
Absolutorium 
bez dyskusji 

Rada Miasta udzieliła absolutorium prezydentowi 
miasta. TPP i PiS - za, lewica i PO podzielone. 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji ełr 9
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Razem zmieniliśmy 
Tarnobrzeg

W imię Boże zaczynamy - tymi słowami prezydenta Stani
sława Żwiraka rozpoczęła się w naszym mieście pierwsza ka
dencja odrodzonego samorządu.

W ciągu minionych dwudziestu łat Tarnobrzeg zmienił się nie 
do poznania. Przeżył wiele chwil trudnych - przetrzymał likwi
dację górnictwa siarkowego, zaadoptował się do nowych warun
ków po reformie administracyjnej, poradził sobie z bezrobociem...

Przeżył też wiele chwil radości: wizytę Ojca Świętego, 
4OO-setne urodziny, wielkie sukcesy naszych sportowców...

Razem cieszyliśmy się z tych dobrych chwil... i wspieraliśmy 
się w tych trudniejszych. I jedno, i drugie było możliwe tylko 
dzięki zaangażowaniu i wielkiemu samozaparciu mieszkańców.

To dzięki Tamobrzeżanom odrodzony samorząd odniósł suk
ces a nasze miasto jest dziś nowocześniejsze, piękniejsze, przy- 
jaźniejsze do życia.

Prawdziwy samorząd to bowiem wspólnota. Naszej - na imię 
Tarnobrzeg.

Razem stworzyliśmy naszą wspólnotę na nowo.
JAN DZIUBIŃSKI 

Prezydent Miasta

Od 1998 r. na odrestaurowanym pl. Bartosza Głowackiego odbywają 
się największe miejskie uroczystości. Tu też tamobrzeżanie przychodzą 
by się spotkać...

Tarnobrzeg pełną garścią czerpie z członko
stwa Polski w Unii Europejskiej. Nie tylko na 
drogi, kanalizację itd... Także na szkolenia, no
woczesny sprzęt do szkół...

Studenci to nie tylko uczelnie, to wydarzenia kulturalne, juwenalia, to 
aktywność w stowarzyszeniach....

400 nowoczesnych mieszkań dla średnio za
rabiających wybudował miejski TBS. W Tar
nobrzegu po prostu dobrze.się mieszka...

Drogi to system nerwowy miasta. W ciągu dwudziestu lat powstało 
kilkaset nowych ulic, chodników, ścieżek rowerowych...

Mamy swoje wielkie sportowe sukcesy. Dziś w ślady zawodowców 
idą setki młodych tamobrzeżan...

Dwadzieścia lat temu Siarkopol był filarem funkcjonowania miasta. 
Dziś - choć siarkowe tradycje pozostały - siarka ustąpiła miejsca no
woczesnej turystyce..

Od wielkich imprez masowych do kameral
nych koncertów. Unikalne imprezy - takie jak 
Jarmark Dominikański.
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Absolutorium bez dyskusji
Rada Miasta udzieliła absolutorium prezydentowi 
miasta. TPP i PiS - za, lewica i PO podzielone. Nikt 
nie zabrał głosu w dyskusji

Na kwietniowej sesji radni 13 głosami za przy 5 przeciw i 2 
wstrzymującym się przyjęli uchwałę o przyjęciu sprawozdania pre
zydenta miasta z wykonania budżetu i udzieleniu mu absoluto
rium za rok 2009. Radni po wysłuchaniu sprawozdania odczyta
nego przez Skarbnika Miasta przyjęli uchwałę... bez dyskusji

Przedstawiamy obszerne fragmenty wystąpienia z jakim po 
głosowaniu zwrócił się do radnych prezydent Jan Dziubiński.

Celowo, rzetelnie, gospodarnie, legalnie - tak zrealizowany zo
stał budżet miasta na rok 2009. Jasno wynika to z przedłożone
go wysokiej radzie sprawozdania z wykonania budżetu. Potwier
dziły to ponadto opinie wyrażane przez poszczególne komisje rady 
miasta, a także uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Celowo
Najważniejsze jest jednak to co widać gołym okiem w naszym 

mieście. Dynamicznie rozbudowujące się osiedla, nowe ulice, 
obiekty sportowe, bezpieczniejsze i nowocześniejsze szkoły. (...)

Budżet na rok 2009 wykonany został celowo bo na pierw
szym miejscu stawia właśnie dbałość o zrównoważony rozwój

Najnowsza inwestycja realizowana w 2009 r. ul. Kościuszki.
Fot UM Tarnobrzeg 

miasta. Dlatego proporcje pomiędzy poszczególnymi działami 
budżetu czy rozkład inwestycji - zarówno pod względem loka- 
lizacji na terenie miasta jak i ich typu odpowiadają rzeczywi
stym potrzebom społecznym. Nie oznacza to bynajmniej ich 
rozdrobnienia. Gołym okiem widać to w wykazie wydatków in
westycyjnych zrealizowanych w 2009 roku. Prawie 22 miliony 
złotych przeznaczone na inwestycje zostało wydane w sposób 
jak najlepiej przyczyniający się do rozwoju miasta.

