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Œwiêto, œwiêto... i po œwiêcie. W ostatni weekend maja tysi¹ce
Tarnobrze¿an œwiêtowa³o na terenach nad Wis³¹ 414 rocznicê po-
wstania naszego miasta. Wed³ug szacunków organizatorów by³y
to jedne z najwiêkszych, jeœli chodzi o liczbê odwiedzaj¹cych, Dni
Tarnobrzega.

Tegoroczne Dni Tarnobrzega z pewnoœci¹ mo¿emy zaliczyæ do uda-
nych. Na nadwiœlañskich koncertach bawi³o siê kilkanaœcie tysiêcy lu-
dzi. Weso³e miasteczko by³o wprost oblegane przez tysi¹ce dzieci i
rodziców. I co najwa¿niejsze, by³o bardzo spokojnie. Policja, Stra¿ Miej-
ska i ochrona zanotowa³y zaledwie kilka interwencji. Kilku osobom
wprawdzie da³y siê we znaki panuj¹ce upa³y, ale po szybkiej interwen-
cji, wszystko skoñczy³o siê dobrze.

 Nie oby³o siê niestety bez drobnych wpadek – k³opoty z samocho-
dem jednego z zespo³ów sprawi³y, ¿e pi¹tkowy koncert mia³ kilkudzie-
siêciominutow¹ przerwê – ale czas ten doskonale wype³nili prowadz¹-
cy imprezê.

 Jednym zdaniem: to by³y trzy dni wyœmienitej zabawy – muzyczne gwiaz-
dy, spora dawka humoru, ogromny lunapark – s³owem zabawa dla ca³ych
rodzin. Ju¿ dziœ zapraszamy za rok.

DNI TARNOBRZEGA 2007

Gwiazd¹ soboty by³y „Brathanki” Jak co roku Dni Tarnobrzega to wielkie grillowanie.

Duzi i mali ch³opcy chêtnie strzelali w paintballa. Karuzela dla odwa¿nych. K¹piel w pi³kach.

Niedzielny piknik harcerski. Na zakoñczenie Dni Tarnobrzega zagra³y „¯uki”. Najm³odsi artyœci – chórek „£apu Capu”.
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OG£OSZENIE

O przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
zmian studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Tarnobrzeg

Na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) za-
wiadamiam o podjêciu przez Radê Mia-
sta Tarnobrzeg uchwa³y nr LI/596/2006 z
dnia 27 kwietnia 2006 r. oraz uchwa³y nr
VI/76/2007 z dnia 29 marca 2007 r. o
przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Tar-
nobrzeg.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski
dotycz¹ce zmian studium. Wnioski nale-
¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu
Miasta Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Koœciuszki 32 w terminie do 30 czerw-
ca 2007 r. Wniosek powinien zawieraæ
nazwisko, imiê, nazwê i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomoœci, której dotyczy.

Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie nowego bloku przy ul.
Kwiatkowskiego. Ju¿ za dwa miesi¹ce wprowadzi siê tam ponad
30 rodzin, które straci³y mieszkania w ubieg³orocznym po¿arze blo-
ku komunalnego.

Blok buduje dobrze znana w Tarnobrzegu firma Arkada z Mielca. To dobry i
sprawdzony wykonawca – prace zakoñczy prawdopodobnie na kilka tygodni przed
terminem. Koszt to ponad 3 mln z³otych w tym prawie 1 mln z ubezpieczenia

Blok bêdzie mia³ 4 kondygnacje, 36 mieszkañ (26 dwupokojowych, 10 ka-
walerek). Wykonany jest w technologii tradycyjnej – podobne do istniej¹cych
bloków TBS, zgodnie z sugestiami przysz³ych mieszkañców blok jest podpiw-
niczony. Ponadto wyposa¿ony zostanie w ogrzewanie elektryczne, podgrza-
nie wody na miejscu oraz armaturê sanitarn¹. Wokó³ nowego bloku powstanie
zieleñ, plac zabaw, dojazd oraz parking a teren bêdzie odgrodzony od pobli-
skiej stacji benzynowej.

ROK PO PO¯ARZE

Z koñcem roku trac¹ wa¿noœæ stare, ksi¹¿eczkowe dowody osobiste.
Mimo to wielu mieszkañców nadal ich nie wymieni³o. Efekt? Coraz d³u¿-
sze kolejki....

Jeœli ktoœ wymienia³ dowód w zesz³ym roku czeka³ na niego dwa, trzy tygo-
dnie. Dziœ ten okres jest du¿o d³u¿szy. Z ankiety przeprowadzonej przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji wynika, ¿e œredni czas oczeki-
wania na dowód osobisty wyd³u¿y³ siê w tym roku z 30 do 45 dni.

W licz¹cym ponad 30 tys. pe³noletnich obywateli Tarnobrzegu dziennie sk³ada
siê ponad setkê wniosków o wymianê dowodu. Dane podane przez obywatela
s¹ nastêpnie sprawdzane w aktach stanu cywilnego i ewidencji ludnoœci oraz
wprowadzane do elektronicznego Systemu Obs³ugi Obywatela. Dowody s¹
produkowane w jednej dla ca³ej Polski wytwórni i nastêpnie przesy³ane do
poszczególnych gmin. Dziennie produkowanych jest nawet kilkanaœcie tysiê-
cy dowodów – jednak z ka¿dym dniem do wytwórni sp³ywa coraz wiêcej wnio-
sków. To powoduje wyd³u¿enie czasu wydania dowodu osobistego i, niestety
ale z ka¿dym tygodniem bêdzie to trwa³o jeszcze d³u¿ej.

