
Z
arząd Miasta Tarnobrzega uzyskał ab
solutorium za rok ubiegły. Lewica - 
poza jednym głosem wstrzymującym 
się - głosowała przeciw. Powody takiego po

stępowania wyjaśnia w rozmowie (str. 3) Ta
deusz Kaigąn.'Dyskusje na sesji z detalami i cy- 
tatarm.przedstawiła lokalna prasa. Nie ma po
trzeby jej przypominać. Można natomiast się
gnąć per garść danych, które zaprezentował pre
zydent Jan Dziubiński sumując rok pracy 
wszystkich trzech zarządów, a także kreśląc 
obraz pracy Urzędu Miasta.

ZARZĄDY
Były aż trzy. Pierwszy odwołano 4 czerw

ca. Drugi pracował do listopada. Trzeci wy
łonił się w rezultacie ostatnich wyborów sa
morządowych. W pracach wszystkich trzech 
zarządów udział brało 15 osób. Dodajmy, że 
sami mężczyźni.

Zarządy obradowały w sumie 53 razy, czy
li praktycznie raz w tygodniu. Rozpatrzono 
1063 sprawy. Najwięcej dotyczyło spraw 
dzierżaw (grunty, garaże, lokale). Było ich 
przeszło 200. Niewiele mniej razy zarząd de
batował nad opiniowaniem wniosków doty
czących zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wie
lokrotnie opinie były negatywne, bo, jak pa
miętamy, limit na sprzedaż wysokoprocento
wych trunków był stosunkowo niski.

Blisko 100 spraw związanych było z archi
tekturą i budownictwem. Najwięcej dotyczy
ło wydawania zgód na lokaiizacje pawilonów 
handlowych, garaży, tablic reklamowych itp.

60 razy zarząd rozpatrywał wnioski o dofi
nansowanie wszelakiej działalności. Przyzna
wane kwoty były różne - od 100 złotych do 
kilku tysięcy. Wielokrotnie zarząd odmawiał 
finansowania: prośby o wsparcie miały mały 
związek z miastem i jego mieszkańcami.

URZĄD
Pracowało w nim w ubiegłym roku 111 

osób (w tym są też funkcjonariusze Straży

Miejski Informator Samorządo

ABSOLUTORIUM
Miejskiej). Na jednego zatrudnionego urzęd
nika przypadało ponad 570 mieszkańców na
szego miasta. Do stycznia bieżącego roku, kie
dy to w Urzędzie rozpoczęły pracę osoby, któ
re traciły zatrudnienie w związku z reformą 
administracyjną, cechowała go duża stabiliza
cja w dziedzinie kadr. Praktycznie nie noto
wano przed rokiem żadnej fluktuacji w zatrud
nieniu. Skład zarządu zmieniał się w różnym 
stopniu dwukrotnie, lecz w żaden negatywny 
sposób nie odbiło się to na funkcjonowaniu 
Urzędu.

Wynagrodzenia w Urzędzie nie należały 
wcale do najwyższych. Wliczając w średnią 
uposażenia naczelników wydziałów, prezy
denta i wiceprezydentów, wszelkie okoliczno
ściowe nagrody, trzynaste pensje i tak dalej, 
miesięcznie „na rękę” pracownik UM otrzy
mywał 1490 złotych i 6 groszy. Średnia ta 
może być nieco myląca, gdyż istnieją dosyć 
spore różnice między wynagrodzeniem np. 
prezydenta a szeregowego pracownika.

Prezydent Dziubiński mówił jednak, że 
urzędnicy nie narzekają na brak pracy. Przed
stawił to na przykładzie wydziału finansowe
go i to tylko w aspekcie podatków. W spra
wach podatkowych wydano w 1998 roku 
10.574 decyzje. Najwięcej w zakresie podat
ku od nieruchomości od osób fizycznych - 
6.089. Obok decyzji były też sporządzane ty
tuły wykonawcze wobec podatników trwale 
nie regulujących zobowiązań, oraz wystawia

no upomnienia wobec tych, którzy nietermi
nowo wywiązywali się z płacenia. O ile upo
mnień było tylko 1563, tak tytułów wykonaw
czych aż 4138. W sumie decyzji, tytułów wy
konawczych i upomnień w zakresie podat
ków od środków transportu, nieruchomości 
należących do osób prawnych i fizycznych, a 
także podatku rolnego, wydział finansowy 
musiał sporządzić aż 16 275.

STRAŻ
W Straży Miejskiej, w ubiegłym roku, pra

cowało 14 strażników i jedna osoba do ob
sługi administracyjnej. Strażnicy odbyli 979 
patroli. Służba dyżurna przyjęła 839 inter
wencji - o 12 mniej niż w roku 1997. Ujaw
niono 1527 wykroczeń - o 227 więcej niż rok 
wcześniej. Wystawiono pod nieobecność 
właścicieli pojazdów 962 wezwania za złe 
parkowanie - o blisko 400 więcej niż przed 
rokiem. Dokonano 248 kontroli nieruchomo
ści. 18 sprawców przestępstw przekazano 
policji. Wobec sprawców wykroczeń zasto
sowano 1021 pouczeń - w 1997 roku było 
ich 718. Nałożono jednak o prawie 100 man
datów mniej niż w 1997 roku. Chociaż man
datów było mniej, a ich sumaryczna wyso
kość mniejsza o dwa tysiące, to jednak sta
tystyczny mandat był nieco droższy niż dwa 
lata temu. Na Straż Miejską wpłynęła jedna 
skarga. Po postępowaniu wyjaśniającym, 
okazała się ona być bezzasadna.