Rzetelnie, legalnie 
i gospodarnie

Ubiegłoroczny budżet zrealizowany został rzetelnie. Zarów
no dochody jak i wydatki zostały wykonane prawidłowo, zgod
nie z pojawiającymi się w trakcie roku zmianami. Budżet mia
sta nie jest sztywną konstrukcją - musi elastycznie reagować na 
zmiany jakie w ciągu roku następują w gospodarce miasta i kraju, 
rzetelnie dopasowując poszczególne wartości i wskaźniki do rze
czywistych zmian w finansach publicznych. (...)

Budżet na rok 2009 został wykonany legalnie. Potwierdza to 
opinia wydana przez. Regionalną Izbę Obrachunkową. Również 
w toku prac komisji Rady Miasta oceniono jego realizację jako 
zgodną z obowiązującymi przepisami.

Gospodarność to najważniejszy wyznacznik realizacji budżetu 
miasta, w 2009 roku ponad 13% wydatków przeznaczonych zo
stało na inwestycje. To wysoki wskaźnik ale nie przekraczający 
możliwości naszego miasta. Oczywiście moglibyśmy mniej za
inwestować i zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć 
na przykład na zmniejszenie zadłużenia. W ten sposób zyskali
byśmy jednak jedynie korzystny wynik w tabelce, nie budując 
kilku kilometrów nowych dróg, nie inwestując w poprawę atrak
cyjności inwestycyjnej czy nie modernizując szkół czy boisk.

O gospodarnym wykonaniu budżetu świadczy także sposób 
zarządzania zadłużeniem miasta. Pomimo, iż zadłużenie miasta 
wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 8 milionów złotych - 
jego rzeczywisty ciężar dla budżetu - czyli koszty obsługi zadłu
żenia - zmalały o jedną trzecią, prawie o milion złotych do pozio
mu jednego miliona dziewięciuset tysięcy. Łącznie zadłużenie 
wyniosło 57 milionów co stanowi nieco ponad 39 procent wyko
nanych dochodów przy ustawowym limicie 60 procent.

To pokazuje że Tarnobrzeg ma dobrze zaplanowaną i co naj
ważniejsze sprawnie realizowaną politykę zarządzania zadłuże
niem - która z jednej strony utrzymuje poziom długu na bez
piecznym poziomie i maksymalnie ogranicza koszty jego obsłu
gi, z drugiej gwarantuje dopływ funduszy na realizację ambit
nych założeń inwestycyjnych. (...)

Najwięcej na oświatę
Nie od dziś największą pozycją w wydatkach miasta jest 

oświata i wychowanie. W 2009 r. wydaliśmy na nie prawie 63 
miliony złotych. Największym elementem są tu wydatki na wy

nagrodzenia i pochodne. Ze względu na szczebel systemu edu
kacji najwięcej wydaliśmy na szkolnictwo zawodowe - ponad 
11 milionów złotych. Ponad 9 milionów złotych - w całości po
chodzące z dochodów własnych miasta - przeznaczone zostało 
na funkcjonowanie przedszkoli.

Prawie 25 milionów złotych przeznaczone zostało na pomoc 
i politykę społeczną. Niespełna 10 milionów to świadczenia ro
dzinne, a kolejne dwa miliony - dodatki mieszkaniowe.

Transport i łączność to wydatek ponad 17 milionów złotych. 
Większość z tej kwoty to środki na utrzymanie wszystkich dróg 
na terenie miasta. Ponad 2 i pół miliona to wydatki na lokalny 
transport zbiorowy.

13 i pół miliona złotych to środki jakie w 2009 r. przeznaczo
ne zostały na administrację publiczną - w głównej mierze funk
cjonowanie Urzędu Miasta. Te pieniądze mają swój realny wy
miar - ponad 120 tysięcy rozpatrzonych spraw, niespełna 37 
tysięcy wydanych decyzji administracyjny - i zaledwie 3 wyda
ne nieterminowo oraz 7 uchylonych przez organ odwoławczy.

Prawie 9 milionów złotych to w budżecie wydatki na bez
pieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Wielokrotnie 
przekonywaliśmy się że w tym obszarze nie wolno oszczędzać, 
Tak tez było w 2009 roku. Największy wydatek to funkcjonowa
nie Państwowej Straży Pożarnej - na ten cel przekazaliśmy po
nad 7 milionów złotych. Kolejne prawie 800 tysięcy zostało wy
dane na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych - dwie 
trzecie tej kwoty to wydatki inwestycyjne poprawiające stan bez
pieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta. Również 800 
tysięcy wydano na utrzymanie Straży Miejskiej.

Wieloletnio
Tegoroczne absolutorium choć dotyczy wykonania budżetu za 

rok 2009, ma dla mnie wymiar szerszy. Szereg działań realizowa
nych w roku ubiegłym wprost wynika bowiem z założeń przyję
tych przez mnie już w 2006 r. - szczególnie w zakresie inwestycji.

