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DWIE
sesja i

WODA WYŻEJ
- Trzeba stwierdzić - mówił wiceprezydent 

Tarnobrzega, Tadeusz Zych - że miasto jest 
w trudnej kondycji finansowej. Są dwie moż
liwości - kontynuował - udawanie, że wszyst
ko jest w porządku, albo powiedzenie sobie i 
ludziom całej prawdy. Jeśli chcemy wymagać 
od ludzi pewnych wyrzeczeń, to musimy im 
powiedzieć w imię czego.

Pierwsza z grudniowych sesji Rady Miasta 
miała spore znaczenie dla kosztów utrzyma- 
nia.mieszkańców naszego miasta. Obradowa-' 
no nad podwyżkami cen za wodę i ścieki. Jak 
wiadomo, opłaty za te ostatnie poszły dra
stycznie w górę (za wodę trochę mniej). Rad
ni, szczególnie z lewicy pytali, czy aż taka 
skala podwyżek jest konieczna.

Środowisko jest dobrem narodowym - mó
wił Jan Korczak (szef klubu SLD) - z tego 
względu budżet państwa powinien pomagać 
nam, podatnikom, którzy z własnej kieszeni 
o nie dbają. Mieszkaniec naszego miasta 
może zapytać - co ma z tego, że oczyszczo
ne ścieki spłyną do Wisły: zyska Sandomierz, 
zyskają inne miasta, a on będzie za to płacił. 
Co prawda - mówił radny - obowiązuje nas 
zasada solidaryzmu społecznego, ale wypa
dałoby, żeby w przypadkach budowy oczysz
czalni uzyskiwać też większą pomoc z ze
wnątrz.

- Stoimy przed trudną decyzją - stwierdził 
Tadeusz Kagan - z jednej strony mamy ra
chunek ekonomiczny, a z drugiej oczekiwa
nia ubożejącego społeczeństwa odnośnie opłat 
za wodę i ścieki. Mówca zaproponował, by 
radni zrzekli się jednorazowej diety, wynajęli 
biegłego spoza miasta, który oceniłby, czy pro
ponowane przez PGK stawki mają pokrycie 
w faktach. - Wtedy z czystym sumieniem mo
glibyśmy wziąć na siebie społeczne odium 
podwyżek.

- Eksploatacja oczyszczalni kosztuje nas 
lOOtys. zł miesięcznie - powiedział wicepre
zydent Andrzej Wojtowicz. - Chcemy, aby 
70 procent tych kosztów ponosiło miasto - 
resztę, poprzez zwiększone opłaty - mieszkań
cy. Możemy powoływać biegłych, bądź de
cyzje o podwyżkach odsuwać w czasie, ale 
owe 100 tys. tak czy inaczej będziemy mu- 
sieli zapłacić.

Radni SLD chcieli oddzielnego głosowa
nia nad nowymi stawkami za wodę ścieki. Ich 
propozycja nie znalazła uznania rady i przy
stąpiono do głosowania łącznego. 18 radnych 
było za nowymi stawkami, 13 było przeciw.

KOMU I ZA CO?
Po dyskusjach i głosowaniach nad wodą i 

ściekami, oraz nad niewielką podwyżką czyn
szów regulowanych, przez radę przetoczyła się 
lekka burza, którą wywołał punkt - „uchwała 
w sprawie zmian w budżecie na 1998 rok”. 
Gwoli wyjaśnienia: wszelkie zmiany w budże
cie muszą być zaaprobowane przez Radę. Ta 
zaś od czerwca przez kilka miesięcy nie funk
cjonowała, a wszelkie nieprzewidywalne 
wpływy jak i wydatki należało formalnie umo
cować.

- Jakie kwoty - interesował się Norbert 
Mastalerz - zostały przeznaczone na odpra
wy dla odchodzących prezydentów? Podob
ne pytania zadawali też inni radni.

Śkarbnik miasta, Witold Kuś wyjaśnił, że 

łączna kwota za odprawy (w tym emerytalne) 
oraz ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy 
wyniosła. 98.238 zł. Po tym wyjaśnieniu dys
kusji żadnych już nie było i uchwałą zmie
niającą budżet przegłosowano bez głosu sprze
ciwu. Tu należy się wyjaśnienie, bo podczas 
sesji niezbyt dokładnie powiedziano o co cho
dzi w przypadku odchodzących z pracy w mie
ście prezydentów i skarbnika. Niektórzy z nich 
mieli po wiele dni niewykorzystanego urlo
pu, do tego doszły odprawy związane z upły
wem kadencji i przejścia na emeryturą. W tych 
wszystkich przypadkach przepisy prawne, w 
tym Kodeks Pracy, sąjednoznaczne - pracow
nikom należą się określone odprawy i ekwi
walenty. Miasto, jako pracodawca, musiało się 
po prostu wywiązać ze swoich obowiązków.

SESJA II
SPORY I POJEDNANIE

Ostatnia ubiegłoroczna sesja odbyła się na 
dwa dni przed Nowym Rokiem. Stąd zjawiło 
się na niej kilku gości - od ks. prałata Micha
ła Józefczyka, po posła SLD - Władysława 
Stępnia. Zjawili się także przedstawiciele 
młodzieży, którzy zaapelowali o pomoc w ak
cji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Po życzeniach złożonych przez tarnobrze
skiego posła rozpoczęły się normalne obra
dy - prezydent zdał relację z ostatnich prac 
zarządu miasta, zaś na interpelacje radnych 
odpowiadała sekretarz miasta, Bogusława 
Boyen. Okazało się, że aż 96 najemców lo
kali miejskich ma zadłużenia z tytułu czyn
szu: niektórzy nie płacą od dwóch miesięcy, 
inni - od ponad trzech lat. Statystyczny dług 
wobec miasta wynosi 2 tys. zł. Bywają jed
nak i takie, które przekraczają 9 tys.W kilku 
przypadkach miasto uzyskiwało wyroki eks
misyjne, lecz na razie nikogo nie wyrzucono 
na bruk. Co więcej, ponad setka najemców 
korzysta z dodatków mieszkaniowych - w 
sumie otrzymali oni ponad 16 tys. zł.