Au tei

AUTA I BIZNES
rnobrzegu lawinowo rośnie liczba po

jazdów. Na koniec grudnia ubiegłego roku 
wydział komunikacji miał w ewidencji 
14.909 pojazdów prywatnych, z czego aż 
10.181 stanowiły samochody osobowe. Jak 
łatwo obliczyć, jeden samochód przypada na 
5 tamobrzeżan wliczając w to również dzie
ci. Tylko w ubiegłym roku zarejestrowano w 
Urzędzie 765 nowych samochodów osobo
wych, z czego jedna czwartą stanowiły po
jazdy wyprodukowane poza granicami nasze
go kraju. Jeszcze większy był obrót samo
chodami używanymi. W sprawozdaniu Wy
działu Komunikacji, w rubryce „zarejestro- 
wanie/przerejestrowanie” widnieje za ubie
gły rok liczba 2203. W sumie wydano - na 
wszelkiego rodzaju pojazdy - 3689 dowodów 
rejestracyjnych. Odliczając dni wolne od pra
cy, wydaj e się dziennie ponad 14 takich do
wodów. Kolegia do spraw wykroczeń zatrzy
mały 272 prawa jazdy, w tym aż 117 upraw
nień do kierowania motorowerami i rowera
mi. 24 kierowców skierowano na ponowne 
szkolenia w rezultacie przekroczenia przez 
nich limitu punktów.

Spadła nieco aktywność gospodarcza Tar- 
nobrzeżan. W ewidencji działalności gospo
darczej prowadzonej przez Urząd Miasta za
rejestrowało się w ubiegłym roku 880 nowych 
podmiotów gospodarczych. Tymczasem z re
jestru wykreśliło się 1097. Świadczyć to może 
z jednej strony o spadku wspomnianej aktyw
ności, ale też o pewnej stabilizacji na gospo
darczej arenie miasta. W sumie zarejestrowa
nych jest w Tarnobrzegu 3331 różnych pod
miotów gospodarczych, nie licząc rzecz jasna 
tych, które pozostają w ewidencji sądowej.

POMOC
Na opiekę społeczną miasto wydało w ubie

głym roku ponad 7 milionów złotych, czyli po
nad 10 procent wszystkich wydatków miejskich.

Ciąg dalszy na str. 2

Ponad dwa lata upłynęło od daty podjęcia uchwały Rady Miasta w sprawie sprowadzenia 
do Tarnobrzega polskiej rodziny z Kazachstanu. Mieszkanie czekało na nią od blisko roku. 
Wreszcie, w ubiegłą sobotę, do miasta zawitała rodzina Tironów, która mieszkała kawał drogi 
za Ałma-Atą.

Z Kazachstanu wyjechali 11 maja. Podróż trwała prawie pięć dni. Dziennikarzom, którzy 
przyszli im zrobić zdjęcia, mówili, że są bardzo zmęczeni. Raisę i Mikołaja Tironów oraz 
trójkę ich dzieci - Natalię (9 1.), Walerego (13 1.) i Jana (16 1.) przywitał wiceprezydent An
drzej Wojtowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Jurand Lubas oraz Jan Grandys ze Sto
warzyszenia Przyjaciół Polaków na Wschodzie. Był tradycyjny chleb i sól.

Mieszkanie czekające na repatriantów znajduje się w bloku komunalnym przy ul. 11-go 
Listopada. W środku, staraniem Stowarzyszenia, Sejmiku Uczniowskiego i tarnobrzeskich firm 
zostało wyposażone w meble, pościel i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.

Tironowie, być może jeszcze w tym tygodniu otrzymają polskie dowody osobiste. Walery 
zaś rozpocznie pracę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Jego żonie miasto pomo
że w znalezieniu pracy. Polska rodzina z Kazachstanu raczej słabo mówi po polsku - znają 
nasz język biernie. Przez najbliższy miesiąc towarzyszyć im będzie pracownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, który pomoże w aklimatyzacji w Polsce.
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Ciąg dalszy ze str. 1
W porównaniu z rokiem 1997 nakłady na tę dziedzinę 

wzrosły o ponad milion złotych. Można bardzo ogólnie przy
jąć, że ten wzrost podyktowany był głównie zwiększeniem 
zakresu pomocy w postaci dodatków mieszkaniowych.

ABSOLUTORIUM 
dla trzech
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O ile w 1997 roku przeznaczono na pie 2134 min zł, tak 
w roku ubiegłym wydatkowano na ten cel,2836 min, a więc 
o ponad 700 tysięcy więcej.

SZKOŁY I SPORT
Do tarnobrzeskich szkół podstawowych uczęszczało w ubie

głym roku ponad 6400 dzieci. Nauczało ich 453 nauczycieli. 
91 procent z nich legitymowało się wyższym wykształceniem. 
Nauczyciele zarabiali średnio ponad 900 złotych miesięcznie. 
Z przedszkoli korzystało 1351 dzieci. Opiekowało się nimi 
134 wychowawców. Płaca w przedszkolach była o około 100 
złotych niższa niż w szkołach podstawowych.

Na całą oświatę i wychowanie wydano w ubiegłym roku 
20 169 min zł, w tym na szkoły podstawowe 15 015 min. 
Zdecydowana większość tych pieniędzy została wydana na 
bieżące funkcjonowanie szkół - od płac po wydatki na 
ogrzewanie. Subwencja oświatowa była o blisko trzy mi
liony niższa niż wydatki na szkolnictwo. Dzięki temu m.in. 
kontynuowane były inwestycje i remonty. W ubiegłym roku 
dokończono budowę szkoły na osiedlu Dzików. Wydatko
wano na ten cel 1 821 min złotych. 188 tysięcy natomiast 
wydano na remonty. W przedszkolach na ten cel przezna
czono 100 tys. zł.

