
7.023 głosy zdobył w Tarnobrzegu w I 
turze wyborów prezydenckich Lech Ka
czyński. Donald Tusk miał tych głosów 
6.641. Kandydat lewicy - Marek Borow
ski - 2.385, zaś czwarty w kolejności An
drzej Lepper -1.999.

WYBORY
Tarnobrzeg nie zawyżył średniej krajowej frekwencji. 

Swoje głosy do urn wrzuciło mniej niż 19 tys. osób. 
Pięć lat temu w pierwszej turze wyborów prezydenc
kich do komisji obwodowych przybyło blisko 24 tys. 
mieszkańców. Wtedy frekwencja wyniosła ponad 50 
proc. W minioną niedzielę tej liczby nie przekroczyła.

Wymienieni powyżej kandydaci są jedynymi, którzy 
zdobyli czterocyfrową liczbę głosów. „Trzycyfrowcy” to 
w kolejności J. Korwin -Mikke (303), H. Bochniarz (251) 
i J. Kalinowski (231). Pozostali kandydaci znaleźli śla
dowe uznanie w oczach tarnobrzeżan. Najmniej - bo 
14 głosów zyskał S. Tymiński.

Na 29 tarnobrzeskich obwodów wyborczych L. Ka
czyński zwyciężył w 17. Największą przewagę nad D. 
Tuskiem uzyskał w Mokrzyszowie - 381 głosów do 187. 
D. Tusk był faworytem osiedla Dzików (głównie pośród 
mieszkańców bloków, gdzie na 761 oddanych głosów 
zebrał ich 351; reszta osiedla też zagłosowała za Tu
skiem, lecz różnica miedzy nim a Kaczyńskim była już 
minimalna). Marek Borowski największe liczbowo po
parcie uzyskał na osiedlu Nadole, ale i tak został dale
ko w tyle za Kaczyńskim i Tuskiem.

Dziwić mogą słabe wyniki kandydatów partii ludo
wych w okręgach rolniczych - tak A. Lepper jak i J. 
Kalinowski w żadnym z nich nie wygrali; mało tego - 
byli wyraźnie, słabsi od Kaczyńskiego i Tuska a nawet 
Borowskiego. A. Lepper najbardziej zapunktował w ob
wodach znajdujących się wokół ulic Dekutowskiego, Pił
sudskiego i Sienkiewicza. J. Kalinowski najwięcej zwo
lenników znalazł na ul. M. Dąbrowskiej, ale i tak ich 
liczba nie przekroczyła 20.

W wyborach prezydenckich czeka nas jeszcze do
grywka. Natomiast w wyborach parlamentarnych wszyst
ko jest już wiadome. Tarnobrzeg ma ponownie dwóch 
posłów: Władysław Stępień (SLD) na Wiejskiej zasią
dzie po raz czwarty, zaś Dariusz Kłeczek (PiS) po ka
dencyjnej karencji zmienił fotel senatora na poselski.

To dobrze dla Tarnobrzega, bo - niewiele 50-tysięcz- 
nych miast może poszczycić się dwójką przedstawi
cieli w parlamencie. Chociaż posłowie są głównie od 
stanowienia prawa, to życiowa praktyka uczy, że są w 
stanie także pomóc swoim środowiskom w pozyskiwa
niu extra środków na potrzeby miast czy gmin.

Ciekawostki
Najlepszą frekwencją mogą się pochwalić pensjona

riusze tarnobrzeskiego Domu Pomocy Społecznej: tu, 
na 52 uprawnionych, ważny głos oddało 31 osób. Na 
29 komisji obwodowych L. Kaczyński wygrał w 19-tu. S. 
Tymiński zyskał uznanie pośród 14 tarnobrzeżan (na 
18.924 głosujących). Ultraprawicowy J. Korwin Mikke 
zdobył 303 głosy - o prawie 60 mniej niż pięć lat temu. 
Elektorat M. Borowskiego to głównie osiedle Przywiśle.

Wyniki z Tarnobrzega (liczba głosów i procent po
parcia): H. Bochniarz - 251 (1,33%), M. Borowski - 
2.385 (12,60%), L. Bubel - 20 (0,11%), L. Hasz - 24 
(0,13%), L. Kaczyński - 7.023 (37,11%), J. Kalinowski
- 231 (1,22%), J. Korwin Mikke - 303 (1,60%), A. Lep
per -1.999 (10,56%), J. Pyszko - 16 (0,08%), A. Słom
ka - 17 (0,09%), D. Tusk 6.641 (35,09%), S. Tymiński
- 14 (0,07%).

OJCU ŚWIĘTEMU
Prace montażowe już się 

rozpoczęły. U zbiegu ulic Si
korskiego i Kazimierza Wiel
kiego stanie pomnik upa
miętniający pontyfikat Jana 
Pawła II.

Fundatorem pomnika pa
pieskiego jest społeczność 
serbinowskiej parafii pod we
zwaniem Matki Bożej Nie
ustającej Pomocy. Pomnik 
ma przedstawiać figurę Ojca 
Świętego, Jana Pawła II sto
jącego na kuli ziemskiej, jako 
niestrudzonego Pielgrzyma 
Ewangelii Chrystusowej po 
całym świecie.
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pomnik Papieża
JANA PAWŁA II
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WODA
W TARNOBRZEGU
Gospodarka wodno-ściekowa 

jest istotnym elementem spo
łecznej gospodarki zaopatrzenia 
miasta Tarnobrzeg. Realizowana 
nie tylko na polu zapotrzebowa
nia społecznego i uwarunkowań 
ekonomicznych, ale też w prze
strzeni istotnych norm sanitar
nych i ochrony środowiska.