Kontynuując odpowiedź na interpelację 
radnego Jana Korczaka, sekretarz B. Boyen 
poinformowała, że przypadki bezdomności w 
Tarnobrzegu są zjawiskiem sporadycznym - 
w roku 1998 dotyczyło to 5 osób. Bezdomni 
kierowani są do noclegowni Brata Alberta w 
Stalowej Woli.

NOWE STAWKI
Po interpelacjach przyszła pora na określe

nie stawek podatku od nieruchomości, środ
ków transportowych i od posiadania psów.

Najpierw głos w dyskusji zabrał Jan Kor
czak. W dłuższym wystąpieniu stwierdził, że 
znowu rada sięga do kieszeni mieszkańców. - 
Podwyżki tłumaczone są inflacją - mówił. - 
Ale inflacja nie jest winą Tamobrzeżan. Rad
ny domagał się społecznego uzasadnienia pod
wyżek.

- Inflacja była brana pod uwagę co rok - 
odpowiadał radnemu prezydent Jan Dziubiń
ski. - Nikt nas nie pyta o ile wzrośnie energia 
i o ile wzrosną ogólne koszty utrzymania, a 
my przecież nie podnosimy podatków powy
żej inflacji.

- Przy omawianiu wszelkich podwyżek - 
mówił wiceprzewodniczący RM, Jurand 
Lubas - aktywizuje się bardzo lewa strona 
sali. Doceniam wasze inicjatywy, ale często 
są one tylko graniem na uczuciach społeczeń
stwa. Z miastem jest jak z domem - nie za

wsze da się podejmować tylko sympatyczne 
decyzje. Czasami jest się zmuszonym do pod
jęcia decyzji niepopularnych. Nie my wymy
ślamy poziom inflacji, ale to my jesteśmy

W Tarnobrzegu znowu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebrała blisko 50 
tys. zł. Po raz pierwszy od dawna orkiestrę wspomogły swą obecnością i datkami władze 
naszego miasta. •

przez nią dotykani. Są pewne zastane warun
ki - koszty ciepła, poboru wody, ścieków. Nie 
ma na to wpływu. Mnie też - zakończył J. 
Lubas - drży ręka gdy muszę przegłosowy- 
wać niepopularne decyzje.

Być może wystąpienie J. Lubasa dało jakiś 
skutek, lub być może radni byli wewnętrznie 
przekonani, że uchwałą miasta nie da się za
przeczyć inflacji i nowe podatki od nierucho
mości przegłosowano przy jednym głosie 
wstrzymującym się. Już zupełnie bez żadnej 
dyskusji i podobnie gładko radni uchwalili 
nowe stawki od środków transportu. Dłuższą 
dyskusję wywołały podatki od posiadania 
psów. Projekt uchwały mówił o wzroście z 26 
na 28 zł.

Radny Feliks Betlej zaproponował, by 
emeryci i renciści płacili tylko połowę pro
ponowanego podatku. Jeszcze dalej poszedł 
Norbert Mastalerz - niech emeryci i renci
ści zapłacą tylko symboliczną złotówkę. 
Stanisław Uziel zaś zaproponował, aby 
emeryci i renciści nie płacili tego podatku 
w ogóle.

Przy coraz gorętszej atmosferze na sali ob
rad, głos zabrał skarbnik miasta, Witold Kuś. 
Wyjaśnił, że od opłat zwolnione są osoby ka
lekie, niewidome, głuchonieme i niedołężne 
oraz ludzie powyżej 70 roku życia, a także ci, 
którzy utrzymują psy do pilnowania gospo
darstw rolnych. Krótkie wystąpienie skarbni
ka odniosło efekt - radni przy tylko trzech gło
sach wstrzymujących się przegłosowali nową 
stawkę podatkową. Dodajmy, że wcale nie tak 
wysoką, bo np. w pobliskim Sandomierzu za 
psa trzeba zapłacić ponad złotówkę rocznie 
więcej.

Największe zamieszanie wywołała - już 
pod koniec obrad - niewinna z pozoru 
uchwała: zmiany w budżecie miasta na 1998 

rofc-€>kazało się - jak to często bywa pod 
koniec roku, że rzeczywiste wpływy i wy
datki w drobnych szczegółach różnią się od 
uchwalonego budżetu (inne są dochody z 
tytułu odsetek z rachunków bankowych, 
inne są rzeczywiste wpływy z budżetu wo
jewody, inne odsetki od należności). By 
wszystko „grało” radni powinni wszelkie 
zmiany zaakceptować jeszcze w starym 
roku. Radny N. Mastalerz poprosił tymcza
sem o stanowisko w tej sprawie komisji bu
dżetu i finansów. Jej szef, Wacław Golec 
wyjaśnił, że projekt zmian w budżecie nie 

był opiniowany przez komisję. W obliczu 
takiej sytuacji, N. Mastalerz postawił for
malny wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
punktu wprowadzającego zmiany do budże
tu. Ewentualne przegłosowanie tego wnio
sku skutkować by mogło tym, że radni mu- 
sieliby spotkać się ponownie - choćby i w 
Sylwestra. Powstała niezbyt przyjemna at
mosfera. Pojawiły się nawet sugestie, aby 
przerwać obrady. Koniec końców przystą
piono do głosowania nad wnioskiem radne
go Mastalerza. Ku dosyć dużemu zaskocze
niu, wniosku nie poparł sam wnioskodawca 
i punktu o zmianach w budżecie nie zdjęto 
z porządku obrad. Za jego utrzymaniem było 
27 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu. 
Ogłoszono przerwę w obradach, po której 
już bez przeszkód zmieniono budżet.

Pod koniec obrad głos zabrał jeden z go
ści sesji - delegat do sejmiku samorządowe
go województwa podkarpackiego, były wo
jewoda tarnobrzeski, Paweł Stawowy. - Koń
czy się rok - mówił - i po 23 latach przestaje 
istnieć województwo tarnobrzeskie. Były wo
jewoda zaproponował, by Rada Tarnobrzega 
wyraziła swoje podziękowanie dla wszyst
kich samorządowców i mieszkańców tarno
brzeskiego, za lata współpracy. Propozycję 
P. Stawowego przyjęto jednogłośnie. W po
dobnie koncyliacyjnym duchu odebrano koń
czące sesję słowa księdza W. Józefczyka. - 
Uczestnictwo w sesji pozwoliło mi szerzej 
otworzyć oczy. Trzeba mieć rzeczywiście 
bardzo wielkie serce, żeby objąć zatroska
niem wszystkie sprawy miasta i wszystkie 
wątki złożyć w jedno.

