
P
ełną parą ruszyły przygo
towania do organizacji 
papieskiej pielgrzymki na 
tarnobrzeskiej ziemi.. 
Działa już specjalny zespół roboczy 

którego celem jest przygotowanie 
Tarnobrzega do pielgrzymki papie
skiej. W skład zespołu wchodzi kil
kanaście osób. Są w nim m.in. pro
boszczowie tarnobrzeskich parafii, 
szefowie służb miejskich, przedsta
wiciele policji, UOP, oraz służb me

jak również parkingi. Jak widać to na 
załączonej mapce, zamierza się utwo
rzyć kilka parkingów dla 900 samo
chodów osobowych i autokarów. 
Główne parkingi znajdą się na bo
iskach sportowych w osiedlach So- 
bów i Sielec. Mniejsze pomieszczą 
pojazdy na Wymysłowie i w Zakrzo
wie. Nie jest wykluczone, że obok 
wyznaczonych miejsc do parkowania 
pojawią się inne - mniejsze. Do władz 
samorządowych miasta zgłaszają się
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parkingi dla pojazdów osobowych 
parkingi dla autokarów

dycznych i sanitarnych.Nakreślono 
już najważniejsze zadania jakim 
musi podołać Tarnobrzeg w związ
ku z przemarszem przez miasto piel
grzymów udających się na mszę do 
Sandomierza. Zespół chce też stwo
rzyć mieszkańcom Tarnobrzega jak 
najdogodniejsze warunki do spotka
nia z Ojcem Świętym i poza tech
nicznymi szczegółami skupia się też 
na godnym przyjęciu papieża na tar
nobrzeskiej ziemi, tak, by jego piel
grzymka przyniosła jak największy 
pożytek duchowy wszystkim Tamo- 
brzeżanom.

Nad bezpieczeństwem Papieża i 
pielgrzymów czuwać będą funkcjo
nariusze UOP i policji. Sąjuż wyzna
czone drogi przemarszu pielgrzymów

Tamobrzeżanie, którzy nieodpłatnie 
deklarują udostępnienie swoich dzia
łek pod parkingi. Podobne listy nad
chodzą też od innych mieszkańców 
osiedli przez które przechodzić będą 
pielgrzymi: w listach znajdują się zo
bowiązania do wszelkiej pomocy - od 
wystawienia naczyń z wodą pitną, po 
gorące posiłki.

Ruch pielgrzymów przechodzą
cych przez miasto poprowadzony zo
stanie w kierunku Sandomierza 
przez Sobów, Furmany, Trześń i san
domierskie osiedle Nadbrzezie. Do
dajmy, że zdaniem policji nic nie 
wskazuje na to, by w Sandomierzu 
na Wiśle nie powstał drugi most. 
Dotychczasowe plany zabezpiecza
nia wizyty Ojca Świętego cały czas

zakładają budowę takiego mostu.
Należy liczyć się natomiast z 

tym, że droga łącząca Tarnobrzeg 
z Sandomierzem przez Wielowieś 
zostanie zamknięta dla wszelkiego 
ruchu o świcie 12 czerwca, lub na
wet wcześniej. Otwarta może zo
stać w godzinach wieczornych te
goż dnia. Oczywiście 12 czerwca 
wstrzymana zostanie komunikacja 
autobusowa między Tarnobrzegiem 
a Sandomierzem.

Służba medyczna po
stawiona będzie w stan 
pogotowia od 7 do 15 
czerwca. Od 11-go, od 
godz. 18,00 do 13-go le
karze będą dyżurować 
„na okrągło”. Dyżury le
karskie (w tym stomato
logiczne) prowadzone 
będą we wszystkich 
przychodniach miasta. 
Lekarstw, środków opa
trunkowych itp. dostar
czy tarnobrzeski szpital. 
Pod każdą przychodnią 
ma dyżurować karetka, 
gotowa odwieźć potrze
bujących do szpitala. Le
karze już dzisiaj apelują, 
by Tamobrzeżanie tak 
„ustawiali” swoje wizy
ty lekarskie, aby nie 
przypadały one na 11 i 
12 czerwca.

Obok zapewnienia sze
roko rozumianego bezpie
czeństwa, zespół roboczy 
wyznaczył też odpowie
dzialnych za dostarczenie 
w rejon przejścia pielgrzy
mów odpowiedniej ilości 
wody przeznaczonej do 
picia i do celów sanitar
nych, punktów żywno
ściowych oraz sanitaria
tów. W ubiegłym tygodniu 
proboszczowie tarnobrze
skich parafii spotkali się z 
miejscowymi plastykami 
celem ustalenia gdzie i ja
kie elementy dekoracyjne 
przyozdobią zarówno lą
dowisko, jak też kościoły, 
budynki użyteczności pu
blicznej i drogi.

W ostatni poniedziałek w Tarno
brzegu i Sandomierzu gościł mar
szałek sejmiku samorządowego wo
jewództwa podkarpackiego Bogdan 
Rzońca. Po rozmowach w sando
mierskiej kurii i urzędzie miasta 
Tarnobrzega ustalono wstępnie, że 
w ramach przygotowań do papie
skiej wizyty, ostatniego dnia maja 
zorganizowany zostanie w Tarno
brzegu uroczysty koncert, w którym 
wezmą udział dostojnicy kościelni 
i przedstawiciele władz samorządo
wych z całego województwa oraz 
mieszkańcy Tarnobrzega.

Najbliższy Merkuriusz przyniesie 
szersze informacje o tym, jak spo
łeczność Tarnobrzega przygotowu
je się na spotkanie Ojca Świętego.

W
ykładem „Jan Paweł II - prorok niezrozumiany” o. dr. Ma
cieja Zięby OP rozpoczął 13 kwietnia cykl spotkań przygo
towujących mieszkańców naszego miasta do spotkania z Pa
pieżem podczas jego czerwcowej pielgrzymki do Ojczyzny.

Ojciec Zięba, prowincjał Dominikanów, jest jednym z najlepszych znaw
ców nauczania papieskiego w Polsce.

