
Sto pięćdziesiąt dwa miliony i 436 tysięcy złotych to 
budżet Tarnobrzega na 2009 rok.

Tegoroczny budżet jest o blisko osiem milionów wyższy 
niż ten z ubiegłego roku. Tradycyjnie największy kęs .z bu
dżetowego tortu zje oświata. Nakłady na nią pochłoną po
nad 56,5 min zł. Środki na opiekę społeczna to wydatki rzę
du 22,5 min zł.

Ale już trzecią pozycją stanowią inwestycje. Tarnobrzeg 
wyda na nie blisko 21 min zł. Na czoło wybijają się dwie 
wielkie w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski 
Wschodniej - modernizacja drogi wojewódzkiej (871), ulic 
Sikorskiego i Sienkiewicza od dworca PKS do Stal. Druga 
to budowa Parku Przemysłowo-Technologicznego. Obie te 
inwestycje przewidziane są na kilka lat i będą kosztować 
grube miliony. Co ważne nasze miasto ma zagwarantowa
ne na te cele 50 min zł z funduszy unijnych.

W planie inwestycyjnym Tarnobrzega mieści się także 
szereg mniejszych, ale ważnych dla miasta zadań. Za 1,3 
min zł zbudowane zostaną chodnik i ścieżka rowerowa 
wzdłuż Wisłostrady (do punktu widokowego). Przywrócony 
zostanie także dobry stan i widok ulicy Kościuszki (2,1 min). 
Kontynuowany będzie także remont zamku dzikowskiego i 
budowa stadionu.

W tegorocznym budżecie znajdą się też środki na prace 
projektowe: budowę rond u zbiegu ulic Targowej i Piłsudskie
go oraz Kopernika i 11-go Listopada, a także kompleksowy 
plan budowy ścieżek rowerowych na terenie całego miasta.

Wydatki na szkoły zajmują największą pozycję w miej
skim budżecie. Spora jego część to przekazywana central
nie subwencja oświatowa. Wszelako jest ona jak co rok za 
mała w stosunku do potrzeb. W tym roku miasto dopłaci do 
szkól i przedszkoli ponad W min zł. Przywołana na wstępie 
opieka społeczna to drugi pod względem wydatków dział 
budżetu. Niemal dziesięć milionów złotych stanowią tu róż-

BUDŻET 2009 ne świadczenia rodzinne Pozostałe wydatki przeznaczy się 
na DPS, placówki opiekuńczo - wychowawcze, MOPR

W budżecie miasta są drobniejsze, ale znaczące kwoty. 
Dla Państwowej Straży Pożarnej miasto dołoży się 300 tys. 
zł. na zakup nowoczesnego wozu wyposażonego w drabi
nę (w sumie pojazd ma kosztować 1,4 min zł) Ćwierć milio
na zł. wydane zostanie na przygotowanie Urzędu Miasta do 
świadczeń usług drogą elektroniczną.

Budżet miasta jak pokazały to poprzednie lata może ulec 
zmianie. Nigdy tak do końca nie wiadomo ile środków prze- 
każe w ramach subwencji i dotacji budżet państwa i ile w 
trakcie roku uda się pozyskać pieniędzy ze środków pomo
cowych. Wyraźnie zaznaczono to w uchwale budżetowej 
gdzie stwierdzono, że nie uwzględniono w niej środków po
chodzących z funduszy strukturalnych, jako iż ich wysokość 
będzie znana dopiero w trakcie roku.

Tak jest w przypadku stadionu - gdzie jak mówił podczas 
sesji rady miasta Prezydent Jan Dziubiński - milion złotych 
na budowę drugiej trybuny to jedynie kwota początkowa. - 
Spodziewam się wsparcia z zewnątrz - głownie ze środ
ków unijnych i z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Innym pro
jektem, na który Tarnobrzeg będzie aktywnie szukał wspar
cia to m.in. zamek w Dzikowie.

Przybliża się - chociaż twierdzi się tak od lat - oddanie 
do użytku zbiornika po wyrobisku kopalni Machów. W bu
dżecie zaplanowano 100 tys. zł na budowę stanicy wod
niackiej w tym miejscu.

Mimo tych dużych wydatków musimy się jednak przygo
tować na trudny rok. Kryzys gospodarczy, który dotknął cały 
świat z pewnością nie ominie i Tarnobrzega. Rzecz w tym 
aby mimo tego utrzymać rozwój gospodarczy miasta, a tym 
samym zapewnić tarnobrzeskim przedsiębiorstwom front 
robót dając tym samym miejsca pracy dla Tarnobrzeżan. 
Musi się to udać.

Woda jak nowa
Dwa lata robót i dokładnie 4.987315,34 euro - tak brzmi skrótowy bilans moderniza

cji stacji uzdatniania wody w Jeziorku, które zaopatruje Tarnobrzeg.

Tarnobrzeg czerpie swoja wodę z ujęć czwar
torzędowych - tych powstałych po zmianach geo
logicznych związanych z kolejnymi zlodowacenia
mi kraju. Siłą rzeczy woda w na studzienieckim 
ujęciu nie ma cech krynicznych. Surowa, prze
znaczona do uzdatnienia ma w swoim składzie 
dużą ilość żelaza i manganu Wielokrotnie za dużą 
jak na cele do spożycia. Dodatkowo zawarte są 
w niej związki organiczne w postaci rozpuszczo
nych kwasów humusowych. Ci, którzy mieli ta 
okazje by widzieć jak wygląda owa surowa woda 
na pewno złapali by się za głowę - w szklance 
przypomina barwą źle zaparzoną herbatę.

