachęca mieszańców 
miasta do udziału w prowadzonych badaniach profilaktycznych, 
przede wszystkim /jak wskazują dane epidemiologiczne/ z po
wodu często występujących problemów zdrowotnych, związanych 
z chorobami układu krążenia występującymi wśród osób często 
już w wieku 35 lat, ten program jest szansą wykrycia we wstęp
nej fazie problemów zdrowotnych związanych zarówno z choro
bami układu krążenia jak i innych dolegliwości.

W ramach programu wykonywane są badania biochemiczne 
krwi, w tym określenie stężenia we krwi cholesterolu całkowite
go, LDL, LDH, trójglicerydów i poziomu cukru, pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi a w pogłębionych badaniach wykonanie bada
nia USG. W badaniach przedmiotowych lekarze ocenią ryzyko 
wystąpienia chorób układu krążenia, a w niektórych przypadkach 
postawią diagnozę dotyczącą układu sercowo-naczyniowego.

Dla usprawnienia przebiegu badań w zaproszeniach wskazany 
jest dzień i godzina, o której będą one wykonywane . Osoby, któ
re zostały zaproszone do badań profilaktycznych, a z różnych 
przyczyn nie mogą uczestniczyć w badaniach w dniu określo
nym w zaproszeniu, mogą telefonicznie uzgodnić inną datę bada
nia. Prosimy zatem o kontakt telefoniczny z działem statystyki me
dycznej ZOZ , tel. 855-59-53 w celu uzgodnienia daty badania.

KRÓTKO 0 MIEŚCIE
Od kilku dni wspólnie z Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszka

niową realizowana jest budowa ciągu spacerowego na Alei Lipo
wej. Udziałem miasta będzie wkład około 60 tys. złotych. Spół
dzielnia wyłożyć ma podobną sumę. Rok temu TSM wspólnie z

UM w ciągu spacerowym tej zabytkowej alei zainstalowali gu
stowne oświetlenie. Teraz na tym około 400-metrowym odcinku 
ma się pojawić szutrowa nawierzchnia i ławki.

* * *

Tarnobrzeski wniosek o przyznanie środków na modernizację 
miejskiej gospodarki wodno-kanalizacyjnej spełnił wszelkie wy
mogi formalne i zawiera wszystkie informacje, jakie powinien, w 
myśl unijnych przepisów. Wniosek został przyjęty przez komisję 
ds. polityki regionalnej UE i teraz Tarnobrzeg czeka już tylko na 
fizyczne jego rozpatrzenie.

* * *
Prezydent miasta ogłosił przetarg na wykonanie stolarki okien

nej w kilku placówkach oświatowych. Pieniądze na te roboty po
chodzą z rezerwy Ministerstwa Edukacji i budżetu miasta. Za
równo ministerstwo jak i nasze miasto przeznaczy na ten cel po 
430 tys. dodatkowych pieniędzy. W ten sposób na remonty prze
znaczonych zostanie ponadplanowych 860 tys. zł. Za te pienią
dze ma być wymieniona cała stolarka okienna w Liceum Ogól

nokształcącym, w szkole podstawowej w Wielowsi i w Gimna
zjum przy ulicy Jachowicza.

* * *

Niemałe środki, bo ponad 200 tys. zł miasto przeznaczy także 
na modernizację tarnobrzeskich przychodni. I tak, w przychodni 
specjalistycznej zostanie zainstalowana winda. Tak samo stanie 
się także w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Natomiast w 
przychodni rehabilitacyjnej zostanie wyremontowany dach. Prowa
dzony jest także remont przychodni w Wielowsi. Został on podzie
lony na dwa etapy: w pierwszym utworzone zostaną trzy gabinety 
lekarskie: stomatologa, pediatry i lekarza rodzinnego. W drugim - 
3 mieszkania socjalne i pomieszczenia pod usługi apteczne.

* * *
Do 3-go listopada w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Mia

sta można składać wnioski o stypendia dla studentów w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Warunkiem ubiegania się 
o stypendium jest oczywiście studiowanie, stałe zameldowanie i 
dochód na osobę do 250 zł netto. Formularze wniosków są do 
pobrania w Biurze Obsługi. Są także zamieszczone na miejskich 
stronach www.