Ojciec Zięba zauważył, że prorok postrzega rzeczywistość z perspekty
wy Bożej, patrzy na świat, na historię w wymiarze teologicznym. Już 17 
października 1978 roku papież mówił, że jego celem jest wprowadzenia 
Kościoła w III tysiąclecie. „Wtedy mało kto zwrócił uwagę na tę wypo
wiedź. Dopiero dziś widać, jak konsekwentnie Jan Paweł II prowadzi nas 
ku „tertio millennio " - zauważył o. Zięba.

Jednak papież i jego nauczanie pozostaje przez wielu niezrozumiane. O. Zię
ba przytaczał na potwierdzenie swojej tezy wiele cytatów z prasy światowej. 
Pojawiały się tam oskarżenia papieża o hamowanie dążenia do jedności chrze
ścijan, integryzm, autorytaryzm, obsesję na punkcie walki z aborcją i antykon
cepcją, chęć zbudowania klerykalnego społeczeństwa. Wykładowca przytoczył 
jako przykład wypowiedź jednego ze znanych publicystów „The Washington 
Post”, który komentując encyklikę „Veritatis splendor”, poświęconą podstawo
wym zasadom katolickiej teologii moralnej i etyki, stwierdził, iż dokument ten, 
to „zawarte na 179 stronach przesłanie, zalecające katolikom nieużywanie kon
domów”. W rzeczywistości problem antykoncepcji pojawia się w encyklice bar
dzo rzadko, i to w o wiele szerszym kontekście papieskich rozważań.

W dobrym zrozumieniu papieskiego przesłania przeszkadza według o. Zię-

Ojciec MACIEJ ZIĘBA gościł w Tarnobrzegu na zaproszenie władz mia
sta. Swój pobyt w Tarnobrzegu wykorzystał do wizytacji braci - Dominika
nów. W międzyczasie spotkał się z mieszkańcami Tarnobrzega i przybliżył 
im postać Jana Pawła II.

by m. in. struktura mediów, które potrzebują „newsów”, informacji nadają
cych się na pierwszą stronę, a w konsekwencji przekazują bardzo kontrasto
wy opis rzeczywistości, który nie oddaje wszystkich subtelnych odcieni na
uczania Jana Pawła II. Trudność zrozumienia ma swoje źródło także w spe
cyfice działań samego papieża. O. Zięba zauważył, że często dopiero z per
spektywy czasu można zobaczyć intencje papieża, gdyż jego działania są 
podejmowane często w wielu formach jednocześnie (wizyty, przemówienia, 
gesty, modlitwa). Niełatwo zrozumieć papieża również dlatego, że jego wi
zja świata, człowieka, jest integralna. Różne grupy „parcelują” więc papie
skie nauczanie, szukając w nim potwierdzenia swoich pomysłów i wizji.

Niemałym utrudnieniem jest także według o. Zięby „schizofrenia liberal
nej demokracji”, która kształtowała się w opozycji do religii i Kościoła. Re
ligia bowiem była utożsamiana z fundamentalizmem, wojnami religijnymi, 
zacofaniem. Niemniej jednak postrzeganie osoby - a właśnie na koncepcji 
osoby opiera się współczesna demokracja - jest mocno przesycone warto
ściami chrześcijańskimi. Zaprzeczenie tego faktu i zredukowanie wiary do 
dziedziny życia prywatnego rodzi wspomnianą schizofrenię. Jan Paweł II i 
w tej dziedzinie stał się prorokiem. Od dawna przestrzegał przed oddziele
niem sfery wartości od systemu demokratycznego, który sam w sobie jest 
bardzo delikatny. O. Zięba przytoczył wypowiedź jednego z czołowych ko
mentatorów politycznych włoskiej „La Republica”, gazety nieprzychylnej 
Kościołowi: „Świat papieża trudnych prawd i świat prezydenta łatwych 
kłamstw muszą się rozejść. Przychodzi czas, kiedy być może będziemy mu- 
sieli się opowiedzieć ku swemu zaskoczeniu po stronie papieża”.

„Prawdziwy czas Jana Pawła II i odczytywania jego diagnozy dopiero 
nadchodzi. Wiek XXI pokaże nam, jak głębokie jest to, co mówi nam pa
pież” - takim stwierdzeniem zakończył wykład o. Maciej Zięba OP. (pt)
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29 kwietnia otwarta zostanie uroczyście 
tarnobrzeska oczyszczalnia ścieków.

O tej inwestycji mówiło się zazwyczaj, że 
najstarsi ludzie nie pamiętają kiedy ją rozpo
częto. Przez lata zmieniały się koncepcje i pro
jekty. Widać to dzisiaj, gdy zejdziemy na przy
kład do budynku pompowni, która jest prawie 
dwa razy większa niż rzeczywiste potrzeby. Nie 
trzeba zresztą schodzić między pompy: wśród 
nowych budynków poszczególnych wydziałów 
stoją betonowe resztki konstrukcji pierwotnej 
oczyszczalni.

Dzisiaj do Zakrzowa dopływa 
5 tysięcy metrów sześciennych 
ścieków na dobę. Tyle i tylko tyle 
wody zużywają mieszkańcy mia
sta. Kiedyś ambitnie zakładano, 
żę Tarnobrzeg, na bazie rozwoju 
przemysłu siarkowego liczył bę
dzie 100 a może i 150 tysięcy 
mieszkańców. Stąd plany olbrzy
miej oczyszczalni. Nie wszystkie 
udało się skorygować i czynne 
dzisiaj instalacje zdolne są przy
jąć 12 tys. m sześciennych, a wraz 
z deszczówką nawet i 15 tysięcy 
- o „trochę” za dużo niż istnie
jące potrzeby.

