
BARDZO DOBRY WYNIK
0 edukacji, sporcie i wakacjach rozmawiamy 

z Prezydentem Tarnobrzega, JANEM DZIUBIŃSKIM
- Blisko 9 tysięcy uczniów tarno

brzeskich szkół właśnie rozpoczęło 
wakacje. Niestety nie wszyscy będą 
mogli wyjechać na obozy i kolonie. 
Co może Pan zaproponować dzie
ciom, które ten czas spędzą w mie
ście, aby go nie zmarnowały?

Wakacje to piękny czas i żałuję, że 
sam nie mam dwumiesięcznego urlo
pu. Z myślą o dzieciach i młodzieży, 
która ten okres będzie musiała spę
dzić w Tarnobrzegu, przygotowaliśmy 
naprawdę wiele atrakcji. W ciągu 
dwóch miesięcy odbędzie się ponad 
sto imprez zaczynając od warsztatów, 
poprzez konkursy i zabawy, aż po wy
cieczki. Przygotowując program im
prez staramy się sprostać oczekiwa
nym dzieci i dać im szeroki wybór. 
Tak, aby mogły spróbować wielu rze
czy i zdobyć nowe doświadczenia. 
Dlatego w akcję „Lato w mieście” za
angażowanych jest wiele instytucji i 
stowarzyszeń. Mam nadzieję, że mło
dzi tarnobrzeżanie z chęcią wezmą 
udział w szkółce piłkarskiej, koszykar
skiej czy siatkarskiej, licznie będą cho
dzić na warsztaty taneczne, pokażą 
swój talent na warsztatach malarskich, 
spróbują przejażdżki konno czy na 
ąuadach albo z chęcią poznają tajniki 
karate. Bo między innymi takie atrak
cje na nich czekają.

- Jednak nim rozpoczęły się wa
kacje, uczniów ostatnich klas szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych czekały po
ważne egzaminy. Absolwenci 
dwóch pierwszych uzyskali wyniki 
wyższe, niż średnia wojewódzka i 
ogólnopolska. Potwierdzają tym 
wysoki poziom edukacji w mieście. 
A jaką ocenę wystawi sobie na tym 
polu tarnobrzeski samorząd?

Nie znamy jeszcze wyników matu
rzystów, ale wierzę, że będą równie 
wysokie jak dotychczas. Co do oce
ny, to nieskromnie zaproponuję bar
dzo dobry z minusem. Bardzo dobry, 
ponieważ co roku kilkadziesiąt milio

nów złotych z budżetu miasta prze
znaczamy na edukację naszych dzie
ci oraz młodzieży. To kapitał, który 
później wysoko zaprocentuje. Dlatego 
nie oszczędzamy na oświacie. Inwe
stujemy w placówki, przeprowadzamy 
remonty, zdobywamy pieniądze z Unii 
na finansowanie różnych programów. 
Co roku staramy się też poprawić in
frastrukturę w szkolnictwie, aby 
uczniowie i nauczyciele mogli praco
wać w komfortowych warunkach i mo

Odkąd tylko otworzyliśmy pierwszego Orlika, nie ma dnia, żeby boiska stały 
nieużywane. Na zdjęciu Jan Dziubiński podczas uroczystego otwarcia pierw
szego w mieście Orlika. Fot. UM Tarnobrzeg

gli korzystać z nowoczesnego sprzę
tu. Staramy się, aby pracownie szkol
ne były bardzo dobrze wyposażone i 
żeby dzieciom i młodzieży niczego nie 
brakowało. Przy szkołach powstają 
nowe boiska, wyposażamy sale gim

nastyczne, pracownie, a to potem za
procentuje dobrym wykształceniem 
młodych tarnobrzeżan.
- Za co w takim razie minus?
Minus niestety za to, że potrzeby są 

większe niż możliwości. Subwencja 
oświatowa nie pozwala na zaspokoje
nie wszystkich potrzeb i dynamiczny 
rozwój oświaty. My staramy się inwesto
wać w oświatę na tyle, na ile możemy.

- Wspomniał Pan o budowie 
obiektów sportowych. Ten rok w tej 

dziedzinie, to prawdziwy boom in
westycyjny. Ledwo zakończyła się 
budowa pierwszego w mieście Or
lika, a wkrótce ruszy drugiego. Ja
kie jeszcze miasto ma plany zwią
zane z obiektami sportowymi?

Odkąd tylko otworzyliśmy pierwsze
go Orlika, nie ma dnia, żeby boiska 
stały nieużywane. Od rana do wieczo
ra nie tylko chłopcy, ale i dziewczynki 
grają w siatkówkę, koszykówkę czy 
piłkę nożną. To pokazuje, że budowa 
tego typu boisk jest trafionym pomy
słem. Dlatego nie poprzestajemy na 
tym co już zrobiliśmy. Jeszcze w tym 
roku na osiedlu Dzików, przy Szkole 
Podstawowej nr 9 powstanie drugi 
kompleks „Orlik 2012”. Nowe boiska 
powstaną też przy Szkole Podstawo
wej nr 6 oraz przy Zespole Szkół im. 
ks. St. Staszica. Często można spo
tkać tam miłośników futbolówki, dla
tego remont na pewno ich ucieszy. 
Poza tym chcemy wybudować euro 
boisko przy Szkole Podstawowej nr 
10. Ale sport w mieście, to przecież 
nie tylko piłka nożna. Nie tak dawno 
powstał przecież skate park, czyli 
miejsce dla miłośników rolek i desko
rolek. W tym roku swoje miejsce, a 
właściwie ścieżki, dostaną także mi
łośnicy rowerowych wypraw. Myślę, że 
nie lada gratką dla najmłodszych tar
nobrzeżan będzie miasteczko ruchu 
drogowego, które powstanie nad 
„Wisłą”. Będzie to profesjonalne miej
sce, gdzie nasze pociechy będą mo
gły bezpiecznie poznawać zasady ru
chu drogowego i doskonalić swoje 
umiejętności. W ostatnich dniach ru
szyła także budowa toru do trialu - za
projektowanego wspólnie z młodzieżą, 
która będzie z niego korzystać.