* * *
Rozwija się współpraca z ukraińskim Czernihowem. Po wizy

tach na Ukrainie oficjalnych delegacji, za wschodnią granicę udała 
się blisko 20-osobowa grupa młodzieży ze szkoły podstawowej 
nr 10.

* * *

W konkursie czasopisma Kalejdoskop Budowlany - „Firma na 
medal” Urząd Miasta Tarnobrzega oraz Prezydent Miasta otrzy
mali wyróżnienie. Wiąże się ono z wieloletnimi działaniami na 
rzecz modernizacji pływalni krytej w Tarnobrzegu. Oficjalne ogło
szenie wyników ma nastąpić dzisiaj w Spalę, w sali głównej tam

tejszego COS. Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Sportu, Polski Komitet Olimpijski oraz 1 
Program TVP.

* * *

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej się dzieli. Jest to 
związane nie tylko z wymogami unijnymi odnośnie przyznania 
środków naszemu miastu na rozwiązanie problemów związanych 
z wodociągami i kanalizacją, ale także z usprawnieniem infra
struktury usług publicznych. Do dzisiaj zakończył się pierwszy 
etap tego podziału. Do sądu rejestrowego wpłynął wniosek o wy
znaczenie biegłego rewidenta, który nadzorowałby sprawy zwią
zane z podziałem. Sąd takiego biegłego wyznaczył i tenże rewi
dent swoje działania już rozpoczął. W najbliższym czasie prezy
dent miasta powoła pełnomocników, których zadaniem będzie 
utworzenie dwóch nowych podmiotów - jednego zajmującego się 
gospodarką komunalną, drugiego - komunikacją.

* * *
Rozpoczęte zostały już prace nad przyszłorocznym budżetem. 

Na razie wydziały Urzędu Miasta katalogują listę spraw wyma
gających załatwienia w przyszłym roku. Jest jeszcze czas - cho
ciaż jest już go niewiele - na to, aby rady osiedli zgłosiły propo
zycje odnośnie swoich zapotrzebowań na rok przyszły.
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JUBILEUSZ 45-LECIA
MIEJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

Orkiestra powstała w 1959 roku przy Kopalni Siarki w Piasecznie. Od 1964 roku ma swoją 
siedzibę w Tarnobrzegu, działając do 2001 roku jako Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalń i Zakła
dów Przetwórczych Siarki „Siarkopol”, a od 2002 roku jako Miejska Orkiestra Dęta przy Tarno
brzeskim Domu Kultury (finansowana przez Urząd Miasta Tarnobrzeg i spółki powstałe po KiZPS 
„Siarkopol”).

W okresie 45-letniej działalności Orkiestra brała udział w licznych konkursach i przeglądach. 
Została uhonorowana wieloma nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami (m.in.: Dyplom Ministra

Już po raz piąty, 18 września w Tarno
brzeskim Domu Kultury na festiwalu Sa- 
tyrblues spotkali się z publicznością ry
sownicy karykaturzyści, muzycy (nie tyl
ko bluesowi) i twórcy kabaretowi.

Zestawienie tak odległych jak by zdawać się 
mogło światów, aranżowane przez pomysłodaw
cę i głównego organizatora tej imprezy tarno
brzeskiego artystę - plastyka Victora Czurę 
ściąga co roku licznych twórców i odbiorców. 
Tych ostatnich chyba dlatego, że różnorodność 
prezentowanych tu form opisu naszej rzeczywi
stości pozwala im spędzić popołudnie i długi wie-

Artura Krynickiego, a także przypominających 
drzeworyty metaforycznych i dowcipnych rysun
ków Leszka Ołdaka, celnych komentarzy Hen
ryka Sawki i pośmiertna ekspozycja rysunków 
satyrycznych Edwarda Kieferlinga (1933- 
1998), znanego nie tylko na Podkarpaciu, arty
sty malarza, wieloletniego pedagoga Liceum 
Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Dopełnieniem 
wystawy rysunków jest prezentacja zdjęć 
Krzysztofa Szafrańca pt. „Fotogramy całkiem 
live” i „Portret muzyka” autorstwa Adama Pasier- 
skiego. Nie zabrakło też ekspozycji prac rysow
ników, którzy w ciągu pięciu lat istnienia impre
zy pokazywali na niej swoje dzieła. Tu zobaczyć 
można rysunki m.in.: Andrzeja Mleczki, Edwar-

Kultury i Sztuki, Złota Odzna
ka z Laurem Polskiego Związ
ku Chórów i Orkiestr w Warsza
wie i inne). Zespół wielokrotnie 
koncertował za granicą: we 
Francji, Czechach i Rosji.