Ponad 1 226 tysięcy wydano w 1998 roku na remonty i 
modernizację bazy sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Większość z tych pieniędzy przeznaczona została na re
mont krytego basenu, który po wykonanych pracach cie
szy się sporym zainteresowaniem Tarnobrzeżan i nie tyl
ko. 200 tysięcy złotych przeznaczono na dofinansowanie 
klubów sportowych. Najwięcej, bo 150 tysięcy otrzymał 
klub KS „Siarka”. Kluby osiedlowe otrzymały w sumie 
28 tysięcy złotych.

Ulicę Targową czeka remont. Będzie jedną z głównych ulic miasta - a na tym skrzyżo
waniu zostanie umieszczona sygnalizacja świetlna.

Zmiany na drogach
W czerwcu czekają zmotoryzowanych tarnobrzeżan zmiany w organizacji ruchu dro

gowego w rejonie centrum miasta. Podstawową nowością będzie reorganizacja przejaz
du ulicami Targową, Piłsudskiego i Wyszyńskiego. Ten ciąg komunikacyjny zyska od 
skrzyżowania Targowej z ul. Wyspiańskiego po krzyżówkę Wyszyńskiego z ul. Sikor
skiego pierwszeństwo przejazdu. W ten sposób rozpocznie się proces odciążania cen
trum miasta z nadmiaru pojazdów. W planach jest poszerzenie Targowej i instalacja sy
gnalizacji świetlnej przy wspomnianych wcześniej skrzyżowaniach. Po remoncie Targo
wej, mają nią jeździć autobusy komunikacji miejskiej, które do tej pory poruszały się 
ulicą Mickiewicza.

Inna zmiana dokonana zostanie na ulicy Kościuszki. Od skrzyżowania z ulicą Szkolną 
w kierunku ulicy Sandomierskiej obowiązywać będzie na niej ruch jednokierunkowy. 
Druga część ul. Kościuszki (ta kończąca się „ślepo”) będzie dwukierunkowa, ale parko
wać będzie można na niej tylko po jednej stronie.

Kierowcy będą musieli przyzwyczaić się do znaku zakazu zatrzymywania się na czę
ści ulicy 1 Maja, między ulicami Moniuszki i Sokolą. Taki znak ucieszy zapewne klien
tów pobliskiej hurtowni, którzy włączając się do ruchu mieli mocno ograniczone pole 
widzenia przez stojące na ulicy pojazdy.

Szykowane jest także wymalowanie pasów parkingowych w rejonie hali targowej. Ma 
to usystematyzować i ułatwić parkowanie.

Wiek XXI
W Tarnobrzegu odbyła się konferen

cja poświęcona programowi European 
Digital Cities & Regions (Europejskie Cy
frowe Miasta i Regiony). Przyjechało wie
lu burmistrzów z całej Polski - od Swa
rzędza po Andrychów. Obecni byli także 
naukowcy z szefem warszawskiego In
stytutu Maszyn Matematycznych, prof. dr 
hab. inż. Andrzejem Janickim na czele, 
który jest koordynatorem wspomnianego 
programu na terenach naszego kraju.

Program jest sponsorowany przez 
kraje członkowskie Unii Europejskiej, a 
polega na wdrażaniu systemu informa
cyjnego opartego na szerokopasmowej, 
multimedialnej technologii LMDS wraz z 
towarzyszącymi aplikacjami obejmujący
mi szybki dostęp do internetu. Program 
ten zakłada też wdrożenie systemu elek
tronicznych rozliczeń i transakcji w ob
rębie danego miasta, a w przyszłości w 
obrębie całych regionów a nawet kraju.

Realizacja wspomnianego programu 
polegałaby w wielkim skrócie na tym, że 
mieszkańcy mieliby zainstalowane w 
domach gniazdka (jedno na mieszka
nie), do których mogliby podłączyć róż
ne urządzenia peryferyjne. Na jednym 
„kablu" byłby telefon (dostęp do interne
tu), video, sieć telewizyjna jak również 
sieć „handlowa”. Ta ostatnia pomagała
by dokonywać różnych rozliczeń bez ru
szania się z domu. W tym celu, w ban
kach, sklepach, zakładach usługowych 
czy urzędach, zainstalowane byłyby 
specjalne terminale. Za ich pośrednic
twem moglibyśmy płacić za sklepowe 
zakupy siedząc w domowym fotelu.

Taki system, aby sprawnie działał i był 
opłacalny, wymagałby podpięcia do sieci 
co najmniej 30 tysięcy użytkowników. 
Koszt przedsięwzięcia wyniósłby 1-3 min 
dolarów. Władze Tarnobrzega wyraziły 
duże zainteresowanie projektem.

Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko
munalnej zawarło umowę z gminą 
Łoniów. Porozumienie zakłada 
dzierżawę gruntów w Piasecznie z 
przeznaczeniem ich na składowisko 
odpadów. Umowę z Łoniowem za
warto na okres najbliższych czterech 
lat - czyli do roku 2003.

Cały czas trwająjednak prace stu
dialne nad wybudowaniem we 
współpracy ze Stalową Wolą nowe- 
czesnego zakładu utylizującego 
śmieci.

***
PGK zamierza też podnieść o 20 

procent ceny biletów w autobusach 
komunikacji miejskiej. Na najbliż
szej sesji Rady Miasta mają zapaść 
stosowne decyzje. Przedsiębiorstwo 
pragnie też ograniczyć liczbę niektó- 
rych kursów. W grę wchodzi m.in. 
ograniczenie częstotliwości kursów 
autobusów linii „11” w czasie week
endów. Zmiana liczby kursów jest 
obecnie konsultowana z radami osie
dlowymi.