- Skoro mowa już o sporcie, to 
może przejdźmy do tego zawodo
wego. Piłkarze Siarki właśnie awan
sowali do III ligi. Wielu kibiców do
pytuje więc o remont stadionu przy 
ul. Niepodległości. Podobno braku
je pieniędzy.

Na początku chcę jeszcze raz, bo 
pierwszy raz zrobiłem to osobiście, 
pogratulować piłkarzom i trenerom 
klubu. Ten sezon był bardzo trudny, 
ale nasi zawodnicy pokazali na co ich 
tak naprawdę stać. Jako tarnobrzeża- 

nin i kibic piłkarski wierzę, że to jed
nak nie koniec. Siarka będzie się piąć 
w kolejnych sezonach do wyższych 
klas rozgrywkowych, a my będziemy 
mogli oglądać coraz ciekawsze spo
tkania. Co do stadionu, to niestety kry
zys nie ułatwia nam działania. Ale nie 
pozwolimy, żeby zniszczył nasze pla
ny i przeszkodził w budowie. Złożyli
śmy już wniosek do totalizatora spor
towego o dofinansowanie budowy. Li
czymy też na pieniądze z Regional
nego Programu Operacyjnego.

- Skoro sam Pan napomknął o 
kryzysie, to proszę powiedzieć czy 
wpłynął on jakoś na inwestycje re
alizowane w Tarnobrzegu. Czy zo
stały one opóźnione albo z czegoś 
trzeba było zrezygnować bo zabra
kło pieniędzy?

Jak już powiedziałem kryzysowi się 
nie dajemy i na ile to możliwe, stara
my się niczego nie zmieniać ani na
wet nie przesuwać. Nasze wydziały 
techniczno - inwestycyjne czy rozwo
ju miasta i Funduszy Europejskich 
prężnie działają. Ogłaszamy przetar
gi, wyłaniamy zwycięzców i potem 
czekamy już tylko na odbiór inwesty
cji. Dla przykładu najświeższe sprawy. 
Kilkanaście dni temu wyłoniliśmy wy
konawcę rozbudowy ulicy T. Kościusz
ki wraz z remontem ulic: Dominikań
skiej, Dr Liiien i Szkolnej, gdzie koszt 
tej inwestycji sięga blisko 2,5 min zł, 
w tym 1,5 min udało się nam pozy
skać z Unii Europejskiej. Rozstrzygnę
liśmy już przetarg na budowę ścieżki 
rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż 
Wisłostrady na kwotę ponad 1,5 min 
zł. Czekamy na wyłonienie zwycięzcy 
na przebudowę ul. Św. Barbary. Zna
my już wykonawcę prac dostosowu
jących Zespół Szkół Ponadgimnazjal
nych nr 3 dla osób niepełnospraw
nych. Myślę, że po tych działaniach 
nie można powiedzieć, że kryzys jakoś 
nas ogranicza. Jedynie, może zmusza 
nas do szukania innych rozwiązań.

- Na koniec pytanie z innej becz
ki, może nieco luźniejsze. Jak Pan 
zamierza spędzić wakacje?

Jak już wspomniałem na samym 
początku, zazdroszczę uczniom tych 
dwumiesięcznych wakacji. Moje po
trwają zaledwie kilkanaście dni, bo nie
stety na brak obowiązków nie mogę 
narzekać. Jeszcze nie wiem gdzie 
wyjadę, bo to nie jest najważniejsze. 
Najbardziej cieszy mnie to, że będę 
mógł spędzać całe dni z moją rodziną, 
a w szczególności z wnuczką Zosią. 
Teraz to moje oczko w głowie.

Stworzony projekt budowy miasteczka ruchu drogowego w Tarno
brzegu został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Budujemy Mia
steczka Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży”, którego organiza
torem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyróżniony projekt
- Cieszymy się bardzo, że projekt naszego miasteczka ruchu drogowego 

został doceniony przez komisję konkursową - mówi Paweł Antończyk, rzecz
nik tarnobrzeskiego Urzędu Miasta. - To wyróżnienie jest docenieniem sta
rań, jakie władze miasta wspólnie z Komendą Miejską Policji w Tarnobrze
gu, czynią dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży. Budowa takiego miasteczka, które powstanie na tere
nach nad Wisłą, rozpocznie się jeszcze w tym roku. W budżecie miasta na 
realizację tej inwestycji zabezpieczono kwotę blisko 240 tys. zł. Miasteczko 
będzie w pełni przystosowane do nowoczesnych metod nauczania bezpiecz
nego poruszania się po drogach - dodaje.