Aby wymieniæ dowód osobisty nale¿y wype³niæ wniosek dostêpny w Biurze
Obs³ugi Interesanta przy ul. Mickiewicza 7 oraz na stronach internetowych

NIE CZEKAJ - WYMIEÑ DOWÓD!

Gdzie pobraæ wniosek:
Biuro Obs³ugi Interesanta ul. Mickiewicza 7 lub www.tarnobrzeg.pl

Gdzie z³o¿yæ wniosek:
Biuro Obs³ugi Interesanta ul. Mickiewicza 7

Co za³¹czyæ:
– 2 zdjêcia
– Dowód uiszczenia op³aty 30 z³ w kasie Urzêdu Miasta
– Osoby urodzone lub zawieraj¹ce zwi¹zek ma³¿eñski poza

Tarnobrzegiem – aktualny odpis aktu urodzenia lub ma³¿eñstwa. Stare dowody w grudniu trac¹ wa¿noœæ – lepiej pospieszyæ siê ze
z³o¿eniem wniosku nowy.                                         Fot. UM Tarnobrzeg

Prezydent
Miasta Tarnobrzeg
ul. Koœciuszki 32
39-400 Tarnobrzegmiasta www.tarnobrzeg.pl. Osoby wolne, urodzone poza Tarnobrze-

giem musz¹ do³¹czyæ do wniosku aktualny odpis aktu urodzenia. Po-
dobnie osoby, które zawiera³y zwi¹zek ma³¿eñski poza Tarnobrzegiem
winny za³¹czyæ aktualny odpis aktu ma³¿eñstwa. Urodzeni lub zawie-
raj¹cy zwi¹zek ma³¿eñski w Tarnobrzegu nie maj¹ takiego obowi¹zku.
Potrzebne bêd¹ tak¿e dwa zdjêcia oraz dowód uiszczenia op³aty za
wydanie dowodu w wysokoœci 30 z³ wp³aconej w kasie Urzêdu Miasta
(budynek przy ul. Mickiewicza 7). Po sprawdzeniu i wprowadzeniu da-
nych obywatel podpisuje siê na specjalnym formularzu i otrzymuje po-
twierdzenie.

 Rok temu po¿ar bloku pozbawi³ dachu nad g³ow¹ ponad trzydzieœci rodzin.
 Fot. B. Myœliwiec

Pogorzelcy wprowadz¹ siê do nowego bloku w lipcu.    Fot. UM Tarnobrzeg

Wykonawc¹ oprysku to firma In-Pest, ta
sama która przeprowadzi³a odkomarzanie w
roku ubieg³ym. U¿yto œrodek o nazwie Si-
mulin – niegroŸnego dla ludzi i niektórych
owadów np. pszczó³ za to zabójczo skutecz-
nego przeciwko larwom komarów oraz nie-
zwykle uci¹¿liwym meszkom. Koszt oprysku
to niespe³na 6 tys. z³.

To dopiero pocz¹tek akcji zwalczania ko-
marów i meszek. Jutrzejsze opryski maj¹ za
zadanie unieszkodliwiæ jak najwiêksz¹ liczbê
larw komarów i meszek. Owady doros³e bêd¹
zwalczane podobnie jak w roku ubieg³ym w
czerwcu-lipcu metod¹ tzw. namg³awiania.

W zesz³ym roku po odkomarzaniu liczba
owadów drastycznie zmala³a.

Fot. UM Tarnobrzeg

W eliminacjach wstêpnych przepro-
wadzonych w 53 oœrodkach kultury na
terenie ca³ego kraju, wziê³o udzia³
2100 wykonawców. Do udzia³u w eli-
minacjach regionalnych zosta³o nomi-
nowanych 640 solistów. Wszyscy
uczestnicy, zgodnie z regulaminem,
mogli zmieniaæ repertuar po elimina-
cjach wstêpnych.

Natomiast eliminacje regionalne od-
by³y siê w dniach od 6 do 31 maja br.
w 14 oœrodkach kultury w Polsce: War-
szawa, Szczecin, O¿arów, Bielawa,
Brodnica, Bielsk Podlaski, £ódŸ, Cho-
rzów, Ostrów Wielkopolski, G³ogów,
Kozienice i Nowy S¹cz. W naszym wo-
jewództwie eliminacje regionalne prze-
prowadzono w Miejskim Domu Kultu-
ry w Przeworsku, i Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie. Wziê³o w
nich udzia³ 140 wykonawców.

Komisje artystyczne w poszczegól-
nych oœrodkach wspomagali muzycy
delegowani przez Tarnobrzeski Dom
Kultury i Studio „Pro-Media”. Sponso-
rem wyjazdów jurorów by³: Urz¹d Mia-
sta Tarnobrzeg i Tares Motor Sp. z o.o.

Fina³ tegorocznej edycji Konkursu

Bez zbêdnego rozg³osu – jak przysta³o na wojnê podjazdow¹, w Tarnobrzegu wykonana zosta-
³a dezynsekcja opryskowa zbiorników wodnych przeciw larwom komarów i meszek. Opryskano
stawy i wiêksze oczka wodne (m.in. stawy rybne przy ul. Kwiatkowskiego, staw na osiedlu Dzi-
ków, stawy nad Wis³¹).