Fakty te wymuszają wysoką ja
kość usług wodno-ściekowych, 
oraz znaczące starania na rzecz 
prawidłowego funkcjonowania tej 
gospodarki, wszystkich zaangażo
wanych w nią podmiotów, w tym 
Rady Miasta, Prezydenta Miasta, 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko
munalnej, Państwowego Inspekto
ra Sanitarnego czy też Inspekcji 
Ochrony Środowiska.

Wśród tych podmiotów, istotne 
miejsce zajmuje Spółka komunal
na PGK, bezpośrednio zajmująca 
się dostarczaniem wody dla na
szych mieszkańców oraz odpro
wadzaniem ścieków. Spółka ta 
jest w 100% własnością miasta 
Tarnobrzeg, zatrudnia 145 pra
cowników, w tym dwuosobowy 
Zarząd, posiada 40-to milionowy 
kapitał zakładowy.

Ciąg dalszy na str. 2
- Y-
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WODA W TARNOBRZEGU
Ciąg dalszy ze str. 1

GOSPODARKA WODNA
prowadzona jest w kilku istot

nych przestrzeniach, takich jak 
pobór i uzdatnianie wody, przesy
łanie jej do mieszkańców, dbałość 
o jakość wody.

UJĘCIE WODY
znajduje się poza granicami 

miasta Tarnobrzeg, w gminach 
Nowa Dęba i Grębów, ujecie Stu- 
dzieniec I” znajduje się w miejsco
wości Stale - Klewiec, natomiast 
ujęcie “Studzieniec II” w miejsco
wości Stale - Bukie. W sumie 27 
studni głębinowych, o sumarycz
nej wydajności 900 m3/h. Czerpią 
one wodę z warstw czwartorzędo
wych, Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 425, rozciągają
cego się od Stalowej Woli po Mie
lec, Dębicę, oraz w kierunku połu
dniowo-wschodnim po Leżajsk, 
Przeworsk, Łańcut. Zbiornik ten 
o ogromnej powierzchni 2194 
km2, wykazuje zróżnicowaną II i 
III klasę wód. Nasze ujęcie jest 
jednym z największych ujęć wody 
na tym zbiorniku.

Usytuowanie ujęć wody, jak i jej 
jakość, w perspektywie wieloletnie
go bezpiecznego programu zaopa
trzenia Tarnobrzega w wodę, skła
nia do poszukiwania ewentualnych 
nowych ujęć. W tym celu przepro
wadziliśmy analizę dotychczaso
wych koncepcji jak też, poszukiwa
nia nowych rozwiązań.

Wszystkie one wskazują, że re
jon Bukie i obszar na wschód w 
kierunku Nowej Dęby są najwła
ściwszym miejscem lokalizacji uję
cia wody dla Tarnobrzega, Szcze
gółowe badania wymagały by za
angażowania znaczących środ
ków finansowych, tj. ok. 1 milion 
złotych. Dopiero po takich bada
niach, można dać właściwą odpo
wiedź na to gdzie zlokalizować 
nowe ujęcie.

Aktualnie prowadzone są roz
mowy z Agencją Rozwoju Przemy
słu i Burmistrzem miasta Nowa 
Dęba o ewentualnym korzystaniu 
przez Tarnobrzeg z ujęcia w No
wej Dębie. Koszty podłączenia 
naszej sieci wodociągowej do tego 
ujęcia ocenia się wstępnie na 10 
min złotych.

STACJA 
UZDATNIANIA WODY 

zlokalizowana jest w Jeziorku, 
gmina Grębów. Odległość SUW 
od miasta wynosi 8 km. Projekto
wa wydajność stacji uzdatniania 
wody wynosi 1250 m3/h.

Woda surowa, ujmowana w 
studniach, nie nadaje się do użyt
ku i musi być poddawana złożo
nemu technologicznie, procesowi 
uzdatniania. Polega on głównie na 
usuwaniu żelaza i manganu oraz 
odpowiadającym stawianym wy
mogom procesom w zakresie bar
wy i utlenialności. Proces zakoń
czony jest dezynfekcją przy uży
ciu chloru. W czasie kontaktu 
wody z chlorem powstają w wo
dzie niepożądane substancje chlo- 
ro-organiczne, które obniżają pod 
względem zdrowotnym jakość 
wody. Po uzdatnieniu, woda odpo
wiada parametrom jakościowym, 
ustalonym w stosownych aktach 
prawnych, a ściśle nadzorowanym 
przez służby sanitarne.

Woda uzdatniona w SUW Jezior
ko przesyłana jest do sieci wodo

ciągowej Tarnobrzega za pośred
nictwem dwóch magistrali: <j>400 i 
<j>500 o długości ok. 8 km każda. 
Tarnobrzeg jest zwodociągowane w 
100 %. Łączna długość sieci wodo
ciągowej to 230,8 km (stan na 
31.12.2003), w tym długość: części 
magistralnej - 16,8 km; części roz
dzielczej - 141,0 km; przyłączy - 
73,0 km. Większość przewodów 
sieci wodociągowej wykonana jest 
z rur PCW i żeliwnych - odpowied
nio 40 % i 29,4 %. Niewielka część 
sieci, wykonana jest z rur azbesto- 
wocementowych -1,1 % (2500 m). 
Pod względem wiekowym więk
szość sieci (blisko 60 %) yyykona- 
na została w ostatnich 10 latach. Je
dynie 22 % sieci wybudowano 20- 
40 lat temu i ta wymaga moderni
zacji.