I dlatego remont stacji uzdatniania był niezbęd
ny. Oba ujęcie - Studzieniec I i Studzieniec II 
lekki lifting przeżyły 20 lat temu.

Przez minione dwa lata przy wielkim wspar
ciu środków unijnych zmodernizowano studnie 
zbiorcze, odnowiono komory filtracyjne i co na
der ważne w pełni zautomatyzowano proces 
technologicznego uzdatniania wody.

Zrobiono też mały zapas, jako że zwiększyła 
się moc przerobowa SUW do 750 metrów sze
ściennych wody na godzinę. Dodajmy, że latem 
- w czasie największego zapotrzebowania na 
wodę - Tarnobrzeg zużywa jej na poziomie o 250 
kubików mniej.

Podczas wtorkowego otwarcia odnowionego 
stacji nikt nie krył zadowolenia. Szefowa Sane
pidu - pani Małgorzata Korczyńska podkreśliła, 
że do jakości wody nie ma zastrzeżeń. Zadowo
leni byli również prezesi PGK i władze miasta.

...i po świętach
O tygodnia stacja uzdatniania tarnobrzeskiej wody wygląda iście po europejsku.
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WYDZIAŁ EDUKACJI I ZDROWIA 
URZĘDU MIASTA TARNOBRZEG 

informuje o zapisach dzieci 
do pięciogodzinnych 

klas „zerowych” 
(bezpłatnych)

w publicznych przedszkolach i szkołach 
podstawowych w Tarnobrzegu. 

Zapisy 
przyjmowane będą od 2 do 31 marca 2009 r. 

w następujących placówkach :

Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Integracyjne Nr 9
Przedszkole Nr 15
Przedszkole Nr 8
Przedszkole Nr 18
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 7
Szkoła Podstawowa Nr 9
Szkoła Podstawowa Nr 10

ul.Kosmonautów 4
ul.H. Dekutowskiego 2 
ul.H.Dekutowskiego 4 
ul Św. Barbary 20 
ul.Sobowska 1
ul.Kościelna 3
ul A.Mickiewicza 86
ul.H.Sienkiewicza 215 
ul.Wiejska 4
ul.M.Dąbrowskiej 10

Jednocześnie informujemy, że od 02 marca 2009 r. 
dokonywane będą zapisy w szkołach :

do klas pierwszych szkół
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 7
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 9
Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 11

podstawowych:
ul.J.Kochanowskiego 1 
ul.S.Wyspiańskiego 10 
ul.A.Mickiewicza 86 
ul.H.Sienkiewicza 215 
ul.Piętaka 53 
ul.Wiejska 4
ul.M. Dąbrowskiej 10 
ul.Olszowa 1

do klas pierwszych gimnazjalnych
Gimnazjum Nr 1 ul S.Jachowicza 4
Gimnazjum Nr 2 ul.M.Kopernika 18
Gimnazjum Nr 3 ul.H.Dekutowskiego 17

W sprawie dowodów osobistych
Nieaktualny dowód osobisty będzie z urzędu unieważniany.
Z dniem 1 stycznia 2009r. weszły w życie przepisy ustawy o 

zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw na podstawie których będą unieważnia
ne z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany 
danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wy
miany dokumentu.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wystąpić o 
jego wymianę w terminie:
- 14 dni- w razie zmiany danych, które zamieszcza się dowo

dzie osobistym. Termin ten biegnie od dnia doręczenia osobie 
obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej de
cyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu, 
stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu 
małżeństwa, stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypad
ku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem za
granicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W 
przypadku obywateli polskich przebywających za granicą ter
min ten wynosi 3 miesiące

- niezwłocznie - w razie uszkodzenia dowodu osobistego lub za
istnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości 
osoby

ProjektQ.pl, czyli idzie nowe R rOWA SCENA TAfEoBRMA

Internetowa Scena Tarnobrzega - Pro
jekt Q, czyli świeży powiew dla tarnobrze
skiej kultury. Pomysłodawca a także je
den z głównych wykonawców to Michał 
Rozwód - tarnobrzeżanin, który wrócił do 
swojego rodzinnego miasta i nie ma za
miaru siedzieć z założonymi rękami, zde
cydowanie bardziej woli działać.

Może na początek o samym projekcie: In
ternetowa Scena Tarnobrzega jest przedsię
wzięciem mającym na celu ożywienie życia 
kulturalnego w Tarnobrzegu. To głównie por
tal internetowy, ale nie tylko. Jak mówi nam 
Michał Rozwód - Nasza działalność opierać 
się będzie na cyklicznym organizowaniu im
prez kulturalnych (koncertów, spektakli wy
staw, wernisaży), z udziałem lokalnych arty
stów i twórców. Imprezy takie będą rejestro
wane, a następnie umieszczane w portalu w 
formie plików do oglądania online oraz do 
ściągnięcia. Dodatkowo zamieszczane będą 
fotorelacje i opisy tych wydarzeń.