Dwa tysiące dziewiąty to kolejny rok kompleksowego planu 
modernizacji bazy sportowo-rekreacyjnej w Tarnobrzegu reali
zowanego od 2007 roku. Po zrealizowanych w latach ubiegłych: 
boisku przy Gimnazjum nr 2, Orliku na Nadolu i pierwszym eta-

Drugi „Orlik” od 2009 r. powstawał na osiedlu Dzików.

pie modernizacji stadionu, w 2009 r. budowane były boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 6 w Miechocinie, Orlik na osiedlu Dzi
ków oraz boisko przy Zespole Szkół im. Staszica. Opracowana 
została także dokumentacja budowy euro boiska na osiedlu Ser- 
binów. W 2009 r. kontynuowany był także projekt przywróce
nie terenom na Nadolu funkcji rekreacyjnych. (...) Szeroki za
kres realizowanego programu - zarówno w zakresie dyscyplin 
sportowych jak i miejsc gdzie powstają nowe obiekty wprost 
wynika z przyjętego przez mnie celu, jakim jest to, by w naszym 
mieście sport był naprawdę dla każdego.

Nowe szkoły
Oświata i wychowanie od zawsze stanowią dla mnie priorytet. 

Powtarzam i będę to powtarzał - inwestycja w wykształconą mło
dzież to dobrze wydane pieniądze. To najważniejsza miejska in
westycją. Dlatego konsekwentnie modernizujemy bazę oświatową 
- ostatnie lata to m.in. nowoczesna hala sportowa przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjlnych nr 1, to modernizacje i remonty reali
zowane we wszystkich placówkach oświatowych w naszym mie
ście. Równie ważne jest dla mnie bezpieczeństwo uczniów - dla
tego zainwestowaliśmy także w nowoczesne systemy monitorin
gu w szkołach. W ostatnich latach nacisk położyłem także na po
zyskiwanie środków unijnych na poprawę jakości kształcenia i 
bazy oświatowej. Od 2009 r. nowy element stanowią ponadto 
inwestycje w nowoczesne pomoce dydaktyczne - m.in. w Zespo
le Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 oraz Zespole Szkół im. Staszi
ca. W sumie w 2009 roku na wszystkie inwestycje oświatowe 
wydaliśmy łącznie ponad 3 i pół miliona złotych.

Więcej dla rodzin
Systematycznie zwiększamy wsparcie dla Tarnobrzeskich ro

dzin - i to nie tylko bezpośrednie na przykład poprzez świad
czenia rodzinne czy dodatki mieszkaniowe, ale także sięgamy 
po aktywne formy pomocy. Tak było i w 2009 r. gdy kontynu
owany był rozpoczęty rok wcześniej program prac interwencyj
nych. W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało 57 osób.

Wrzesień 2009-go roku to koniec największej miejskiej in
westycji, a zarazem jednego z największych proekologicznych 
projektów w regionie. Przypomnę - Program Gospodarki 
Wodno-Ściekowej, łącznie wart ponad 80 milionów złotych 
był jedną z pierwszych w Polsce inwestycji przyjętych do re
alizacji w ramach unijnego Funduszu Spójności. Ubiegły rok 
to także znaczące przyspieszenie działań na rzecz otwarcia 
zbiornika machowskiego, czego wyniki będziemy mieć już w 
tym sezonie letnim. Nie zapominamy o tym co najbliższe

W2009 r. zakończyła się największa miejska inwestycja Pro
gram Gospodarki Wodno-Ściekowej.

mieszkańcom - parkach, skwerach, terenach zielonych. Dba
my o istniejącą zieleń, systematycznie realizowane są także 
nowe nasadzenia. Tylko w ubiegłym roku zasadzono około 
trzech tysięcy nowych drzew i krzewów ozdobnych. Od wiel
kich inwestycji proekologicznych po sadzenie drzew - wszyst
ko po to, by Tarnobrzeg stał się coraz czystszym i bardziej 
zielonym miastem.

Dużo na drogi
Od wielu lat inwestujemy także w najważniejszy układ 

naszego miasta - nowe ulice i parkingi. Ostatnie lata to po
nad 30 km nowych dróg i chodników. To zmodernizowane 
prawie wszystkie najważniejsze arterie miasta - m.in. Mic
kiewicza, Wyspiańskiego, Wisłostrada, Warszawska. Ale to 
także szereg pozostałych ulic i tego co najbliżej mieszkań
ców czyli, chodników, parkingów i dróg osiedlowych. 2009 
rok to rozpoczęcie największej inwestycji drogowej - moder
nizacji ulic Sikorskiego i Sienkiewicza wraz z budową wia
duktu - na początku w zakresie planistycznym oraz wykupu 
nieruchomości. To także modernizacje ulic Św. Barbary, Ko
ściuszki, Polnej oraz szeregu ulic osiedlowych - także we 
współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi. Łącznie na 
wszystkie nowe i modernizowane drogi w samym tylko 2009- 
tym roku z budżetu miasta wydano ponad 13 milionów zło
tych - czyli ponad połowę ogółu wydatków inwestycyjnych 
miasta. To jasno pokazuje wagę jaką Tarnobrzeg przywiązuje 
do najbardziej newralgicznego systemu miejskiego jakim bez
sprzecznie jest układ komunikacyjny.

Razem
Realizacja budżetu miasta nie jest możliwa bez wsparcia rady 

miasta. Chcę z tego miejsca podziękować państwu za całoroczną 
dobrą współpracę we wspólnym wykonywaniu zadań budżeto
wych. Jestem przekonany, że Przedłożone państwu sprawozda
nie z wykonania budżetu, poparte pozytywnymi opiniami Re
gionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rady Miasta wy
raźnie pokazuje, że budżet miasta na rok 2009 został przez mnie 
wykonany celowo, rzetelnie, legalnie i gospodarnie, "tylko bo
wiem dzięki naszej spokojnej i rozważnej współpracy będziemy 
mogli wspólnie tworzyć pewną przyszłość dla Tarnobrzega i Tar- 
nobrzeżan.