Później odśpiewano wspólnie kolędę „Bóg 
się rodzi” i przełamano się opłatkiem. Na kil
kadziesiąt minut zniknęły animozje, które dały 
znać o sobie podczas sesji.
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W WDK odbyła się kolejna Dra
ma Teatralna. Przedstawienia pięciu 
warszawskich teatrów szły jak zwy
kle przy komplecie widowni, która 
mogła na żywo obejrzeć gwiazdy 

Warszwska „Syrena " zakończyła tegoroczną dramę. Być może na zawsze.
polskich scen - od Zbigniewa Zama
chowskiego, i Wojciecha Malajkata 
po Wiktora Zborowskiego.

Dziś niestety nie wiadomo, czy 
Barbórkowa impreza nie była ostat
nią. WDK stał się placówką miej
ską, lecz za tym nie poszły obiecy
wane środki z budżetu centralnego. 
-Nikt dzisiaj nie potrafi powiedzieć, 
czy Drama pozostanie w Tarnobrze
gu - mówi wiceprezydent Tadeusz 
Zych, który odpowiedzialny jest za 
sprawy kultury w mieście.

Zorganizowanie Dramy koszto
wało WDK ok. 100 tys. złotych. 
Wpływy z biletów i środki od spon
sorów pokryły około 75 procent tej 
kwoty. Reszta, to pieniądze własne

domu kultury.
Ubiegłoroczny budżet całego 

WDK wynosił 2,1 min zł. Tegorocz
na dotacja z budżetu wyniesie nato
miast 250 tys. zł, czyli prawie dzie
sięciokrotnie mniej. Co prawda w 
budżecia państwa zarezerwowano 
pulę 100 min zł dla placówek kultu
ry w całym kraju, ale Bóg raczy wie
dzieć, ile (i czy w ogóle) coś z tego 
przypadnie WDK. Jak z tego widać 
prognozy dla Dramy 99 są nader 
wątłe.

ZIMA 
W MIEŚCIE

Dom Kultury i OSiR zapraszają młodzież, 
która zostanie na ferie w domach na impre
zy „Zimy w mieście

W Dom Kultury imprezy potrwają od 24 I 
do 7 II. Oto ich program

24 I 1999 g. 17,00 (sala widowiskowa) - Koncert 
kolęd w wykonaniu uczestników konkursu „Śpiewaj
my kolędy i pastorałki”.

26 I 1999 g. 11,00-14,00 (kawiarnia) - „Żimowe za
bawy z plastyką i nie tyl
ko”

27 I 1999 g. 8,00 - 
Wycieczka na basen w 
Połańcu (cena 10 zł)

27 I 1999 g. 11,00 
(sala kameralna) - Zaba
wa integracyjna - pro
gram muzyczno-taneczny

27 I 1999 g. 12,00 - 
(sala baletowa) — „Tajemnicze warsztaty młodego arty
sty plastyka” - zajęcia plastyczne dla dzieci

28 I 1999 g. 11,00 - 14,00 (kawiarnia) - „Zimowe 
zabawy z plastyką i nie tylko”

28 I 1999 g. 11,00 (sala kameralna) - Zabawa inte
gracyjna - program muzyczno-taneczny

28 I 1999 g. 12,00 (sala baletowa) - „Tajemnicze 
warsztaty młodego artysty plastyka” - zajęcia plastycz
ne dla dzieci

28 I 1999 g. 18,00 - „Jasełka” - widowisko w wy
konaniu zespołu z Suchorzowa

3 II 1999 g. 10,00 (sala widowiskowa) - „Przygody 
słonia” - spektakl w wykonaniu teatru dziecięcego „Pro
myk” z Gorzyc

3 II 1999 g. 8,00 - Wycieczka na basen w Połańcu 
(cena 10 zł)

4-7 II 1999 g. 10,00-18,00 (sala kameralna) Wy
stawa „ABC Teatru Lalkowego” - ekspozycja ze zbio
rów Muzeum Etnograficznego z Łodzi

4 II 1999 g. 11,00 (sala widowiskowa) - „Bawmy się 
w teatr” - gry i zabawy teatralne dla dzieci (6-10 lat)

5 Ii 1999 g. 11,00 - Bal Karnawałowy dla dzieci - 
muzyka dyskotekowa, obowiązują stroje karnawałowe

5 II 1999 g. 11,00 (sala widowiskowa) - „Bawmy się 
w teatr” - gry i zabawy teatralne dla dzieci (6-10 lat)

Przy okazji: dotychczas Tarno
brzeg miał w swoim budżecie pod 
hasłem “kultura” niezbyt wielkie 
pieniądze. Można powiedzieć, że za
dania miasta ograniczały się w tej 
mierze do finansowania Muzeum 
Miejskiego i celowych dotacji dla 
bibliotek oraz na współorganizowa
nie różnych imprez. Teraz wygląda 
na to, że radni będą musieli przy 
uchwalaniu budżetu wziąć pod uwa
gę zwiększenie wydatków na kultu

rę. Dość powiedzieć, że budżet cen
tralny obiecał rzucić na byłą Woje
wódzką Bibliotekę Publiczną ledwo 
jeden procent ubiegłorocznych pie
niędzy.

Powiatowe obowiązki wymuszą 
także inne budżetowe zobowiązania 
- trzeba będzie zwiększyć wydatki 
na pomoc społeczną, sport, szkolnic
two itd. itp. W wielu wypadkach 
nieuniknionym będzie chyba nawią
zanie bliskiej współpracy z ościen
nymi gminami i powiatami.