Sieć wodociągowa nie jest po
dzielona na strefy ciśnień. Ze 
względu na konfigurację terenu (te
ren płaski, ze spadkiem rzędnej 
terenu w kierunku najdalej odda
lonych odbiorców) pracuje ona pod 
ciśnieniem podawanym z pom
powni wysokiego tłoczenia SUW 
Jeziorko. Ciśnienie wyrównywane 
jest przez zbiornik wieżowy, a pod
wyższenie ciśnienia wymagane 
jest jedynie dla zaopatrzenia w 
wodę osiedla Przywiśle.

Woda sprzedawana przez PGK, 
to w 69 % woda używana do ce
lów socjalno - bytowych przez 
mieszkańców miasta, ok. 14 % to 
woda zużywana przóz szkoły, 
urzędy i inne instytucje, a tylko ok. 
17 % stanowi woda zużywana do 
celów produkcyjnych, przemysło
wych i innych.

Ostatni rejestrowany wskaźnik 
zużycia wody na jednego miesz
kańca to dobowo 78 litrów na jed
nego mieszkańca. Wykazuje on, w 
ostatnich 5 latach, tendencję spad
kową ok. 2% rocznie. Odzwiercie
dla to wzrost oszczędności wody 
wynikający z: wprowadzenia 100 % 
opomiarowania zużycia wody; 
wzrostu ceny wody; jak również 
świadczy o rosnącej świadomości 
ekologicznej mieszkańców.

Cena wody, mimo skomplikowa
nego procesu jej poboru, uzdatnia
nia, i sporej sieci przesyłowej, kształ
tuje się na średnim poziomie cen w 
kraju i regionie. Jest to 2,72 zł/m3.

Program modernizacji i inwesty
cji w tym współfinansowanych z 
funduszu spójności, zmierzający 
do poprawy gospodarki wodnej dla 
miasta Tarnobrzeg, przewiduje in
gerencję zarówno w pozyskanie 
wody, jej uzdatnianie i jakość, jak i 
przesył. Koszty tego programu w 
najbliższych trzech latach 2006- 
2008, oceniamy na 20 min złotych.

GOSPODARKA 
ŚCIEKOWA

jest nowszą dziedziną życia spo
łecznego miasta. Niewątpliwie słu
ży ona zdecydowanie poprawie 
warunków sanitarnych jak środo
wiskowych. Oddana do użytku w 
1998 roku oczyszczalnia ścieków, 
była zasadniczym przełomem tej
że gospodarki.

OCZYSZCZALNIĘ 
ŚCIEKÓW

zlokalizowano w osiedlu Za- 
krzów (w odległości ok. 6,0 km od 
centrum Tarnobrzega). Teren 
oczyszczalni przylega do potoku 
Piskorzeniec i wału przeciwpowo
dziowego rzeki Wisły. Lokalizacja 
oczyszczalni jest zgodna z miej

scowym planem zagospodarowa
nia terenu. Odbiornikiem ścieków 
jest rzeka Wisła.

Oczyszczalnia ścieków dla mia
sta Tarnobrzeg, została zaprojek
towana jako mechaniczno - bio
logiczna z zastosowaniem kla
sycznego procesu czynnego z 
aeratorami powierzchownymi, z 
przeróbką osadu w zamkniętych 
komorach fermentacyjnych i su
szeniem osadu na poletkach osa
dowych. Przyjęto założenie bilan
sowe, że do oczyszczalni dopły
wać będą w I etapie ścieki w ilości 
12 000 m3/d w okresie bezdesz- 
czowym oraz 15 000 m3/d w cza
sie spływu deszczów z możliwo
ścią rozbudowy w kolejnym etapie 
do 25 000 m3/d. Dzisiaj obiekt wy
korzystywany jest do oczyszcza
nia ścieków sanitarnych zaledwie 
w 50% przepustowości docelowej.

KANALIZACJA 
MIEJSKA 

swoim zasięgiem obejmuje ak
tualnie zlewnię śródmieścia Tar
nobrzega. Ścieki sanitarne i desz
czowe z centrum miasta odpro
wadzane są kolektorem ogólno
spławnym. Pozostałe osiedla: 
Siarkowiec, Serbinów, Piastów i 
Dzików posiadają kanalizację roz
dzielczą. Ścieki gospodarczo - 
bytowe odprowadzane są kana
łem sanitarnym, natomiast cieki 
deszczowe kanałem kołowym 
podłączonym w końcowym odcin
ku z w/w kolektorem ogólno
spławnym. Ścieki dopływające 
powyższymi kanałami odprowa
dzone są bezpośrednio do 
oczyszczalni lub poprzez zbiornik 
retencyjny o pojemności 5000 
m3.

Stopień skanalizowania Tarno
brzega, w stosunku do liczby lud
ności, wynosi 80%. Natomiast w

DZIKÓW 2012

Około 10 min zł będzie kosz
towała renowacja zespołu parko- 
wo-zamkowego w Dzikowie. Pra
ce mają potrwać do 2012 roku.

W miniony poniedziałek przed
stawiono Komisji Oświaty, Wy
chowania, Kultury i Sportu Rady 
Miasta koncepcję zagospodaro
wania pałacu dzikowskiego. Zgro
madzeni na spotkaniu dziennika
rze pytali przede wszystkim o 

odniesieniu do powierzchni terenu 
skanalizowane jest niespełna 40% 
- nieskanalizowane są przede 
wszystkim osiedla wiejskie. Wobec 
powyższego, przy blisko 100% 
zwodociągowaniu miasta, istnieje 
pilna potrzeba realizacji inwestycji 
w zakresie budowy zintegrowane
go systemu odbioru i oczyszcza
nia ścieków w obszarze miasta i 
tym samym eliminacja praktyki 
gromadzenia ścieków sanitarno- 
bytowych w bezodpływowych 
zbiornikach.