Oprócz tego w serwisie dostępne będą 
zapowiedzi wydarzeń kulturalnych w na
szym regionie oraz obszerne relacje, wy
wiady, a także dyskusje z mieszkańcami. 
Stworzony zostanie także dział dla użyt
kowników, w którym będą mogli zamiesz
czać swoją twórczość w postaci plików wi
deo, graficznych, mp3 i w formie tekstu. 
Oczywiście forum, dział z informacjami 
oraz aktualności kulturalne. Naszym celem 
jest promocja lokalnych artystów i pomoc 
w dotarciu do jak największej liczby odbior
ców, oraz jak już wspominaliśmy, ożywie
nie życia kulturalnego w naszym mieście 
- tłumaczy Michał Rozwód.

Portal wystartował 1 lutego, punktualnie 
o 24:00 - www.projektq.pl.

Jeśli chodzi o debiut organizacyjny, to 
start przewidziano na 13 lutego (piątek) w 
Klubie Maxim, mocnym rockowym uderze
niem. Koncertem grupy CIRYAM (gothic 
metal progressive rock) z Krosna. Jako

- nie póżntej^iż ria^O dni przed upływem zmiany terminu waż
ności dokumentu.
Po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności związanych 

ze zmianą danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, 
dowód osobisty podlega unieważnieniu w przypadku niezłożenia 
przez posiadacza tego dokumentu wniosku o jego wymianę. W 
przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin 
ten wynosi 4 miesiące.

Ponadto dowód osobisty podlega unieważnieniu:
- z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem 

przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobi
stego;

- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
- z dniem zgonu jego posiadacza;
- z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce po

przedniego
- z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 3 paździer
nika 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz.1198) 

support zagrają: Carnage of Trident, Exci- 
lium (Tarnobrzeg).
. Bardzo ciekawa i godna uwagi inicjaty

wa. Coś na wzór portalu wstalowej.pl, 
gdzie grupa zapaleńców, próbuje animo
wać pewne rzeczy od podstaw. Zadanie 
nie jest łatwe, bo kultura w Tarnobrzegu, 
zawsze jest gdzieś obok, mimo tego, że 
dzieje się dużo, to zawsze słychać głosy 
negacji. Najważniejsze jest jednak nie zra
żanie się nikłą frekwencją, czy też uwa
gami malkontentów (oczywiście należy się 
wsłuchać w głos społeczeństwa - a w tym 
przypadku to ludzie będą tworzyć ten por
tal, i kierować swoje uwagi). Należy kon
sekwentnie dążyć do określonego celu. 
Powoli i spokojnie, a wyniki przyjdą, nie
jako same. Naturalnie z pożytkiem dla 
przyszłości Naszego Tarnobrzega.

Wszystkich zainteresowanych zapra
szamy do odwiedzenia portalu: www.pro- 
jektq.pl

Jak przekazać 1% podatku 
organizacji pożytku publicznego?

WYKAZ ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Z TERENU 
MIASTA TARNOBRZEGA:

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chce- 
my przekazać 1%.

Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Mini
stra Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Monitor 
Polski (Monitor Polski nr 96,poz. 827 z dnia 29 grudnia 2008 r.). 
Z obwieszczeniem i listą można się zapoznać pod adresem: http:/ 

wana co roku, do 31 grudnia.
Naziście znajdują się organizacje, które miały status organiza

cji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego 
(czyli na 30 listopada 2008 r.) i które mają prawo otrzymywać 
1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na 
wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, 
tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak
że pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu po
wyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia
łem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podat
nik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce prze
kazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za nie
go Minister Pracy i Polityki Społecznej.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu po
datkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym 
roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które 
zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy na
zwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądo
wym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego po
datku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. 
na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
a także w bazie ngo.pl..

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie 
może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynika
jącego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dzie
siątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% 
tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na 
więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać 
inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać do
datkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na 
rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku pu
blicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na 
to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 - 
PIT-28, poz. 308 - 310 - PIT-36, poz. 108 - 110 - PIT-36L, poz. 
127 - 129 - PIT-37, poz. 61 - 63 - PIT-38). Informacje te zo

staną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegó
łowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych 
osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku 
publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę 
podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią ru
brykę (poz. 134 - PIT-28, poz. 310 - PIT-36, poz. 110 - PIT-36L, 
poz. 129 - PIT-37, poz. 63 - PIT-38).

3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybra
nej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierp
niu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie po
datkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, 

zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej 
wysokości należny podatek. Musi to uczynić w ciągu dwóch mie
sięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w 
terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, 
że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu ter
minu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym za
deklarował „za duży” 1 % dla wybranej organizacji pożytku publicz
nego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny 
jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nad
płacone pieniądze - wówczas (jeśli pieniądze zostały już przeka
zane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między po
prawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić 
podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyna
cja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym 

m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papie
rów wartościowych);

• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewiden
cjonowanych;

• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospo
darczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, 
że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w 
tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozlicza
ne przez pracodawcę.

(•rodło: ngo.pl Krótki poradnik przygotowany przez Tarno
brzeską Radę Organizacji Pozarządowych. Akcja: Zostaw 1% w 
Tarnobrzegu.)

1. Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega;
nr KRS: 0000200032;
adres: Plac B. Głowackiego 23, 39-400 Tarnobrzeg;

2. Tarnobrzeski Klub Szachowy,
nr KRS: 0000041870,
adres: Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg;

3. Stowarzyszenie Esteka;
nr KRS: 0000160148; 
adres: Leśna 3a, 39-403 Tarnobrzeg;

4. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki 
Siatkowej;
nr KRS: 0000063178;
adres: Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg;

5. Fundacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością i Parafii Pod 
Wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 
Tarnobrzegu - „Ciepło i Serce”;
nr KRS: 0000271640;
adres: Sikorskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg;

6. Tarnobrzeski Bank Żywności;
nr KRS: 0000207936;
adres: Sienkiewicza 145,39-400 Tarnobrzeg;

7. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 
„Ogród Świętego Franciszka”;
nr KRS: 0000257944;
adres: Kwiatkowskiego 3 lok. 17, 39-400 Tarnobrzeg;

8. Społeczne Stowarzyszenie na Rzecz Wojewódzkiego 
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu;
nr KRS: 0000240972; 
adres: Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg.

ZOSTAW SWÓJ 1% W TARNOBRZEGU

Tarnobrzeska Rada Organizacji Pozarządowych* 
już po raz trzeci prowadzi akcję 1% w Tarnobrzegu.

ProjektQ.pl
http://www.projektq.pl
wstalowej.pl
http://www.pro-jektq.pl


MERKURIUSZ TARNOBRZESKI str. III

Finał konkursu

„Śpiewajmy kolędy i pastorałki”
W Tarnobrzeskim Domu Kultury w dniu 25 stycznia br. odbył się 

finał konkursu regionalnego „Śpiewajmy kolędy i pastorałki”. Dzieci 
i młodzież prezentowały bogatą twórczość kolędniczą i pastorałkową 
w trzech kategoriach wiekowych (7-10 lat, 11-15 lat oraz 16-19 lat).

Uczestnicy śpiewali dwie kolędy i pastorałki o zróżnicowanym cha
rakterze. Komisja artystyczna w składzie: Renata Kutyła, Katarzyna 
Racławska i Mariusz Ryś oceniła 25 występów solistów i zespołów wo
kalnych. Przesłuchania konkursowe rozpoczęły się prezentacją najmłod
szej, I kategorii wiekowej, w której I miejsce zajęła MAGDALENA 
ŻURAWSKA z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli 
(opiekun art. Katarzyna Pisera). Zaprezentowała ona dwa utwory pt. „Z 
nieba bliżej do Tatr” i „Jezus Malusieńki”. II miejsce w tej kategorii zaję
ły JULIA I ALEKSANDRA SUROWANIEC z Miejskiego Domu Kultury w 
Stalowej Woli (opiekun art. Teresa Barbara Myśliwiec). W I kategorii 
wiekowej przyznano również dwa wyróżnienia: ELIZA BASZAK i HU
BERT WDOWIAK ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu.

W II kategorii wiekowej po wysłuchaniu 14 propozycji konkursowych, 
komisja nagrodziła trzy osoby oraz przyznała sześć wyróżnień. I miej
sce zdobyła MONIKA WILCZYŃSKA ze ZSiP Publicznego Gimnazjum 
im. ks. J. Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim, utworami „Nie

było miejsca dal Ciebie" i „Śpij Jezu, śpij”, (opiekun art. Renata Alber- 
ska). II miejsce zdobyła PAULINA KOPEĆ z Gimnazjum w Zbydniowie, 
(opiekun art. Ewa Woynarowska), natomiast III miejsce wywalczył PA
TRYK MAŚLACH z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, (opie
kun art. Teresa Barbara Myśliwiec). W II kategorii wiekowej wyróżnie
nia otrzymali PAULINA JANASZEK ze Szkoły Podstawowej nr 10 w 
Tarnobrzegu, DOMINIKA JANIEC i IGA RZUCIDŁO ze Szkoły Podsta
wowej nr 5 w Nisku, KAROLINA KANIA z Miejskiego Domu Kultury w 
Stalowej Woli, ZESPÓŁ „PRYMKA” z Miejskiego Domu Kultury w Sta
lowej Woli, ANGELIKA STELMACH ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sta
lowej Woli, ZESPÓŁ WOKALNY z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
11 w Stalowej Woli.

Jako ostatnia zaprezentowała się najstarsza III kategoria wiekowa, 
gdzie komisja artystyczna po wysłuchaniu pięciu wykonawców, przy
znała dwie nagrody oraz jedno wyróżnienie.

I miejsce zdobyła NATALIA BEDNARCZYK z Gminnego Centrum Kul
tury w Grębowie, (opiekun art. Piotr Jajko) za prezentację dwóch utwo
rów pt. „Cicha noc” i „Będzie kolęda”. II miejsce zdobyli przedstawicie
le gospodarzy STUDIO PIOSENKI TDK, (opiekun art. Anna Pintal). W 
tej kategorii wyróżniona została KINGA ŻURAWSKA z Miejskiego Domu 
Kultury w Stalowej Woli.