Uroczysta 
sesja urodzinowa

W piętek, 28 maja, o godzinie 13 w Tarnobrze
skim Domu Kultury odbędzie się uroczysta se
sja Rady Miasta, na której zostanie wręczony 
tytuł „Sigillum Civis Virtuti" oraz „Zasłużony 
Tarnobrzeżanin". Podczas sesji zostanę także 
zaprezentowani laureaci tegorocznej edycji „8 
Wspaniałych".

Tegoroczna uroczysta sesja Rady Miasta będzie mieć 
szczególny charakter, ponieważ właśnie mija 20 lat samo
rządu terytorialnego.

Z tej okazji Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg 
przygotowało wystawę przedstawiającą zmiany, jakie w 
ostatnim dwudziestoleciu przeszedł Tarnobrzeg.
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Konkursy rozstrzygnięte
29 kwietnia 2010 r. rozstrzygnięto 2 konkursy plastyczne: MA
LUJEMY PASTELAMI i ŚWIAT MOICH DOZNAN.

Konkursy adresowane były do 
dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 
20 lat z województw: podkarpackie
go, małopolskiego, lubelskiego i świę
tokrzyskiego.

Komisja artystyczna w składzie: 
Krzysztof Darowski i Stanisław 
Dziubak - artyści plastycy, w Kon
kursie Plastycznym „Świat Moich Do
znań” dokonała oceny 74 zgłoszo
nych prac, przyznała 6 nagród i 4 wy
różnienia.

Nagrody otrzymali: Róża Łyko - 
10 lat, Nisko- Zarzecze, Justyna 
Mróz - 19 lat, Jarosław, Ewelina 
Zięba - 17 lat, Tarnobrzeg, Karoli
na Węgrzyn - 18 lat, Jarosław.

Wyróżniono: Kingę Łyko- 15 lat, 
Nisko - Zarzecze, Katarzynę Czer
niawską - 14 lat, Kraków, Kornela 
Pawłowskiego - 10 lat, Nisko- Za
rzecze, Zuzannę Dąbek - 9 lat, Ni
sko

Aleksandrę Pałac - 10 lat, Tar
nobrzeg, Mikołaja Majkę - 8 lat, 
Tarnobrzeg.

Ta sama Komisja w Konkursie „Ma
lujemy Pastelami” - temat „Martwa 
Natura’ oceniła 164 złoszonone pra
ce, przyznała 6 nagród i 11 wyróżnień.

Nagrody otrzymali: Helena Ha
racz - 17 lat, Mielec, Agata Zieliń
ska - 10 lat, Lublin, Artur Łukaw

ski - 10 lat, Sandomierz, Simona 
Komaniecka - 15 lat, Mielec, Julia 
Rudka - 8 lat, Ożarów, Wiktoria 
Tużnik - 8 lat, Ożarów.

Wyróżniono: Dominikę Zubiel - 
16 lat, Mielec, Katarzynę Kwiat
kowską - 18 lat, Rzeszów, Katarzy-

cieja Nowackiego - 8 lat, Ożarów, 
Anetę Bożek - 15 lat, Mielec, Mag
dalenę Pieniążek - 9 lat, Glinnik 
Górny, Justynę Myszyńską -17 lat, 
Tarnobrzeg,

Ewę Ziębę - 15 lat, Rzeszów, Ka
rolina Luciów - 18 lat, Tarnobrzeg.

14 maja br. w Galerii TDK odbył się 
wernisaż obydwu wystaw. Autorom 
najciekawszych prac wręczono nagro
dy i wyróżnienia. Prace na wystawie 
można oglądać do 10 czerwca br.

Grafika Róży Łyko z Zarzecza. Obraz Wiktorii Tużnik z Ożarowa.

nę Pirog - 18 lat, Rzeszów, Bartło
mieja Motykę -10 lat, Glinnik Gór
ny, Ritę Nogaj - 8 lat, Ożarów, Ma

Komisarzem Konkursów i Wystaw 
jest artysta plastyk Bożena Wój- 
towlcz-Ślęzak.

TARNOBRZESKI DOM KULTURY 
ul. SŁOWACKIEGO 2 

ZAPRASZA NA FILMY
MAJ 2010

21.05.2010 r., godz. 17.15 - JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 
animacja, familijny, fantasy, USA, 2010, reż. Dean DeBlois, 

Chris Sanders, 98 min.
21.05.2010 r., godz. 19.00 - JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 
21.05.2010 r.f godz. 20.40 - 2 MŁODE WINA

komedia, Czechy, 2010, reż. Vlad Lanne, 94 min.