JAK TO DZIAŁA
Ścieki z Tarnobrzega dostar

czane są kolektorem do pom
powni. Tu, obok pomp, zainsta
lowane są kraty, na których za
trzymywane zostają stałe zanieczyszczenia o 
dużych rozmiarach. Następnie brudna woda 
kierowana jest do piaskownika. Jego zadaniem 
jest zatrzymanie piasku i innych ciał mineral
nych znajdujących się w ściekach. Dalej ścieki 
kierowane są do osadnika wstępnego (jeśli jest 
ich bardzo dużo, to mogą zostać na jakiś czas 
zmagazynowane w zbiorniku retencyjnym), 
gdzie reszta nie usuniętych jeszcze stałych za
nieczyszczeń opada na dno, skąd zostają one 
specjalnym obrotowym zgniataczem usuwane.

WŁADZE 
OSIEDLOWE
W lutym i marcu odbyły się wybory do rad 

i zarządów osiedli Tarnobrzega. Wybrano 15 
przewodniczących. Frekwencja była zdecydo
wanie wyższa niż w wyborach przed cztere
ma laty. Charakterystyczne jednak, że im 
mniej liczne osiedle, tym więcej jego miesz
kańców uczestniczyło w wyborach. Rekord 
padł w Nagnajowie - na 147 uprawnionych 
do głosowania, w wyborach wzięło udział 61 
- czyli 41,5 proc. Wysoka frekwencja była też 
w Sielcu (ponad 30 proc.) Mokrzyszowie, Oci-

Lp. Nazwa osiedla Nazwisko i imię przewodniczącego-adres zamieszkania tel. pryw

1. DZIKÓW ZAKRZEWSKA ZOFIA, ul. Dzikowska 55 822 34 46

2. STARE MIASTO SKOCZYLAS STANISŁAW, Nadole 90 822 23 86

3. PRZYWIŚLE MUCHA ROMAN, ul, Waryńskiego 7/10 822 10 14

4. WIELOPOLE WILAMOWSKI KAZIMIERZ, ul. Wyspiańskiego 23/79 822 35 18

5. SIARKOWIEC STATUCH JANUSZ, ul. Kopernika 20/10 823 16 23

6. SERBINÓW SZEWCZYK JAN, ul. Kossaka 6/24 822 57 14

7. PIASTÓW ZYCH TADEUSZ JÓZEF, ul. Dąbrówki 32 822 44 05

8. WIELOWIEŚ CZOPEK WŁADYSŁAW, ul. Warszawska 288 822 05 12

9. SIELEC WIĄCEK MICHAŁ, ul. Sielecka 14 823 59 81

10. SOBÓW KWIATKOWSKI KAZIMIERZ, ul. Gen. J. Bema 166 822 06 43

11. ZAKRZÓW KOSIOR MIECZYSŁAW, ul. Wspólna 26 822 54 78

12. MOKRZYSZÓW KOŁODZIEJ MARIAN, ul. Zamkowa 32 823 54 04

13. OCICE KAZIMIERSKI MAREK, ul. Ocieka 114 823 55 80

14. MIECHOCIN STĘPAK WALDEMAR, ul. Krzywa 19 822 81 33

15. NAGNAJÓW NAPIERACZ MARIAN TADEUSZ, ul. Zielona 1 822 42 41

BAKTERIE NA SŁUŻBIE
W ten sposób kończy się faza oczyszczania me
chanicznego. Do roboty zabierają się bakterie.

Drobnoustroje pracują w trzech strefach - de- 
fosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. W tej 

Tarnobrzeska oczyszczalnia wygląda bardzo nowocześnie. Na pierwszym 
planie zbiornik biogazu, w którym gromadzony jest gaz powstający pod
czas oczyszczania ścieków.

pierwszej usuwany jest z wody fosfor. Do tego 
celu wykorzystuje się bakterie anaerobowe (są 
to bakterie z grupy najbardziej smrodliwych - 
to im zawdzięczamy przykry zapach powsta
jący przy wysiękach ropnych w organizmie). 
Mikroorganizmy te mają szczególną właści
wość: gdy pozbawić je tlenu, to uwalniają fos
for zawarty w ich protoplazmie. Natomiast gdy 
je z powrotem wrzucić do wody z dużą zawar
tością tlenu, to przerabiają fosfor na nieszko
dliwe dla przyrody polifosforany, przy czym 

cach i Zakrzowie. Drugi biegun zainteresowa
nia wyborami stanowiły duże osiedla. Na po
nad 10-tysięcznym Serbinowie głos swój zło
żyły 54 osoby, co dało frekwencję 0,51 proc. 
3-procentowej frekwencji nie przekroczono 
m.in. na Przywiślu, Siarkowcu i w Starym 
Mieście.

- Nie dziwi mnie wysoka frekwencja w 
osiedlach rolniczych - komentuje Jacek Bryc- 
ki, Przewodniczący Rady Miasta a zarazem 
szef komisji Rady do przeprowadzenia wybo

pobierają go znacznie więcej niż oddają w wa
runkach beztlenowych.

Pozbawione fosforu ścieki traktowane są ko
lejnymi bakteriami. Doprowadzają one do tego, 

że z wody uwalnia się azot, któ
ry ulatnia się w powietrze. 
Wreszcie, w komorach aerobo- 
wych, bakterie tlenowe ostatecz
nie czyszczą wodę ze związków 
organicznych i utleniają pozo
stałe jeszcze w ściekach związ
ki azotu.

Po całym tym bakteryjnym 
procesie prawie czysta już woda 
doprowadzane jest do osadni
ków, gdzie następuje jej klaro
wanie. Po tym wszystkim woda 
kierowana jest do kanału, któ
rym płynie do Wisły. Co waż
ne, na kanale zamontowane jest 
koryto pomiarowe z czujnikiem 
ultradźwiękowym i zasuwą. W 
czasie normalnej pracy oczysz
czalni, przy średnich i niskich 
stanach Wisły, oczyszczone 
ścieki płyną do rzeki same - 
oczyszczalnia jest wyżej niż lu

stro wody w Wiśle. Zdarzają się jednak powo
dzie - wtedy czujnik uruchamia mechanizm 
opuszczający zasuwę, co nie pozwoli wodzie wi
ślanej wpływać do oczyszczalni.