Bogaty repertuar Orkiestry 
obejmuje utwory muzyki kla
sycznej, rozrywkowej i religij
nej. Z Orkiestrą pracowali ka
pelmistrzowie: Władysław
Pawłowski, Michał Paruch, 
Mieczysław Jakubowski 
oraz Zenon Piekarz (1964- 
1991 i od 1998 do chwili obec
nej). Aktualny skład zespołu: 
33 muzyków, 2 grupy tambu- 
retek (łącznie 28 osób), tam- 
bumajorka. Choreograf: Boże
na Pandura

Z okazji jubileuszu Tarno
brzeski Dom Kultury, przy 
wsparciu finansowym Prezy
denta Miasta Tarnobrzeg i spon
sorów, wydał płytę z repertu
arem Miejskiej Orkiestry Dętej.

SATYRBLUES 2004

Nagrania zrealizowali: Jarosław Piątkowski i Marian Zych. Zdjęcie na okładce płyty autorstwa Wa
cława Pintala. Projekt graficzny okładki - Stanisław Dziubak.

Jubilatka z zaproszonymi orkiestrami dętymi koncertowała 11 września na tarnobrzeskim ryn
ku, uświetniając rocznicowe obchody 100-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej i od
słonięcia pomnika Bartosza Głowackiego.

Płytę CD można nabyć w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

DWA SYMBOLE 
TARNOBRZEGA
Pod takim tytułem, w ramach Biblioteki TAR

NOBRZESKICH ZESZYTÓW HISTORYCZ
NYCH, ukazała się nowa książka w opracowa
niu Tadeusza Zycha, wydana przez Tarnobrze
skie Towarzystwo Historyczne. Autorzy tekstów: 
Katarzyna Kalupa, Dominik Komada, Aneta Maj
ka, Witold Majka, Tadeusz Rutyna, Sławomir Stę- 
pak. Przygotowanie do druku: Tarnobrzeski Dom 
Kultury. Projekt i opracowanie graficzne okładki 
Stanisław Dziubak. Druk: Wydawnictwo Samo
rządowe Sp. z o.o “Tygodnik Nadwiślański".

Wydano ją w związku z uroczystymi obcho
dami 100-lecia koronacji cudownego obrazu 
Matki Boskiej Dzikowskiej i odsłonięcia pomni- 

•ka Bartosza Głowackiego (1904-2004). Jest to 
jedna z najlepszych pozycji, dotycząca tej te
matyki, jaka ukazała się na tarnobrzeskim ryn
ku wydawniczym, poparta bogatym materiałem 
źródłowym, jak dotąd nigdzie nie publikowanym.

Książkę można nabyć w Tarnobrzeskim 
Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Tarnobrzegu oraz w księgarni przy ulicy Piłsud
skiego.

czór w kręgu sztuki niszowej, marginalizowanej 
często nie tylko przez media, ale instytucje po
wołane do upowszechniania kultury artystycz
nej w naszym kraju.

Taką jest na pewno blues prezentowany na 
festiwalu przez specjalnie na tę okazję utwo
rzony duet gitarowy Jacek Spruch (z Hambur
ga) i Witek Jąkalski, w programie złożonym 
ze standardów bluesa, jazzu, 
ballad i kompozycji Sprucha. 
Blues i rhythm and blues jest 
też esencją muzyki wykony
wanej przez zespół Gang Ol
sena. Jego występ poderwał 
część słuchaczy do tańca. 
Odmienny stylistycznie kon
cert tria wirtuozów harmoni
jek ustnych Con Brio prze
niósł nas w obszary klasyki, 
rozciągające się od Mozarta 
do Gershwina. Harmonijka 
kojarzona zwykle z bluesem, 
zaprezentowana została jako 
instrument koncertowy o za
skakująco bogatych możliwo
ściach. Bo przecież zagranie 
choćby „Bolera” Ravela na 
trzech harmonijkach jest nie 
lada wyczynem. Muzyczną 
zawartość festiwalu, rejestro
waną dla potrzeb płytowych 
wydawnictw (to już tradycja
Satyrbluesa) przedzielił występ kabaretu DNO, 
podczas którego publiczność pokładała się ze 
śmiechu. Doceniona została również wiklino
wa scenografia Stanisława Dziubaka, nadwor
nego scenografa wszystkich edycji Satyrblues, 
która szczególnie w tym roku prowokowała ju
bileuszową symboliką.