22.05.2010 r., godz. 19.00 - JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 

22.05.2010 r.f godz. 20.40 - KWIAT PUSTYNI
dramat, Austria/Niemcy/ Wielka Brytania, 2010, 120 min. 

scen, i reż. Sherry Horman

23.05.2010 r., godz. 16.15 - JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 
23.05.2010 r., godz. 18.00 - 2 MŁODE WINA 
23.05.2010 r., godz. 20.00 - KWIAT PUSTYNI 
26.05.2010 r., godz. 17.15 - JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 
26.05.2010 r„ godz. 19.00 - KWIAT PUSTYNI

INFORMACJE I REZERWACJA BILETÓW: 
TDK - Dział ARA, tel. 15 822 21 10, w. 24, 

www.tdk.tamobrzeg.pl, 
e-mail: film@tdk.tamobrzeg.pl

głośno i
Kasia Kowalska, Bracia oraz Armia to zespoły, które rozarzeją publicz
ność podczas tegorocznych DNI TARNOBRZEGA. Na wszystkich tych, któ
rzy trzy majowe dni postanowią spędzić na terenach zielonych nad Wisłą 
czeka świetna zabawa, dobra muzyka oraz moc atrakcji.

Fani dobrej muzyki już teraz powinni rezerwować ostatni 
majowy weekend. Ód piątku do niedzieli, 28-30 maja, na te
renach zielonych nad Wisłą będzie głośno i gorąco. A wszyst
ko to za sprawą gwiazd, które w tym roku zawitają do Tarno
brzega, aby wspólnie bawić się z mieszkańcami. - Zawsze sta
ramy się, aby program Dni Tarnobrzega zaspokajał różne gu
sta. By każdy, niezależnie od wieku, znalazł coś dla siebie. 
Oczywiście zapraszając zespoły muzyczne dbamy przy tym o 
ich jak najwyższy poziom artystyczny - mówi Jan Dziubiński, 
Prezydent Tarnobrzega.

Dni Tarnobrzega rozpocznie w piątek koncert zespołu Ra- 
indrops (godz. 18). O godz. 20 wystąpi grupa Skangur, a o 

godz. 22 zagra dobrze znany zespół Armia. W sobotę, jako 
pierwszy na scenie pojawi się tarnobrzeski zespół o nazwie TBG 
(godz. 18). Później zagra Sztywny Pal Azji (godz.20), a nie
wątpliwie gwiazdą wieczoru będą Bracia (godz. 22), czyli Piotr 
i Wojtek Cugowscy. Za to w niedzielę pierwsi na scenie za
prezentują się Karczmarze (godz. 18). Mocną dawkę rock- 
folka zafunduje publiczności grupa Redlin (godz. 19), która 
rozgrzeje publikę przed występem Kasi Kowalskiej (godz. 
21). Oczywiście podczas trzech dni zabawy oprócz muzyki na 
tamobrzeżan czekać będą różnego rodzaju loterie, konkursy, 
stoiska gastronomiczne oraz lunapark. Będzie można także po
jeździć na ąuadach albo skoczyć na bungee.

Zaledwie dwa sety udało się ugrać podopiecznym 
trenera Zbigniewa Nęcka w pierwszym finałowym 
meczu Pucharu ETTU. Rewanż już 5 czerwca w 
Hiszpanii.

Cartagena 
„zmiotła" KTS

- Chciałbym jak najwięcej dla tarnobrzeskich kibiców, ale 
czasami sięga się granic możliwości. Dziś trzeba przyznać by
liśmy słabsi, ale UCAM ma w tym roku absolutnie najlepszą 
drużynę - mówił po meczu trener tarnobrzeskiego teamu, Zbi
gniew Nęcek.

Pierwszy finałowy mecz już od samego początku nie układał 
się po myśli KTS. W pierwszym secie Zhou Xiao zdobyła zale
dwie 2 punkty. Później walka była o wiele bardziej wyrówna
na. „Bobasowi” udało się nawet wygrać drugiego seta, ale to

Konkurs 
no najpiękniejszy 

balkon, ogród
Już po raz kolejny Prezydent Miasta Tar
nobrzeg zaprasza wszystkich mieszkańców 
do udziału w konkursie na najpiękniejszy 
ogród przydomowy, najpiękniejszą rabatę 
przyblokową, najpiękniejszy balkon i naj
piękniejszy ogród przy firmie na terenie 
miasta Tarnobrzeg w roku 2010.

W konkursie mogą wziąć udział indywidualni 
mieszkańcy miasta, zorganizowane grupy lokatorów 
w budynkach wielorodzinnych i właściciele firm. 
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgło
szenie deklaracji udziału. Deklaracje zgłaszać moż
na osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7, stano
wisko nr 5: Ochrona środowiska, leśnictwo, rolnic
two lub za pośrednictwem Zarządów osiedli.

W kategoriach: najpiękniejszy ogród przydomo
wy, najpiękniejsza rabata przyblokową, najpiękniej
szy ogród przy firmie, termin zgłoszeń do dnia 10 
czerwca 2010 r.. W kategorii najpiękniejszy balkon 
- do dnia 15 lipca 2010 r. Komisyjny przegląd i oce
na ogrodów i rabat zaplanowano w dniach 15-25 
czerwca 2010 r., a przegląd i ocena balkonów odbę
dzie się w dniach 3-7 sierpnia 2010 r.

Wypracowany i zasłużony awans do najwyższej klasy 
rozgrywkowej wywalczyli pod koniec kwietnia koszyka
rze ASK Siarka Tarnobrzeg.

Koszykarze 
Siarki w PLK!