Jeszcze do niedawna, w pobliżu wylotu kana
łu ściekowego do Wisły, nad rzeką gromadzili się 
wędkarze. Bogate w organiczne substancje po
karmowe ścieki przyciągały na żerowisko ryby. 
Teraz ta część Wisły, gdzie odprowadzane są 
oczyszczone ścieki jest prawie bezrybna - braku
je pożywienia.

rów osiedlowych. - Zarządy osiedlowe - mówi 
- zajmują się w tych osiedlach bardzo istot
nymi sprawami swoich mieszkańców.

J. Brycki wskazuje jeszcze inny aspekt wy
sokiej frekwencji - była ona najwyższa tam, 
gdzie mieszkańcy nie mają swojego delegata 
w Radzie Miasta. Liczą, że przez wybór swo
jego przedstawiciela, który ma prawo repre
zentowania ich wobec władz miasta, zyskają 
większy wpływ na stopień zainteresowania 
tych władz sprawami swoich osiedli.

Nie bez wpływu na wzrost zainteresowa
nia wyborami miały ostatnie uregulowania 
finansowe: szef osiedla otrzymuje ponad 
200 złotych miesięcznie za swoją pracę. 
Taka zachęta okazała się dosyć skuteczna. 
Na żadnym z osiedli nie trzeba było powta
rzać wyborów, co miało miejsce cztery lata 
temu. Przykładowo na osiedlu Piastów trze
ba było wtedy wyznaczyć aż trzy daty wy
borów, bo na dwóch pierwszych nie poja
wił się prawie nikt.

Przed dwoma miesiącami władze Tarno
brzega przygotowały raport o stanie oświa
ty w mieście. Zaprezentowano go członkom 
Rady Miasta i dziennikarzom. W najbliż
szych dniach światło dzienne ujrzą dwa inne 
raporty - o stanie kultury i o stanie kultury 
fizycznej. Wstępne dane zebrane przez pra
cowników Urzędu Miasta wskazują, źe źle 
nie jest, chociaż mogłoby być lepiej.

SPORT
W Tarnobrzegu działa ponad 20 klubów zaj

mujących się sportem, rekreacją i wypoczyn
kiem. Największy, to oczywiście „Siarka” - li
czy dokładnie 357 członków. Gdyby nie brać 
pod uwagę zrzeszeń mających siedzibę w mie
ście, czy też towarzystw turystycznych, to na 
drugim miejscu po „Siarce” znalazłby się Pa
rafialny Klub Sportowy „Wspólnota”, do któ
rego należy 200 osób. Inne kluby są nieco mniej 
liczne, jednak ich podstawową bolączką jest 
brak własnej bazy - hal, sprzętu itp. Wspomnia

na „Wspólnota” korzysta z niewielkiego po
mieszczenia przy serbinowskiej parafii MBNP, 
zaś sale do treningu udostępniają jej szkoły pod
stawowe. W tych ostatnich nie jest ogólnie źle. 
Większość z nich posiada hale sportowe. Nie
które nawet - jak „trójka” czy Jedynka” - wię
cej niż jedną. Problemy występują jednak w 
osiedlach wiejskich.

Dane z projektu raportu wskazują jednak, 
że z dostępnością do „usług w zakresie kultu
ry fizycznej” nie jest w Tarnobrzegu źle. Prak
tycznie każdy może skorzystać z możliwości 
poprawienia swojej tężyzny fizycznej. Z tym 
tylko, że nie każdy chce. Znane są w mieście 
przypadki grup koleżeńskich, które skrzykują 
się od czasu do czasu, robią niewielką zrzut
kę i wynajmują na godzinę lub dwie salę spor
tową przy którejś ze szkół. Nie jest to zjawi
sko powszechne, ale wystarczy przejść wie
czorem wokół niektórych sal sportowych i 
przekonać się, że do późnych godzin trwają 
w nich różne rozgrywki.

Można zaryzykować w tym miejscu twier
dzenie, że możliwości uprawiania różnych 
sportów są, ale nie każdy chce zadać sobie 
odrobinę trudu, by z nich skorzystać. Wielu z 
nas woli od czasu do czasu iść na mecz, na 
działkę czy na piwo zamiast zadbać o swoje 
zdrowie. Jest to jednak zjawisko ogólnopol
skie - jesteśmy narodem niezbyt usportowio
nym i przełamanie nawyku biernego wypo
czynku łatwe nie będzie - nie tylko zresztą w 
Tarnobrzegu.

Od czegoś jednak trzeba zacząć. Może to 
być na przykład organizacja na poziomie ca
łego miasta zawodów międzyszkolnych. Dys
cyplin sportowym jest sporo i niewiele prze
szkadza, aby przy niezbyt dużych nakładach 
zorganizować w mieście rozgrywki w koszy
kówce, siatkówce czy piłce nożnej. Czegoś na 
kształt mistrzostw miasta w poszczególnych 
dyscyplinach. Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku, w turnieju koszykówki ulicznej uczest
niczyło aż 48 drużyn, w tym większość z Tar
nobrzega. Wydaje się, że nic wielkiego nie stoi 
na przeszkodzie, aby podobne turnieje nadal 
organizować. KULTURA

Tamobrzeżanie niezbyt często odwiedzają 
placówki kultury. Lubią raz do roku pojawić 
się na przeglądzie teatralnym „Drama Barbór
kowa”. Zjawiają się na koncertach, ale tylko 
najpopularniejszych wykonawców. Gdy jesie- 
nią ubiegłego roku w miejscowym domu kul
tury pojawił się ansambl jazzowy złożony ze 
śmietanki polskiego jazzu (z urzędującym wi
ceministrem grającym na saksofonie), na sali 
zjawiło się ledwie 30 osób i to głównie sym
patyków formacji politycznej wiceministra.