***
Sporo pracy czeka radnych pod

czas najbliższej (24 maja) sesji RM. 
W planie podjęcie aż 18 uchwał. 
Między innymi nadane mają być sta
tuty Tarnobrzeskiemu Domowi Kul
tury (obecnie WDK) i Miejskiej Bi
bliotece Publicznej (obecnie WBP). 
Mają zapaść też uchwały w sprawie 
konkursów na dyrektorów zespołów 
szkół (nowo tworzone gimnazja 
wraz ze szkołami podstawowymi). 
Ponadto radnych czeka uchwalenie 
miejscowych planów zagospodaro
wania przestrzennego i cały pakiet 
spraw „alkoholowych”. Obok 
uchwał, sprawy bieżące, interpela
cje, zapytania i wnioski.

Przedsiębiorstwo Handlowo - 
Usługowe „Agora” wzięło w trzy

letnią nieodpłatną dzierżawę 35 
arów położonych przy zbiegu ulic 
Kwiatkowskiego i Zwierzynieckiej. 
W zamian „Agora” zobowiązała się 
do wybudowania w tym miejscu 
parkingu i chodników. Po
winno to zadowolić wielu 
mieszkańców naszego mia
sta, którzy będą mogli bez 
kłopotów zaparkować swo
je samochody czyniąc zaku
py w znajdujących się tam 
pawilonach handlowych, ap
tece czy też załatwiając 
sprawy na poczcie. Niewy
kluczone, że przy skrzyżo
waniu powstanie instalacja 
świetlna ***

Zarząd Miasta postanowił 
dokonać wpisu do ewiden
cji oraz dokonać rejestru 
szkół niepublicznych zawia- 
dowanych przez Tarnobrze
skie Społeczne Towarzy
stwo Oświatowe. Chodzi tu 
o I Społeczne Gimnazjum 
przy ulicy Dominikańskiej i 
II Społeczne Gimnazjum 
przy ulicy Sikorskiego. Po
nadto dwie osoby prywatne 
rejestrują Technikum Budowlane o 
specjalności „drogi i mosty kołowe” 
oraz Technikum Usług Fryzjerskich.

***
Przedsiębiorstwo BROK S.A. 

będzie miało w tym roku na wyłącz
ność prawo do sprzedaży piwa w 
trakcie imprez rozrywkowych orga
nizowanych w naszym mieście.

♦**
Zarząd Miasta wyraził zgodę na 

przyjęcie 30 dzieci z Jadachów 
(gmina Nowa Dęba) do gimnazjum 
nr 2 w Tarnobrzegu. Z prośbą o 
przyjęcie dzieci zwrócił się do władz 
naszego miasta komitet rodzicielski 

przy szkole podstawowej w Jada- 
chach. Tenże komitet wystąpił rów
nocześnie do burmistrza Nowej 
Dęby o przekazywanie odpowied
niej części subwencji oświatowej na 
rzecz Tarnobrzega. O wsparcie swo
ich starań komitet rodzicielski po
prosił też Ministra Edukacji Naro
dowej. W piśmie do ministerstwa ro
dzice wskazywali, że ich dzieci mia
łyby bliżej do Tarnobrzega niż do 
Nowej Dęby. Podkreślali też, że do 
tej pory 99 procent absolwentów

Od lata w tym budynku mieścić się będzie urząd miejski.

szkoły podstawowej w Jadachach 
kontynuowało naukę w szkołach 
Tarnobrzega.

*♦*
Tarnobrzeg przystąpi do opraco

wania programu oszczędnego oświe
tlenia głównych traktów komunika
cyjnych. Zamierza się wprowadzić 
dwa systemy oświetlenia - zwykły i 
oszczędnościowy. Ten pierwszy 
obowiązywałby od zmroku do 
23.00, zaś oszczędny od 23.00 do 
świtu: paliłyby się wtedy nie wszyst
kie lampy. Oszczędne oświetlenie 
nie powinno pogorszyć warunków 
wymaganych przy małym natężeniu 

ruchu. Takie słabsze światło paliło
by się na kilkunastu ulicach - tra
sach przelotowych przez Tarnobrzeg 
w kierunku Rzeszowa, Sandomierza 
i Stalowej Woli.

***
Zarząd Miasta zaopiniował Plan 

Łowiecki na rok gospodarczy 
1999/2000. Dotyczy on obwodu ło
wieckiego nr 60. Plan został przygo
towany przez tarnobrzeskie koło ło
wieckie „Nadwiślańskie” i został za
twierdzony przez Nadleśniczego

Budy Stalowskiej. Teraz plan ma być 
zatwierdzony przez nadleśniczego 
Państwowego Gospodarstwa Leśne
go Lasy Państwowe. Plan został za
sadniczo zaakceptowany w całości. 
Jedyne zastrzeżenie Zarząd miał co 
do liczby odstrzeleń saren i łań. Koło 
łowieckie proponowało odstrzelenie 
9, zaś Zarząd wnioskował, aby licz
ba ta była na poziomie ubiegłorocz
nym, kiedy to odstrzelono 5 saren.

***
Agnieszka Zioło i Marcin Zioło 

będą reprezentować Tarnobrzeg w 
wojewódzkich eliminacjach ogólno
polskiego turnieju wiedzy pożami- 

czej „Młodzież Zapobiega Poża
rom”.

***
Ośrodek Sportu i Rekreacji przy

stąpił do remontu basenu odkrytego. 
Bardzo ostra zima dała się we znaki 
szczególnie tej części basenu, która 
przenaczona jest dla najmłodszych. 
Dno brodziku popękało w wielu 
miejscach i zachodziła obawa, że 
dzieci mogłyby ulec skaleczeniom.