O prawo gry w Polskiej Lidze 
Koszykówki tamobrzeżanie wal
czyli z zespołem MKS Dąbrowy 
Górniczej. Aby wyłonić zwycięzcę 
potrzeba było trzech spotkań. W 
pierwszym triumfowali zawodnicy 
Siarki, a w drugim Dąbrowy. De
cydujące starcie Siarkowcy roze
grali we własnej hali, przy ogrom
nym dopingu kibiców. Podopiecz
ni trenera Zbigniewa Pyszniaka 
awans zapewnili sobie dopiero w 
ostatniej minucie spotkania.

Kilkanaście dni po awansie do 
PLK, tarnobrzescy koszykarze 
znów triumfowali. Tym razem 
wspólnie z kibicami i sympatyka
mi koszykówki fetowali zdobycie 
mistrzostwa I-wszej ligi i złotego 
medalu Mistrzostw Polski PZKosz. 
W dwumeczu Siarkowcy rozgro
mili zespół Intermarche Zastał Zie
lona Góra.

Tak z wywalczonego awansu cie
szyli się koszykarze tarnobrzeskiej 
Siarki. Fot Marcin Radzimowski

Zhou Xiao choć zacięcie walczyła w Pucharze ETTU, to nie 
zdobyła dla KTS honorowego punktu. Fot Agata Rybka

wszystko na co było ją stać tego wieczoru. W swoim pojedynku 
dużo do powiedzenia nie miała także liderka tarnobrzeskiego 
teamu, Li Qian. „Mała” musiała uznać wyższość fenomenalnej 
Chen Qing, która była klasą samą dla siebie. Honorowego punk
tu nie udało się zdobyć także kapitan KTS, Kindze Stefańskiej. 
Chociaż dzielnie walczyła, nie zapisała na swym koncie nawet 
seta. KTS o Puchar Europy walczy w finale już po raz trzeci 
Tamobrzeżanki dwukrotnie cieszyły się już ze srebrnych me
dali i wszystko wskazuje na to, że będzie tali i tym razem.

Ogromne szanse na wywalczenie złotego medalu mają za 
to tamobrzeżanki w rozgrywkach ekstraklasy kobiet W po
niedziałek podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka rozegrały na 
wyjeździe pierwsze finałowe spotkanie z drużyną Wanzl Nada
rzyn. Li Qian, Zhou Xiao i Kinga Stefańska w emocjonującym 
meczu pokonały nadarzynianki 3:1 i do wywalczenia dzie
więtnastego tytułu Drużynowych Mistrzyń Polski brakuje im 
już tylko jednego zwycięstwa. Drugi finałowy pojedynek zo
stanie rozegrany 19 maja.

■■UH
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U Merkuriusz

- Kapelusz na wodzie
- gawędy o księdzu Tischnerze
- Pod kopułą

- Śmierć w mroku
- Wybór Anny
- Hitler i tajne stowarzyszenia
- Wyzwoliciele
- Kiedy Bód odwrócił wzrok
- Nowy gatunek
- Fryderyk Chopin
- Muzyka pana Chopina

- Słownik polszczyzny 
politycznej po roku 1989

- Filozofia orawa

Nowości w Miejskiej 
Bibliotece Publiczne! 

w Tarnobrzegu
W. Bonowicz

S. King 
N. Roberts 
M. Nurowska 
P. Valode 
W. Suworow 
W. Adamczyk 
W.E.B. Griffin 
M. Ulatowska 
W. Chotomski 
R. Zimny, 
P. Nowak

G. Radbruch
W. Modzelewski - Jak się różnimy, jak się 

zmieniamy? Współczesny świat 
w sondażach międzynarodowych

Rafał Zimny, Paweł Nowak, „Słownik polsz
czyzny politycznej po roku 1989”, PWN, War
szawa 2009.

„Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989” 
składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera ha
sła przedmiotowe. Znalazły się tutaj wybrane, z całe
go morza politycznej mowy, najbardziej znaczące 
zwroty i określenia. Autorzy starali się nie tylko ze
brać i alfabetycznie ułożyć ten zbiór, ale opatrzyli każ
de hasło rzeczowym komentarzem. Są w nim przyto
czone także cytaty z prasy, która wówczas relacjono
wała w całości te oryginalne lingwistycznie wystąpie
nia.

Część druga „Słownika...” przynosi hasła problemo
we. Ma ona charakter komentarza teoretycznego. Au
torzy chcieli w ten sposób wyjaśnić i opisać mechani
zmy językowe umożliwiające powstawanie tych czę
sto zaskakujących neologizmów i neosemantyzmów.

Gustav Radbruch, „Filozofia prawa”, PWN, 
Warszawa 2009.

„Filozofia prawa” powstała w latach trzydziestych 
XX wieku i dotychczas nie traci na aktualności i zna
czeniu. Powodem tego jest, nie tyle nawet oryginal
ność myśli, zwięzłość, przejrzystość i niepozbawiona 
szerszych odniesień kulturowych forma ale to, że Rad- 

pisze o filozofii prawa jako o refleksji nad war
tością prawu, o pojęciu prawa, jego celu i obowiązy
waniu, o podstawowych antynomiach idei prawa. W 
około trzydziestu miniesejach mówi o psychologii 
„człowieka prawnego”, o estetyce prawa i logice na
uki o prawie, o takich konceptach prawnych jak oso
ba, własność, umowa, dziedziczenie, prawo karne, kara 
śmierci, łaska, sądzenie, praworządność państwa, pra
wo kościelne i wojna.