Część plastyczna imprezy to wystawa perfek
cyjnych warsztatowo hiperkarykatur autorstwa

da Lutczyna, Jacka Frankowskiego, Sławo
mira Łuczyńskiego, Zbigniewa Jujki, Henry
ka Cebuli, Mirosława Owczarka, Dariusza Pie
trzaka, Szczepana Sadurskiego, Andrzeja 
Graniaka, Małgorzaty Gnyś-Wysockiej, Miro
sława Kuźmy i Grzegorza Sobczaka.

Organizator Satyrblues Tarnobrzeskie Stowa
rzyszenie OKO uhonorowało srebrnymi orzełka

mi Ochrony Kultury Oryginalnej trzech zasłużo
nych dla idei Satyrblues gentlemanów: Krzysz
tofa Szafrańca, Adama Pasierskiego i Stani
sława Dziubaka.

Wystawy plastyczne można oglądać do 18 
października, w Tarnobrzeskim Domu Kultury, 
przy ulicy Słowackiego 2.

Marek Jakubowski & Dariusz Pietrzak 
Fot. Dariusz Pietrzak

ADRESY - TELEFONY - INFORMACJE
Biuro Rady Miasta Tarnobrzega

39-400 Tarnobrzeg, Kościuszki 32 
tel. 822-71-39

Prezydent Miasta Tarnobrzega
- Jan Dziubiński, tel. 822-11-49 

z-cy prezydenta
Andrzej Wójtowicz, tel. 822-22-68 

Wiktor Stasiak, tel. 822-13-04 
ókarhnik

Witold Kuś, tel. 822-46-75 
sekretarz

Bogusława Boyen tel. 822-46-75 
Urząd Miejski

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 
Wydz. Organizacyiny, tel. 822-11-90
Wydz. Budżetu i Finansów, tel. 822-68-19 
Rzecznik Prasowy, tel. 822-35-93,
e-mail: um@tarnobrzeg.tpnet.pl

ul. Mickiewicza 7, tel. 822-65-70
Wydz. Spraw Obywatelskich
Wydz. Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 
Wydz. Edukacji i Zdrowia

Wydz. Kultury, Sportu i Promocji
Wydz. Ochrony Środowiska
Wydz. Gospodarczy
Wydz. Komunikacji
Wydz. Budżetu i Finansów
Urząd Stanu Cywilnego, tei. 822-20-72
Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydz. Techniczno-lnwestycyjny i Drogownictwa
Wydz. Komunalny
Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Lud
ności, plac B. Głowackiego 32

Rzecznik Praw Konsumenta
ul. Kościuszki 32, pok. 100 

wtorki i środy od godz. 7.30 do 15:30
Godziny pracy Urzędu Miasta

Straż Miejska
ul. Kościuszki 32, tel. 986; 822-75-43

poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 8.30-16.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Awaryjne
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Wodociągowe 823-08-85

KOMENDA MIEJSKA POLICJI

Komendant Miejski Policji: 
mł. insp. mgr Zbigniew MATYS 

Tel. 851-33-01, 822-13-77
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 
kom. mgr Grzegorz ŚMIECH, tel. 851-33-02 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 

mł. ins. mgr Jan ŻAK, tel. 851-33-03 
Naczelnik Sekcji Prewencji 

podkom. Ireneusz FIETKO, tel. 851-33-40 
Specjalista ds. Prewencji Kryminalnej 

asp. szt. Tadeusz GADAWSKI 
tel. 851-34-12, kom. 502-976-007 

Specjaliści ds. Nieletnich 
sierż. mgr Ewa MATYS, tel. 851-33-43 

mł. asp. mgr Stanisław SEKUŁA 
tel. 851-34-51

Kier. Referatu Ruchu Drogowego
st. asp. Józef POKUSA, tel. 851-33-^0

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
st. asp. Stanisław Przygoda, 851-33-42