W siedemnastu konkursach
z³o¿ono ³¹cznie kilkadziesi¹t
ofert. Komisje, w sk³ad których
wchodz¹ przedstawiciele mia-
sta, kuratorium oœwiaty, rad
pedagogicznych i rodziców
oraz zwi¹zków zawodowych
dok³adnie przeegzaminowa³y
kandydatów. Sprawdzano nie
tylko ich kwalifikacje pedago-
giczne ale przede wszystkim
umiejêtnoœci w zakresie za-
rz¹dzania oœwiat¹. Ka¿dy z
kandydatów powinien by³ tak-
¿e przedstawiæ koncepcjê
funkcjonowania i rozwoju
szko³y czy przedszkola. Wy³o-
nione w drodze konkursu kan-
dydatury zostan¹ przedstawio-
ne kuratorowi oœwiaty – jeœli
ten nie wyrazi sprzeciwu nowi
dyrektorzy rozpoczn¹ piêcio-
letni¹ kadencjê z pocz¹tkiem
roku szkolnego.

KONKURSY NA
DYREKTORÓW

A¿ w siedemnastu pla-
cówkach oœwiatowych
dobiegaj¹ koñca kadencje
dyrektorów. W zwi¹zku z
tym Prezydent Miasta
og³osi³ konkursy na sta-
nowiska dyrektorów. Ko-
misje konkursowe w³a-
œnie koñcz¹ prace.

ATAK Z WYPRZEDZENIEM

FINA£ KONKURSU
„WYGRAJ SUKCES”

odbêdzie siê 22 i 23 czerwca br. w
TDK. WeŸmie w nim udzia³ 120 soli-
stów. W pi¹tek 22 czerwca o
godz.14.30 rozpocznie siê w sali wido-
wiskowej TDK pierwsza czêœæ prezen-
tacji konkursowych, które bêd¹ konty-
nuowane 23 czerwca od godz.12.00.

Wstêp na prezentacje konkursowe
jest bezp³atny.

24 czerwca w Hali Widowiskowo-
Sportowej OSiR w Tarnobrzegu o
godz. 17.00 rozpocznie siê Koncert
Galowy podczas którego poznamy
laureatów tegorocznej edycji Konkur-
su Piosenki „Wygraj Sukces”. Wyst¹-
pi¹ równie¿ wykonawcy z p³yty 12
edycji i Zespó³ Fram.

Bezp³atne wejœciówki na Koncert
Galowy bêd¹ do odebrania w Tarno-
brzeskim Domu Kultury od 4 czerw-
ca w godz. 8.00-20.00 (pon.–pi¹tek).

Prezentacje Fina³owe i Koncert
Galowy dofinansowane s¹ ze œrod-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Marsza³ka Wo-
jewództwa Podkarpackiego.

Serdecznie zapraszamy!
Andrzej Wilgosz

Dobiega koñca 12 edycja Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury i Studio „Pro-
Media” w Tarnobrzegu pod patronatem Prezydenta Miasta Tar-
nobrzeg – Jana Dziubiñskiego.
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Wystawa prac plastycznych dzieci Szko³y Artystycznej TDK, Œwie-
tlicy Œrodowiskowej i Pracowni Plastycznej. Dzieci z tarnobrzeskich
przedszkoli, szkó³ podstawowych i Placówki Opiekuñczo-Wycho-
wawczej, pod okiem instruktorów: Izabeli Chmielowiec i El¿biety
Miœkiewicz rozwijaj¹ swe umiejêtnoœci w ró¿nych dziedzinach sztuk
plastycznych: rysunku, malarstwie, grafice. Spotykaj¹ siê raz w ty-
godniu, w profesjonalnie wyposa¿onej pracowni plastycznej.

Efekty ca³orocznej pracy mo¿na obejrzeæ w Galerii „Afisz” w
TDK, w terminie 06.06-31.08.2007 r.                                        E.M.

WYSTAWA
PRAC W TDK

Zajêcia w szkole to ca³oœæ, harmonijnie po³¹czone przed-
mioty artystyczne: muzyka, plastyka, taniec i kultura ¿ywego
s³owa. Odbywaj¹ siê raz w tygodniu, w wybranym dniu.
Instruktorzy pracuj¹cy z dzieæmi to pracownicy Tarnobrze-
skiego Domu Kultury. Wspó³pracuj¹ ze sob¹, stosuj¹ nowe
metody nauczania i doskonal¹ swoje umiejêtnoœci. Zajê-
cia maj¹ formê cyklu, jednak mo¿liwe jest rozpoczêcie na-
uki w klasie II lub III szko³y podstawowej.

Szko³a uczy kreatywnoœci, wspó³pracy, nawi¹zania wiêzi
w grupach. K³adzie nacisk na twórcze i odwa¿ne myœlenie,
pozwala uczniom „otworzyæ siê” i zrozumieæ œwiat za po-
moc¹ dŸwiêków, kolorów i s³ów. W szkole panuje przyjazny
klimat i mi³a atmosfera.

Rok szkolny koñczymy prezentacjami na scenie. Dzieci
wykazuj¹ siê umiejêtnoœciami, wiedz¹ i sprawnoœci¹ wy-
kszta³con¹ w rocznym cyklu pracy. W programie znajduj¹
siê scenki teatralne, etiudy taneczne i piosenki. W Galerii
„AFISZ” TDK mo¿na obejrzeæ ekspozycjê prac powsta³ych
pod opiek¹ instruktora na zajêciach plastyki.