Wojciech Modzelewski, „Jak się różnimy, jak 
się zmieniamy? Współczesny świat w sonda
żach międzynarodowych”, Scholar, Warszawa 
2009.

Międzynarodowe badania opinii publicznej zapre
zentowane w książce są odbiciem Współczesnego zróż
nicowania i przemiany poglądów dotyczących tak 
drażliwych czy wzbudzających emocje tematów jak: 
kara śmierci, homoseksualizm, aborcja, gospodarka 
wolnorynkowa i demokracja. Ankiety przeprowadza
ne na świecie dokumentują ogólne tendencje i ich źró
dła, przy czym szczególnie istotne są badania sonda
żowe. „Znaczenie różnorodności poglądów jest często 
bagatelizowane, co jest konsekwencją przypisywania 
społeczeństwom jednorodności”, pisze Wojciech Mo
dzelewski. Autor jest profesorem socjologii i wielolet
nim pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.

Ksiqzka z autografem
Tarnobrzescy czytelnicy już po raz drugi mieli szansę 
bezpośrednio spotkać się z Wojciechem Bonowiczem - 
autorem biografii ks. Tischnera. Spotkanie odbyło się 
28 kwietnia 2010 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Tarnobrzegu.

Niecodziennym gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tarnobrzegu była Izabela Sowa, autorka poczytnych 
książek dla młodzieży i dorosłych (m.in. „Smak świe
żych malin", „Herbatniki z jagodami", "Świat szero
ko zamknięty", „Agrafka" ).

Wojciech Bonowicz - polski poeta i publicysta, od wielu lat fe
lietonista „Tygodnika Powszechnego”. Pracuje jako redaktor w wy
dawnictwie „Znak”. W 2001 r. nominowany do Nagrody Literac
kiej NIKE za biografię „Tischner”. W 2007 roku za książkę „Pełne 
morze” otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii poezja. 
Mieszka w Krakowie.

Tym razem okazją do spotkania stała się promocja najnowszej 
książki Wojciecha Bonowicza „Kapelusz na wodzie. Gawędy o księ
dzu Tischnerze". Podczas spotkania w nietuzinkowy, bo oparty na 
gawędach i anegdotach sposób, autor przybliżył sylwetkę prof. Jó
zefa Tischnera, przedstawiając go nie tylko jako księdza i filozofa, 
ale także jako ciepłego i pełnego humoru człowieka. Po nową książ
kę Bonowicza z pewnością chętnie sięgną nie tylko ci, dla których 
postać Tischnera jest dobrze znana. Jak powiedział bohater spo
tkania, blisko dziesięć lat po jego śmierci dorosło już nowe poko
lenie, dla którego może ona stać się impulsem by głębiej poznać 
twórczość księdza Tischnera.

Czy mnie
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Tarnobrzegu majowe spotkania z 
uczestnikami Turnieju Warcabów Stu- 
polowych Niewidomych i Słabowidzą- 
cych „0 Puchar Prezydenta Miasta 
Tarnobrzeg" stały się już tradycją.

Nieprzypadkowo także już po raz trzeci 
uczestnicy III Turnieju wysłuchali koncertu 
uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Tarnobrzegu prowadzonej przez 
dyrektora Krzysztofa Zwierzyńskiego. Pro
fesjonalnie przygotowywane i wykonywane 
koncerty zyskały stałych fanów wśród ludzi 
z dysfunkcją wzroku.

Również tegoroczny występ muzykującej 
młodzieży, 17 maja, spotkał się z aplauzem 
publiczności. Znane szlagiery muzyki estra
dowej, ujęte wspólną frazą „Czy mnie jesz
cze pamiętasz...”, wywołały ogromne emo
cje odbiorców, utrwaliły przyjazne więzy z 
koncertującymi. Konferansjerkę, z budzącą

ADRESY - TELEFONY • INFORMACJE
Biuro Rady Miasta Tarnobrzeg
39-400 Tarnobrzeg, Kościuszki 32. 
tel.15 822-71-39
Prezydent Miasta Tarnobrzeg
- Jan Dziubiński, tel. 15 822-11-49 
z-cy prezydenta
Andrzej Wójtowicz, tel. 15 822-22-68
Wiktor Stasiak, tel. 15 822-13-04 
skarbnik
Witold Kuś, tel. 15 822-46-75 
sekretarz
Bogusława Boyen, tel. 15 822-46-75 
Urząd Miasta
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 
e-mail: unt@um.tamobrzeg.pl 
www.tamobrzeg.pl
centrala: 15 822-65-70
Wydz. Organizacyjny
Wydz. Budżetu i Finansów

Biuro Informacji i Promocji,
tel. 15 822-11-90,
ul. Mickiewicza 7
Wydz. Spraw Obywatelskich
Wydz. Urbanistyki, Architekt, i Budów.
Wydz. Świadczeń Społecznych
Wydz. Rozwoju Miasta i Programów 
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 15 822-20-72
Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydz. Tech-lnwestycyjny i Drogownictwa
Wydz. Komunalny
Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Ochro

ny 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 
piątek 
Straż Miejska
ul. Mickiewicza 7a, tel. 986; 15 822-75-43

7.30-15.30
7.30-15.30
7.30-15.30
7.30-15.30
7.30-15.30

Awaryjne
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Wodociągowe 15 823-08-85

Spotkanie odbyło się 13 maja br. w Filii Nr 1 na Serbinowie, w 
ramach działającego tu Dyskusyjnego Klubu Książki.