Lepiej jest z czytaniem książek. W ubie
głym roku ze zbiorów Wojewódzkiej Biblio
teki Publicznej (wraz z jej filiami) korzystało 
16.657 czytelników, czyli co trzeci Tamobrze- 
żanin. Czytają głównie ludzie między 16 a 19 
rokiem życia. Stanowili oni jedną czwartą 
wszystkich „klientów” biblioteki (jedną trze
cią stanowiły dzieci do 15 roku życia). Im da
lej w las, tym gorzej. Ludzie po sześćdziesiąt
ce zapisani w bibliotece to tylko 495 osób.

Dokończenie na str 4.
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Pochodzę z Małopolski. Urodziłem się 40 
kilometrów pod Krakowem, w Dobczycach 
nad Rabą. Studia Na WSP, a potem jak wie
lu ludzi przyciągnął mnie dynamicznie roz
wijający się Tarnobrzeg. Tak więc jestem Tar- 
nobrzeżaninem z wyboru - mieszkam tu już 
od 32 lat. Moja żona zmarła 13 lat temu. 
Dzieci dwoje - córka uczy biologii, syn jest 
lekarzem.

- Jest pan nie tylko na sesjach Rady 
Miasta utożsamiany ze sprawami oświaty.

- Rzeczywiście. W oświacie przepracowa
łem sporo lat, ale jako nauczyciel sporo 
mniej. Głównie koncentrowałem się na or
ganizacji i zarządzaniu oświatą: organizowa
łem internat w „Górniku”, zbiorczą szkołę 
gminną w Grębowie, później pracowałem 
jako wizytator w kuratorium a następnie jako 
dyrektor pogotowia 
opiekuńczego.

- Jest Pan rad
nym trzeciej już 
kadencji.

- To spora satys
fakcja. Miałem za
szczyt od 1 kadencji 
odrodzonych samo
rządów uczestniczyć 
w tworzeniu lokal
nej demokracji peł
niąc różne funkcje - 
od członka zarządu 
przez wiceprzewod
niczącego Rady 
Miasta, po wicepre
zydenta.

- Z takim do
świadczeniem musi 
mieć Pan bardzo 
szeroki pogląd na 
problemy miasta.

- Przeżywa ono 
dzisiaj dramat głębo
kiego kryzysu prze
mysłu siarkowego. Nie wolno zapominać, że 
Tarnobrzeg z 3,5 tysięcznego miasta w ciągu 
30-35 lat stał się miastem 52 tysięcznym. Te
raz Tarnobrzeg stracił swoją lokomotywę o na
zwie „Siarkopol”. Skutki odczuwa każdy. Na 
kryzys ekonomiczny nakładają się drobniej
sze, ale nie mniej uciążliwe sprawy. Dener
wuje nas tłok komunikacyjny, brak parkin
gów... Jednak zadaniem numer jeden dla mia
sta jest znalezienie inwestora strategicznego, 
dużej firmy, która zainwestowałaby w Tar
nobrzegu i stworzyłaby nowe miejsca pracy. 
Rodzimy kapitał, który co prawda tworzy 
nowe miejsca pracy jest chyba zbyt słaby, by 
rozprawić się z ciężarem bezrobocia.

- W Tarnobrzegu, szczególnie końcem 
ubiegłego roku trwały dyskusje, czy lepiej 
być powiatem ziemskim czy grodzkim.

- Osobiście opowiadałem się za inną kon
cepcją reformy. Za pozostawieniem woje
wództwa tarnobrzeskiego. Nie byłem zwo
lennikiem utworzenia powiatów. Kto wie, czy 
nie lepsze efekty dałoby w zamian poszerze
nie kompetencji gmin. Reforma w takim jak 
obecnie kształcie zyskała jednak aprobatę sej
mu. Gdy stało się to przesądzone, optowa
łem za powiatem grodzkim, tak by reforma 
zmieniająca status Tarnobrzega dawała mu 
jednak jakieś rekompensaty.

- W czym pan upatruje szansy dla Tar
nobrzega.

- Jedną z takich szans może okazać się 
utworzenie w Tarnobrzegu szkoły wyższej. 
Po pierwsze zwiększy się dla naszej młodzie
ży dostęp do wyższego wykształcenia. Po 
drugie, studiowanie dla wielu ludzi okaże się 

tańsze - nie trzeba będzie wydawać sporych 
pieniędzy na dojazdy, czy na kwaterę w Kra
kowie lub w Warszawie. Po trzecie wresz
cie, do Tarnobrzega napłynęliby studenci z 
okolicznych miejscowości. Tu kupiliby żyw
ność, tu też by mieszkali - słowem wydawa
li by pieniądze w Tarnobrzegu, a za tym - co 
oczywiste - idą nowe miejsca pracy.

- Jest pan członkiem Komisji ds. Rodzi
ny-

- Już dzisiaj przygotowujemy się do specjal
nej sesji Rady Miasta, która powinna odbyć się 
w czwartym kwartale tego roku. Jako Komi
sja, chcemy określić bilans potrzeb opiekuń
czych, mieszkaniowych itd. Dokładnie roze
znać wysokość środków oraz adresatów, tak 
aby pomoc docierała do tych, którzy tego naj
bardziej potrzebują. Nie idzie tu tylko o proste

wyliczenie potrzeb, 
czy zbilansowanie 
środków pomoco
wych, ale np. o za
mierzenia rodzime
go kapitału w zakre
sie tworzenia no
wych miejsc pracy. 
Czasami warto przy
znać jakieś drobne 
ulgi dla małych na
wet przedsiębiorstw, 
o ile dzięki temu 
stworzyć się uda 
nowe miejsca pracy 
i tym samym dać 
okazję do zarobku 
dla zatrudnianych 
ludzi.

- Druga z komi
sji w której pan 
pracuje ma za
pewne nie mniej 
pracy niż ta do 
spraw rodziny.