GALERIA TDK
Stanisława Zacharko
„W MOIM MAGICZNYM DOMU” - pastele
„Z KOLEKCJI ZNALEZIONYCH OBRAZÓW” - fotografia
od 17 lutego do 16 marca 2009 r.
Wernisaż wystawy odbędzie się 20 lutego 2009 r. o godzinie 17.30.

GALERIA „DEBIUT”
Katarzyna Piechota
STUDYJNE PRACE MALARSKIE I RYSUNKOWE
od 1-28 lutego 2009 r. ZAPRASZAMY

14 konkurs piosenki Konkurs plastyczny

ZAPRASZA NA FILMY
LUTY 2009

6-8.02.2009 r.
godz. 14.00 - „HIGH SCHOOL MUSICAL 3” 
godz. -16.0 - „MADAGASKAR 2”
godz. 18.00 - „MADAGASKAR 2”
godz. 20.00 - „JUST DANCE.TYLKO TANIEC”

„Wygraj sukces”
Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza solistów do 

wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Od 23 stycznia do 13 lutego 2009 r. przyjmowane 
są zgłoszenia solistów na specjalnum formularzu, który 
można pobrać na: www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. Od 
9 marca 2009 r., wpisując login i kod z płyty na stronie 
formularza można znajeźć informacje o terminie i miej
scu eliminacji wstępnych.

Eliminacje wstępne od 22 do 29 marca 2009 r.
Od 15 kwietnia 2009 r., wpisując login i kod z płyty na 

stronie formularza będzie można znaleźć informacje o 
terminie i miejscu eliminacji regionalnych (uczestnicy nie 
będą powiadamiani listownie). Eliminacje regionalne od 
27 kwietnia do 17 maja 2009 r.

Od 25 maja 2009 r. - finalista potwierdza swój udział 
na karcie akredytacyjnej wysyłając ją za pośrednictwem 
formularza, który będzie dostępny pod adresem www.for- 
mularz.tdktarnobrzeg.pl

Finał konkursu odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu 
Kultury
11 czerwca 2009 r. (czwartek)

- prezentacje konkursowe - soliści w kat. I, II, III
12 czerwca 2009 r. (piątek)

- prezentacje konkursowe - soliści w kat. III cd., IV
13 czerwca 2009 r. (sobota), godz. 18.00

- KONCERT GALOWY
Szczegółowe informacje: Tarnobrzeski Dom Kultury ul. 

Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax (0-15) 822- 
74-97; 822-21-10 w. 24 www.wygrajsukces.com.pl; 
www.tdk.tarnobrzeg.pl, e-mail: biuro@wygrajsuk- 
ces.com.pl

„Malujemy pastelami”
Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 8 do 20 

lat z województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzy
skiego do udziału w Konkursie Plastycznym „Malujemy Pastelami”. 
Tematem konkursu jest „Pejzaż”, natomiast technikami wykonywania prac 
są: pastele suche, pastele olejne oraz techniki mieszane.
Prace należy zgłaszać do 6 kwietnia 2009 r. na adres TDK.

Rozstrzygnięcie konkursu, wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie 
się 16 kwietnia 2009 r. o godz. 13.00.
Szczegółowe informacje: komisarz konkursu - art. piast. Bożena Wójtowicz- 
Ślęzak,
TDK- Dział ARA, tel. (0-15) 822-21-10 w. 24 i na: www.tdk.tarnobrzeg.pl

Konkurs teatrów obcojęzycznych

„Na scenę” 2009
Tarnobrzeski Dom Kultury oraz Szkoła Języków Obcych „Word” przy współ- 

orgranizacji firmy „PLAY” - Nauka Języków Obcych organizują Konkurs Te
atrów Obcojęzycznych „Na Scenę” 2009.

Patronat imprezy: Prezydent Miasta Tarnobrzeg. Celem konkursu jest mię
dzy innymi: popularyzacja sztuki teatralnej, uwrażliwienie na słowo, promo
cja nauki języków obcych. W konkursie mogą wziąć udział zespoły teatralne 
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów: tarnobrzeskiego, 
stalowowolskiego i mieleckiego.

Konkurs odbędzie się 3 kwietnia 2009 r. (piątek) o godzinie 10.00. 
Uczestnicy zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie karty uczestnictwa i 
dostarczenie jej do Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Dział ARA, tel. (0-15) 
822-21-10, w. 24. Dokładny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową 
zamieszczony jest na: www.tdk.tarnobrzeg.pl

9-11.02.2009 r.
godz. 11.45 - „HIGH SCHOOL MUSICAL 3”
godz. 16.00 - „MADAGASKAR 2”
godz. 18.00 - „MADAGASKAR 2”
godz. 20.00 - „MADAGASKAR 2”

12.02.2009 r.
godz. 10.00 ■ „MADAGASKAR”
godz. 12.00 - „MADAGASKAR”
godz. 18.00 - „HIGH SCHOOL MUSICAL 3” 
godz. 20.00 - „JUST DANCE.TYLKO TANIEC”

13.02.2009 r.
godz. 10.00 - „HIGH SCHOOL MUSICAL 3” 
godz. 12.00 - „PIORUN”
godz. 14.00 - “ZMIERZCH”