Nowe stawki podatkowe
Od nowego roku podatki od nieruchomości wynoszą (w nawiasach kwoty 

obowiązujące w ubiegłym roku).
- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,28 zł za m. kw. (0,25 zł),
- od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, oraz od części budynków miesz
kalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 11,39 zł za 
m. kw. powierzchni użytkowej (10,35 zł),
- od pozostałych budynków lub ich części z wyjątkiem garaży - 2,20 zł od

1 m. kw. powierzchni użytkowej (2,00 zł),
- od garaży - 3,78 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej (3,44 zł),
- od budowli - 2 proc, ich wartości (stawka bez zmian),
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność 

rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi - 
0,37 zł od 1 m. kw. powierzchni (0,34 zł),

- od gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład go
spodarstw rolnych - w rozumieniu przepisów ustawy z 15 listopada 1984 
o podatku rolnym - wykorzystywanych na cele rolnicze - 0,01 zł od 1 m 
kw. powierzchni (stawka bez zmian),

- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych - 2,00 zł od 1 ha powierzchni (stawka bez zmian)

- od gruntów pozostałych - 0,05 zł od 1 m. kw. powierzchni (0,04 zł).
* * *

W podobnym procencie rosną także roczne stawki podatku od środków 
transportowych.

1. od samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych o ładowności 
samochodu lub nacisku na siodło ciągnika:

a) od 2 t do 4 t włącznie - 420 zł (382 zł)
b) powyżej 4 t do 6 t włącznie - 572 zł (520 zł)
c) powyżej 6 t do 8 t włącznie - 678 zł (616 zł)
d) powyżej 8 t do 10 t włącznie - 1001 zł (910 zł)
e) powyżej 10 t do 12 t włącznie - 1320 zł (1200 zł)
f) powyżej 12 t - 1584 zł (1440 zł)
2. od ciągników balastowych - 1312 zł (1193 zł)
3. od przyczep i naczep:
a) o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie - 191 zł (174 zł)
b) o ładowności powyżej 20 t - 334 zł (304 zł).
4. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kie

rowcy: .
a) do 15 miejsc - 286 zł (260 zł),
b) powyżej 15 do 30 miejsc - 524 zł (476 zł)
c) powyżej 30 miejsc - 1153 zł (1048 zł).
Od bieżącego roku wzrasta też podatek od posiadania psa z 26 na 28 zł.

OPŁATEK U PREZYDENTA

5 II 1999 g. 19,00 - Film dla młodzieży
7 II 1999 g. 11,00 - Filmowa niedziela - „Kino fa

milijne” (filmy dla dzieci nie tylko)

Program rekreacyjny Ośrodka Sportu i Re
kreacji „Wisła” wygląda następująco:

25 I g. 10,00 - Turniej koszykówki - hala sportowa 
OSiR (uczniowie szkół podstawowych)

26 I g. 10,00 - Zawody sportowe na lodowisku* - 
lodowisko na korcie tenisowym OSiR (uczniowie szkół 
podstawowych)

27 I g. 9,15, 10,00 i 
10,45 - Pływalnia kryta 
(bezpłatnie) - pływalnia 
OSiR (wejście za okaza
niem legitymacji szkol
nej

27 I g. 10,00 - Ferie 
z rakietką - sala gimna
styczna OSiR (1 gr. - do 
kl. IV, II gr.-kl. V i VI)

28 I g 10,00 - Ferie z rakietką - sala gimnastyczna OsiR 
(1 gr. - kl. VII i VIII, II gr. - szkoły ponadpodstawowe)

28 1 g. 18,00 - 22,00 - Dyskoteka - hala sportowa 
OSiR (wstęp 3 zł)

29 I g. 9,00 - Turniej piłki nożnej zespołów 6-oso- 
bowych - hala sportowa KS „Siarka” (uczniowie szkół 
podstawowych)

1 II g. 11,00 - Turniej szachowy - Klub szachowy 
OSiR (uczniowie szkól podstawowych)

1 II g. 12,30 - Pokaz i nauka nurkowania - Pływal
nia OSiR (wstęp 2 zł)

2 II g. 10,00 - Turniej siatkówki - hala sportowa 
OSiR (dla szkól podstawowych)

3 II 9,15, 10,00 i 10,45 - Pływalnia kryta (bezpłat
nie) - pływalnia OSiR (wejście za okazaniem legity
macji szkolnej

3 II g 11,00 - Kulig, ognisko z pieczeniem kiełba
sy* - tereny rekreacyjne OSiR (zbiórka z sankami przy 
hotelu „Nadwiślańskim”, odpłatność - 3 zł)

4 II g. 11,00 - Wystawa psów - hala sportowa OSiR 
(bezpłatne porady, prezentacja psów)

4 II g. 18,00 - 22,00 - Dyskoteka - hala sportowa 
OSiR (wstęp 3 zł)

* - uzależnione od pogody.

Ponad sto osób zebrało się przed kilkunastoma dniami na zaproszenie 
prezydenta Jana Dziubińskiego na uroczystym opłatku. Prezydent życzył 
zebranym wszystkiego najlepszego, oraz wyraził nadzieję, że wspólnymi 
siłami w miarę bezboleśnie wejdziemy w nową „poreformową ” rzeczywi
stość. Ksiądz Stanisław Bar, który błogosławił opłatki skierował swe sło
wa głownie do pracowników administracji samorządowej: pamiętajcie, że 
wszyscy, którzy przychodzą do was załatwić swoje sprawy, oczekują trak
towania w myśl zasady miłości bliźniego.

OŚMIU WSPANIAŁYCH
Wyłoniono już miejskich laureatów V edycji konkursu 8 Wspaniałych. Jest 

on rozgrywany pod patronatem ks. prymasa Józefa Glempa i ma promować 
prospołeczne postawy wśród młodzieży. Biorą w nim udział uczniowie ze star
szych klas szkół podstawowych.oraz młodzież ze szkół średnich.

Kapituła konkursu uznała, że tegoroczna palma pierwszeństwa stanie się 
udziałem Moniki Obary. Monika jest uczennicą Liceum Ekonomicznego w 
Zespole Szkół Rolniczych. Od lat udziela się społecznie. Działa w zespole 
„Dzikowianie” jest „tambour-majorem” w orkiestrze dętej Siarkopolu. Ak
tywnie działa w Sejmiku Uczniowskim - jest szefową komisji zagranicznej 
(komisja ta ostatnio aktywnie uczestniczy w zbieraniu darów na rzecz Polo
nii w Kazachstanie). Pierwsza lokata w miejskim konkursie automatycznie 
kwalifikuje Monikę do udziału w ogólnopolskim finale.