- Rzeczywiście.
Komisja oświaty ma i będzie jeszcze miała spo
ro do roboty. Jak wiadomo wdrażana jest kom
pleksowa reforma oświaty. Utworzenie gimna
zjów, zmiany w programach nauczania... Szcze
gólnie trzeba się skupić na dobrym starcie do 
wdrożenia zmian programowych, tak aby szko
ła zapewniła każdemu dziecku wszechstronny 
rozwój na miarę jego możliwości i potrzeb. Cho
dzi po prostu o to, aby każde dziecko było mą
dre, zdrowe i dobre. Uważam jednak, że refor
ma zostaje w naszym mieście „skopana”. Two
rzy się dziwne hybrydy - szkoły podstawowe z 
gimnazjami. Tak być nie powinno.

- Wracając do samej Rady Miasta. Któ
ra z tych trzech kadencji wydaje się panu 
najważniejsza?

- Bardzo ważna była pierwsza - wszak two
rzył się wtedy odrodzony samorząd. Ta obecna 
jednak będzie dla Tarnobrzega przełomowa. Nie 
tylko zresztą dlatego, że wejdziemy w Trzecie 
Tysiąclecie i również nie dlatego, że zachodzą 
wielkie zmiany ustrojowe i ekonomiczne w wy
miarze ogólnopolskim i ogólnoświatowym. Sta- 
jemy bowiem przed koniecznością stworzenia 
pozytywnych perspektyw rozwojowych miasta. 
To od tej kadencji zależeć będzie, czy młodzi 
Tamobrzeżanie zastaną takie warunki, które po
zwolą im wiązać swoje aspiracje życiowe ze 
swoim miastem.

Za trzy lata będziemy podsumowywać na
szą obecną pracę. Nas, radnych, rozliczą 
mieszkańcy z tego, czy byliśmy skuteczni w 
usuwaniu problemów miasta, jak gospodaro
waliśmy majątkiem gminy i przede wszyst
kim czy wykorzystaliśmy szanse jakie dają 
nam ostatnio wprowadzane reformy.

- Z Tarnobrzegiem jestem związany od 
1960 roku. Pracę zacząłem tu jako laborant 
w kopalni Piaseczno. A tak w ogóle to uro
dziłem się w obecnym województwie pod
karpackim - w małej miejscowości Klim
kówka koło Iwonicza Zdroju. Przyjechałem 
tu, podjąłem pracę, potem dwa lata wojska i 
powrót do Siarkopolu. Nie ukrywam, że w 
nim zostawiłem moje najlepsze lata... Cho
ciaż, z drugiej strony, moje związanie się z 
Siarkopolem było bardzo autentyczne - wi
działem tam swoją karierę i zawodową i spo
łeczną.

- Gdy rozmawiam z radnymi, to pra
wie każdy wspomina podobną drogę - uro
dził się gdzieś w Polsce i do Siarkopolu.

- Tak się to wtedy układało.
- Teraz Prezes Jakubowicz jest automa

tycznie kojarzony z 
klubem sportowym.

- Sportem intere
sowałem się zawsze. 
Próbowałem nawet 
grać w "Siarce" w 
piłkę nożną. Praco
wałem pod okiem 
trenera Mirackiego. 
Okazało się jednak, 
że porządny trening 
kolidował z innymi 
sprawami i musia- 
łem z piłki zrezy
gnować. W 1982 
roku powierzono mi 
funkcję prezesa do 
spraw organizacyj
nych - wtedy pozna
łem sport jakby z in
nej strony. Teraz, z 
perspektywy czasu 
widzę, że nie wyko
rzystano w klubie 
wszystkich możli
wości jakie kiedyś
dawała obecność możnego sponsora.

- Jaki wpływ ma radny Jakubowicz na 
wysokość dotacji dla "Siarki" z miejskiej 
kiesy?

- Niewielki i raczej pośredni. Tu chciał- 
bym zwrócić uwagę, że jesteśmy jednym z 
niewielu klubów w kraju, który ma obiekty 
wartości ponad 7 milionów złotych. Utrzy
manie tej bazy kosztuje i to słono. Z drugiej 
strony stanowić ona może sportową - i nie 
tylko - wizytówkę miasta. Stąd należy czy
nić wszystko, aby samorząd partycypował w 
jej utrzymaniu. Zrozumienie wśród radnych 
istnieje. Ostatni budżet nie załatwia całkiem 
sprawy, ale najgorzej nie jest.

- Czy Siarkopol dopłaca coś jeszcze do 
„Siarki”?

- Pośrednio. Daje zarobić naszemu Zakła
dowi Działalności Gospodarczej.

- Przy kłopotach finansowych „Siarki”, 
czy nie kroi się ograniczenie liczby sek
cji? Czy nie było pomysłów, by na przy
kład posprzedawać na działki boisk pił
karskich na Zwierzyńcu i zainwestować 
choćby w I-ligową koszykówkę?

- Takie dyskusje się toczą. Zdaję sobie 
sprawę, że w obecnej sytuacji miasta należy 
środki na wyczyn kroić do możliwości. Bo 
w mieście jest pewien regres i priorytety mu
szą być inne. Jednak likwidować sekcji nie 
chcemy. Idealnym wyjściem byłoby znale
zienie silnego sponsora, który zainwestował
by w wyczyn. Jeśli się nie znajdzie, to pra
cować będziemy głównie z młodzieżą. Bez 
sponsora natomiast II liga w piłce nożnej, 
to jest maksimum na jaki klub i miasto stać. 

Co do kosza, to nawet z uwagi na halę, war
to go utrzymać. No i nie należy zapominać 
o licznych rzeszach sympatyków tej dyscy
pliny.

- Jest pan radnym po raz pierwszy. Ma 
pan na Radę świeże spojrzenie. Pańska 
ocena?

- Cóż, musi się ona borykać z wieloma 
problemami miasta.

- Te najważniejsze to...
- Regres rozwoju gospodarczego. Trzeba 

tu cierpliwie poczekać na rozwój strefy spe
cjalnej. Niestety ostatnie lata nie tylko w 
strefie, ale i poza nią, nie przyczyniły się do 
wzrostu zasobności gospodarczej miasta. Re
zultat taki, że młodzi ludzie mają niezbyt we
sołe perspektywy na pracę, karierę...