PROGRAM PREZENTACJI:

11 czerwca 2007 r., godz. 17.00
– kl. I C SP Nr 4 „Sceniczne zabawy”
– kl. I B SP Nr 4 „Kowboje”
– kl. I D SP nr 3 „Królewna Œmieszka”
– kl. II B SP nr 4 „O tym jak królewna mi³a krasnali

 higieny uczy³a”
– kl. III B SP nr 3 „Kolorowa etiuda taneczna”
– kl. II A SP nr 4 „Dzieñ dobry wakacjom”

13 czerwca 2007 r. ,godz. 17.00
– kl. I B SP nr 3 „Entliczek pentliczek”
– kl. II C SP nr 3 „Bajki samograjki”
– kl. II SP nr 6 „Czerwony kapturek”
– kl. III C SP nr 3 „Wierszem malowane”

Ela Miœkiewicz

DZIECIÊCE
PREZENTACJE

G³ównym celem Konkursu jest kszta³-
towanie wra¿liwoœci dzieci na s³owo i
przede wszystkim popularyzacja bardzo
trudnej sztuki interpretacji poezji i prozy.
Umiejêtnoœci, która jest ma³o efektowna,
ma³o medialna i niestety uleg³a ogólnopol-
skiej modzie na œpiew i taniec poœród ko-
lorowej i b³yszcz¹cej oprawy. Konkurs jest
równie¿ prób¹ uczenia dzieci koncentra-
cji, wyra¿ania i przekazywania emocji, ja-
kie niesie ze sob¹ s³owo, zwrócenia uwa-
gi na jego wieloznacznoœæ i si³ê kreatyw-
noœci. To tak¿e nauka nawi¹zywania czy-
telnego kontaktu z innymi, a tym samym
nabywanie umiejêtnoœci s³uchania.

W tym roku wziê³o udzia³ w Konkursie
230 recytatorów, którzy prezentowali w
dwóch odrêbnych kategoriach wiekowych (I
kategoria – uczniowie klas I–III, II katego-
ria wiekowa – uczniowie klas IV–VI) dwa
dowolnie wybrane wiersze lub wiersz i frag-
ment prozy z literatury polskiej powsta³ej po
1945 r. Wspó³organizatorami Eliminacji Po-
wiatowych by³ Spó³dzielczy Dom Kultury w
Stalowej Woli, Ni¿añskie Centrum Kultury
„Sokó³” w Nisku i Miejsko-Gminny Oœrodek
Kultury w Baranowie Sandomierskim. Eli-
minacje Miejskie dla uczniów szkó³ z Tar-

Szko³a Artystyczna Tarnobrzeskiego Domu Kul-
tury koñczy kolejny rok dzia³alnoœci. W roku szkol-
nym 2006/07 w zajêciach bra³o udzia³ 10 klas I-III z
tarnobrzeskich szkó³ podstawowych (SP nr 3, 4,
6, ³¹cznie ok. 200 dzieci).

FINA£ „DZIECIÊCYCH
INTERPRETACJI”

Plener trwa³ od 20 do 27 maja br. Zaproszenie Burmistrza Miasta
i Gminy Rudnik nad Sanem Waldemara Grochowskiego przyjê³o
4 artystów plastyków: Katarzyna Ozga ze Stanów Zjednoczonych

Ameryki, która swoja pracê
umieœci³a nad brzegiem za-
lewu na rzece Rudnej.
Nada³a jej wymowny tytu³
„Nabraæ wody w usta”.
Anna Popowa z Ukrainy
wykona³a pracê „XXL”, usta-
wi³a j¹przed centrum Wikli-
niarstwa. Nawi¹za³a w niej
do „Mody wiklinowej”, ¿artu
wikliniarzy sprzed kilku lat,
który jest wci¹¿ ¿ywy i za-

nosi siê, ¿e uroœnie mu broda. Katarzyna Krzykawska z Krakowa,
wyk³adowca Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach jest autork¹ „Eko-
logicznie”. Jest to napis wykonany w wiklinie bêd¹cy swoistym prze-
s³aniem dla w³adz i miesz-
kañców nadsañskiego mia-
steczka. Praca ta wyekspo-
nowana jest w Centrum Wi-
kliniarstwa. Stanis³aw
Dziubak z Tarnobrzega,
pracuj¹cy w Tarnobrzeskim
Domu Kultury by³ komisa-
rzem tego pleneru. Wykona³
te¿ pracê „Pe³zaj¹ca” na
skwerze przy obwodnicy
wpisuj¹c¹ siê w cykl „Wy-
wiedzione z natury”. Artystom w ich realizacjach plenerowych po-
magali rudniccy wyplatacze, Maria i Ryszard Machowscy.

INAUGURACJA „WIKLINY 2007”

W dniach od 1-19 czerwca 2007 roku w Galerii TDK bêdzie mo¿na zobaczyæ najcie-
kawsze prace dzieci i m³odzie¿y nades³ane na konkursy plastyczne:

III EDYCJA „ŒWIAT MOICH DOZNAÑ” (ma³a forma graficzna)
X EDYCJA „MALUJEMY PASTELAMI” (pastel suchy, olejny i techniki mieszane)
Tegoroczne konkursy ocenia³a komisja w sk³adzie: art. plastyk Marek Pokutycki, art. pla-

styk Krzysztof Darowski, art. plastyk Przemek Zamojski.
1 czerwca 2007 roku o godzinie 12.00 zostanie odczytany protokó³, nast¹pi wrêczenie dy-

plomów, nagród i wyró¿nieñ (informacje na stronie internetowej TDK: www.tdk.tarnobrzeg.pl
W konkursach bra³y udzia³ dzieci i m³odzie¿ z czterech województw (ma³opolskiego, œwiê-

tokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego) w wieku od 8 do 20 lat.
Ma³e formy graficzne wykonane w technikach: monotypii, linorytu, kolografii, kalkografii bêd¹

prezentowane w ma³ym holu TDK, natomiast prace wykonane pastelami nt. „Zabytkowy obiekt
w pejza¿u mojego miasta” – w du¿ym holu TDK.