Pozostała siódemka nagrodzonych to: Karolina Cabaj (Szk. podst. nr 2), 
Monika Chaja (Szk. podst. nr 11), Agnieszka Tomala (Zespół Szkół Budow
lanych), Paweł Durnia (Zespół Szkół), Damian Duded (Szk. podst. nr 7), 
Magdalena Janik (Szk. podst. nr 9) i Ewelina Kosior (Szk. podst. nr 10).

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 20 lutego w WDK. Laure
atom gratulujemy już dzisiaj.
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FELIKS BETLEJ JACEK BRYCKI
- W Tarnobrzegu mieszkam od 1962 roku. 

Urodziłem się natomiast w Bieszczadach, w 
Bukowsku pod Sanokiem. Tam ukończyłem 
szkołę średnią i wzięto mnie do wojska, do 
szkoły rezerwy. Miałem pecha, bo wybuchła 
wojna w Korei i prezydent Bierut i minister 
obrony Rokossowski zatrzymali mnie w armii. 
Nic się nie dało zrobić. Miałem studiować na

Politechnice Wrocławskiej, miałem już nawet 
legitymację tej uczelni, ale uznano, że w woj
sku będę bardziej potrzebny. Zwolniono mnie 
dopiero po wojnie, ale 6 lat przeleciało...

Ożeniłem się, zamieszkałem w Skierniewi
cach i rozpocząłem zwykłe, stacjonarne stu
dia na Politechnice Warszawskiej. Studiowa
łem chemię. Pracę dyplomową robiłem o siar
ce i zasugerowano mi przyjazd do Tarnobrze
ga. W Siarkopolu przepracowałem ponad 
ćwierć wieku - od laboratorium przez kontro
lę jakości, po ochronę środowiska. Na eme
ryturę odszedłem w 1988 roku.

Teraz jestem radnym II kadencji. Za czasów 
PRL też byłem radnym - w Miejskiej Radzie 
Narodowej. Pracując w Siarkopolu działałem 
sporo w PTTK. Jestem członkiem Związku 
Byłych Żołnierzy Zawodowych i‘Oficerów 
Rezerwy Wojska Polskiego. Od 1969 roku do 
czasu jej rozwiązania, byłem członkiem PZPR. 
Teraz do żadnej partii nie należę.

- Radny Betlej zabiera głos na sesjach 
rady miasta najczęściej. Skąd ta aktyw
ność?

- Jako radny mam obowiązek spotykania się 
z wyborcami i muszę dokładnie znać sprawy 
miasta, by móc wyborcom udzielać informa
cji.

- Ma pan stałe dyżury na swoim osiedlu. 
Czy ludzie na nie często przychodzą?

- Nie. Nie ma zbyt wielkiego zainteresowa
nia sprawami miasta. Ludzie interesują się do
piero wtedy, gdy w grę wchodzi jakaś podwyż
ka - czy to wody, czy ścieków. I trzeba im wte
dy tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. W więk
szości nie znają zagadnień - pytają - po co wy 
tam w tej radzie siedzicie? Nic, tylko podwyż
ki. 1 trzeba - powtarzam - cierpliwie tłumaczyć.

- Czy w tej kadencji zapowiada się sporo 
takiego tłumaczenia?

- Ta kadencja będzie bardzo skąpa jeśli idzie 
o pieniądze, bo trzeba będzie spłacać inwe
stycje z kadencji poprzedniej.

- Największą z nich była oczyszczalnia 
ścieków. Czy przypadkiem budując ją Tar
nobrzeg nie porwał się z motyką na słońce?

- Nie. Ją musieliśmy zbudować. Żałuję je
dynie, że zmarnowano kilka lat i podczas 
pierwszej kadencji zarząd miasta uznał, że 
budowa oczyszczalni nie należy do zadań wła
snych gminy i że powinno ją robić wojewódz
two. Ceny tymczasem szły w górę...

- Teraz też idą, tyle że płacą za to miesz
kańcy.

- Ale innego wyjścia nie było. Ceny za zrzut 
nieoczyszczonych ścieków ustawicznie rosną. 
Problem w tym, że wzięliśmy pożyczki i kre
dyty, które teraz trzeba spłacać. Należności, któ
re jesteśmy winni Wojewódzkiemu Funduszo
wi Ochrony Środowiska mogą zostać w poło

wie umorzone. I pewno „zarobimy” na 
tym 0,9 min zł. Podobnie można było 
zrobić (i uzyskać umorzenie, albo nawet 
bezzwrotną dotację) biorąc pieniądze z 
NFOŚ, ale miasto nie złożyło w termi
nie wymaganych dokumentów i trzeba 
było po złotówki udać się do banku.

- Kto temu zawinił?
- Ogólnie biorąc zarząd miasta.
- Był pan wtedy w Radzie Miasta. 

Nie mógł pan go ściślej kontrolować?
- Połowa tych dokumentów (tu mój roz

mówca pokazuje grubą teczkę), to inter
pelacje w tej sprawie. Prezydent Żwiruk 
zadecydował, że nie będziemy ubiegać się 
o pieniądze w NFOŚ, chociaż uchwała 
Rady Miasta mówiła, że 75 procent kwo
ty potrzebnej na budowę oczyszczalni po
winniśmy uzyskać z NFOŚ, a 25 z 
WFOŚ. Wniosek poszedł tylko do Woje
wódzkiego Funduszu.

- Czemu?
- Powiem krótko: polityka.
- Jest pan radnym zajmującym się 

od lat ekologią. Wiem, że oczyszczal
nia to tylko część problemów Tarno
brzega. Kolejnym, który nas czeka, to 
śmieci.

- Jak na razie brak rozwiązań tego te
matu. Pod koniec ubiegłej kadencji zarząd za
proponował, żeby zrobić składowisko między 
Mokrzyszowem a Ocicami. Komisja ochrony 
środowiska to skrytykowała, bo w tamtym re
jonie jest zbyt wysoki poziom wód grunto
wych. Co więcej, Unia Europejska, do której 
prędzej czy później wejdziemy, zapowiedzia
ła, że po 2002 roku nie zgodzi się na składo
wanie nieprzetworzonych odpadów. Stąd do
celowym rozwiązaniem musi być spalarnia.