Od roku 1998, Tarnobrzeg pro
wadzi stały proces inwestycyjny, 
w zakresie budowy kanalizacji 
ściekowej, a istotnym elementem 
tego procesu są aktualnie rozpo
częte inwestycje w ramach dofi
nansowania unijnych: Funduszu 
PHARE 2003 i Funduszu Spójno
ści. Planowana wartość nowych 
inwestycji w gospodarce ścieko
wej to bez mała 14 min euro, tj. 
ponad. 55 min zł. W ciągu najbliż
szych trzech lat, w ich wyniku, 
wybudujemy i wyremontujemy 
105 km sieci kanalizacyjnej, a 
miasto Tarnobrzeg, będzie prak
tycznie w 100% skanalizowane. 
Otwarta pozostanie możliwości 
inwestowania w nowe tereny i 
przestrzenie naszego miasta.

Niestety, mimo dofinansowania 
unijnego, tak wielki rozmiar sieci ka
nalizacyjnej wymagał będzie w cza
sie jej eksploatacji, bieżącej amor
tyzacji i napraw, co spowoduje 
wzrost opłat za odprowadzane 
ścieki. Aktualna cena 3,16 z za m3 
ścieków, zrośnie o ok. 30%, do roku 
2008, tj. zakończenia inwestycji.

Osiedlowe Komitety Społeczne 
Budowy Kanalizacji z Zakrzowa, 
Sielca, Wielowsi, Sobowa, Mo- 
krzyszowa, Miechocina, Ocic, 
zgromadziły ponad 65Q tys. zło
tych na dokumentację projektową, 
oraz co jest wielce znaczące, 
wzięły na siebie społeczną akcep
tację tak ogromnej inwestycji, nie
rzadko lokalizowanej w terenach 

koszty renowacji pałacu i o przy
szłość szkoły rolniczej, która w nim 
się mieści.

Ile i za co
Przyjęty wiosną tego roku przez 

Radę Miasta harmonogram prac 
związanych z adaptacją dzikow
skiego pałacu wchodzi w fazę re
alizacji. Jest już gotowa koncep
cja wystroju i przeznaczenia 
wszystkich komnat i pomieszczeń 
zamku. W przyszłym roku adapto- 

■posesji prywatnych. Harmono
gram realizacji inwestycji może 
budzić wątpliwości wśród miesz
kańców osiedli, to jest zrozumia
łe, ale na pewno wszystkie zamie
rzone inwestycje do roku 2008 zo
staną zrealizowane.

Najważniejszymi celami gospo
darki wodno-ściekowej miasta Tar
nobrzeg, stawianymi przez Prezy
denta Miasta wraz w wszystkimi 
podmiotami współpracującymi, 
jest:

- Zapewnienie dostawy wody 
pitnej o wymaganej jakości.

- Zapewnienie niezawodnego, 
możliwie najbardziej ekonomicz
nego funkcjonowania systemu go
spodarki wodnej.

- Ochrona środowiska grunto
wo-wodnego przed potencjalnym 
zanieczyszczeniem spowodowa
nym kontynuacją użytkowania na 
terenach nieskanalizowanych 
bezodpływowych zbiorników na 
ścieki.

- Zabezpieczenie funkcjonowa
nia systemu gospodarki ściekowej, 
w tym również miejskiej oczysz
czalni ścieków, w okresie wysokich 
poziomów wody w rzece Wiśle.

- Zapewnienie niezawodnego, 
możliwie najbardziej ekonomicz
nego funkcjonowania systemu go
spodarki ściekowej.

- Zapewnienie docelowego, koń
cowego zagospodarowania osa
dów ściekowych.

Dla realizacji tych celów otrzy
maliśmy znaczącego sprzymie
rzeńca w postaci unijnego fun
duszu spójności, który większość 
naszych zamierzeń dofinansuje 
w 80%. Pozostałe środki finan
sowe pochodzą od mieszkań
ców, w ramach opłat za wodę i 
ścieki, dalej budżetu miasta, 
szczególnie w ramach Gminne
go Funduszu Ochrony Środowi
ska, oraz środków wypracowa
nych przez PGK, w ramach sta
tutowej działalności tego komu
nalnego przedsiębiorstwa.

wany pod potrzeby muzealne bę
dzie przede wszystkim parter bu
dynku: sala główna oraz osiem 
pozostałych pomieszczeń na tym 
poziomie. Koszt: okrągły milion 
złotych. Pozostałe prace związa
ne z renowacją piętra oraz przy
stosowaniem go pod potrzeby 
muzealne mają potrwać do 2012 
roku.

Podczas poniedziałkowego 
spotkania dało się słyszeć głosy 
wątpiące czy rzeczywiście do tar
nobrzeskiego pałacu zawitają 
wszystkie te dzieła sztuki i zabyt
ki historii, które mieściły się w nim 
przed II wojna światową. Tarnow
scy chcą by tak się stało, nato
miast zawiadujący ich spuścizną 
muzealnicy nie bardzo mają 
ochotę pozbywać się cennych 
dzieł sztuki i kultury. To jest pro
blem, ale niestety nie jedyny. 
Drugim są pieniądze. Wedle róż
norakich obliczeń, na całość prac 
renowacyjnych trzeba będzie 
wyasygnować około 10 min zł. 
Budżet miasta przewiduje rok
rocznie wydanie po około 800 
tys. zł na renowację zamku. Bra
kujących 5 min zł włodarze mia
sta szukać będą w funduszach 
unijnych.