Dzielnicowi:
st. asp. Janusz Nowicki - os. Przywiśle, tel. 851 -
34-66, kom. 695 180 146
sierż. sztab. Leszek Kita - os. Młodych, Wielo
pole, tel. 851-34-70, kom. 695 180 139
asp. Jacek Godzina - os. Młodych, tel. 851-34-
68, kom. 695 180 148
mł. asp. Henryk Madej - os. Stare Miasto, Przy
wiśle, tel. 851-34-64, kom. 696 180 144
st. asp. Ireneusz Lis - os. Siarkowiec, Wielo
pole, Wystawa, tel. 851-34-69, kom. 695 180 
149
sierż. szt. Robert Działdowski - os. Serbinów, 
tel. 851-34-71, kom. 695 180 139

sierż. Piotr Perczyński - os. Serbinów, 
Podzwierzyniec, tel. 851-34-67, 
kom. 695 180 147
asp. Piotr Skalski - os. Centrum, Nadole, Dzi
ków, Wymysłów, tel.851-34-65,
kom. 695 180 145
st. asp. Witold Dojka - os. Mokrzyszów, Mie- 
chocin, Ocice, Nagnajów, tel. 851-34-61 
kom. 695 180 141
st. post. Sławomir Tracz - os. Piastów, Bar
bórka, Borów, Zwierzyniec, tel. 851-34-62 
kom. 695 180 142
sierż. szt. Piotr Stróż - os. Sielec, Zakrzów, Wie
lowieś, Sobów, tel. 851-34-63,
kom. 695 180143

Telefony stacjonarne są wyposażone w automa
tyczne sekretarki, gdzie podczas nieobecności 
policjantów można pozostawić wiadomóść

MERKURIUSZ TARNOBRZESKI - Miejski Informator Samorządowy
Wydawca:Urząd Miasta Tarnobrzega, ul.Kościuszki 32, tel. 822-16-85, Opracowanie materia
łów: Józef Michalik. Zdjęcia: Wacław Pintal, Skład: Wydawnictwo Samorządowe 
Sp. z o.o., ul 1 -go Maja 4a, DndcODDI Poland, spółka z o.o.
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W TARNOBRZEGU PLENER ARTYSTYCZNY
SERDECZNIE ZAPRASZA

DO BIBLIOTEK FUNKCJONUJĄCYCH 
NA TERENIE MIASTA, ZLOKALIZOWANYCH: - TARNOBRZEG 2004

BIBLIOTEKA GŁÓWNA, ul. Szeroka 13 - Wypożyczalnia dla 
Dorosłych i Czytelnia Główna, czynne: poniedziałek - piątek: 
10.00-19.00; sobota: 8.00-15.00; Oddział dla Dzieci i Czytelnia 
Internetowa, czynne: poniedziałek - piątek: 10.00-18.00; sobota: 
8.00-15.00. FILIA NR 1, ul. M. Dąbrowskiej 15, czynna: ponie
działek: 10.00-16.00; wtorek - piątek: 10.00-18.00; sobota: 10.00- 
15.00. FILIA NR 2, ul. St. Jachowicza 4 a, czynna: poniedziałek - 
piątek: 10.00-18.00; środa 8.00-16.00; sobota: nieczynna. FILIA 
NR 3, ul. A. Mickiewicza 87, czynna: poniedziałek - piątek: 14.00- 
118.00; sobota: nieczynna. FILIA NR 4, ul. H. Sienkiewicza 213, 
czynna: poniedziałek, środa, piątek: 10.00-18.00; wtorek, czwar
tek: 10.00-15.00; sobota: nieczynna. FILIA NR 5, ul. Warszawska 
310 B, czynna: poniedziałek, środa: 9.00-15.00; wtorek - piątek: 
10.00-18.00; sobota: nieczynna. FILIA NR 6, ul. Kościelna 3, czyn
na: poniedziałek: 9.00-15.00; wtorek, czwartek: 10.00-17.00; środa, 
piątek: 11.00-17.00; sobota: nieczynna.

Użytkownicy Biblioteki mają do dyspozycji księgozbiór liczą
cy 191960 wol., 60 tytułów prasy bieżącej oraz prasę archiwizo
waną, dokumenty życia społecznego, 30 882 jednostki zbiorów spe
cjalnych - płyty kompaktowe i analogowe, kasety video, „książkę 
mówioną” - ok. 2 tys. tytułów.