Siłami OSiRu prowadzona jest też 
adaptacja budynku przy ul. Mickiewi
cza (kiedyś była tam siedziba KW 
PZPR). Malowane są pomieszczenia 
trzeciego piętra. Są szanse, że całość 
prac adaptacyjnych zakończy się w 
pierwszych dniach lipca. Zagospoda
rowanie gmachu sprawi, że Urząd 
Miasta mieścić się będzie tylko w 
dwóch budynkach - przy ul Kościusz
ki i ul. Mickiewicza. Zapewne pomo
że to mieszkańcom, którzy obecnie 
mają często kłopoty z dotarciem do 
właściwego wydziału i muszą np. z 
budynku głównego iść na ulicę Wy
szyńskiego. Od lipca cały urząd ma 
się mieścić tylko w rejonie palcu Su- 
rowieckiego.

Przeprowadza się też policja. W 
najbliższym czasie Komenda Rejo
nowa przeniesie się do budynku po 
byłej komendzie wojewódzkiej.

*♦*
W Tarnobrzegu jest spokojnie. 

Mimo sporej ilości piwa wypitego 
podczas ostatniej imprezy plenero
wej zorganizowanej na rynku przez 
Radio Rzeszów, nie doszło do więk
szych zakłóceń porządku. Wybito 
(ale już dwie godziny po imprezie) 
dwie niezbyt duże szyby i lekko 
uszkodzono jedną z żaluzji zasłania
jącą witrynę. Jednego ze sprawców 
wybicia szyby ujęła Straż Miejska. 
Żadnych bójek nie odnotowano.

***
Słynne ze swej krzywej wieży 

włoskie miasto Piza sposobi się do 
podpisania z tamobrzegiem umowy 
o partnerstwie. Włochów zaintereso
wała Tamobrzegiem delegacja Urzę
du Wojewódzkiego, która w ubie
głym roku gościła na Półwyspie 
Apenińskim.
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TADEUSZ KAGAN
- Mam 61 lat. Ukończyłem wydział prawa i 

administracji na lubelskim UMCS. W Tarnobrze
gu mieszkam od lat 70-tych, a cała moja kariera 
zawodowa wiąże się z obecnym województwem 
podkarpackim. Najpierw byłem komendantem 
posterunku w Radomyślu Wielkim. Potem pra
cowałem w komendzie powiatowej w Mielcu, 
Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Wreszcie skiero
wano mnie do organizacji komendy wojewódz
kiej milicji w nowym województwie tarnobrze
skim.

- Te zmiany pracy oznaczały awanse?
- Z jednej strony i awanse, a z drugiej wiązały 

się z dyspozycyjnością, która obowiązuje w resor
cie spraw wewnętrznych. Jest jak w wojsku: pada 
rozkaz i trzeba go zwyczajnie wykonać. W 1989 
roku, po 35 latach pracy w resorcie, przeszedłem 
na emeryturę.

- Ale nie jest pan bezczynny?
- Nie. Pracuję jako pełnomocnik Krajowej Agen

cji Promocyjnej. Agencja zajmuje się promocją i

- Wydaje mi się, że jest to odwzorowanie ukła
du na górze, w sejmie.

- Czy tak też, politycznie, należy postrzegać 
ostatnią dyskusję i głosowanie nad absolutorium 
dla zarządu miasta?

- Nie wiązałbym tego z polityką. Sprawa nie 
była prosta. W ubiegłym roku mieliśmy trzy róż
ne zarządy. Niektórzy ich członkowie zasiadali 
we dwóch lub we trzech. Ze względów prawnych 
nie dało się udzielić absolutorium tylko jedne
mu zarządowi - trzeba było rozliczyć cały rok. 
W klubie lewicy mieliśmy na ten temat wiele 
dyskusji. Podstawową kwestią było: jeśli udzie
limy absolutorium teraz, to udzielimy go wszyst
kim trzem zarządom. To był prawdziwy dylemat. 
W końcu ustalono, że zagłosujemy przeciw. Nie 
mogliśmy poprzeć tych nieprawidłowości, które 
wydarzyły się na początku roku. Podkreślę, że 
nie było to głosowanie na zasadzie „nie, bo nie”. 
Tak się nie zachowujemy. Dowodem tego może 
być głosowanie nad tegorocznym budżetem. Tu

nie było żadnej dyscypliny klubowej. 
Jedni głosowali „za” inni „przeciw” a 
część wstrzymała się od głosu.

- Czy sądzi pan, że w najbliższej 
przyszłości może dojść do podobnej 
próby sił jaka miała miejsce podczas 
głosowania nad absolutorium?

- Nigdy czegoś takiego nie można 
wykluczyć, ale na razie nie widzę ta
kiej sprawy, która tak mocno podzieli
łaby radę. W ogóle sądzę, że w radzie 
nie powinno być ostrych podziałów. 
Zwykłe głosowanie blokami nie jest 
najlepsze. Nie można przecież twier
dzić, że radni prawicy zawsze mają ra
cję, a radni lewicy zawsze się mylą. 
Lepiej byłoby dla rady, a przede 
wszystkim dla mieszkańców Tarno
brzega, aby prace na sesjach bardziej 
przypominały prace w komisjach, gdzie 
- jak wspomniałem - bardziej docenia
na jest merytoryczność a nie ambicje 
poszczególnych ugrupowań politycz
nych. Tu dodałbym, że osobiście jestem 
wyczulony na racjonalną gospodarkę fi
nansami miasta. Dbać o nie powinien 
zarówno zarząd jak i rada i jej komi
sje. Ludzi bardzo zraża, gdy tworzą się 
podziały na lewicę i prawicę, gdy do
chodzi do politycznych sporów między 
nimi, a równocześnie zauważa się brak 
troski o dobro społeczne i marnotraw
stwo grosza publicznego.