- Tarnobrzeg stać na taką inwestycję?
- Musimy ją zrobić wspólnie z ościennymi 

powiatami.
- Czy zaczniemy ją jeszcze w tej kadencji?
- Obawiam się, że nie. Że opracujemy co 

najwyżej dokumentację. Mam nadzieję, że 
inne samorządy nie będą tak cienko przędły 
jak my i że one zaczną pracę, a Tarnobrzeg, 
gdy się upora już z długami za oczyszczalnię, 
wejdzie w finansowanie spalarni. Ale problem 
jest poważny. Każdy mieszkaniec wytwarza 
około trzech kilogramów śmieci dziennie. W 
samym Tarnobrzegu daje to dziennie 15 ton. 
Coś z tym trzeba zrobić.

- Co jeszcze jest konieczne do zrobienia 
w naszym mieście?

- Problemów jest cała masa. Należy coś zro
bić z ujęciem wody. Jest przeinwestowane, co 
skutkuje wysokimi cenami za wodę. Gdyby 
zracjonalizować pracę na naszych studniach, 
to wtedy może za nią zapłacilibyśmy mniej. 
Tu jest zresztą szereg nieprawidłowości: po 
co na przykład straż pożarna bierze wodę pit
ną do gaszenia ognia?

Trzeba też wybudować tzw. mogilnik - 
miejsce do składowania przeterminowanych 
środków ochrony roślin. Podobnie czeka nas 
budowa spalarni odpadów poszpitalnych. Obie 
te inwestycje należałoby zrobić - podobnie jak 
konwencjonalną spalarnię śmieci - wspólnie 
z innymi gminami czy powiatami.

Wreszcie, ukrócić należy wycinkę drzew, 
bo w mieście czyni się to nagminnie i to bez
płatnie . A poza ochroną środowi
ska mamy sprawy różnego kalibru - musimy 
wreszcie zorganizować schronisko dla psów. 
Noclegownię dla bezdomnych. Zadbać o te
reny wypoczynkowe nad Wisłą. Chociaż my
ślę, że uda się to zrobić podczas tej kadencji, 
to jednak wolę być pesymistą i nie obiecy
wać gruszek na wierzbie. Osobiście wolę naj
pierw coś zrobić niż wcześniej obiecywać.

W Tarnobrzegu mieszkam od 1980 roku. 
Przybyłem tu z Olsztyna wraz z żoną. Dwa 
dni po ślubie. W Olsztynie pracowałem w 
Rejonie Dróg Publicznych jako kierownik 
obwodu mostowego. Do przenosin do Tar
nobrzega skłoniło mnie mieszkanie. Nie 
chciałem mieszkać z teściami, a tu PKP da
wało mi i pracę i mieszkanie. Już tu, w pra

cy przeszedłem parę szczebli - od toromi- 
strza po zastępcę naczelnika sekcji drogo
wej.

- To zapytam jako speca: czemu z Tar
nobrzega coraz mniej jeździ pociągów?

- Nie było inwestycji. Trzeba, na co są na
dal szanse, zelektryfikować odcinek do Dębi
cy. Wtedy pociągi z południowego wschodu 
zamiast przez Kraków jeździłyby przez Tar
nobrzeg.

- Od spraw fachowych do społecznych: 
skąd zainteresowanie polityką i właśnie 
sprawami społecznymi?

- Zawsze mnie one pociągały. W PRL-u nie 
odpowiadały mi nurty polityczne i czekałem 
na swoją szansę. Wszedłem w nią na dobre w 
1988 roku. Oczywiście w „Solidarność”. Po
tem potoczyło się szybko - byłem np. kontr
kandydatem Janusza Kiełka w wyborach na 
szefa regionu. Szkoda że przegrałem... A może 
i dobrze? Później komitety obywatelskie i 
wreszcie Porozumienie Centrum.

- Czemu akurat PC?
- Gdyż była to pierwsza formacja politycz

na, która powstała na bazie ruchu społeczne
go „Solidarność”. Później dopiero powstał 
ROAD i inne partie.

- Pańska funkcja w partii?
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego, członek 

Zarządu Głównego. Dodam może tyle, że do
póki PC będzie istnieć, doputy będę jego 
członkiem: poglądów nie zmieniam szybko. 
Co prawda moja partia popełniła parę błędów 
- głównie personalnych, choćby sprawa pre
miera Olszewskiego, który zostając prezesem 
Rady Ministrów z „namaszczenia” PC, zaczął 
od razu budować własną, oddzielną partię.

- Jest pan radnym już po raz drugi. W 
pierwszej kadencji pan nie startował?

- Startowałem. Zabrakło mi dwóch głosów. 
Byłem wtedy szefem Komitetu Obywatelskie
go osiedla Serbinów.

- Czy jest coś, co pana denerwuje w Tar
nobrzegu?

- Jako przewodniczącego Rady Miasta nic 
mnie nie może zdenerwować.

- A jako mieszkańca?
- Osiedle Centrum. Brak jego zagospoda

rowania.
- A co cieszy?
- Spokój, cisza.

- Jak się kieruje Radą? Pytam, bo pierw
sze sesje prowadził pan niemal ekspresowo. 
Im dalej w las, tym więcej połajanek, ani
mozji...

- Wychodzę z prostego założenia: każdy 
radny odpowiada za samego siebie. Może 
mówić, co chce. Ograniczać wystąpień nie 
zamierzam. Istotnym elementem pracy rady

są głosowania. Proszę zobaczyć, że czę
sto przemówienia przeciwko niektórym 
uchwałom nie mają przełożenia na gło
sowania. Myślę, że w przypadku no
wych radnych bierze się to z potrzeby 
„zaistnienia” a także - bardziej ogólnie 
- z potrzeby wytłumaczenia siebie przed 
wyborcą. Radni wiedzą, że czym innym 
jest odpowiedzialność za miasto, a 
czym innym stosunek do nich wybor
ców.

- Najważniejsza sprawa, z którą 
radni muszą uporać się podczas tej ka
dencji?

- Przejść spokojnie reformy. Przygo
tować podłoże do rozwoju. Wykorzystać 
to, że Tarnobrzeg jest powiatem grodz
kim.

- Niektórzy mówią, że byłoby lepiej 
wspólnie z okolicznymi gminami zo
stać powiatem ziemskim.