Przyznane wyróżnienie odebrał w Warszawie z rąk Adama Rapackiego, 
wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektor Ośrodka Spor
tu i Rekreacji w Tarnobrzegu Jerzy Jakimów. Oprócz wyróżnienia tarno
brzeski magistrat otrzymał również od sponsora konkursu 5 rowerów, które 
zostaną przeznaczone na potrzeby miasteczka ruchu drogowego.

Wakacje w mieście
Zajęcia na basenie, nauka jazdy konno, na ąuadach, 

nauka salsy, turniej w koszykówkę albo piłkę nożną, 
wycieczki rowerowe i autokarowe czy nauka karate, 
to tylko niektóre atrakcje jakie czekają na dzieci i mło
dzież, które wakacje spędzą w mieście. Udział we 
wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Z myślą o tych, którzy ten okres spędzą w mieście, Pre
zydent Tarnobrzega wspólnie z organizacjami i stowarzy
szeniami przygotował moc atrakcji i zajęć rekreacyjnych, 
które pozwolą dzieciom i młodzieży aktywnie spędzić wol
ny czas.

Wśród ciekawszych zajęć, które przygotowano dla mło
dych tarnobrzeżan, znalazła się szkółka piłkarska, koszy
karska, a także siatkarska. Wszystkie te zajęcia odbywać 
się będą na kompleksie boisk wielofunkcyjny „Orlik 2012”, 
który zaledwie kilka tygodni temu został otwarty na tere
nach zielonych na Wisłą.

Jeżeli ktoś chce się nauczyć tańczyć salsę, to będzie 
miał ku temu najlepszą okazję podczas warsztatów ta
necznych, które odbywać się będą w hali widowiskowej 

OSiR. Organizatorzy zaplanowali też pokaz tańca break 
dance, który odbędzie się na specjalnej scenie przy fon
tannie. W czasie wakacji zaplanowano również kilka wy

cieczek rowerowych oraz autokarowych m. in. do Kuro- 
zwęk, Alboretum w Bolestraszycach, Warszawy czy do 
Bałtowa, gdzie główną atrakcją jest Park Jurajski.

Szczegółowy harmonogram wakacyjnej akcji „Lato 
w mieście” można znaleźć na stronie internetowej mia
sta www.tarnobrzeg.pl.

http://www.tarnobrzeg.pl
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Nowe ulice i parkingi
Właśnie zakończył się długo wy

czekiwany remont ulicy Chrobrego 
w Tarnobrzegu. Miasto na realiza
cję tej inwestycji wydało ponad 700 
tysięcy złotych. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Robót Dro- 
gowo - Mostowych Sp. z o.o. z sie
dzibą w Opatowie.

Jezdnia na ulicy Chrobrego ma sze
rokość 6 metrów. Z lewej strony obra
mowana jest krawężnikiem betono
wym. Remont chodników i zjazdów 
polegał na zerwaniu istniejącej już na
wierzchni i położeniu nowej z zasto
sowaniem kostki betonowej. W ra
mach zamówienia wybudowano tak
że progi zwalniające z kostki brukowej 
oraz zjazdy do przyległych posesji. 
Remont rozpoczął się 14 sierpnia 
2008, a odebranie zakończonej inwe
stycji odbyło się w połowie czerwca.

Dobiegają też końca prace przy bu
dowie nowych parkingów samochodo
wych przy ulicy Wyspiańskiego oraz 
Zwierzynieckiej. Zgodnie z założenia
mi, jeszcze w pierwszej połowie bie
żącego roku mieszkańcy bloku przy 
ulicy Wyspiańskiego 18 będą mogli 
korzystać z nowego parkingu, który 
powstał tuż przed ich budynkiem. Cała 
inwestycja kosztowała około 40 tysię-

Nowy parking przy ul. Wyspiańskiego. Fot. UM Tarnobrzeg

poznaj swoje prawa

cy złotych. Prace przeprowadziło 
Przedsiębiorstwo Rejon Dróg Miej
skich. Ponieważ kwota inwestycji nie 
przekraczała wysokości 14 tys. euro, 
nie było konieczności ogłaszania 
przetargu na wykonawcę prac. Nowy 
parking powstaje także przy ul. Zwie
rzynieckiej. Tam prace zaczęto nieco 
później - zakończą się one w najbliż
szych dniach.

Rokrocznie powstaje w mieście co 
najmniej kilkadziesiąt nowych miejsc 
parkingowych - mówią drogowcy przy
znając że to i tak nie zaspokaja 
wszystkich potrzeb bo liczba samo
chodów w mieście rośnie lawinowo. To 
nawet kilkaset pojazdów więcej z roku 
na rok - oceniają urzędnicy - a prze
cież nie możemy wszystkich skwerków 
i placów zmienić na parkingi.

Jedną z trzech głównych statuetek konkursu „Czy
sta woda dla Polski”, którego organizatorem jest Izba 
Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, otrzymało Przed
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Tar
nobrzegu. Jest to niezwykłe wyróżnienie dla tarno
brzeskiej spółki.