Sadzę, że konieczne jest ustalenie priory
tetów dla miasta. 
Na pewno wśród 
nich musi znaleźć 
się zwalczanie bez
robocia. Budow
nictwo mieszka
niowe, w tym so
cjalne. Pomoc dla 
rodzin wielodziet
nych, bezpieczeń
stwo w mieście. 
Trzeba znaleźć 
wspólnie metody 
poprawy sytuacji 
w każdej z tych 
dziedzin. Realizo
wać każdą sukce
sywnie i porządnie.

- Jest pan rad
nym z lewicy. Pa
trząc na wyniki 
głosowań prawica 
idzie jakby blo
kiem. Tymczasem 

co pokazała 
choćby ostatnia 

sesja budżetowa - lewa strona sali nie gło
suje jednakowo. Z czego to się bierze?

- W klubie lewicy jest tak, że tylko w 
wyjątkowych przypadkach ustalana jest 
dyscyplina głosowania. Generalnie obowią
zuje zasada, że każdy ma - jak to się mówi 
- wolną rękę. Odnośnie głosowania nad bu
dżetem: jestem członkiem komisji finanso
wo-budżetowej. Analizowaliśmy ten budżet 
na kilku spotkaniach. Chyba każdy z nas 
miał odczucie, że tych pieniędzy jest za 
mało. No ale cóż - jest ich tyle, ile jest. Jako 
komisja daliśmy pozytywną opinię dla bu
dżetu. Trudno więc potem głosować inaczej 
nad uchwałą budżetową. Tym bardziej, że 
wielu naszych członków w komisjach po
zytywnie w sumie wyrażało się o planie do
chodów i wydatków miasta na ten rok. Oso
biście uważam, że w wielu płaszczyznach 
życia miejskiego obie strony powinny ze 
sobą współpracować.

- A współpracują?
- W wielu dziedzinach tak. Może nie do 

końca widać to w samych głosowaniach, ale 
wiele problemów załatwianych jest na bar
dzo szerokiej płaszczyźnie.

- Na sesjach od czasu do czasu ludzie z 
obu przeciwstawnych bloków dopuszcza
ją się nieraz demagogicznych tyrad wobec 
siebie. Czy takie ataki z lewej na prawą i 
odwrotnie zdarzają się na komisjach?

- Nie wiem jak jest gdzie indziej, ale w 
mojej komisji nic takiego się nie zdarza. 
Dyskusje i spory są, ale agresji nie ma. 
Oczywiście pełnej jedności też nie ma, ale 
wola współpracy na pewno jest.

■
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IV marcowej publikacji w dzienniku „No
winy” relacjonującej moje wystąpienie na 
sesji Rady podczas której głosowano nad li
kwidacją dwóch przedszkoli w Tarnobrzegu, 
wyrwano z kontekstu moje słowa. Artykuł 
sprawiał wrażenie, jakbym bezwarunkowo 
obstawał za likwidacją wspomnianych pla
cówek. Tymczasem było inaczej. Na dowód 
przytaczam stenogram mojego wystąpienia.

„ Chcę powiedzieć, że jestem za likwida
cją tych przedszkoli z trzech powodów:

- po pierwsze, przedszkola te zorganizowa
ne są w mieszkaniach, a w świetle deficytu 
mieszkań, dwie rodziny otrzymają te lokale,

- po drugie, budżet miasta zaoszczędzi 
niemałą kwotę, gdyż są to przedszkola dro
gie, dopłata do dziecka wynosi nawet dwa 
razy tyle, co średnia innych przedszkoli,

- po trzecie, do pełnego wykorzystania 
miejsc we wszystkich przedszkolach braku
je ponad 100 dzieci; według normy miejsc 
obecnie jest 1487, a dzieci około 1360. Mó
wię około, bo to cyfra płynna z tendencją 
malejącą, co pociągnąć może dalszą likwi
dację przedszkoli. I to jest zasadniczy po
wód tej decyzji.

Myślę, że powyższe w pełni uzasadnia 
moją decyzję. Jest jednak pewne ale. Pozo- 
stają ludzie, którzy dotychczas tam pracują.

Przedwczoraj radio podało, że w Polsce 
ponad dwa miliony ludzi jest na bezrobociu, 
a ja wiem, że liczba ta będzie wzrastać, bo 
sytuacja związana z ubezpieczeniem wymu

sza rejestrację tych, którzy byli poza ewiden
cją, nie pracowali.

W Tarnobrzegu bezrobotnych na koniec 
stycznia było 3.143, przy czym 2.414 bez 
prawa do zasiłku, a więc bez dochodu.

Do tego wszystkiego dodać reformy w 
służbie zdrowia, oświacie i administracji, 
które - już widać - zaczynają się od zwol
nień, a w dodatku ludzie bez mieszkań, bez 
pracy, bez sensownej nadziei na przyszłość, 
to gotowy obraz naszej ponurej rzeczywisto
ści.

Pozostaje tylko pytanie, czy stać nas bę
dzie na odrobinę serca i rozsądku w tym 
przykrym dla naszej ojczyzny czasie, by cię
żar przemian w miarę solidnie przetrwać.

Również przedwczoraj, w programie te
lewizji TVN „Rece do góry", Lech Wałęsa 
powiedział (a mówił to i wcześniej), że po
parłby działania Balcerowicza, ale pod wa
runkiem że za nim szedłby Balcerowicz 11 i 
w miejsce zburzonych struktur postkomuni
stycznych tworzyłby nowe, w tym nowe miej
sca pracy.

Póki co Balcerowicz 11 jeszcze się nie 
ujawnił i stąd wnoszę, że tempo reform musi 
być rozważone, a podejmowane decyzje moc
no przemyślane. Często odnosimy się do hi
storii, ale czas dwudziestolecia i reformy 
Kwiatkowskiego, to również Centralny 
Okręg Przemysłowy.