14 lutego 2009 r. 
WALENTYN KOWY 

MARATON FILMOWY

INFORMACJE
I REZERWACJA BILETÓW:

TDK - Dział ARA, tel. 015 822 21 10, w. 24,
www.tdk.tarnobrzeg.pl

e-mail: film@.tdk.tarnobrzeg.pi

http://www.formularz.tdk.tarnobrz
http://www.for-mularz.tdktarnobrzeg.pl
http://www.wygrajsukces.com.pl
http://www.tdk.tarnobrzeg.pl
mailto:biuro@wygrajsuk-ces.com.pl
http://www.tdk.tarnobrzeg.pl
http://www.tdk.tarnobrzeg.pl
http://www.tdk.tarnobrzeg.pl
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WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
poleca

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Ferie w bibliotece

• Dean Koontz, Niezniszczalny, Wydawnictwo Albatros, 2008
• Katarzyna Michalak, Poczekajka, Wydawnictwo Albatros, 2008
■ Doris Lessing, Dobra terrorystka, Wydawnictwo Albatros, 2008
Xiao Rundcrantz, Czerwona prokurator: opowieść o przemocy, władzy 
i korupcji w Chinach, Videograf, 2008
Marek Obramus, Kankan na wulkanie, Prószyński Media Sp. z o.o., 2009

■ Ferenc Matę, Winnica w Toskanii, Prószyński Media Sp. z o.o., 2008 
Jeffery Deaver. Manuskrypt Chopina, Prószyński Media Sp. z o.o., 2009

• Nora Roberts, Bracia krwi, Prószyński Media Sp. z o.o., 2008
• Irena Matuszkiewicz, Przebudzenie, Prószyński Media Sp. z o.o., 2008

Książki, które warto przeczytać:

Tradycyjnie już, jak co roku, Miejska Biblioteka 
Publiczna wraz z filiami przygotowała bogatą ofer
tę dla dzieci i młodzieży szkolnej spędzającej fe
rie w Tarnobrzegu.

Propozycje są różnorodne, aby każdy, zgodnie ze 
swoimi zainteresowaniami, mógł atrakcyjnie wypełnić 
czas wolny od nauki. Amatorzy .komputerów mogą nie
odpłatnie korzystać z programów komputerowych i 
Internetu. Miłośników sztuki plastycznej zachęcamy 
do udziału w spotkaniach pod hasłem „Rysowanki - 
kredowanki”, które przybliżą różne tajniki tworzenia 
prac plastycznych.

Wszystkich, którzy lubią wyzwania i zdrową rywali
zację, zachęcamy do uczestniczenia w licznych kon
kursach plastycznych i literackich. Szaradziści mogą 
rozwiązywać „zimowe łamigłówki”, „zagadki jak śnie
gu płatki", „mroźne kalambury". Kinomanów zaprasza
my na nieodpłatne projekcje filmów wideo. Natomiast 
miłośnikom dobrej książki proponujemy codzienne 
spotkania wspólnego czytania, połączone z ilustrowa
niem i inscenizowaniem najpiękniejszych fragmentów 
klasyki dziecięcej.

Szczegółowe informacje na plakatach i stronie in
ternetowej www.mbp.tarnobrzeg.pl E.K.

Grzegorz Kasdepke, „Tylko bez całowania: 
czyli jak radzić sobie z niektórymi emocjami”, 
Nasza Księgarnia, Warszawa 2008.

„Tylko bez całowania” to książka o przedszkola
kach, ich nowej wychowawczyni pani Miłce i praw
dziwym pajacyku teatralnym, który zgodził się poma
gać młodej, nieśmiałej przedszkolance poznawać 
dzieci oraz ich uczucia.

W warstwie literackiej tom tworzy osiem opowia
dań o sympatycznych i bystrych dzieciakach. Oto Bo
dzio rozsądny i rezolutny; ciekawski Grześ, który bardzo nie lubi cało
wania. Rozalka, ta dla odmiany najchętniej rozmawia o miłości, cało
waniu oraz grzywce pani Miłki. I jeszcze Zosia, chętnie ratująca sytu
ację. Dialogi bohaterów są pełne napięcia, dobrze charakteryzują zda
rzenia i rozmówców. Napisane z humorem i sympatią dla wszystkich 
postaci, pomagają to napięcie rozładować. Po każdej historii, oprócz 
opisu emocji, znajdziemy praktyczne porady dla dzieci i dorosłych, jak 
rozmawiać o emocjach by rozwiązać problem z którym się wiążą.

„Zarządzanie wiedzą”, pod red. Dariusza 
Jemielniaka i Andrzeja K. Koźmińskiego, Wy
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, War
szawa 2008.

Podręcznik przedstawia w zwięzły i spójny spo
sób współczesne koncepcje zarządzania wiedzą i 
pojęcia z nim związane. Stanowi przegląd aktualne
go stanu nauki w tej dziedzinie.