PGK w Tarnobrzegu główną statuetkę otrzymało w ka
tegorii „uzdatnianie wody”. Była to pierwsza edycja kon
kursu organizowanego przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi 
Polskie”. Oficjalne ogłoszenie laureatów konkursu i wrę
czenie statuetek odbyło się 26 maja w Bydgoszczy pod
czas największych w Polsce targów branży wodociągowo 
- kanalizacyjnej. Jak mówił podczas uroczystości profesor 
Marek Gromiec, przewodniczący Kapituły konkursu i szef 
Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, każdy, kto zna para
metry wody surowej pozyskiwanej z ujęć głębinowych dla 
Tarnobrzega, zdaje sobie sprawę, jakich cudów trzeba do-

Czysta woda
konać, by ją uzdatnić do picia. Zdecydowaliśmy, że główna 
nagroda, statuetka „Czysta woda dla Polski”, należy się 
przedsiębiorstwu z Tarnobrzega. To wyraz uznania także dla 
władz miasta, które na modernizację Stacji Uzdatniania 
Wody pozyskało środki unijne z Funduszu Spójności.

Od 2005 roku PGK realizuje w ramach Funduszu Spój
ności projekt „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tar
nobrzegu”. We wrześniu 2008 roku zakończyła się budo
wa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ramach do
datkowych robót, które początkowo nie były zawarte w pro
jekcie, wybudowano kanalizację d długości 34 km. Pod ko
niec ubiegłego roku zakończyła się również modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody SUW Jeziorko.

Odwiedzając każdego dnia różne punkty handlowo - usługowe i 
dokonując w nich zakupów pamiętajmy o tym, iż w przypadku, gdy 
zakupiona przez nas rzecz „popsuje się” mamy prawo zgłosić re
klamację ujawnionej „wady” w zakupionej przez nas rzeczy. Gwa
rantuje to nam ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych wa
runkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywil
nego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Jednakże, aby móc sku
tecznie zgłosić reklamację musimy pamiętać o jednej bardzo waż
nej rzeczy, którą jest posiadanie przez nas dowodu potwierdzające
go, że dokonaliśmy zakupu u tego przedsiębiorcy.

Jeżeli stwierdzimy, że coś się nam zepsuło, posiadamy także para
gon, od daty kupna towaru konsumpcyjnego nie upłynęło dwa lata mo
żemy zgłosić reklamację u tego przedsiębiorcy, u którego dokonaliśmy 
zakupu. Trzeba pamiętać, że zgodnie z postanowieniami przepisu art. 
10 w/w ustawy, o czym wspomniano wyżej, sprzedawca odpowiada za 
niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową zakupionego przez kon
sumenta towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat 
od jego wydania konsumentowi. Termin dwuletni biegnie na nowo w przy
padku, gdy towar ten był wymieniany na nowy. W przypadku zaś rzeczy 
używanych, które były przedmiotem umowy kupna - sprzedaży termin 
ten może być skrócony jednakże nie może być on krótszy niż jeden rok.

Konsument musi jednak powiadomić sprzedawcę, czyli zgłosić rekla
mację, przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia „wady”. W przypadku 
nie wywiązania się w tym terminie z ciążącego na konsumencie obo
wiązku zgłoszenia „wady” traci on uprawnienia określone ustawą. Dla 
zachowania dwumiesięcznego terminu wystarczy wysłanie na adres 
sprzedawcy listem poleconym zawiadomienia wraz z reklamacją o po
wstałej „wadzie”, przed jego upływem.

W przypadku, gdy towar konsumpcyjny jest obarczony „wadą”, konsu
ment może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez 
jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Nieodpłatność napra
wy i wymiany oznacza to, że sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów 
poniesionych przez konsumenta związanych z kosztami demontażu, do
starczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uru
chomienia reklamowanego towaru konsumpcyjnego. Jeżeli sprzedawca 
w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez konsumenta re
klamacji nie udzieli odpowiedzi o sposobie jej załatwienia, uważa się, że 
uznał ją za zasadną. W przypadku, gdy konsument nie może żądać na
prawy ani wymiany na nowy „wadliwego” towaru konsumpcyjnego bądź, 
też sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu zgłoszonemu przez 
konsumenta w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa narażałaby konsu
menta na znaczne niedogodności ma on prawo żądać stosownego obni
żenia ceny albo od umowy odstąpić.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnobrzegu 
Robert Kwiatkowski

KRÓTKO 0
„Wygraj Sukces” 
po raz czternasty

Dziewięcioletnia Aleksandra Betańska z 
Warszawy została laureatką ogólnopolskie
go konkursu piosenki „Wygraj Sukces”. W 
nagrodę, najmłodsza w historii zwyciężczy
ni konkursu, pojedzie na wycieczkę do Eu- 
rodisnęylandu pod Paryżem.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 
1847 solistów, którzy wystąpili w eliminacjach 
wstępnych przeprowadzonych w 42 ośrodkach 
kultury w całej Polsce. Kolejnym etapem były 
eliminacje regionalne, do których zakwalifikowa
no 588 wykonawców. W finale, który odbył się 
w Tarnobrzeskim Domu Kultury wystąpiło ponad 
stu najlepszych młodych solistów z całej Pol
ski. Koncert galowy podczas, którego poznali
śmy laureatów odbył się tradycyjnie w hali wi
dowiskowej OSiR „Wisła".