Zamek w Dzikowie zapewne 
będzie stanowił za kilka lat głów
ne centrum historyczno-wysta- * 
wiennicze regionu. Wraz ze 
zbiornikiem wodnym uczyni z 
Tarnobrzega atrakcyjne miejsce 
turystyczne Podkarpacia.
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LESZEK PODESZWA - FOTOGRAFIA
W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury od 5 

do 18 października br. będzie prezentowana wy
stawa prac sandomierskiego fotografika a zara
zem lekarza Leszka Podeszwy.

“Fotografia jako akt twórczy, wyrażający autentycz
ne przeżycia autora jest zjawiskiem skomplikowanym 
i w dużej mierze irracjonalnym. Tę prawdę doskona
le zna Leszek Podeszwa - artysta fotografik oraz za
wodowo pracujący lekarz psychiatra z Sandomierza.

Profesja Leszka pozostaje w symbiozie z umiejęt
nością przekazywania własnych przeżyć oraz tego, 
co najgłębiej tkwi we wnętrzu człowieka. Częste wy
pady w góry, wielokrotne podpatrywanie tych samych 
form w różnych warunkach świetlnych są inspiracją 
dla jego twórczości fotograficznej.

Pod płaszczykiem trywialności przedmiotu pokazuje 
odbiorcy sposób na poznawcze dotarcie w głąb tego, 
co wydaje się pozorne i oczywiste. Wyobraźnia pozwala 
mu zrozumieć prawdziwą naturę rzeczy, które nierzad
ko przyjmują formę monumentalnych pomników.

Abstrakty przyrody odnalezione z ukrycia stanowią 
elementy scenografii, z których emanuje prawdziwa siła 
ekspresji obrazów tworzonych przez Leszka Podeszwę.

Autor w swej fotografii poszukuje motywów jako skła
dowych elementów obrazu. To właśnie one wyrwane 
z kontekstu rzeczywistości są dowodem wrażliwości

IESZEK
PODESZWA 

Fotografią

TARNOBRZESKI DOM KULTURY 
ogłasza

III REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI 
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

i daru umiejętności odmiennego postrzegania tego, co 
nas otacza. Synteza realizmu i fikcji oraz swobodnej 
gry wyobraźni to cechy fotografii Leszka Podeszwy, któ
re nadają mu własny i oryginalny charakter. Samodziel
nie oraz autorsko wykonane czarno-białe powiększe
nia, brak manipulacji kadrami oraz tak modnego teraz 
komputerowego montażu, to przejaw ogromnej skrom
ności i szczerości wobec siebie i innych, oraz odwagi, 
zwłaszcza w czasach, kiedy media lansują efekciarski 
banał jako sztukę.” - Andrzej Łada

Zapraszamy!

FASCYNACJE STARĄ ARCHITEKTURĄ 
W PRACACH MŁODYCH TWÓRCÓW

CELE I ZADANIA:
1. Celem konkursu jest promowanie sztuki interpretacji poezji i kultury żywe

go słowa wśród uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu 

miasta Tarnobrzega, powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i san
domierskiego.

3. W konkursie uczestnicy wykonują dwa dowolne utwory poetyckie, które 
zostały wydane drukiem. Repertuar winien wykraczać poza kanon pod
ręczników i lektur szkolnych.

4. Czas łączny prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 6 minut. 
ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w etapach: - etap gminny - do 

11.11.2005 r., - etap powiatowy - do 28.11.2005 r,: eliminacje w NOWEJ 
DĘBIE - Samorządowy Ośrodek Kultury, 25.11 br., g. 1000, eliminacje w 
STALOWEJ WOLI - Spółdzielczy Dom Kultury, 18.11.br., g. 1000, elimina
cje w SANDOMIERZU - Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej, 28.11.br., 
g. 1000, eliminacje miejskie w Tarnobrzegu - Tarnobrzeski Dom Kultury, 
2.12.br„ g. 1100- karty zgłoszeń do eliminacji'miejskich należy dostarczyć 
do Tarnobrzeskiego Domu Kultury, do 15 listopada 2005 r. FINAŁ KON
KURSU - 13.12.2005 r„ g. 1100 wTDK.

2. Karty zgłoszeń z eliminacji gminnych prosimy dostarczyć do organiza
torów eliminacji powiatowych. Karty zgłoszeń z eliminacji powiatowych pro
simy dostarczyć do Tarnobrzeskiego Domu Kultury, do 30 listopada 2005 r.

3. komisje artystyczne oceniać będą we wszystkich etapach: dobór re
pertuaru do możliwości wykonawczych uczestników, interpretację prezen
towanych utworów, kulturę żywego słowa, ogólny wyraz artystyczny.

4. Wszelkich informacji o konkursie udziela: TARNOBRZESKI DOM KUL
TURY Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego, ul. Słowackiego 2, 39- 
400 Tarnobrzeg, tel. 822-21-10, wew. 24.

I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- j

W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury od 3 do 19 października br. będziemy mogli zobaczyć 
prace młodzieży, wykonane podczas tegorocznej edycji pleneru “WAKACYJNA SZKOŁA MALOWA
NIA”, który był kontynuacją całorocznych zajęć plastycznych. Młodzi artyści uczyli się malować 
techniką olejną na profesjonalnych, bawełnianych podobraziach.

Od 27 czerwca do 15 lipca 2005 roku 
kilkunastu uczestników pracowało w ple
nerze i w pracowni, opracowując temat 
najciekawszych obiektów architektury sta
rego Tarnobrzega i Baranowa Sandomier
skiego. Powstało dużo obrazów oraz szki
ców, które mamy okazję pokazać na wy
stawie.