- Jest pan wiceprzewodniczącym 
rady. Jak układa się współpraca z do
syć kontrowersyjnym przewodniczą

cym, Jackiem Bryckim?
- Muszę przyznać, że statut i regulamin rady 

zna bardzo dobrze. Spięć nie ma. Jeśli jednak pod
czas sesji nastąpi jakieś „przegięcie”, przede 
wszystkim proceduralne, to na pewno milczał nie 
będę.

- Przejdźmy to problemów miasta. Jakie z 
nich zaciążą na jego rozwoju w najbliższych 
latach?

- Przede wszystkim zadłużenie. Konieczność 
spłat pożyczek, kredytów i obligacji, jakie miasto 
musi spłacać i z tego względu środki na nowe in
westycje będą niewielkie. Kolejnymi sprawami, z 
którymi miasto się musi uporać, to właściwe wdro
żenie reformy oświatowej i służby zdrowia. Kto 
wie jednak, czy nie najważniejszą kwestią jest na
silające się bezrobocie. Coś z tym problemem trze
ba zrobić. Ludzie wielokrotnie pozbawieni są za
siłku. W rezultacie siła nabywcza całej społecz
ności maleje. Myślę, że właśnie na polu walki z 
bezrobociem, aktywniej powinien działać m.in. 
zarząd miasta.

No i wreszcie bezpieczeństwo obywateli. Co 
prawda po załamaniu na początku lat 90-tych po
licja działa sprawniej i na ulicach jest bezpiecz
niej, ale nie oznacza to, że nie może być lepiej. W 
Tarnobrzegu jest w zasadzie bezpiecznie i ludzie 
nieco bagatelizują ten problem, przy czym tylko 
do momentu, gdy sami nie staną się ofiarami dzia
łań przestępców, gdy zostaną pobici, lub gdy utra
cą na skutek kradzieży jakiś wartościowy przed
miot.

ADAM KANIOS
- Pochodzę z Bogorii Skotnickiej 

(gmina Samborzec). Kiedyś było to 
województwo kieleckie, a obecnie 
świętokrzyskie. Do Tarnobrzega przy
jechałem w styczniu 1972 roku i za
cząłem pracować w fabryce obrabia
rek „Ponar-Żywiec”. Zamieszkałem w 
hotelu robotniczym. Później „żeniacz
ka” i mieszkanie na Serbinowie. Z fa
bryki obrabiarek wstąpiłem do służby 
w milicji. Byłem milicjantem a potem 
policjantem, bo pracowałem do końca 
lipca 1996 roku. Przez wiele lat by
łem dzielnicowym, a w końcu służy
łem jako specjalista do spraw wojsko
wych w KWP Tarnobrzeg.

- Pańskie doświadczenie wyniesio
ne z pracy powinny mieć zatem spo
ry wpływ na pracę w radzie i podno
szenie bezpieczeństwa w mieście.

co wartościowszego sprzętu, instalacja 
systemów alarmowych, domofonów w 
blokach, czy zwykła pomoc sąsiedzka.

Tu chciałbym poinformować, że być 
może jeszcze w tym roku, pojawią się 
na placach Bartosza Głowackiego i An
toniego Surowieckiego kamery. Ma być 
ich kilka. Byłyby podłączone (nasza tar
nobrzeska telekomunikacja deklaruje da
leko idącą pomoc) do dyżurki policyj
nej. Taki monitoring na pewno popra
wiłby stan bezpieczeństwa w tych do
syć newralgicznych miejscach. Już na
wet sama świadomość, że w przypadku 
jakiejkolwiek rozróby czy bójki jej 
uczestnicy zostaną dokładnie sfilmowa
ni, powstrzymywałaby chuliganów. Po 
za tym reakcja policji byłaby natychmia
stowa.

Rzecz jasna monitoring wybranych 
miejsc nie załatwia wszystkiego. Uwa

żam, że w więk
szym stopniu 
trzeba zadbać o 
organizowanie 
czasu wolnego 
dla młodzieży. 
Niewielkie nakła
dy finansowe na 
kluby, boiska czy 
korty zwracają 
się wielokrotnie 
poprzez zmniej
szenie aktów 
wandalizmu czy 
kradzieży.

- Jest pan rad
nym po raz 
pierwszy. Jak z 
takiej perspekty
wy ocenia pan 
Tarnobrzeg?

- Mieszka się w 
nim zupełnie nie
źle i bezpiecznie. 
Uciążliwe nato
miast są sprawy 
dnia codziennego. 
Przykładowo na 
moim Serbinowie 
straszliwie ciasne 
są parkingi. Dro
gi osiedlowe 
oznakowane nie 
za dobrze. Nie 
wszędzie jest tyle

zieleni ile powinno być. Nawet takie 
drobiazgi jak brak wyposażenia szacho
wego w budynku administracji serbi- 
nowskiego osiedla też utrudniają życie.

- W radzie najczęściej głosuje pan 
tak, jak reszta radnych z lewicy. Z cze
go to wynika?

- Nie jest tak zawsze. Czasem trzeba 
być w zgodzie z prawą stroną sali. 
Zwłaszcza, gdy rozwiązanie danej kwe
stii służy dobru mieszkańców. Z drugiej 
strony nie tylko nas, radnych lewicy, obo
wiązuje dyscyplina klubowa: widać ją 
także i na prawicy.

- W czym radni lewicy widzą naj
ważniejszy problem Tarnobrzega?