Wśród laureatów konkursu nie zabrakło rów
nież przedstawiciela Tarnobrzega. Karol Wi- 
duch zajął drugie miejsce w pierwszej katego
rii wiekowej.

Sportowe zmagania
W dniach 15-16 czerwca 2009 r. w Zespo

le Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zorgani
zowany został turniej w piłkę ręczną dziew
cząt i chłopców.

Zawody zorganizowano pod patronatem Pre
zydenta Miasta Tarnobrzeg. W pierwszym dniu 
zmagań, rozg'rywki toczyły się w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych chłopców. Do rozgrywek 
zgłosiły się cztery szkoły. Najwyższe miejsce na 
podium zajęli uczniowie LO im. M. Kopernika, 
którzy w finale pokonali 12:7 ZSP nr 1. W me
czu o III miejsce zawodnicy ZSP Nr 3 pokonali 
ZSP Nr 2. W drugim dniu do rywalizacji stanęli 
chłopcy i dziewczęta z tarnobrzeskich gimna
zjów. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna 
Gimnazjum Nr 2 pokonując reprezentację Gim
nazjum Nr 3. Wśród dziewcząt bezkonkurencyj
ne okazały się uczennice Gimnazjum nr 1. D o

MIEŚCIE
zwycięskich drużyn oprócz okazałych pucharów 
oraz statuetek powędrowały również piłki.

Prezydent czytał dzieciom
Akt lokacyjny oraz książkę o herbie Leli- 

wa czytał razem z uczniami Wiktor Stasihk, 
zastępca Prezydenta Tarnobrzega.

Tym samym prezydent zainaugurował w Tar
nobrzegu VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom.

Uczniowie czwartej klasy Szkoły Podstawo
wej nr 4 do magistratu przyszli 1 czerwca, aby 
razem z Prezydentem Miasta wziąć udział w 
ogólnopolskiej akcji głośnego czytania. Inaugu
racyjne wspólne czytanie odbyło się pod hasłem 
„Równie ważne czytanie jak urzędowanie”. Po 
zakończonym czytaniu przyszedł czas na roz

Uczniowie czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 do magistratu przyszli 1 czerwca

mowę o historii Tarnobrzega, a później o pracy 
prezydenta miasta. Uczniowie z zaciekawieniem 
wysłuchali Wiktora Stasiaka i odpowiadali na 
jego pytania, a potem sami zasypali prezydenta 
pytaniami dotyczącymi tego czym się na co dzień 
zajmuje i jak długo pracuje. Na spotkanie z 
uczniami przyszedł również Jan Dziubiński, Pre
zydent Tarnobrzega. - Czytanie jest bardzo waż
ne, dlatego cieszę się, że mogę uczestniczyć w 
takiej akcji. Coraz więcej znanych mieszkańców 
przyłącza się do tej akcji i coraz chętniej czyta 
dzieciom - mówi Prezydent Dziubiński. Stanisła
wa Mazur, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz
nej w Tarnobrzegu wręczyła Janowi Dziubińskie
mu podziękowanie za zaangażowanie i wspar
cie akcji czytania dzieciom.

Najlepsi kolarze zagoszczą 
w Tarnobrzegu

Już w najbliższy piątek, 3 lipca, do Tarno
brzega po raz kolejny zawita Międzynarodo
wy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpij
czyków.

\N tym roku odbędzie się jubileuszowa, 20 
edycja tego popularnego wyścigu, w którym star
tują kolarze z całego świata.

Do Tarnobrzega po raz kolejny zawita Mię
dzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i 
Olimpijczyków. Fot. UM Tarnobrzeg

Wyścig wystartował 1 lipca z Jastrzębia Zdro
ju, a finishować będzie 5 lipca w Łodzi. Kolarze 
w sumie pokonają ponad dziewięćset kilome
trów. Czwarty etap wyścigu będzie liczył 194,4 
kilometra i poprowadzi z Tarnobrzega do Rado
mia. Na starcie stanie blisko stu pięćdziesięciu 
kolarzy reprezentujących ekipy kolarskie z ca
łego świata. Tradycyjnie do Wyścigu włączył się 
również Tarnobrzeg, który już w piątek ugości 
kolarzy.

Zawodnicy do Tarnobrzega, na Plac Barto
sza Głowackiego, zawitają już o godzinie 11 i 
przyjadą wprost z Jarosławia. O godzinie 11:40 
rozpocznie się podpisywanie list startowych. 
Na godzinę 12:35 zaplanowano prezentację li
derów wyścigu i dekorację ekipy. O godzinie 
12:50 z Placu Bartosza Głowackiego kolarze 
wyruszą w starcie honorowym i przejadą uli
cami miasta na trasie 2,9 km Punkt o godzi
nie 13 ruszy start ostry, a kolarze pognają w 
stronę Sandomierza.