Wśród przybyłych gości byli członkowie DKK oraz czytelnicy, 
zainteresowani nie tylko twórczością, ale także osobą autorki. Sym
patykami książek Izabeli Sowy okazali się nastolatkowie, dorośli, a 
nawet osoby w wieku emerytalnym. To wszystko za sprawą różno
rodnej tematyki podejmowanej przez pisarkę. Jej powieści, pełne 
humoru, ze szczyptą ironii, są osadzone zazwyczaj w realiach współ
czesnych. Poruszają problemy wieku dorastania i kolejnych eta
pów dorosłego już życia. Bohaterowie książek Izabeli Sowy, uważ
nej obserwatorki polskiej codzienności, zmagają się ze znanymi nam 
wszystkim problemami i słabościami. Autorka z pobłażliwym

uśmiechem kwituje ludzkie wady. Bawi czytelnika ale także skła
nia go do refleksji. Upomina się przy tym, jakby mimochodem, o 
wartości, których nie powinien naruszyć czas. Dzięki barwnej oso
bowości pisarki i aktywności czytelników, wyrażonej w licznych 
pytaniach o źródła inspiracji i warsztat pisarski autorki, spotkanie 
upłynęło w miłej, twórczej atmosferze.

jeszcze pamiętasz...

podziw elegancją, prowadził dyrektor Krzysz
tof Zwierzyński. Młodych wokalistów w skła
dzie: Emilia Lichocka, Weronika Bąk, Aneta 
Mazur, Ewelina Krukurka, Karolina Burek, 
Paulina Armatys, Magda Papka, Marta Lis, 
Paweł Lis, Anna Pluta, Piotr Pluta, Kacper 
Kapuściak, Michał Klusek wspomagali: ks. 
Mariusz Mazur, proboszcz Sanktuarium Ma

ryjnego w Sulisławicach oraz Klaudia Jaskó- 
ła, Monika Juda, Karolina Urbańska, Joan
na Sączawa, Justyna Mazur, Jacek Zych, 
Wojtek Zych, Paweł Wójcik.

Profesjonalny sprzęt nagłaśniający uży
czył Tarnobrzeski Dom Kultury, a o dobrą 
akustykę koncertu zadbał pracownik tej in
stytucji, Jan Różak.

KOMENDA MIEJSKA 
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI 
insp. mgr Jan Żak 
tel. 15 851 33 01, kom. 510 997 260 
1Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO 
podinsp. mgr Bogusław Cholewa 
tel. 15 851 33 02, kom. 510 997 261 
Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO 
kom. mgr Zbigniew Brzyszcz 
tel. 15 85133 03, kom. 510 997 262 
Zespół ds. Prewencji Kryminalnej Nielet
nich i Patologii 
asp.szt mgr Andrzej Barnaś 
asp. Grzegorz Motyka, tel. 15 851 34 51 
sierż. Artur Burdzy
Kierownik Rewiru Dzielnicowych KMP w 
Tarnobrzegu
asp. Henryk Madej, tel. 15 851 33 42, 
kom. 510 997 268, pok 123 
DZIELNICOWI
REJON 1
- sierż. R. Ciach, tel. 15 8513466, 
kom. 510 997 274

REJON 2
- mł.asp. L. Kita, tel. 15 85134 70, 
kom. 510 997 278
REJON 3
- sierż.szt J. Grądziel, tel. 15 85134 68, 
kom. 510 997 276
REJON 4
- pozostali dzielnicowi
REJON 5
- mł. asp. Ł Piątek, tel. 15 85134 69, 
kom. 510 997 277
REJON 6
- sierż. J. Prokop, tel. 15 8513471, 
kom. 510 997 279
REJON 7
- sierż. K. Ciesielski, tel. 15 851 34 67, 
kom. 510 997 275
REJON 8
- asp. sztab. P. Skalski, tel. 15 851 34
65, kom. 510 997 273
REJON 9
-ml asp. P. Stróż, tel. 15 8513462, 
kom. 510 997 270

REJON 10
- sierż sztab. J. Trzeciak, teL 15 85134 61, 
kom. 510 997 269
REJONU
- sierż. sztab. S. Stępień, tel. 15 851 34
63, kom. 510 997 271

Merkuriusz 
Tarnobrzeski

IMiejski Informator 
Samorządowy

Wydawca: Urząd Miasta Tarno
brzeg, ul. Kościuszki 32, tel. 15 822- 
65-70, oprac.materiałów: Agata 
Rybka, Paweł Antończyk, JózefMi- 
cfialik, wiadomości kulturalne - 
Dział Wydawnictw Tarnobrzeskie
go Domu Kultury. Skład: Wydaw
nictwo Samorządowe Sp. z ó.o., ul 
1-go Maja 4a, Druk ODDI Poland, 
Spółka z o.o.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

mailto:unt@um.tamobrzeg.pl
http://www.tamobrzeg.pl