14 października br. o godzinie 18.00 za
praszamy na spotkanie z autorami najcie
kawszych prac: Aleksandrą Bołoz, Kata
rzyną Janią, Martą Kotwicą, Katarzyną 
Stępień, Małgorzatą Woźniak, Anną 
Zwiefką, Tomaszem Majcherem, Micha
łem Czajką.

Komisarz pleneru 
art. plastyk Bożena Wójtowicz-Ślęzak

I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
IL

KARTA ZGŁOSZENIA I
1. Imię i nazwisko.............................................................................................. .. j

2. Nazwa szkoły, miejscowość, tel.................................................................. |

3. Tytuł utworów, autorzy:................................................................................. |
4. Czas trwania recytacji....................................................................................
5. Imię i nazwisko opiekuna............................................................................  |

Uwaga: Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić czytelnie - pismem drukowanym. |

................................. I
(podpis osoby zgłaszającej) |

-------- ------------------------------ _______ ------— — — J
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I EDYCJE KONKURSU 
TKANINA W MINIATURZE - OZDOBNE INICJAŁY

I MIĘDZYNARODOWY PLENER
WIKLINY ARTYSTYCZNEJ - KIJÓW 2005
Był spotkaniem artystów plasty

ków z Ogólnopolskiego Stowarzy
szenia Twórczego „Wiklina”, z sie
dzibą w Tarnobrzegu, z artystami 
z Ukrainy.

Odbywał się od 28 sierpnia do 5 
września bieżącego roku. Brało w nim 
udział osiemnastu uczestników, w tym 
ośmiu z Polski. Mieszkaliśmy w hote
lu - Domu Związku Artystów Plastyków 
Ukrainy. Związek ten sprawował pa
tronat nad naszą imprezą. Instytut 
Polski naszej Ambasady w Kijowie 
jako współorganizator pleneru zapew
nił nam noclegi i wyżywienie. Komisa
rzem i dobrym duchem była nieoce
niona Tetjana Myskovets, na co dzień 
wykładowca kijowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Realizacje plenerowe odby-

Uczestnicy pleneru z ukraińskim chórem ludowym podczas wernisażu.

CELEM KONKURSU JEST:
- zainteresowanie historią rozwoju pisma, gdyż świat pisma obejmuje istot

ne zjawiska cywilizacji, kultury, rozwija się wraz ze stylami artystycznymi;
- przybliżenie litery jako zjawiska estetycznego i kreowanie entuzjastów 

ładnego pisma;
- zapoznanie się z technikami rękodzieła artystycznego oraz z liternictwem,

by ukazać bogactwo sztuki pisania i jego siłę wyrazu;
- kształtowanie wyobraźni plastycznej i uczenie zręczności, cierpliwości, 

dokładności, co pozwala wykonać piękne tkaniny - obrazy.
WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 20 lat 
z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego, którzy samodzielnie lub pod 
kierunkiem instruktora, opiekuna wykonają tkaninę w formacie 30 cm x 
30 cm, w technice: TRADYCYJNEJ, APLIKACJI, HAFTU, MIESZANEJ. 
Temat pracy: OZDOBNE INICJAŁY.

2. Prace prosimy zgłaszać, do 30 listopada 2005 r. w Dziale Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego Tarnobrzeskiego Domu Kultury, ul. Słowackiego 2.
15 grudnia 2005 r. o godz. 18.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury 

nastąpi otwarcie wystawy, wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień.
Wystawa pokonkursowa będzie eksponowana w TDK do 3 stycznia 2006 r.

Komisarz konkursu 
artysta plastyk Bożena Wójtowicz-Ślęzak

„Powiązania” praca polsko-ukraińska.

wały się w Muzeum Architektury Lu
dowej Ukrainy w dzielnicy Pirogowo. 
W programie organizatorzy przewi
dzieli dla nas zwiedzanie zabytków 
Kijowa. Przez cały czas pobytu towa
rzyszyła nam niezwykła serdeczność 
i gościnność gospodarzy.

Wernisaż prac poplenerowych 
odbył się tradycyjnie, tak jak w Pol
sce (szczególnie w Arboretum w Bo- 
lestraszycach) w przelotnym deszczu,

ale wkrótce zaświeciło słońce i poja
wiła się tęcza - w języku miejscowych 
nazywana “wiesjełką” - a którą wszy
scy z radością odczytali jako dobry 
znak dla kontynuacji współpracy pol
sko-ukraińskiej w zakresie upo
wszechniania wikliny artystycznej, bę
dącej tam zupełną nowością.

Uczestnik Pleneru 
Prezes OST “Wiklina” 

Stanisław Dziubak

l----—------—————————--------------------------- n
| KARTA ZGŁOSZENIA |

uczestnik..................................................................................................
(imię i nazwisko, adres domowy, nazwa szkoły)

I I
I ....................................................................... I
I ....................................................................... I
I opiekun............ .......................... .................................................. ............
| (imię i nazwisko)

instruktor............................................................................... .
(imię i nazwisko, nazwa instytucji)

Mam............ lat - wykonałem (am) prace samodzielnie.
Mam............ lat - wykonałem (am) prace pod kierunkiem instruktora. I

I I
(podpis)

I---------------------------------------------------------------------- 1

18.11.br
28.11.br
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PANU ANDERSENOWI 
DZIECI SOBOWSKIE

W związku z obchodami Roku H.Ch. Andersena i 200 rocznicą urodzin baśniopisarza Filia Nr 6 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu zaprosiła dzieci do udziału w konkursie literackim 
„Czytam pięknie baśnie Hansa Christiana Andersena”.