TARNOBRZESKA TRASA WYŚCIGU: Plac 
Bartosza Głowackiego - Rondo Solidarności 
- w lewo Wyszyńskiego - w prawo Sikorskie
go - w prawo Wyspiańskiego - w prawo Mic
kiewicza - Plac Bartosza Głowackiego - Ron
do Solidarności - w lewo Wyszyńskiego - w 
lewo Sikorskiego - do Sandomierza
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XVII MIĘDZYNARODOWE KONCERTY 
ORGANOWE - TARNODRZEG 2009

PATRONAT: Prezydent Miasta Tarnobrzeg JAN DZIUBIŃSKI

ORGANIZATORZY:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. (0-15) 822 21 10, www.tdk.tarnobrzeg.pl
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu
Parafia pw. Św. Barbary w Tarnobrzegu

Klasztor OO. Dominikanów w Tarnobrzegu

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE: MARIUSZ RYŚ

9 lipca 2009 r., godz. 19.00
WITOLD ZALEWSKI - organy (Kraków) 
Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

16 lipca 2009 r., godz. 19.00
GERHARD GNANN - organy (Niemcy) 
Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

23 lipca 2009 r., godz. 19.00
DOVILE SAVICKAITE - organy (Litwa) 
Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

30 lipca 2009 r., godz. 19.00
PAWEŁ GUSNAR - saksofon (Warszawa) 
JAN BOKSZCZANIN - organy (Warszawa) 
Kościół pw. Św. Barbary

6 sierpnia 2009 r., godz. 19.00
ADAM LULEK - skrzypce (Lublin)
ROMAN LULEK - organy (Lublin)
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny (OO. Dominikanie)

13 sierpnia 2009 r., godz. 19.00
MIROSŁAW NIEWIADOMSKI - tenor (Łódź) 
LESZEK NABIAŁCZYK - organy (Łódź)
Kościół pw. Św. Barbary

20 sierpnia 2009 r., godz. 19.00
MARCIN WOLAK - baryton (Kraków)
MARIUSZ RYŚ - organy (Tarnobrzeg)
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny (OO. Dominikanie)

Wakacje z akwarelami
29 czerwca 2009 r. rozpoczęła się V edy

cja „Wakacyjnej Szkoły Malowania”. Jej or
ganizatorem jest Tarnobrzeski Dom Kultury.

Zajęcia warsztatowe odbywają się w plenerach 
Tarnobrzega i Sandomierza. Młodzi malarze pod 
okiem artysty plastyka, Bożeny Wójtowicz-Ślęzak, 
szkolą się w trudnej do opanowania technice 
akwareli. Ćwiczenia malarskie wykonują na spe
cjalnych papierach za pomocą miękkich pędzli.

Tematem przewodnim powstających w ple
nerze prac są zabytkowe obiekty architekto
niczne, ich detale oraz pejzaż i przyroda. Taką 
formą spędzania wakacji interesuje się duża 
grupa młodzieży o wrażliwości artystycznej, 
umiejąca dostrzec piękno koloru, światła, cie
nia i otaczającej przestrzeni.

Doskonalenie kunsztu malarskiego zakoń
czy się 8 lipca.

30 czerwca 2009 r. w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Rzeszowie wręczono doroczne nagrody Zarządu 
Województwa Podkarpackiego.

Nagrody 
w kulturze

Do Tarnobrzega trafiły 3 nagrody. Nagrodę zbiorową otrzymała Miej
ska Orkiestra Dęta, działająca przy Tarnobrzeskim Domu Kultury (w 
tym roku przypada jubileusz 50-lecia jej istnienia). Natomiast nagrody 
indywidualne za całokształt dokonań przyznano: Dorocie Kozioł - 
dziennikarce, poetce, pisarce i malarce oraz Grzegorzowi Kociubie - 
poecie, prozaikowi i krytykowi literackiemu.

Orkiestra dęta nagrodę otrzymała na wniosek dyrektora Tarnobrze
skiego Domu Kultury, Piotra Markuta. O nagrodę dla Doroty Kozioł 
wystąpił Tadeusz Zych, prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Histo
rycznego, zaś wniosek o nagrodę dla Grzegorza Kociuby złożył Stani
sław Dziubak, redaktor naczelny Tarnobrzeskiego Kwartalnika Kultu
ralnego „AFISZ”, wydawanego przez TDK.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Premiera w TDK
25 czerwca 2009 r. o godz. 16.00 odbyła się pre

miera widowiska poetyckiego „Ziemia na lewo” wg 
Michała Staśkiewicza.

Widowisko zostało przygotowane przez Grupę „Cokolwiek” Młodzie
żowego Teatru Amatorskiego, działającego w Tarnobrzeskim Domu 
Kultury. Obsadę stanowiły: Klaudia Brzozowska, Katarzyna Gronek, 
Klaudia Knotek, Aleksandra Kopyto, Oliwia Kropornicka i Marta 
Parol. Opiekę artystyczną nad grupą sprawował Sylwester Łysiak.

Spektakl był podsumowaniem całorocznej pracy zespołu. Na zakoń
czenie młodym adeptkom sztuki aktorskiej wręczono dyplomy.

http://www.tdk.tarnobrzeg.pl
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Wielkie czytanie
VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom , największa 

akcja w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, był 
okazją do wielu spotkań czytelniczych w Miejskiej Bibliote
ce Publicznej im. Michała Marczaka.

Imprezy zainaugurowano 1 czerwca w Urzędzie Miasta Tarno
brzeg. Prezydent Jan Dziubiński i wiceprezydent Wiktor Sta
siak, zaangażowani w kampanię od początku jej trwania, ser
decznie powitali dzieci, życząc im trwałej przyjaźni z książką. 
Zgodnie z ideą spotkania „równie ważne czytanie jak urzędowa
nie” pan Wiktor Stasiak z prezydencką charyzmą czytał i rozma
wiał z dziećmi o historii Tarnobrzega.