Omówione zostały tu następujące zagadnienia: po
jęcia podstawowe zarządzania wiedzą, rys historycz

ny społeczeństwa wiedzy, cele zarządzania wiedzą, transfer technolo
gii i wiedza utajona, rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą, 
systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy, pozy
skiwanie wiedzy z otoczenia, wywiad gospodarczy, relacje z partnera
mi oparte na wiedzy, pomiar i wycena zasobów wiedzy, systemy infor
matyczne wspomagające zarządzanie wiedzą zarządzanie zasobami 
ludzkimi a zarządzanie wiedzą, zadania liderów w stymulowaniu kre
atywności i zarządzaniu wiedzą pracownicy intelektualni, profesjona
lizacja wiedzy, wiedza i refleksja - podejście „action research", wy
zwania związane z zarządzaniem wiedzą.

Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów i prakty
ków biznesu. Każdy rozdział składa się z części teoretycznej, przykładu 
z praktyki biznesowej oraz pytań problemowych i testowych, a także 
krzyżówki pozwalającej na szybkie sprawdzenie przyswojonej wiedzy.

Finał konkursu

„Najlepszy Czytelnik 2008 roku”

Orhan Pamuk, „Stambuł: wspomnienia i 
miasto”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2008.

’ \ \l l. K 
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Tak wspaniałe portrety miast potrafili szkicować 
chyba tylko Czesław Miłosz, Josif Brodski i Tomas 
Venclova. Nikt lepiej niż oni nie opisał Wilna, Pe
tersburga czy Kaliningradu. Teraz do grona tych mi
strzów dołączył Orchan Pamuk. Jego „Stambuł”, to 
fantastyczna osobista opowieść o powstawaniu i roz
padzie mitu miasta. To esej o melancholii nazywa-
nej lutaj: huzun - wpisanej na stałe w krajobraz rodzinnego miasta 
tureckiego noblisty.

Priorytetem bibliotek jest aktywizacja czytelnictwa. Rów
nież Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu poprzez 
różnorodne imprezy czytelnicze promuje czytelnictwo, 
zwłaszcza wśród najmłodszych.

Taki cel założono, ogłaszając III edycję konkursu dla dzieci 
„Najlepszy Czytelnik Roku”. Zadaniem uczestnika konkursu 
było przeczytanie w ciągu 2008 roku jak największą liczbę ksią
żek oraz polecanie ich, w formie krótkiej recenzji pisemnej lub 
ustnej, swoim rówieśnikom.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 22 stycznia w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zaszczytnym tytułem „Najlepsze
go Czytelnika 2008 Roku”, Oddziału dla Dzieci MBP oraz po
szczególnych filii, w grupie czytelników 7-9 lat, uhonorowano: 
Krzysztofa Zbyrada, Dominikę Piątek, Ingę Ziembę, Aleksan
drę Pawliczek, Krystiana Zająca, Igę Chmielewską, Barba
rę Nguyen, Benitę Kozieł. Natomiast (w grupie czytelników 9- 
12 lat) Czytelnikami Roku zostali: Anna Łukaszek. Gabriela 
Malik, Paulina Matyka, Mikołaj Stec, Agata Dąbek, Paulina 
Wódz, Kamil Wódz, Justyna Maciąg, Elżbieta Latosińska.

Laureatów nagrodzono dyplomami i ciekawymi, poczytny
mi książkami wręczonymi przez panią Stanisławę Mazur, dy
rektor MBP i pana Wiktora Stasiaka, zastępcę prezydenta Mia
sta Tarnobrzeg. Dodatkową nagrodą dla „pożeraczy książek” 
były warsztaty tworzenia rzeźby w miedzi prowadzone przez 
znanego tarnobrzeskiego metaloplastyka, Stanisława Lubacza 
oraz wnuka artysty Artura Tarnowskiego. Dzieci wykazały się 
dużymi zdolnościami manualnymi, wykonując po krótkim in
struktażu całkiem udane, fantazyjne rzeźby na arkuszach bla
chy miedzianej. E.K.

*

„Dobre wieści na złe dni”
„Stambuł" jest bez wątpienia najlepszym dziełem Pamuka. To pełna 

tęsknoty podróż do lat młodości. Ta dyskretna, a jednocześnie pełna 
szczegółów saga rodzinna splata się z wielką historią: pogromami, prze
wrotami i zawieruchami politycznymi. Autor skupia się na XIX i XX wie
ku, ale cofa sie także w odległą przeszłość, kreśląc czarno- białe ob
razy zaułków, dzielnic i ulic Stambułu.

Pamuk zdaje się mówić: Stambuł jest wielką księgą. Wszystko tutaj 
jest z pogranicza jawy i snu. Ludzie mówią jak bohaterowie surreali
stycznych książek. Nic nie jest tak proste, jak nie przymierzając w Pary
żu czy Rzymie. Bo rzeczywistość i baśniowość to pojęcia równorzędne. 
Czytając, czujemy zapach Bosforu, restauracji a nawet książek. Ten 
pisarz jednym zdaniem potrafi opisać wielkość Stambułu i zaznaczyć 
jednocześnie jego małość. M.C. i K.K.

Każdy z nas miewa w życiu złe dni. Jak je przetrwać, 
pokonać, jak sobie pomóc w trudnych chwilach? Nie
kiedy udaje się to bez trudu, innym razem potrzebne są 
wskazówki, zachęty, wsparcia.

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu roz
poczęła nowy cykl spotkań o charakterze poradnikowym, pro
wadzony przez Bożenę Kozieł - psychologa z Poradni Psy
chologicznej w Tarnobrzegu. Spotkania, mamy nadzieję, 
będą pomocne w szukaniu dobrych i sprawdzonych sposo
bów na trapiący smutek, melancholię, złość czy pesymizm.