- Rzeczywistość potwierdza, że na
sza decyzja była słuszna. Chociażby w 
tym, że już na „dzień dobry” zatrudni- 
my w Urzędzie Miasta 24 osoby po
przednio pracujące w instytucjach rzą
dowych. A będzie ich 40, a może i wię
cej: są to miejsca pracy.

- A nas na to stać? Czy my, Tarno- 
brzeżanie nie będziemy musieli do 

nich dopłacać?
- Zadania, które przejmujemy, są w 94 pro

centach finansowane przez budżet centralny. 
W tym roku Tarnobrzeg dostanie na to około 
30 min zł. Nie grozi więc, że mieszkańcy będą 
dopłacać do urzędników. Zagrożeń więc nie 
ma. Co więcej, nasze miasto nadal pozostaje 
centrum administracyjnym. Zostaje siedziba 
powiatu ziemskiego, jest siedziba powiatu 
grodzkiego. Jak to się rozwinie - zobaczymy. 
W każdym razie istnieje możliwość w prze
ciągu najbliższych dwóch lat wycofania się z 
ubiegłorocznej decyzji i połączenia z powia
tem ziemskim. Takiego jednak rozwiązania nie 
przewiduję. Oba organizmy - ziemski i grodzki 
mogą się wzajemnie uzupełniać i współdzia
łać.

Nie mówię, że problemów nie ma. Choć
by były Wojewódzki Dom Kultury, który 
kiedyś wykonywał zadania dla całego wo
jewództwa. Teraz przeszedł pod miasto ale 
teraz też, może pracować na rzecz np. No
wej Dęby, z tym, że za pieniądze. Podobnie 
jest z biblioteką wojewódzką. Jestem prze
konany, że w nowej sytuacji, w każdej pla
cówce, którą utrzymywał budżet państwa 
nastąpiąjakościowe zmiany - każda złotów
ka będzie przed wydaniem oglądana dwu
krotnie.

- Od lat zajmuje się pan kwestiami bez
pieczeństwa. Czy kroi się nam - bo są takie 
głosy - likwidacja straży miejskiej?

- Nie. Straż i policja mają zupełnie inne za
dania i inne uprawnienia. Straż ma reagować 
na drobne wykroczenia. Widzę to tak, aby - 
splunięcie na ulicę, rzucenie kiepa, czy papier
ka, czy używanie słów wulgarnych spotykało 
się z natychmiastową reakcją. Bo takie czyny 
stanowią początek innych znacznie groźniej
szych' wykroczeń czy przestępstw. Jeżeli nauczy 
się ludzi, że sprawy drobne są piętnowane, to 
rzadziej dojdzie do popełniania przestępstw.

Po za tym widzę dla straży i inne funkcje. 
Chciałbym, aby każdy obywatel przychodząc 
do urzędu spotkał przy drzwiach strażnika, 
który zaprowadzi do pokoju, w którym moż
na załatwić daną sprawę.

Chciałbym też - ale to już bardziej zadanie 
policji - aby w mieście pojawiło się więcej 
patroli pieszych. I to już w zasadzie można 
zagwarantować.
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Wał AUk I Wielobranżowy Zakład Usługowy
39-400 Tarnobrzeg, ul. Targowa 9 
tel./fax (0-15) 822 82 11, 823 57 17

PROPONUJEMY:
- wszelkie prace budowlane i remontowo - budowlane (w tym instalacyjne), - 
zabezpieczenia spalinowych kominów wkładami ze stali kwasoodpornej - kompletne 
kabiny saunowe,
- elektryczne ogrzewanie podłogowe, - bramy wjazdowe zdalnie sterowane - sufity 
podwieszane - verticale drzwiowe - tapety natryskowe.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem drzwi antywłamaniowych firmy "GERDA- 
STAR".

R
zadko się w kraju zdarza, by pol
ska drużyna w jakichkolwiek dys
cyplinach rozgrywała półfinałowy 
mecz Pucharu Europy Mistrzów Krajo

wych. Żaden z kibiców sportu nie pamię
ta, by takie spotkanie odbywało się w 
ostatnim dziesięcioleci. Tymczasem cos 
takiego wydarzyło się przed kilkoma dnia
mi w Tarnobrzegu. A są szanse, że wy
darzy się znacznie więcej - finał Europej
skiego Pucharu. Wszystko za sprawą te- 
nisistek stołowych Telwoltu Tarnobrzeg. 
Blisko 1500 sympatyków sportu było 

świadkami tego wydarzenia. Trener przy
jezdnej drużyny z Lubeki nie krył po spp- 
tkaniu zdziwienia, że na tenis stołowy 
może przyjść tylu ludzi. Fakt ten jedno
znacznie dowodzi, że w naszym mieście 
jest duże zapotrzebowanie na emocje 
sportowe, zwłaszcza gdy gra się o dużą 
stawkę.

NIEMIECKI SZKOLENIOWIEC
już po konferencji prasowej nie krył zasko
czenia i rozczarowania porażką. Zdawał 
sobie sprawę, że w rewanżu można nie od
robić strat, a że no play - no pay (nie ma 
gry nie ma kasy), to jego obawy miały pod
łoże zupełnie zrozumiałe: póki są wyniki, 
poty są 'sponsorzy z pieniędzmi.

- to rewelacyjny system budowania tanich, ciepłych, ekologicznych 
domów z kształtek z twardego styropianu
Unikalność systemu polega na bardzo niskich kosztach: 
J materiału budowlanego
J robocizny przy wznoszeniu domów
/ późniejszej ich eksploatacji (ogrzewania)

ZADZWOŃ: (015) 832-20-37
MERKURIUSZ TARNOBRZESKI - Miejski Informator Samorządowy
Wydawca: Zarząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 4, tel. 822-16-85 
Opracowanie materiałów: Józef Michalik. Zdjęcia: Wacław Pintal 
Skład: Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o., ul 1-go Maja 4a 
Druk: Poligrafia SA - Grupa Kapitałowa Exbud SA w Kielcach

JAK BĘDZIE W REWANŻU?
W Tarnobrzegu zapanował optymizm. 