Kończąc, chcę powiedzieć, że będę gło
sował za likwidacją tych przedszkoli, ale pod 
warunkiem, że znajdzie się rozwiązanie dla 
ludzi, którzy z tego tytułu traciliby pracę, i 
z nadzieją, że wszelkie reformy będą miały 
charakter strukturalny, a nie zaczynały się 
od rzucania ludzi na kolana. Jest mądrość 
krzyża - ja ten krzyż przeszedłem będąc 4 
lata na bezrobociu i nie życzę by dotknął 
tych, co dzisiaj mają się dobrze.

JURAND LUBAS

KULTURA I SPORT
Dokończenie ze str. 2

Wszyscy korzystający z biblioteki wypo
życzyli w ubiegłym roku ponad 420 tysięcy 
książek, kaset video i czasopism. Daje to cał
kiem przyzwoitą średnią, ale gros tych po
zycji stanowią lektury obowiązkowe czyta
ne przez młodzież szkolną. Dodajmy, że je
den czytelnik wypożycza średniorocznie 23 
książki i czyta jedną dwa tygodnie.

Korzystający z biblioteki narzekają najczę
ściej na brak nowości. W ubiegłym roku bi
bliotece przybyło w sumie 5.023 książki. W 
1997 nowych pozycji było ponad 8 tysięcy. 
Istnieją poważne obawy, że taka spadkowa 
tendencja może zostać zachowana w tym roku.

Nie mamy też nawyku chodzenia do kina. 
Brak środków na badania nie pozwala ustalić 
jak często przeciętny mieszkaniec naszego 
miasta zjawia się na seansie. Do kina „Wisła” 
przyszło w ubiegłym roku 36 tysięcy widzów. 
Oznacza to, że dziennie w kinie zasiada 100 
osób. Nie wiadomo jednak na ile są to te same 
osoby, a na ile stali bywalcy.

Tak się nieszczęśliwie składa, że w przy
padku kultury napotykamy na same niedo
bory. Znów, jak w przypadku rozwoju kultu
ry fizycznej, jest to zjawisko ogólnopolskie.

Z takimi niedoborami spotykamy się na te
renie muzyki poważnej. Od lat nie zorgani
zowano w Tarnobrzegu żadnego znaczącego 
koncertu tej muzyki. Szefowie placówek kul
turalnych mówią, że w dzisiejszych czasach 
można by do Tarnobrzega ściągnąć nawet 
Trzech Tenorów, tylko kto za to zapłaci. Ba
rierą przy organizowaniu koncertów są pie

niądze. Zwłaszcza, że krąg odbiorców takiej 
muzyki jest znacznie ograniczony. W pobli
skim Sandomierzu wykształcił się nawyk 
(podobnie jak w przypadku naszej Dramy 
Barbórkowej) przyjścia raz do roku na za
mek czy do innego zabytkowego wnętrza i 
posłuchania wirtuozów nie tylko z Polski. 
Czy coś takiego dałoby się zaszczepić.w Tar
nobrzegu? I czy byłoby społeczne przyzwo
lenie na dofinansowanie z kasy miejskiej ta
kiej imprezy?

W Muzeum Miejskim zorganizowano w 
ubiegłym roku 13 wystaw. Jedna przejdzie 
zapewne do historii miasta - kilkudniowe wy
stawienie na widok publiczny rękopisu „Pana 
Tadeusza”. Muzeum odwiedziło w roku ubie
głym 4.440 zwiedzających. Jeśli byliby to 
sami Tamobrzeżanie, to można by stwierdzić, 
że co jedenasty mieszkaniec naszego miasta 
raz w roku tam przychodzi. Nie są to dane 
imponujące. Kłania się tu brak swoistego 
marketingu - skłaniania Tamobrzeżan do za
poznawania się z historią miasta.

Kultura, a przede wszystkim sztuka, to 
wartości elitarne. Nie każdy ma na tyle wy
kształcone zmysły estetyczne, by czuć potrze
bę posłuchania jazzu czy obejrzenia widowi
ska baletowego. Są ostatecznie ważniejsze 
rzeczy - ot, choćby codzienna konieczność 
zarabiania na chleb. Jednak musimy w na
szym mieście tworzyć takie warunki, w któ
rych zaspokojone zostaną potrzeby estetycz
ne tej wrażliwszej mniejszości. Pozostali 
mogą też na tym zyskać, bo dobra książka 
daje więcej radości niż bezmyślne oglądanie 
horrorów na video.

Oferujemy gotowe 
projekty domów 

i adaptujemy 
już posiadane 

Wskażemy 
wykonawców

Wal aBar
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".

Tufcj CIEPŁY DOM

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

IMlKŃt (015) 832-20-37

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA
" KOBO” s.c. AUTORYZOWANY

PRZEDSTAWICIEL
Firmy wniF - 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. Kościuszki 32, tel. 822-71 -39

Zarząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 

tel. 822-i l-49 prezydent miasta - Jan Dziubiński, 
822-22-68, 822-13-04, z-cy prezydenta - Andrzej 
Wojtowicz, Tadeusz F. Zych
822-46-75 skarbnik miasta - Witold Kuś
822-22-68 sekretarz miasta - Bogusława Boycn

Urząd Miejski
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 

Wydz. Organizacyjny, tel. 822-11 -90 
Wydz. Budżetu i Finansów, tel. 822-68-19

ul. Mickiewicza 4, tel. 822-16-85
Wydz. Komunikacji,
Wydz. Budżetu i Finansów,
Wydz. Spraw Obywatelskich,
Wydz. Ochrony Środowiska,
Wydz. Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, 
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 822-20-72 
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej

pl. Bartosza Głowackiego 34, tel. 822-16-85 
Wydz. Edukacji i Zdrowia 
Wydz. Kultury, Sportu i Promocji

ul. Wyszyńskiego 10, tel. 822-25-84
Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydz. Tcchniczno-Inwcstycyjny i Drogownictwa 
Wydz. Komunalny
Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środo
wiska

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

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. sicrż.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

as. 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 
mł. asp. 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

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