Celem konkursu było rozwijanie twórczej 
postawy dzieci w kontaktach z książką, za
angażowanie młodych czytelników do od
krywania przyjemności czytania książek 
oraz popularyzacja książek Andersena.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie III 
klasy Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarno
brzegu z osiedla Sobów, wychowankowie 
pani Anny Maruszak.

Finał konkursu odbył się 20 września w 
Filii Bibliotecznej w Sobowie i wzięło w nim 
udział 10 osób. Jury, któremu przewodni
czyła dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 
- Bożena Kapuściak, po wysłuchaniu frag
mentów baśni Andersena wyłoniła laure
atów. Pierwsze miejsce zajęła Elżbieta 
Warchoł, drugie Karol Czech a trzecie Ania 
Drzewińska. Przyznano również 3 wyróż
nienia dla Edyty Gortych, Marty Kochow- 
skiej i Justyny Maciąg.

DWIE PASJE 
JÓZEFINY 
KWIATKOWSKIEJ

„Astry jeszcze nie straciły
sił i koloru
dzikie wino poczerwieniało
na znak pokory...”

“Barwna” poezja recytowana przez jej autorkę, Józefinę Kwiat
kowską, na tle malowniczego pejzażu z wkomponowaną perłą ar
chitektury Baranowa Sandomierskiego, urokliwym zamkiem, wpro
wadziła w nastrój refleksji, zadumy i wewnętrznego wyciszenia go
ści wieczoru poetyckiego Pani Józefiny.

Na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu, 
29 września, autorka wraz z mężem oraz przyjaciółmi Marią Cie- 
lińską i Tomaszem Staszewskim prezentowała, również rozmawia
ła o swojej pasji literackiej i malarskiej z młodymi i dojrzałymi miło
śnikami swojego talentu.

Marzenia zaczęła realizować po spełnieniu misji matki, kiedy jej 
czworo dzieci już się usamodzielniło. Mimo tego, a może dlatego, 
jej dorobek twórczy jest dość imponujący. Wydała pięć tomików wier
szy. Utwory poetki publikowano w prasie krajowej, a także w “Anto-

Przez cały wrzesień w Miej
skiej Bibliotece Publicznej w 
Tarnobrzegu czynna była wy
stawa „SOLIDARNOŚĆ TAR
NOBRZESKA W FOTOGRAFII”, 
której głównym celem było uka
zanie tarnobrzeskiej solidarno
ści, ludzi z nią związanych na 
przestrzeni 25 lat działalności.

„SOLIDARNOŚĆ”
W BIBLIOTECE

Wystawa cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkań
ców Tarnobrzega, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Pobyt na 
wystawie to była nie tylko lekcja historii, ale dla wielu uczniów 
również możliwość zobaczenia na prezentowanych fotografiach 
swoich najbliższych - rodziców, dziadków, znajomych.

Wystawę, podobnie jak i cykle spotkań, które jej towarzyszy
ły przygotował Komitet Obchodów XXV Rocznicy Powstania 
NSZZ “Solidarność” w Tarnobrzegu, na którego czele stał 
Krzysztof Kalinka - przewodniczący Międzyzakładowej Orga
nizacji Związkowej NSZZ “Solidarność" Siarkopolu. Z młodzieżą 
i nauczycielami wszystkich tarnobrzeskich gimnazjów oraz Li
ceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu spotkali się Alicja 
Zych, Marian Antończyk, Jan Tatko, Stanisław Żwiruk i Krzysz
tof Kalinka. Bezpośredni kontakt młodzieży z osobami, które 
uczestniczyły w tworzeniu “Solidarności” w Tarnobrzegu, a póź
niej przez lata zapisywały kolejne karty jej historii, był dla wielu 
młodych ludzi niecodziennym spotkaniem. Świadczyły o tym 
licznie zadawane pytania, dotyczące między innymi pobytu Le
cha Wałęsy w Tarnobrzegu, losów działaczy tworzących zwią
zek oraz roli związku w czasach dzisiejszych.

logii - Poezja Emigrantów" (wydanie milenijne w USA - 2001 rok), 
gdzie są zamieszczone cztery wiersze z życiorysem i zdjęciem au
torki. Poezję tłumaczoną na język angielski publikowano w THE 
COLORS OF LIFE —The International Library Poetry oraz w WHOIS 
WHO IN POETRY. Jeden z wierszy został wyróżniony podczas kon
kursu na Florydzie. Naturalną konsekwencją osiągnięć twórczych 
jest fakt, iż poetkę w 2004 roku przyjęto w poczet członków Związ
ku Literatów Polskich.

Drugą pasją “zniewalającą” Józefinę Kwiatkowską jest malarstwo. 
Namalowała około 200 obrazów olejnych - portrety, martwe natury, 
pejzaże, architekturę, motywy religijne. I jak oznajmił jej “nauczyciel”, 
Tomasz Staszewski, maluje z pasją i odważnie. Woli malować w po
mieszczeniu, gdyż otoczenie w plenerze rozprasza jej uwagę.

W pracach malarskich nie ma powierzchowności ani udawania, 
natomiast emanuje z nich wewnętrzne przeżywanie natury. Obrazy 
eksponowała na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych 
często połączonych z prezentacją twórczości poetyckiej, tak jak to 
miało miejsce w naszej bibliotece. W uznaniu dokonań twórczych 
Ministerstwo Kultury i Sztuki uhonorowało Ją statusem profesjo
nalnego artysty plastyka.