W lipcu i sierpniu 2007 roku (ma³y i du¿y hol TDK):
MARTA LIPOWSKA – MALARSTWO. Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

Dyplom w 2003 r.
MARCIN W¥SIK – MALARSTWO. Studia w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej –

Wydzia³ Nauczycielski, Edukacja Artystyczna. Dyplom w 2003 r.
art. plast. Bo¿ena Wójtowicz-Œlêzak

Od Lewej stoj¹: Katarzyna Ozga, Anna Popowa, Katarzyna Krzykawska
oraz Stanis³aw Dziubak.                                                             Fot. A. Herisz

Praca Marty Lipowskiej.

Katarzyna Ozga „Nabraæ wody w usta”.

Anna Popowa „XXL”.

nobrzega, ze wzglêdu na du¿¹ liczbê
uczestników (100 recytatorów) zosta³ roz-
³o¿ony na dwa dni.

Komisje artystyczne ocenia³y dobór re-
pertuaru do mo¿liwoœci wiekowych uczest-
ników, interpretacjê prezentowanych tek-
stów, oryginalnoœæ prezentowanych utwo-
rów i kulturê ¿ywego s³owa. Najwiêcej za-
strze¿eñ wzbudza ci¹gle dobór repertuaru.
Trudno uwierzyæ, ¿e dzieci w wieku 11–
13 lat œwiadomie siêgaj¹ po wiersze Wi-
s³awy Szymborskiej, Tadeusza Ró¿ewi-
cza, Edwarda Stachury, Ewy Lipskiej czy
ks. Jana Twardowskiego. Nawet jeœli twór-
czoœæ tych petów jest w programie na-
uczania. Oczywiœcie, mo¿na o nich opo-
wiadaæ, mo¿na czytaæ, mo¿na dyskutowaæ
i omawiaæ. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e
scena ma swoje wymagania i swoje pra-
wa, których nie mo¿na lekcewa¿yæ. Prze-
cie¿ literatura na scenie jest tylko pretek-
stem do w³asnego „opowiadania” o sobie,
o innych, o œwiecie. Jest pretekstem do
w³asnej kreacji. Nie sposób wymagaæ od
dziecka, któremu brak si³ i œrodków wyra-

zu, by podjê³o siê nawet próby kreowa-
nia poezji autorów, którym nie mog¹
sprostaæ doroœli. Warto pamiêtaæ o
wci¹¿ aktualnym kodeksie recytatora,
który zawiera siê w odpowiedziach na
najprostsze pytania: dlaczego decydu-
jê siê na ten tekst, po co chcê go mó-
wiæ i w jaki sposób.

Te uwagi kierujê przede wszystkim
do opiekunów i nauczycieli, którzy pra-
cuj¹ z dzieæmi i podpisuj¹ swoim na-
zwiskiem kartê uczestnika. Bior¹ prze-
cie¿ odpowiedzialnoœæ za te minuty
spêdzone przez dziecko na scenie.
Czo³o chylê przed wszystkimi, którzy
podejmuj¹ trud pracy nad ¿ywym s³o-
wem z najm³odszymi i potrafi¹ nawi¹-
zaæ kontakt zarówno z dzieckiem, jak i
publicznoœci¹.

Zapraszam na prezentacje Fina³owe
„Dzieciêcych Interpretacji”, które zapla-
nowane s¹ na 5 czerwca o godz. 10.30
w sali kameralnej Tarnobrzeskiego
Domu Kultury.

Andrzej Wilgosz

Druga uroczystoœæ, czyli otwarcie wystawy „Wiklina – Dziubak i
Przyjaciele” zaingurowa³a dzia³alnoœæ wystawiennicz¹ Centrum Wi-
kliniarstwa.

Stanis³aw Dziubak zaprosi³ do niej artystów z Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina” i s¹ to: Aleksandra Herisz z
Bytomia, która wystawê profesjonalnie zaaran¿owa³a, Aleksandra
Zuba-Benn z Tarnowa, Anna Waszczuk z W³adys³awowa, Tama-
ra Maj z Buska Zdroju, El¿bieta Bis z Rudnika nad Sanem, wspo-
mniana wczeœniej Katarzyna Krzykawska i Krzysztof Czerwiak
ze stalowej Woli.

Tê interesuj¹c¹ ekspozycjê ukazuj¹c¹ wysmakowane prace, na
któr¹ zaprasza dyrektor Centrum Wikliniarstwa Krystyna Wójcik,
mo¿na ogl¹daæ do koñca czerwca.                                               SD

Dobiega koñca tegoroczna edycja
Konkursu Recytatorskiego „Dzie-
ciêce Interpretacje” organizowane-
go po raz pi¹ty przez Tarnobrzeski
Dom Kultury dla uczniów szkó³ pod-
stawowych.

W sobotê 26 maja  br. w Centrum Wikliniarstwa w Rudni-
ku nad Sanem odby³a siê uroczystoœæ rozpoczynaj¹ca do-
roczne Œwiêto Wikliny podsumowuj¹ca koñcz¹cy siê II Miê-
dzynarodowy Plener Wikliny Artystycznej. Tego dnia  odby³
siê te¿ wernisa¿ wystawy „Wiklina - Dziubak i Przyjaciele”.