Wystarczy przecież wygrać tylko dwa me
cze i jest finał. Przeciwniczkom natomiast 
powinny trząść się ręce. Może też być zu
pełnie inaczej - mając nóż na gardle team 
z Lubeki zagra niezwykle skoncentrowa
ny, a nasze zawodniczki mogą przed me
czem pomyśleć - mogę przegrać ten 
mecz, bo jakby coś, to moja koleżanka 
wygra następną partię. - Wierzę, że tak 
się nie stanie - mówi nie uczestnicząca 
w sobotniej potyczce w Tarnobrzegu (grała 

w turnieju klasyfikacyjnym w Dżonkowie) 
zawodniczka Telwoltu, Kinga Stefańska. 
- Trener Nęcek potrafi jak mało kto mobi
lizować nas do grania.

A propos trenera - Zbigniew Nęcek udo
wodnił, że osobistym wysiłkiem i zaanga
żowaniem można wspiąć się na szczyty. 
Wyodrębnił sekcję tenisa z siarkowego klu
bu, znalazł sponsora i efekty są.

GORZEJ JEST NATOMIAST 
W CAŁYM KLUBIE KS SIARKA

W dużym skrócie - brakuje pieniędzy. 
Ostatnie Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków Klubu zatwierdziło finansowe 
ograniczenia dla każdej z sekcji: budżety 
wszystkich obcięte zostaną o 30 procent.

Oferujemy gotowe 
projekty domów 

i adaptujemy 
już posiadane 

Wskażemy 
wykonawców

CIEPŁY DOM

Mieszkańcy Tarnobrzega zjawili się tłumnie na półfinałowym meczu. Drużyna polska i nie
miecka stworzyły pasjonujące widowisko. Na zdjęciu oba teamy w czasie prezentacji. Pośrod
ku arbitrzy z Czech. Wtedy nikt jeszcze nie przypuszczał, że po blisko pięciu godzinach kon
frontacja przy stole zakończy się olbrzymim sukcesem drużyny z Tarnobrzega

Obecnie każda z sekcji przekroczyła swo
je plany wydatków - piłka nożna o 55 

proc., siatkówka o 34, a koszykarze o 23. 
Wyjścia z tego impasu były dwa: zlikwi

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA
" liOIIO ” S.C. AUTORYZOWANY

PRZEDSTAWICIEL 
Firmy WfJlF - Technika Grzewcza

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 13 
tel./fax (0-15) 823 67 44, tel. kom. 0602 69 34 89

Oferujemy w sprzedaży:
- Kotły c.o. gazowe i olejowe do 530 KW, WOLF - JUNKERS, itp.,
- Zasobniki Ciepła Woda Użytkowa (150 litrów - 700 litrów) 
-Grzejniki - KERMI, DELONGHI PURM, itp.,
- Przepływowe podgrzewacze wody,
- Elektryczne konwektory - ścienne, stojące,
- Klimatyzatory: okienne, przenośne
- Rury, kształtki miedziowe i plastikowe,

UWAG Al Poszukujemy firm instalacyjnych do współpracy
ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku w godz. 9°° - 18°° 

w soboty w godz. 9°° -13°°

ADRESY - TELEFONY - INFORMACJE

Biuro Rady Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 4 

tel. 822-71-39
Zarząd Miasta Tarnobrzega

39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 4,
tel. 822-11-49 prezydent miasta - Jan Dziubiński, 
822-22-68, 822-13-04, z-cy przydenta - Andrzej 
Wojtowicz, Tadeusz F. Zych
822-46-75 skarbnik miasta - Witold Kuś
822-22-68 sekretarz miasta - Bogusława Boyen

Urząd Miejski
39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 4

Wydziały:
Budżetu i Finansów,
Komunikacji, Organizacyjny, tel. 822-16-85 
Spraw Obywatelskich, tel. 822-16-97
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 822-20-72
(a także pl. B. Głowackiego 34, tel. 823-57-47) 
Promocji i Rozwoju Gospodarczego, 

tel. 827-57-33,
Kultury i Sportu, tel. 823-57-43.
Wydziały: (ul. Kard. Wyszyńskiego 10) 
Edukacji, tel. 822-25-56
Geodezji i Rolnictwa, tel. 822-25-84
Spraw Lokaowych, tel. 822-57-48 
Techniczno-Inwestycyjny, tel. 822-57-88 
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa , 
tel. 823-64-96

Godziny pracy Urzędu Miasta 
poniedziałek
wtorek 8.30-16.30 
środa 7.30-15.30
czwartek
piątek 

dować jedną z sekcji, bądź też obciąć na
kłady na każdą. Zebrani na walnym wy
brali to ostatnie. Trudno powiedzieć, czy 
dobrze to, czy źle. Najbardziej prawdopo
dobne konsekwencji takiej decyzji, to gor
sze wyniki w każdej z dyscyplin.

Zbigniew Nęcek z ASTS Telwolt poka
zał, że można jednak inaczej. Inne sek
cje nie dorobiły się jak na razie takich dzia
łaczy. Wydaje się, że decyzja ogranicza
jąca budżety poszczególnych sekcji nicze
go na dłuższą metę nie załatwi. Klub może 
i przestanie się zadłużać, lecz szanse na 
rozwój stają się minimalne.

Straż Miejska
ul. Kard. Wyszyńskiego 10, 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

„Bezpieczne Miasto”
Kierownik Referatu Dzielnicowych 

asp. szt. Tadeusz Gadawski 85-12-449
Dzielnicowi:

mł. asp. Janusz Nowicki 85-12-570
os. Przywiśle 

st. sierż.szt. Antoni Pszeniczny 85-12-644
os. Młodych, Wielopole 

mł. asp. Jacek Godzina 85-12-295
os. Młodych 

mł. asp. Kazimierz Domaracki 85-12-685
os. Stare Miasto, Przywiśle 

mł. asp. Ireneusz Lis 85-12-275
os. Siarkowiec, Wielopole, Wystawa 

asp. Stanisław Przygoda 85-12-492
os. Serbinów 

mł. asp. Ryszard Dul 85-12-522
os. Serbinów, Podzwierzyniec 

mł. asp. Piotr Skalski 85-12-319
os. Centrum, Nadole, Dzików, Wymysłów 

sierż. Witold Dojka 85-12-274 '
os. Piastów, Barbórka, Borów, Zwierzyniec 

sierż. Grzegorz Motyka 85-12-574
os. Mokrzyszów, Miechocin, Ocice, Nagnajów 
st. sierż. Piotr Stróż 85-12-385

os. Wielowieś, Sielec, Zakrzów, Sobów