W Czytelni Internetowej można założyć własną skrzynkę e- 
mailową, skorzystać z Internetu, komputera, CD-ROM - ok. 420 
szt. Ponadto prowadzimy wypożyczalnię międzybiblioteczną, lek
cje biblioteczne dla zorganizowanych grup użytkowników, odpłat
nie świadczymy usługi ksero. Prowadzimy również szeroką dzia
łalność upowszechnieniową, proponując użytkownikom wystawy, 
spotkania z twórcami kultury, różnorodne konkursy. Więcej infor
macji na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Tarnobrzegu można znaleźć na stronie internetowej: www.repu- 
blika,pl/mbp-tarnobrzeg

To już tradycja, że w okresie wa
kacji Tarnobrzeski Dom Kultury jest 
miejscem spotkania artystów plasty
ków. W tym roku było to między 8 
a 17 sierpnia. Wernisaż prac po
wstałych podczas pleneru odbył się 
16 sierpnia w Galerii TDK.

Na uroczyste otwarcie wystawy 
przybyli: Przewodniczący Rady Miasta 
Tarnobrzeg Tadeusz Zych i Zastępca 
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg An
drzej Wojtowicz. Ponadto zaszczycili 
nas swoją obecnością Burmistrz Mia
sta i Gminy Rudnik nad Sanem Wal
demar Grochowski z małżonką oraz 
Henryk Sikora, kierujący pracownią 
rzeźby ną Wydziale Artystycznym Aka
demii Świętokrzyskiej w Kielcach, 
a także grono miłośników sztuki.

Tak jak w latach poprzednich te
matem prac było nasze miasto. Po
wstały obrazy i obrazki na papierze, 
które przedstawiają wizerunek dzi
siejszego Tarnobrzega utrzymany 
w konwencji realizmu, jak i arty
stycznych przetworzeń. Nawiązując 
do pierwotnych założeń pleneru były 
też próby warsztatowe w wiklinie.

Dużą atrakcją były karykatury 
uczestników pleneru narysowane 
przez Daniela Cybulę.

Zaproszenie nasze przyjęli: Mag
da Marcinkowska, Anna Kopeć- 
Twardowska i Andrzej Grenda

z Łodzi, Katarzyna Krzykawska 
i Anna Burlikowska z Krakowa, 
Beata Borek z Buska Zdroju, Anita 
Misiorek z Wrocławia, Aleksandra 
Zuba-Benn z Tarnowa, Piotr Rędzi- 
niak z Rzeszowa, Narcyz Piórecki 
z Przemyśla, Daniel Cybula ze 
Skierniewic, Jan Ziarnowski 
z Francji. Tarnobrzeg reprezentowa
li: Marta Lipowska i student kra
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
- Kamil Kamysz.

Był to już ósmy plener w naszym 
mieście. Formuła jego jest ciągle 
żywa. Odbyć się on mógł dzięki 
wsparciu finansowym Prezydenta 
Miasta Tarnobrzeg i życzliwości 
OSiR w Tarnobrzegu. Przeszedł 
już do historii, ale stał się jej zapi
sem poprzez twórczość naszych 
gości - artystów.

Komisarz pleneru 
Stanisław Dziubak

STARODRUKI 
BIBLIOTEKI 
SEMINARYJNEJ 
W SANDOMIERZU

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Tarnobrzegu zaprasza 13.10.04. na 
otwarcie wystawy „Starodruki Bi
blioteki Seminaryjnej w Sandomie
rzu”.

Prezentowane wydawnictwa z XVI- 
XVIII w., to ciekawostki edytorskie, książki 
efektownie ilustrowane, oprawne w deski 
i skórę, spinane zdobionymi klamrami. Naj
starsza z nich Biblia Leopolity „to iest: kxię- 
gi starego y nowego zakonu, na polski ię- 
zyk według łacińskiej Bibliey, od kościoła 
chrześćiańskiego powszechnego przyięty 
na wielu mieyscach z pilnością poprawio
na, y figurami ozdobiona..." pochodzi z 
1577 roku. Jest to najbardziej bogato ilu
strowana Biblia polska XVI w., wydana w 
drukarni Mikołaja Szarfenbergera w Kra
kowie, znanego drukarza, nadwornego ty- 
pografa Stefana Batorego.