Niezwykła osobowość, serdeczność i otwartość, szczera chęć i 
radość z dzielenia się swoją pasją z innymi sprawiła, iż dom Pań
stwa Kwiatkowskich był i jest wyjątkowym miejscem. To salon arty
styczny szeroko otwarty dla wszystkich, których wrażliwość inspi
ruje do dyskusji o wydarzeniach w świecie kultury i “nowinkach” li
terackich, jednym słowem o sprawach ważnych dla ducha, gdyż 
jak pisze Pani Józefina:

„Tam gdzie pojawia się człowiek 
kiełkuje życie 
materializuje się czas 
tworzą się dzieje..." Elżbieta Kolba

ADRESY - TELEFONY - INFORMACJE
BIURO RADY MIASTA TARNOBRZEGA
39-400 Tarnobrzeg, Kościuszki 32 
tel. 822-71-39

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA 
■Jan Dziubiński, tel. 822-11-49
Z-CY PREZYDENTA
Andrzej Wójtowie:, tel. 822-22-68
Wiktor Stasiak. tel. 822-13-04
SKARBNIK
Witold Kuś, tel. 822-46-75
SEKRETARZ
Bogusława Boyen tel. 822-46-75
URZĄD MIEJSKI
39-4Ó0 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 
Wydz. Organizacyiny. tel. 822-11-90

Wydz. Budżetu i Finansów, tel. 822-68-19 
Rzecznik Prasowy, tel. 822-35-93, 
e-mail: um@tarnobrzeg.tpnet.pl
ul. Mickiewicza 7, tel. 822-65-70
Wydz. Spraw Obywatelskich
Wydz. Urbanistyki. Architektury I 
Budownictwa
Wydz. Edukacji I Zdrowia
Wydz. Kultury, SDortu i Promocji
Wydz. Ochrony Środowiska
Wydz. -Gospodarczy
Wydz. Komunikacji
Wydz. Budżetu i Finansów
Urząd Stanu Cywilnego, tei. 822-20-72 
Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydz. Tech.-Inwestycyjny i Drogownictwa

Wydz. Komunalny
Wydz. Zarzadzanla 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 7.30-15.30
wtorek 8.30-16.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30
STRAŻ MIEJSKA
ul. Kościuszki 32, tel. 986; 822-75-43
AWARYJNE
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Wodociągowe 823-08-85 
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
Komendant Miejski Policji:
insp. mgr Jan ŻAK
Tel. 851-33-01,822-13-77
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 
nadkom. mgr Grzegorz ŚMIECH, tel. 851 -
33- 02
II Zastępca Komendanta Miejskiego 
Policji
nadkom. mgr Bogusław CHOLEWA 
Naczelnik Sekcji Prewencji
kom. Ireneusz FIETKO, tel. 851-33-40 
Specjalista ds. Prewencji Kryminalnej 
asp. szt. Tadeusz GADAWSKI 
tel. 851-34-12, kom. 502-976-007 
Specjaliści ds. Nieletnich 
podkom. mgr Ewa MATYS, tel. 851-33-43 
mł asp. mgr Stanisław SEKUŁA, tel. 851-
34- 51

Kler. Referatu Ruchu Drogowego
st. asp. Józef POKUSA, tel. 851-33-50 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
asp. Henryk Madej, 851-33-42
DZIELNICOWI:
sierż. sztab. Andrzej Michałowski - os.
Przywlśle. tel. 851-34-66, kom. 695 180 146 
sierż. sztab. Leszek Kita - os. Młodych,
Wielopole, tel. 851-34-70. kom. 695 180 139 
st. asp Jacek Godzina - os. Młodych, tel. 
851-34-68. kom. 695 180 148
sierż. sztab. Beata Kaput-os. Stare Miasto, 
Przywlśle. tel. 851-34-64. kom. 696 180 144 
st. post. Łukasz Piątek - os. Siarkowiec, 
Wielopole, Wystawa, tel. 851-34-69, kom. 
695 180 149
sierż. szt. Robert Działdowski - os. Serblnów, 
tel. 851-34-71, kom. 695 180 139
sierż. Piotr Porczyński - os. Serblnów,

Podzwierzyniec, tel. 851-34-67, kom. 695 
180147
st. asp. Piotr Skalski - os. Centrum, 
Nadole, Dzików, Wymysłów, tel. 851-34- 
65, kom, 695 180 145
st. asp. Witold Dojka - os. Mokrzyszów, 
Mlechocln. Ocice, Nagnajów, tel. 851-34-61 
kom. 695 180 141
st. post. Sławomir Tracz - os. Piastów, 
Barbórka, Borów, Zwierzyniec. 851-34-62, 
kom. 695 180 142
sierż. szt. Piotr Stróż - os. Sielec, Zakrzów, 
Wielowieś, Sobów. tel. 851-34-63, kom. 
695 180143

Telefony stacjonarne są wyposażone w au
tomatyczne sekretarki, gdzie podczas nie
obecności policjantów można pozostawić 
wiadomość
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WydawcaUrząd Miasta Tarno
brzega, ul.KoścIuszkl 32, tel. 
822-16-85. Oprać.materiałów: 
Józef Michalik, wiadomości kul
turalne - Dział Wydawnictw Tar
nobrzeskiego Domu Kultury 
Zdjęcia: Wacław Pintal, Skład: 
Wydawnictwo Samorządowe Sp. 
z o.o., ul 1 -go Maja 4a. Druk:OD- 
Dl Poland, spółka z o.o.

mailto:um@tarnobrzeg.tpnet.pl