żyć”, kiedy to psycholog Bożena Kozieł, w kontekście przeczyta
nej książki, rozmawiała z dziećmi o szczęściu, tolerancji, pomocy 
innym. Natomiast w ramach „Rodzinnych spotkań głośnego czy
tania, w Filii nr 7 najmłodszym prezentowały swoje książki z dzie
ciństwa babcie i mamy.

Atrakcyjną formą zainteresowania dzieci literaturą jest niewąt
pliwie bezpośredni kontakt z pisarzem. Potwierdziła to ożywiona, 
spontaniczna reakcja milusińskich w czasie spotkania z Krystyną 
Bęczkowską w Filii nr 2 oraz z Marcinem Brykczyńskim w Od
dziale dla Dzieci MBP. Z wielkim aplauzem najmłodsi podsumo
wali imprezę w Filii nr 6. Otóż w ramach cyklu „Niekonwencjonal
ne czytanie”, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 zaprezento

Barbara Stenka, „Akcja Chło
paki”, Nasza Księgarnia, War
szawa 2009.

„Akcja Chłopaki” to poruszająca 
powieść o samotności dzieci 
skrzywdzonych przez rodziców. 
Nie ma tu modnej ostatnio w lite
raturze patologii - są: najprostsze 
niezrozumienie i egoizm dorosłych, 
połączone z zadufaniem we 
własną mądrość wynikającą z za
awansowanego wieku i z obawą 
wyjścia poza zachowania stereo
typowe. Dwunastoletnia Roma 
łatwiej porozumiewa się z ledwo
poznanymi ludźmi czy dziewięćdziesięcioletnią babcią niż 
z przejętymi swoją wychowawczą rolą apodyktycznymi ro
dzicami. Być może ci ostatni trochę boją się swej zbyt in
teligentnej i zbyt uzdolnionej artystycznie córki, ale dla po
trzebującej czułości i partnerskiej rozmowy dziewczynki nie 
jest to przynoszące ulgę wytłumaczenie. Autorka tworząc 
portrety mądrych dzieci i niedojrzałych dorosłych, posłu
guje się kontrastem. Matka Kamila jest dla odmiany bar
dzo młoda i w przeciwieństwie do rodziców Romy, którzy 
ograniczają córce wolność, daje chłopcu nadmiar swobo
dy. Granice wyznacza mu odpowiedzialność za funkcjo
nowanie domu. Barbara Stenka przypomina, że dzieci są 
godnymi uwagi i szacunku ludźmi, a ich ewentualne pro

blemy to wynik niewłaściwych re
lacji z dorosłymi.

Cesare Ripa, „Ikonologia”, 
Universitas, Kraków 2009.

„Ikonologia” Cesarego Ripy z 
Perugii (zm. 1622), księgi uzna
wanej za najbardziej znany i roz
powszechniony kodeks ikonogra
ficznych pojęć, po który aż do 
końca XIX wieku sięgali malarze, 
rzeźbiarze, architekci, poeci, 
mówcy.Znajdując się w kościele 
czy oglądając ozdobione posta
ciami alegorycznymi fasady bu
dynków, ogrody, cmentarze, czę

sto zadajemy sobie pytania: Co oznacza posąg niewiasty 
trzymającej w rękach lirę? Co symbolizuje przedstawiony 
przez malarza wieniec z zielonego wawrzynu na głowie 
Śmierci? Jakie atrybuty — dodatkowe przedmioty, w które 
jest wyposażona alegoryczna postać, by stała się bardziej 
czytelna - przynależą takim pojęciom, jak „niedostatek", 
„prawda”, „sen” czy „milczenie"? Odpowiedzi można zna
leźć właśnie w „Ikonologii”.

Uroczyście rozpoczęty Ogólnopolski Tydzień... kontynuowały 
wszystkie filie biblioteczne, akcentując stałe cykle prowadzone w 
czasie trwania kampanii. Najliczniej najmłodsi czytelnicy uczest
niczyli w imprezach pod hasłem „Czytamy i bawimy się wesoło", 
w czasie których czytanie uatrakcyjniały zabawy ruchowe, zagadki 
literackie, wspólne rysowanie bohaterów poznanych książek. Inny 
charakter miało spotkanie w Filii nr 1 z cyklu „Książka pomaga

wali przedszkolakom audycję słowno-muzyczną, przypominającą 
najpiękniejsze wiersze i fragmenty prozy polskiej dla dzieci.

Czytano nie tylko w bibliotekach. W myśl idei „Czytanie zbliża” 
spotkano się z podopiecznymi Domu Opieki Społecznej w Mokrzy- 
szowie, którzy bardzo żywo reagowali na dowcipne wiersze ks. Jana 
Twardowskiego i barwne opowieści o aniołach. Natomiast najmłodsi 
czytelnicy Filii nr 3 gościli w księgami Edukacja, gdzie po wysłu
chaniu bajeczki pomagali wybierać książki do swojej biblioteki.

Wspólną cechą tych różnorodnych spotkań było czytanie atrak
cyjnych treści, w przyjaznej, miłej i wesołej atmosferze, a także 
pozytywne nagłośnienie kampanii i przypomnienie dorosłym o sys
tematycznym czytaniu książek dzieciom.