Wiele starodruków opatrzona jest od
ręcznymi zapiskami zmieniających się na 
przestrzeni wieków właścicieli książek. 
Niektóre z nich są dedykowane przedsta
wicielom sławnych rodów magnackich w 
podzięce za znamienite zasługi dla kraju.

Dla zwiedzających, zwłaszcza dla mło
dzieży wystawa będzie ciekawą lekcją hi
storii książki, języka i kultury polskiej.

Wystawa czynna: 14.10-30.11.04., od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 
17.00.

Elżbieta Kołba

JAK POLU
POEZJĘ?

Źe wiersz to rodzaj rebusa, do rozwiązania którego 
potrzebne są dobre chęci, nieco inwencji i wrażliwości, 
mogli przekonać się gimnazjaliści, którzy w ubiegłym roku 
szkolnym uczestniczyli w warsztatach “Polubić poezję 
współczesną”. Spotkania odbywały się w gościnnej Miej
skiej Bibliotece w Tarnobrzegu raz w miesiącu, a prowa
dziły je polonistki z różnych szkół: Maria Halat, Maria 
Kwiecień-Rawska, Maria Pałkus, Krystyna Sadura- 
Pałac. Starały się one ciekawymi metodami oddziały
wać na młodzież, by zachęcić ją do czytania i pisania 
wierszy.

Tematyka zajęć była różnorodna, a analizom i inter
pretacjom poddawano wiersze zarówno łatwe i proste, 
jak również bardzo skomplikowane. Uczestnicy spotkań 
mogli więc poznać twórczość księdza Jana Twardow
skiego, Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Kon
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego czy Mirona Białoszew
skiego.

Niekiedy utwór liryczny stawał się okazją do zainicjo
wania gry dramowej lub podjęcia burzliwej dyskusji. Za 
każdym razem jednak młodzież miała sposobność od
czytywania ukrytych znaczeń, uczyła się gry słów, po
znawała piękno języka poetyckiego. Uczestnicy warsz
tatów przygotowywali również montaże i spektakle, bra
li udział w konkursach poetyckich, jak również w wie
czorach autorskich z poetami współcześnie tworzący
mi, które organizowane były przez tarnobrzeską biblio
tekę oraz sandomierskie muzeum.

W bieżącym roku szkolnym pragniemy kontynuować 
realizację warsztatów. Pierwsze spotkanie, poświęco
ne poezji Czesława Miłosza, odbędzie się 8 paździer
nika 2004 r. o godz. 17. w sali odczytowej Miejskiej 
Biblioteki w Tarnobrzegu na ul. Szerokiej. Serdecz
nie zapraszamy na nie gimnazjalistów, którzy lubią lub 
chcą polubić poezję, oraz wszystkich chętnych do współ
pracy nauczycieli. Maria Pałkus

SZKOŁA ARTYSTYCZNA
W TARNOBRZESKIM DOMU KULTURY

WYKAZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ ODPOWIEDZIALNYCH 
ZA PORZĄDEK PUBLICZNY W POSZCZEGÓLNYCH OSIEDLACH

Insp. Artur Wójcik - Stare Miasto 

Insp. Robert Kędziora - Przywiśle 

St. Insp. Jacek Dziubak - Wielopole 

Insp. Robert Rydzik - Siarkowiec 

Mł. insp. Piotr Sawa - Serbinów 

Insp. Dariusz Łuc - Piastów 

Mł. insp. Krzysztof Cag - Dzików

Mł. strażn. Sebastian Kaszluga - Zakrzów, Sobów 

St. Insp. Wojciech Sitek - Sielec, Wielowieś

Mł. insp. Dariusz Nowak - Mokrzyszów

Mł. insp. Janusz Pyka - Miechocin

Mł. strażn. Artur Kotarba - Ocice, Nagnajów 

Dyżurni operacyjni

- Kazimierz Kiszka, Czesław Pudełko

Jest to jedna z proponowanych przez TDK form edukacyjnych przeznaczonych 
dla dzieci klas I-III szkół podstawowych.

Zajęcia w szkole odbywają się w wybranym dniu tygodnia i obejmują cztery przed
mioty: muzykę, plastykę, kulturę żywego słowa i taniec. Stanowią one uzupełniający się 
i ściśle ze sobą zintegrowany blok zajęć.