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
zaprasza na wystawy:
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BIURO RADY MIASTA TARNOBRZEG
39-400 Tarnobrzeg, Koœciuszki 32
tel. 015 822-71-39
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEG
- Jan Dziubiñski, tel. 015 822-11-49
Z-CY PREZYDENTA
Andrzej Wójtowicz, tel. 015 822-22-68
Wiktor Stasiak, tel. 015 822-13-04
SKARBNIK
Witold Kuœ, tel. 015 822-46-75
SEKRETARZ
Bogus³awa Boyen tel. 015 822-46-75
URZ¥D MIASTA
39-400 Tarnobrzeg, ul. Koœciuszki 32,
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
centrala: 015 822-65-70
Wydz. Organizacyiny
Wydz. Bud¿etu i Finansów
Biuro Informacyjne, tel. 015 822-11-90,
ul. Mickiewicza 7

MERKURIUSZ
TARNOBRZESKI

Miejski Informator
Samorz¹dowy

Wydawca:Urz¹d  Miasta Tar-
nobrzeg, ul.Koœciuszki 32, tel.
015 822-65-70, Oprac.mate-
ria³ów: Józef Michalik, Pawe³
Antoñczyk wiadomoœci kultu-
ralne – Dzia³ Wydawnictw Tar-
nobrzeskiego Domu Kultury.
Sk³ad: Wydawnictwo Samo-
rz¹dowe Sp. z o.o., ul 1-go
Maja 4a, Druk:ODDI Poland,
spó³ka z o.o.

Wydz. Spraw Obywatelskich
Wydz. Urbanistyki, Architektury i
Budownictwa
Wydz. Œwiadczeñ Spo³ecznych
Wydz. Rozwoju, Promocji i Progr.
Pomocowych
Wydz. Edukacji i Zdrowia
Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki
Wydz. Œrodowiska i Rolnictwa
Wydz. Gospodarczy
Wydz. Komunikacji
Wydz. Bud¿etu i Finansów
Urz¹d Stanu Cywilnego, tel. 015 822-20-72
Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydz. Tech.-lnwestycyjny i Drogownictwa
Wydz. Komunalny
Wydz. Zarz¹dzanIa Kryzysowego i Ochrony
Ludnoœci, plac B. G³owackiego 32
Rzecznik Praw Konsumenta
ul. Koœciuszki 32, pok. 100
wtorki i œrody od godz. 7.30 do 15.30

ADRESY - TELEFONY - INFORMACJE
Godziny pracy Urzêdu Miasta
poniedzia³ek 7.30-15.30
wtorek 8.30-16.30
œroda 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
pi¹tek 7.30-15.30

STRA¯ MIEJSKA
ul. Koœciuszki 32, tel. 986; 015 822-75-43
AWARYJNE
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Policja 997
Stra¿ Po¿arna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Wodoci¹gowe 015 823-08-85

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
Komendant Miejski Policji:
insp. mgr Jan ¯AK
Tel. 015 851-33-01

I Zastêpca Komendanta Miejskiego
Policji
kom. Ireneusz FIETKO, telefon 015 851-
33-02
II Zastêpca Komendanta Miejskiego
Policji
nadkom. mgr Bogus³aw CHOLEWA, TEL.
015 851-33-03
Kier. Referatu Ruchu Drogowego
st. asp. Józef POKUSA, telefon  015 851-
33-50
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
asp. Henryk Madej, 015 851-33-42

DZIELNICOWI:
m³. asp. Andrzej Michalewski – os.
Przywiœle, 015 851-34-66, kom. 695 180
146
m³. asp. Leszek Kita – os. M³odych,
Wielopole, tel. 015 851-34-70, kom. 695
180 137
st. asp. Jacek Godzina – os. M³odych,
tel. 015 851-34-68, kom. 695 180 148
m³. asp. Beata Kaput – os. Stare Miasto,

Przywiœle, tel. 015 851-34-64, kom. 696
180 144
st. post. £ukasz Pi¹tek – os. Siarkowiec,
Wielopole, Wystawa, tel. 015 851-34-69,
kom. 695 180 149
m³. asp. Robert Dzia³dowski – os.
Serbinów, tel. 015 851-34-71, kom. 695
180 139
sier¿. Dawid Do³owy – os. Serbinów,
Podzwierzyniec, tel. 015 851-34-67,
kom. 695 180 147
st. asp. Piotr Skalski – os. Centrum,
Nadole, Dzików, Wymys³ów,  tel. 015
851-34-65,  kom. 695 180 145
st. asp. Witold Dojka – os. Mokrzyszów,
Miechocin, Ocice, Nagnajów, tel. 015
851-34-61, kom. 695 180 141
sier¿. S³awomir Tracz  – os. Piastów,
Barbórka, Borów, Zwierzyniec, 015 851-
34-62, kom. 695 180 142
m³. asp. Piotr Stró¿ – os. Sielec,
Zakrzów, Wielowieœ, Sobów, tel. 015
851-34-63,  kom. 695 180 143

W dniu 23 maja br. w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tarnobrzegu odby³ siê wernisa¿ wystawy po-
œwiêconej rodzinie Wi¹cków, zatytu³owanej: „Moja dusza
wylecia³a z ³¹k, gajów i z Wis³y” – o Wojciechu Wi¹cku, Marii
Koz³owej i Dorocie Kozio³. Sylwetki matki i dziadka przybli-
¿y³a obecnym na spotkaniu goœciom Dorota Kozio³.