- Klub radnych SLD wnioskował o po
święcenie którejś z sesji problematyce 
społeczno-gospodarczej. Myślę, że war
to, a nawet trzeba, zabrać się wreszcie za 
problem bezrobocia. Mam tu na myśli 
szczególnie kwestię bezrobocia wśród 
młodzieży. Trzeba temu skutecznie prze
ciwdziałać. Jak? Oczywiście przez two
rzenie nowych miejsc pracy.

Drugim ważnym problemem jest bu
downictwo mieszkaniowe. Nielicznych, 
bogatych, stać na budowę własnego 
domu. Młodzi, na dorobku, takiej szansy 
nie mają. Na jednej z ostatnich sesji po
jawiło się hasło budownictwa społeczne
go. Trzeba ten temat ożywić i ruszyć z 
nim po prostu z miejsca.

dystrybucją podręczników szkolnych i wydawnictw 
edukacyjnych. Konkurencja w tej branży jest ol
brzymia. Reforma edukacji sprawia, że istnieje wie
lość programów nauczania i co za tym idzie, wie
lość podręczników. My staramy się docierać do na
uczycieli, organizujemy spotkania z autorami pod
ręczników itd.

- Jest pan radnym już drugą kadencję.
- Zgadza się. Chociaż należałoby dodać, że by

łem też dwukrotnie radnym dawnej Wojewódzkiej 
Rady Narodowej.

- Ma pan zatem doskonały ogląd na zmiany 
jakie zaszły w samorządach.

- Teraz samorządy mają bez porównania więk
sze kompetencje. Dokładnie nie wiem jak to 
obecnie wygląda na szczeblu województwa, ale 
gminy mają o wiele wyższe uprawnienia. Z dru
giej zaś strony, te uprawnienia są do pewnego 
stopnia blokowane przez niedostatek pieniędzy. 
Widać to choćby po budżecie Tarnobrzega. 
Uprawnienia i zadania majak powiat, ale nie za
wsze można je w pełni wykorzystać - właśnie z 
braku środków.

- W tarnobrzeskiej radzie - szczególnie ostat
nio - dosyć mocno zaznaczył się podział między 
lewicą i prawicą.

- Powiem szczerze, że jest on moim zdaniem w 
dużym stopniu sztuczny. Radni z jednej i drugiej 
strony dobrze się znają, co widać szczególnie w 
pracach komisji, gdzie dominują jedynie spory 
merytoryczne.

- Skąd zatem tak ostre scysje na sesjach?

- Wpływ jest pośredni. Jestem 
członkiem Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego i staram się 
mocno angażować w program Bez
pieczne Miasto, czyli w taką swoistą 
ofertę policji adresowaną do samorzą
dów lokalnych i do lokalnej społecz
ności. Oferta ma na celu podjęcie 
współpracy i współdziałania z policją 
po to, aby ograniczyć przestępczość. 
Wiem z doświadczenia, że policja 
sama nie jest w stanie zapewnić abso
lutnego bezpieczeństwa - tak jest na 
całym świecie. Przestępczość istniała, 
istnieje i zapewne istnieć będzie. Na
leży zatem maksymalnie ograniczyć 
czy raczej utrudnić działanie spraw
com i likwidować przyczyny prze
stępstw. Krótko mówiąc - zająć się 
profilaktyką. Wychowywać, spotykać 
się z młodzieżą.

Jako były policjant uważam, że trze
ba „odciążyć” dzielnicowych. Nie po
winni zajmować się w takim stopniu jak 
teraz biurokracją, a bardziej zająć się 
kontaktami z ludźmi. Można by też 
usprawnić działanie straży miejskiej. 
Zarówno policjanci jaki strażnicy po
winni cały czas przypominać mieszkań
com o podstawowych formach zabez
pieczenia własnego mienia. Proste i nie
drogie rzeczy często skutecznie odstra
szają złodzieja. Wystarczy znakowanie
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Spotkajmy się na rynku
Pięć dni - od 26 do 30 maja - trwać będą Dni Tarnobrzega. Wszystkie praktycznie imprezy 

zorganizowane zostaną na placu Bartosza Głowackiego. W środę, czwartek i piątek organiza
torzy zapraszają na rynek od godziny 12,00. W weekend już od 9,00. Większość imprez po
trwa do 24,00 a nawet do 1,00. Szczegółowy program „Dni” był w chwili składania „Merku
riusza” zapinany na przysłowiowy ostatni guzik. Plakaty z dokładnym kalendarzem imprez 
powinny pojawić się na murach lada dzień.

Wiadomo jednak, że mimo skromnych środków, organizatorzy przygotowali całkiem atrak
cyjny program. M.in. na rynku odbędzie się lotny finisz X Międzynarodowego Wyścigu Soli-

łf trakcie obchodów Dni Tarnobrzega będzie również bungy.

damości i Olimpijczyków. Przejazd kolarzy poprzedzą zawody rowerowe dla dzieci. Odbę
dzie się też Międzynarodowy Bieg Siarkowca. Ponadto młodzież będzie mogła poćwiczyć 
jazdę samochodami pod czujną opieką instruktorów. Z rynku wystartuje też balon a miłośnicy 
spadania będą mogli krzyknąć „bungy” i skoczyć na linie.

Będzie sporo muzyki. Organizatorzy tak postarali się ich dobrać, by mogli się pobawić i 
starsi i młodsi. Zagrają m.in. Gang Olsena, Ryczące Dwudziestki, Stonehenge, One Gain, Fly 
Away, Chochoł Corporation, Coach i Tarnobrzeska Scena Hip Hop. Do tego odbędzie się 
turniej disc-jockeyów, wystąpi zespół cygański i kapele ludowe.