Pedagodzy prowadzący zajęcia - instruktorzy 
TDK to wykwalifikowana kadra. Pracuje ona na 
bazie autorskich programów, stosując nowe me
tody pracy z dziećmi. Praca instruktorów polega 
na ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności. 
Muzykę prowadzą Anna Pintal i Mariusz Ryś, 
taniec - Kornelia Ciołek i Małgorzata Chmielo
wiec, kulturę żywego słowa - Andrzej Wilgosz 
i Sylwester Łysiak, plastykę - Elżbieta Miśkie
wicz. Zajęcia koordynuje Elżbieta Miśkiewicz.

Zajęcia w Szkole Artystycznej odbywają się 
w profesjonalnych pracowniach. Tarnobrzeski Dom 
Kultury dysponuje pracownią plastyczną, mu
zyczną i sceną teatralną.

Podczas całorocznej nauki uczestnicy zajęć nie 
tylko zdobywają wiedzę przedmiotową. Forma za
jęć pozwala na odkrycie indywidualnych zaintere
sowań i pasji, rozwój twórczej osobowości, kon
takt z profesjonalną sztuką (wystawy w Galerii 
TDK, spektakle teatralne, koncerty). Roczny cykl nauki kończy się prezentacjami klas 
na scenie i przygotowaniem wystawy prac plastycznych w Galerii TDK.

Na zakończenie edukacji artystycznej 2003/2004 odbyły się prezentacje: 08.06.04, 
godz. 16.30-17.30 - kl. III a SP 8, p. Małgorzata Kryszczyńska, przedstawienie pt. „Or
tografia na wesoło”, kl. I b SP 3, p. Dorota Mach, przedstawienie pt. „Orkiestra gra", kl. 
II e SP 3, p. Małgorzata Bzdyra pt, przedstawienie pt. „Lato na sportowo”, kl. I SP 4, p. 
Urszula Bijak, przedstawienie pt. „Bajki Brzechwa- łki”; godz. 18.30-19.30 - kl. I d SP 
3, p. Anna Kowalska, przedstawienie pt. „Ptasi koncert", kl. II d SP 3, p. Lucyna Pęcz- 
kowska, przedstawienie pt. „Czary mary...”, kl. I a SP 3, p. Ewa Jaworska, przedstawie
nie pt. „Miłośnicy przyrody"; 09.06.04, godz. 17.00 - kl. III d SP 3, p. Elżbieta Kamiń
ska, przedstawienie pt. „Pan Maluśkiewicz i Brudnoludy”, kl. II d SP 3, p. Małgorzata 
Siepetowska, przedstawienie pt. „Kot w butach”, kl. III b SP 3, p. Krystyna Niemiec, 
przedstawienie pt. „Teatr bajek”; 14.06.04, godz. 17.00 - kl. III SP 8, p. Anna Tymuła, 
przedstawienie pt. „Kabaret na jednej nodze", kl. II SP 8, p. Małgorzata Sokołowska, 
przedstawienie pt. „Opowieści fantazji”, kl. I SP 8, p. Beata Zelik, przedstawienie pt. 
„Nasza, pierwsza klasa”, kl. III SP 11, p. Beata Szwedo, przedstawienie pt. „Shrek i 
przyjaciele".

Naukę w szkole zakończyło ok. 300 uczniów (15 klas) z tarnobrzeskich szkół podsta
wowych (SP nr 3, 4, 8, 11). Efektem nabytych umiejętności i zdobytej wiedzy była pre
zentacja na scenie montażu złożonego z piosenek, układów tanecznych i wierszy. Wy
stawa w Galerii TDK obejmowała tematy i techniki podejmowane podczas zajęć pla
stycznych (rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane).

Z pewnością nauka w szkole procentuje. To właśnie wśród uczniów i absolwentów 
znajduje się wielu laureatów konkursów oraz uczestników zajęć pozaszkolnych organizo
wanych przez TDK (zespołów teatralnych, pracowni plastycznej, studia piosenki).

Szkoła Artystyczna pozwala dzieciom „otworzyć się” na świat, uczy twórczego, nie
konwencjonalnego myślenia. Pozwala zrozumieć i interpretować świat za pomocą słów, 
dźwięków i kolorów. Uczy tolerancji i pracy zespołowej. Panuje w niej dobry klimat i 
przyjazna atmosfera.

TARNOBRZEG

Elżbieta Miśkiewicz