Wernisa¿ po³¹czony by³ z promocj¹ tomiku poezji Doroty Ko-
zio³ „Id¹c po wodzie”. To ju¿ trzeci, po „Podró¿y do twoich r¹k” i
„Nie ma ju¿ we mnie lasu milczenia”, zbiór poezji w dorobku au-
torki (wszystkie by³y promowane w MBP).

W nastrój poezji Doroty Kozio³ wprowadzi³ nas spektakl po-
etycki „Znaki zapytania”, przygotowany na podstawie wierszy
poetki przez m³odzie¿ z Gimnazjum nr 1 pod kierownictwem pani
Marii Pa³kus.

„MOJA DUSZA WYLECIA£A  Z £¥K, GAJÓW I Z WIS£Y”

„Id¹c po wodzie”- „... to notatnik z podró¿y, proza ¿ycia – przez
jej szaroœæ, wszystkie kolory. Tyle mogê o nim powiedzieæ” - mó-
wi³a poetka. A Ma³gorzata Dañczura we wstêpie napisa³a: „Jest
jeszcze jedna prawda. Jej blask uzmys³awia, i¿ Autorka odnala-
z³a ten moment w ¿yciu, który nakaza³ zaprzestaæ p³yniêcia z
pr¹dem, przez co mo¿liwe sta³o siê dotarcie do •ród³a. Klêka
zatem, pochyla czo³o i pije z Niego, nape³niaj¹c siê m¹droœci¹,
pozwalaj¹c nazwaæ po imieniu wszelkie szepty czy skrawki pa-
miêci, które uwydatniaj¹ siê podczas celebracji tej mistyki. A
wszystko wykonuje, zachowuj¹c odpowiednie proporcje, a¿eby
zostawiæ miejsce na niedopowiedzenie, zachwyt po ulotnej chwili,
zadumê nad tym, co ju¿ nie powróci”.

Dorota Kozio³ to poetka i malarka, autorka tekstów piosenek
oraz ilustracji wykonywanych piórkiem i czarnym tuszem do ksi¹-
¿ek swoich przyjació³. W ostatnich latach zaczê³a pisaæ równie¿

bajki dla dzieci, które  obok ilustracji ksi¹¿kowych i akwarel, licz-
nie reprezentowane s¹ na wystawie w MBP. Mo¿emy zobaczyæ
te¿ wyhaftowan¹ przez pani¹ Dorotê sukienkê i fotografie jej roz-
proszonych po ca³ym œwiecie obrazów, których najwiêksza ko-
lekcja znajduje siê na Madagaskarze.

Przygotowanie tej wystawy, wyci¹ganie pochowanych na co
dzieñ przedmiotów to dla Doroty Kozio³ czas powrotu do wspo-
mnieñ, do dzieciñstwa, rodziców, dziadka. Do wspomnieñ tych
chêtnie wraca³a opowiadaj¹c o dziadku – Wojciechu Wi¹cku i
matce – Marii Kozio³, której od najm³odszych lat przysz³o ogl¹-
daæ trochê dziwny œwiat jej niezwyk³ego ojca. By³ to cz³owiek o
rzutkim umyœle, energiczny, rasowy dzia³acz spo³eczny, kipia³
pomys³ami, które konsekwentnie wprowadza³ w czyn, zak³ada-
j¹c sady, sklepiki, szko³y, czytelnie...Pisa³ rozprawy i artyku³y, za-
k³ada³ i redagowa³ czasopisma, by³ wszêdzie tam gdzie byæ po-
winien.

Wzorem swojego ojca Maria Koz³owa stara³a siê czynnie uœwia-
damiaæ wielkoœæ miejscowych tradycji w³oœciañskich, bogactwo
kultury tej ziemi. Œwiadczyæ mog¹ o tym choæby s³ynne „Laso-
wiaczki”, zespó³ ludowy dzia³aj¹cy g³ównie za jej spraw¹. Lata
pracy, przekazywania m³odszym starych pieœni, strojów, haftów,
legend i podañ zrobi³y swoje. Pani Maria  pozostawi³a po sobie
skarb bezcenny – zaszczepienie mi³oœci do rodzinnej ziemi wœród
m³odszych du¿o od niej pokoleñ.

Wszystkie zgromadzone na wystawie eksponaty pochodz¹ ze
zbiorów Doroty Kozio³ i S³awomira Stêpaka. S¹ to czêsto bar-
dzo osobiste przedmioty nale¿¹ce do rodziny Wi¹cków. Mo¿emy
zobaczyæ zdjêcia i dokumenty uratowane przez pani¹ Mariê w
czasie wojny, jej kasetkê na przybory do malowania pisanek, ko-
szyk w którym piek³a chleb, haftowane makatki, korale w³asno-
rêcznie wykonane z patyczków malowanych na czerwono, ze-
szyt z przepisami kulinarnymi, obrazki malowane na brzozie,
pude³eczko z resztkami pudru, kawa³ek szminki, przypinany war-
kocz, kozik którym rzeŸbi³a, pióro od narzeczonego - poety, ze-
szyt z wierszami, ko³nierzyki dziadka, niedokoñczony haft...

Wystawa czynna  od 24 maja do 14 czerwca 2007 r.        M.C.

„BIBLIOTEKA MOJEGO WIEKU”
Ju¿ po raz czwarty tarnobrzescy bibliote-

karze w³¹czyli siê w przebieg ogólnopolskiej
akcji „Tygodnia Bibliotek” zainaugurowanej
przez Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich w Warszawie.