Rzecz jasna dobrej zabawie towarzyszyć będzie piwo i kiełbaski na gorąco.

Praca z PEFRONem
Wraz z odpowiednimi ustawa kompetencyj

nymi i decentralizacją PFRON, pomoc z tego 
funduszu może być uzyskana w samorządzie 
powiatowym (w przypadku Tarnobrzega w 
samorządzie miasta). Od stycznia środki z 
PFRON można otrzymać za pośrednictwem 
MOPS z siedzibą przy ul. Św. Barbary. Tam 
też znajdują się wszelkie formularze na któ
rych mogą być składane wnioski.

Istnieje kilka form pomocy - pożyczki na roz
poczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 
- może ją dostać osoba bezrobotna i niepełno
sprawna. Taka pożyczka jest jednorazowa i może 
wynieść do trzydziestu przeciętnych wynagro
dzeń. Może ona być także w późniejszym ter
minie umorzona do 50 procent, o ile działalność 
prowadzona była przez minimum dwa lata.

Inna forma pomocy, to dofinansowanie w 
wysokości 50 procent zaciągniętego wcześniej

kredytu bankowego na działalność gospodar
czą lub rolniczą.

Do zadań PFRON należy też wspieranie 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez 
dofinansowania udzielane pracodawcom. 
Przedsiębiorca, który zatrudni przez co naj
mniej 54 miesiące osoby niepełnosprawne 
bezrobotne lub poszukujące pracy, może 
otrzymać zwrot kosztów. Temu zwrotowi 
mogą podlegać m.in. koszty poniesione przez 
pracodawcę na: zakup środków trwałych sta
nowiących bezpośrednie wyposażenie nowych 
lub przystosowanych stanowisk pracy, zakup 
linii technologicznych czy wynagrodzenie 
wraz ze składką na ubezpieczenie od tego 
wynagrodzenia.

Wszelkie informacje na temat form pomo
cy z Funduszu można otrzymać w MOPS (ul. 
Św. Barbary, tel. 823 Tl 68).

Wojsko dla nielicznych
Od 7 kwietnia do 5 maja mężczyźni z rocznika 1980 i starsi stawali w Tarnobrzegu przed 

komisją poborową i komisją lekarską. Po badaniach przez tą drugą okazało się, źe blisko 85 
procent młodych Tamobrzeżan cieszy się niezłym zdrowiem - dostali kategorię „A”. Nie ozna
cza to jednak, że cała młodzież z tego rocznika znajdzie się jesienią w koszarach. Powiatowa 
Komisja Poborowa aż 86,5 procentom udzieliła odroczeń ze względu na naukę w różnych 
typach szkół. Odroczenia ze względu na prowadzenie gospodarstwa rolnego otrzymało 10 
poborowych. Trzech zaś zostało odroczonych ze względu na sprawowaną opiekę nad człon
kiem rodziny.

Komisja skierowała także dwie osoby do pełnienia zastępczej służby wojskowej. Nie wcho
dziły w tym przypadku w grę kwestie zdrowotne lub szkolne, ale przekonania moralno religij
ne poborowych.

Nieco ponad siedmiu procentom odroczeń nie udzielono. Działo się tak najczęściej w przy
padku, gdy młody człowiek nie kontynuował już nauki szkolnej.

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

PHU „Tech-Nora”
spółka cywilna

39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 129 
tel. (0-15) 823 67 70

Firma „Tech-Nora” oferuje:
płyty gipsowo-kartonowe profile - KNAUF, 

gipsy szpachlowe
☆ wełny ROCKWOOL i URSA, sufity podwie

szane - THERMATEX, agregaty tynkarskie - 
PFT, KALETA

& narzędzia i akcesoria oraz farby

□ MATAR □
Autoryzowany Zakład Instalacji Alarmowych i Zabezpieczeń

39-400 Tarnobrzeg, ul. K. Wyszyńskiego 20 tel./fax (0-15) 822 49 45, 822 45 57, 0601 29 89 50 
Projektuje i instaluje:
- elektroniczne systemy alarmowe (z powiadomieniem telefonicznym i 
radiowym)
- systemy sygnalizacji ppoż.
- ochronę zewnętrzną obiektów (budynków, placów składowych),
- systemy telewizji obserwacyjnej
- systemy bezpieczeństwa instalacji gazowych i kotłowni
- czujniki gazów wybuchowych i tlenku węgla
- videodomofony i sterowniki radiowe
- sejfy, kasy i skrytki stalowe

Zakład posiada uprawnienia do technicznej Ochrony Mienia: 
KONCESJA MSW nr J-K22/97

AUTORYZACJA ZRTOM„TECHOM” Warszawa nr 90/98 
CERTYFIKAT„GAZOMET-RAWICZ” nr HM/074/288/98 

CERTYFIKAT„GAZEX” Warszawa nr 9/057/98

FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA
„SORBIAN”

39-400 Tarnobrzeg, ul. Warszawska 312, 
tel. (0-15) 822 05 26, 822 04 67 i 68

— SORBIAN
..

Okna 1 Drzwi 
zPCV

PRODUKCJA:
- okna i drzwi z PCV
- szkło termoizolacyjne
- szkło klejone
SPRZEDAŻ:
- szkło budowlane, lustra

USŁUG! SZKLARSKIE

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. 822-11-49 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, teł. 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

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. Stanisław Przygoda 85-12-449

Dzielnicowi:

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

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

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

ml. asp. Kazimierz Domaracki 85-12-685
os. Siarę Miasto, Przywiśle 

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

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

poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 8.30-16.30
środa 730-1530
czwartek 7.30-1530
piątek 730-1530