Scena fotografii 
w Niemczech

Do końca sierpnia 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna udostęp
nia wystawę albumów współczesnej fotografii niemieckiej.

Clara Kramer, Stephen 
Glantz, „Wojna Klary”, Znak, 
Kraków 2009.

„Wojna Klary” to dzieje Kla
ry i jej bliskich, wysnute na sta
rość z pamięci wspartej zacho
wanym świadectwem - wła
snym wojennym dziennikiem, 
pisanym w schronie na proś
bę matki. Żółkiew to Anatewka 
ze „Skrzypka na dachu”, prze
mieniająca się w scenerię „Ma
lowanego ptaka" Kosińskiego. 
Słodka historia miłości rodzin
nej, przepełniona podziwem i 
wdzięcznością za ocalone 
życie, pełna najczarniejszej
grozy. Czytamy opowieść dziecięcego świadka rzezi, wy
wózek, skakania z pociągów i zakopywania żywcem w ma
sowych mogiłach. Dziewczynka pisała w 1943 r.: „Jest wiek 
XX. To niewiarygodne. Zatrzymali ciężarówki pod oknami 
i wrzucali do nich dorosłych i dzieci. Niektórzy gestapow
cy używali siekier”.

Rezolutna Klara, wychowana w zamożnym i szczęśli
wym klanie kresowych Żydów, opowiada niezwykłą w isto
cie historię ocalenia.

Albumy dokumentują zjawiska zachodzące w ostatnim dziesięcioleciu, 
przedstawiają ważne nurty i wewnętrzne zróżnicowanie niemieckiej foto
grafii. Wystawa ta jest atrakcyjna nie tylko dla miłośników artystycznej foto
grafii, ale także dla bibliofilów, bowiem każdy z albumów stanowi świetny, 
samoistny produkt, powstały ze scalenia książki i fotografii w jedno wspól
ne medium. W kontekście wystawy, 15 czerwca br. w MBP, odbyło się spo
tkanie z Georgią Krawiec, niezależną fotografką, wykładowcą fotografii 
eksperymentalnej w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. W swojej 
prelekcji Georgia Krawiec przybliżyła spektrum stylów współczesnej sceny 
fotograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem prac artystów fotografów 
umieszczonych w eksponowanych albumach.

Nowe książki 
w Miejskiej Bibliotece

Grochola K. 
Krajewski M. 
Wojciechowska M. 
Nurowska M.

- KRYSZTAŁOWY ANIOŁ
- GŁOWA MINOTAURA
- ETIOPIA. ALE CZAT!
- SPRAWA NINY S.

Filipiuk A. 
Canavan T.
Fox M. 
Andrzejczuk B. 
McEvan I. 
Matuszkiewicz I.

- OKO JELENIA cz. 1-4
- TRYLOGIA CZARNEGO MAGA
- KAROLINA XL
- PAMIĘTNIK NASTOLATKI
- AMSTERDAM
- CZARNA WDOWA ATAKUJE

Wzorem lat ubiegłych Miejska Biblioteka Pu
bliczna przygotowała atrakcyjny program dla dzie
ci i młodzieży szkolnej spędzającej wakacje w Tar
nobrzegu. Zajęcia realizowane będą w Bibliotece 
Głównej i wszystkich filiach osiedlowych. 

Propozycje 
na wakacje

Amatorów komputerów zapraszamy do korzysta
nia z Internetu, udostępnianego nieodpłatnie w każ
dej bibliotece, codziennie od 11.00 do 13.00. Miło
śnikom dobrej literatury proponujemy spotkania czy
telnicze. Wspólnie będziemy czytać najciekawsze 
fragmenty klasyki dziecięcej, rozmawiać na temat 
wysłuchanej treści, wymyślać swoje zakończenia 
przygód bohaterów literackich. Wszystkich, którzy 
lubią rysować zachęcamy do udziału w zajęciach pla
stycznych. Poznacie ciekawe techniki plastyczne, 
sztukę origami, kolażu, tworzenia witraży i baśnio
wych postaci z masy solnej. Zwolenników rozrywek 
umysłowych zapraszamy na turnieje gier planszo
wych, zabawę w kalambury, wspólne rozwiązywanie 
krzyżówek i zagadek literackich. Przez całe wakacje 
będziecie mogli także rywalizować w licznych kon
kursach, plastycznych i literackich oraz w różnorod
nych zgaduj-zgadulach.

Zajęcia prowadzone będą nie tylko w bibliotekach. 
Zapraszamy do udziału w plenerach malarskich, któ
rych głównym tematem będą letnie pejzaże. Równie 
ciekawie zapowiadają się wycieczki po Tarnobrzegu 
i jego okolicach pod hasłem „Cudze chwalicie...”

Zapraszamy, na pewno nie będzie nudno.
Szczegółowy program imprez na plakatach w po

szczególnych bibliotekach oraz na stronie interneto
wej www.mbp.tarnobrzeg.pl

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 Wojtowicz, 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.-Inwestycyjny 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 
czwartek

7.30- 15.30
8.30- 16.30
7.30- 15.30
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 Antończyk wiadomości kultural
ne - Dział Wydawnictw Tarnobrzeskie
go Domu Kultury.
Skład: Wydawnictwo Samorządowe
Sp. z o.o., ul 1 -go Maja 4a, DrukODDI 
Poland, spółka z o.o.

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