W dniach od 7-11 maja br. w tarnobrzeskiej
ksi¹¿nicy przeprowadzono 55 ró¿norodnych spo-
tkañ, z których skorzysta³o przesz³o 1700 osób.

Zdecydowana wiêkszoœæ proponowanych im-
prez adresowana by³a do m³odzie¿y szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów.

To oni w³aœnie uczestniczyli w spotkaniach z
emerytowanymi pracownikami biblioteki zorgani-
zowanymi w pierwszym dniu akcji. By³a to do-
skona³a lekcja historii biblioteki, a tym samym tar-
nobrzeskiego bibliotekarstwa Prezentowane na

spotkaniach kroniki, archiwalne zdjêcia m³odzi s³u-
chacze ogl¹dali z lekkim niedowierzaniem, „¿e
kiedyœ tak mog³o byæ”? Biblioteka bez kompute-
ra, ksi¹¿ka w szarej introligatorskiej oprawie to
dla wielu czytelników widok nieznany.

8 maja po „zakamarkach” biblioteki przema-
szerowa³o przesz³o 260 osób. Byli to g³ównie
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 w Tarno-
brzegu. Swoj¹ wêdrówkê tradycyjnie rozpoczêli
od Dzia³u Gromadzenia i Udostêpniania Zbio-
rów, nastêpnie udali siê do Wypo¿yczalni dla
Dzieci i Doros³ych, poznaj¹c ksiêgozbiór agend
i zasadê korzystania z katalogu tradycyjnego i
on-line. Kolejny punkt wycieczki to Magazyn i
Czytelnia G³ówna. Stamt¹d wêdrowano do Dzia-
³u Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni In-
ternetowej. Zwiedzanie biblioteki koñczono w sali
odczytowej, gdzie prezentowana by³a wystawa
„Historia pod tytu³em Newsweek”. W ka¿dym z
tych miejsc zwiedzaj¹cy zapoznali siê ze spe-
cyfik¹ pracy konkretnego dzia³u.

9 maja spotkaniami ph. „£ami¹c milczenie –
dzieñ z bajk¹ terapeutyczn¹” zainaugurowano
nowy cykl imprez czytelniczych. Organizatorzy
do wspó³pracy zaprosili przedstawicieli  specja-
listycznych poradni, którzy na co dzieñ poma-
gaj¹ dzieciom w pokonywaniu lêków, stresów i
innych nurtuj¹cych problemów. Spotkania przy-

gotowane przez fachowców w oparciu o pole-
can¹ literaturê spotka³y siê z bardzo du¿ym za-
interesowaniem wœród czytelników.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy³y
siê lekcje biblioteczne przeprowadzone w
wszystkich agendach i filiach, których program

Telefony stacjonarne s¹ wyposa¿one w au-
tomatyczne sekretarki, gdzie podczas nie-
obecnoœci policjantów mo¿na pozostawiæ
wiadomoœæ

przystosowany by³ do wieku odbiorcy. Najm³odsi
uczestnicy zapoznawali siê g³ównie z funkcjo-
nowaniem biblioteki. Uczniowie klas V i VI pod
okiem bibliotekarzy wyszukiwali wiadomoœci na
dany temat, a pracownicy Czytelni G³ównej
przysposabiali uczniów Gimnazjum nr 1 do ko-
rzystania z zasobów  czytelni. Natomiast wy-
chowankowie Œwietlicy Przyklasztornej codzien-
nie, w Czytelni Internetowej poznawali tajniki
miêdzy innymi: Edytora tekstu WORD, katalo-
gu on-line, stron EBIB-u.

Nie zapomniano te¿ o najm³odszych u¿ytkow-
nikach biblioteki, których zaproszono w ostatnim
dniu Tygodnia. Specjalnie dla nich, 11 maja pra-
cownicy wszystkich agend i filii przygotowali spo-
tkania pt. „Zabawna kraina Juliana Tuwima”. Na
godzinny program z³o¿y³o siê: wspólne czytanie
utworów J. Tuwima, gry literackie, zgaduj-zga-
dule. Najwiêksz¹ frajdê przedszkolakom sprawi³o
doczepianie w³asnorêcznie namalowanych wa-
goników z przedmiotami, o których „zapomnia³”
J. Tuwim. A czegó¿ tu nie by³o? Telewizory, tele-
fony komórkowe, lalki, misie, s³odycze i oczywi-
œcie komputery.

Uroczyste podsumowanie Tygodnia Bibliotek
po³¹czone z obchodami Dnia Bibliotekarza od-
by³o siê 17 maja 2007 roku.

MOJEJ MAMIE KOCHANEJ
Uczniowie kl. I Szko³y Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu, w przeddzieñ Dnia Matki,

niekonwencjonalnie dziêkowali swoim Mamom za serdeczn¹ codzienn¹ opiekê.

Zaprosili swoje Mamy do biblioteki w Mokrzyszowie, aby piêknie przygotowan¹ i zaprezento-
wan¹ inscenizacj¹ Kopciuszka okazaæ   swoje uznanie i podziêkowanie za matczyn¹ mi³oœæ.
Nastroju dope³ni³y w³asnorêcznie namalowane i wrêczone Mamom laurki  oraz gor¹ce szczere
buziaki. Mi³ym akcentem spotkania by³y tak¿e s³odycze ufundowane przez Przewodnicz¹cego
osiedla – Mariana Ko³odzieja i w³aœcicieli miejscowych sklepów. Natomiast o mi³y przebieg im-
prezy zadba³y, wychowawczyni klasy pani Gra¿yna Kozio³ i kierownik filii pani Beata Grabska.