Z założenia dalekie od wykładów teoretycznych, mają mieć 
raczej formę swobodnej, nieskrępowanej rozmowy często 
uzupełnianej wybranymi pozycjami z literatury psychologicz
nej.M.S.

Najbliższe spotkanie, na temat 
„Jestem nieszczęśliwy, czyli po co się 

zamartwiać” odbędzie się 26 lutego 2009 r. 
w Filii nr 1 na os. „Serbinów”, 

ul. M. Dąbrowskiej 31A.
Serdecznie zapraszamy młodzież i osoby dorosłe.

ADRESY - TELEFONY - INFORMACJE
BIURO RADY MIASTA TARNOBRZEG
39-400 Tarnobrzeg, Kościuszki 32 
tel. 015 822-71-39
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEG
- Jan Dziubiński, tel. 015 822-11-49
Z-CY PREZYDENTA
Andrzej Wójtowicz, tel. 015 822-22-68
Wiktor Stasiak, tel. 015 822-13-04 
SKARBNIK
Witold Kuś, tel. 015 822-46-75
SEKRETARZ
Bogusława Boyen tel. 015 822-46-75
URZĄD MIASTA
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 
e-mail: um@um tarnobrzeg.pl 
www.tarnobrzeg.pl
centrala: 015 822-65-70
Wydz. Organizacyiny
Wydz. Budżetu i Finansów
Biuro Informacyjne, tel. 015 822-11-90,

ul. Mickiewicza 7
Wydz. Spraw Obywatelskich
Wydz. Urbanistyki, Architekt, i Budownictwa
Wydz. Świadczeń Społecznych

Wydz. Rozwoju, Promocji i Progr. 
Pomocowych
Wydz. Edukacji i Zdrowia
Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki
Wydz. Środowiska i Rolnictwa

Wydz. Gospodarczy
Wydz. Komunikacji
Wydz. Budżetu i Finansów
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 015 822-20-72 
Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Wydz. Tech.-lnwestycyjny i Drogownictwa 
Wydz. Komunalny
Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności, 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
poniedziałek 
wtorek 
środa

7.30- 15.30
8.30- 16.30
7.30- 15.30

czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30
STRAŻ MIEJSKA
ul. Kościuszki 32, tel. 986; 015 822-75-43
AWARYJNE
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Wodociągowe 015 823-08-85
KOMENDA MIEJSKA
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
insp. mgr Jan Żak
tel. (0-15) 851 33 01, kom. 510 997 260

I Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO 
podinsp. mgr Bogusław Cholewa 
tel. (0-15) 851 33 02, kom. 510 997 261 
Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO 
kom. mgr Zbigniew Brzyszcz 
tel. (0-15) 851 33 03, kom. 510 997 262 
Zespół ds. Prewencji Kryminalnej 
Nieletnich i Patologii 
kom. mgr Beata Jędrzejewska-Wrona 
asp.szt. mgr Andrzej Barnaś 
asp. Grzegorz Motyka, tel. (0-15) 851 34 51 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych KMP 
w Tarnobrzegu 
asp. Henryk Madej, tel. (0-15) 851 33 
42, kom. 510 997 268, pok. 123 
DZIELNICOWI
REJON 1
-sierż. M. Sajbot, tel. (0-15) 8513466, 
kom. 510 997 274
REJON 2
- mł.asp. L. Kita, tel. (0-15) 851 34 70, 
kom. 510 997 278

REJON 3
- sierż.szt. J. Grądziel, tel. (0-15) 851 34
68, kom. 510 997 276
REJON 4
- mł.asp. B. Kaput, tel. (0-15) 851 34 64, 
kom. 510 997 272
REJON 5
- st. post. Ł. Piątek, tel. (0-15) 851 34
69, kom. 510 997 277
REJON 6
-post. J. Prokop, tel. (0-15) 8513471, 
kom. 510 997 279
REJON 7
- sierż. Dawid Dołowy, tel. (0-15) 851
34 67, kom. 510 997 275
REJON 8
-st. asp. P. Skalski, tel. (0-15) 851 34
65, kom. 510 997 273
REJON 9
- mł. asp. S. Tracz, tel. (0-15) 851 34
62. kom. 510 997 270

REJON 10
-st.asp. W. Dojka, tel. (0-15) 851 34 61, 
kom. 510 997 269
REJON 11
- mł.asp. P. Stróż, tel. (0-15) 851 34 63, 
kom. 510 997 271

MERKURIUSZ 
TARNOBRZESKI

Miejski Informator Samorządowy

Wydawca:Urząd Miasta Tarnobrzeg, 
ul.Kościuszki 32, tel. 015 822-65-70, 
Oprać.materiałów: Józef Michalik, 
Paweł Antortczyk wiadomości kultural
ne - Dział Wydawnictw Tarnobrzeskie
go Domu Kultury.
Skład: Wydawnictwo Samorządowe
Sp. z o.o., ul 1 -go Maja 4a, Druk:ODDI 
Poland, spółka z o.o.

tarnobrzeg.pl
http://www.tarnobrzeg.pl

