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Prezydent Tarnobrzega JAN DZIUBIŃSKI w asyście przeora klasztoru OO Dominikanów MACIE
JA ZŁONKIEWICZA i tarnobrzeskiego rycerstwa „oddaje" rynek we władanie jarmarcznych han
dlowców.

W Tarnobrzegu, na rynku, odbył się pierw
szy w tym mieście jarmark dominikań

ski. Tradycja jarmarków i połączonych z nimi 
odpustów sięga XIII wieku, kiedy to za przy
zwoleniem papieskim zgromadzenia Dominika
nów uzyskały prawo do ich organizacji w dniu 
imienin ich patrona i założyciela - św. Domini
ka.

Tarnobrzeg na pewno „nie przeskoczy" słyn
nego nie tylko w kraju dominikańskiego jarmar
ku w Gdańsku. Tradycja jednak została zapocząt
kowana. Rynek zastawiło ponad 30 kramów, w 
których swoje wyroby sprzedawali twórcy ludowi 
m.in. z Hrubieszowa, Torunia i Włodawy. Impre
zę uświetniły występy kapel ludowych z ziemi tar
nobrzeskiej.

Jarmark rozpoczął się mszą świętą w kościele 
ojców Dominikanów. Nabożeństwo prowadził 
przeor tarnobrzeskich mnichów - ojciec Maciej 
Złonkiewicz. Z licznie zaproszonych byłych prze
orów do Tarnobrzega zawitał jedynie ojciec Waw
rzyniec Wawro, który wygłosił kazanie. Innym za
proszonym -jak uzasadniał to na początku mszy 
ojciec Maciej - przeszkodził czas wakacji, bądź 
też okres pielgrzymek na Jasną Górę.

Tarnobrzeski rynek odwiedziło 7 i 8 sierpnia 
kilka tysięcy ludzi. Handlujący jarmarcznymi do
brami nie mogli narzekać na brak zainteresowa
nia. Wielu z nich musiało w sobotnią noc udać 
się do swoich warsztatów, aby mieć czym han
dlować w niedzielę. Wszyscy z chęcią obiecali 
ponowny przyjazd za rok.
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„Nie święci garnki lepią" - zdaje się potwierdzać tę maksymę 

ADAM ŻELAZKO z Łążka Garncarskiego.
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Tarnobrzeżanie licznie odwiedzali „dominikańskie” kramy.

Inwestycja na lata
Tarnobrzeg przystąpi do realizacji wieloletniej inwestycji - Bu

dowy Szkoły Zawodowej. Szkoła znajdzie się przy ulicy Koper
nika. Gotowy jest już jej projekt. Zespół budynków (wraz z bo
iskiem i terenami zielonymi) zajmie powierzchnię 3,5 ha.

Inwestycja będzie realizowana etapami. W pierwszym przewi
dziana jest budowa głównego budynku dydaktycznego. Jego koszt 
zamknie się kwotą 3,8 min zł. W tym roku powinien być ukończo
ny stan surowy budynku. Zakłada się, że zajęcia w nowej szkole 
zostaną rozpoczęte 1 września 2002 roku.

Budowa będzie realizowana ze środków kuratorium wojewódz
kiego i środków własnych Miasta Tarnobrzega. Tegoroczna dotacja 
z Kuratorium sięgnie 750 tysięcy złotych. Miasto dołoży kolejnych 
440 tys. Władze Tarnobrzega liczą że w następnych latach Kurato
rium przeznaczy na budowę nie mniejsze środki - odpowiednie prze
pisy gwarantują że w tego typu inwestycjach możliwe jest finanso
wanie na zasadzie parytetu - złotówka z kasy miejskiej może zo
stać wspomożona złotówką ze środków budżetowych. Całkowity 
koszt inwestycji ma wynieść ponad 13 min zł.

Budowa Szkoły będzie największą inwestycją w najbliższych 
latach. O jej podjęciu przesądził fatalny stan lokalowy szkolnic
twa zawodowego w mieście. Gwoli uzupełnienia dodajmy, że 
popularna "Kozyrówka składa się z:

Technikum Gastronomicznego, Technikum Odzieżowego, 
Technikum Handlowego ( wszystkie na podbudowie szkoły 
podstawowej) Technikum Gastronomicznego i Technikum 
Odzieżowego na podbudowie szkoły zasadniczej, Liceum Za
wodowego o specjalności krawiec konfekcyjno- usługowy oraz 
gastronom, Liceum Handlowego i Zasadniczej Szkoły Zawo
dowej.

Do Zespołu Szkół Zawodowych będzie uczęszczać w tym roku 
1301 uczniów, z czego do ZSZ - 578. Blisko 60 procent uczniów 
rekrutuje się spoza miasta Tarnobrzega. Nauka - ze względu 
na warunki lokalowe odbywa się w ZSZ od godziny 7,00 do 
20,30. Dodajmy, że sale lekcyjne są w opłakanym stanie.

Nie przesądzono jeszcze daty zakończenia budowy całej szkoły. 
Będzie to inwestycja wieloletnia w znaczący sposób przyczynia
jąca się do poprawy warunków nauczania w mieście, gdyż do
tychczasowe budynki szkolne mieszczą się w starych budynkach, 
które nie były pierwotnie przeznaczone dla użytku szkolnego.

I



str. II MERKURIUSZ TARNOBRZESKI

ZLIKWIDOWAĆ
(żądającej likwidacji straży miej
skiej) pod budynkiem w którym 
obradowali radni, kończyła się 
słowami: „ze zrewoltowanego 
Tarnobrzega mówił dla pań
stwa...”

Cóż, dajcie sensację na pierw
szą stronę. Bo wierszówka, bo 
popularność.

Podczas ostatniej sesji prezy
dent Dziubiński wezwał do podej

Co w zamian Straży Miejskiej? Czy inicjatywy obywatelskie byłyby 
w stanie zrównoważyć jej brak?

alkohol miał

Straż Miejska w Tarnobrze
gu informuje, że w dalszym 
ciągu rygorystycznie egze
kwuje przestrzeganie przepi
sów o wychowaniu w trzeźwo
ści i przeciwdziałaniu alkoho
lizmowi oraz uchwałę NrX/107/ 
99 Rady Miasta Tarnobrzega w 
sprawie określenia zasad usy
tuowania na terenie Tarno
brzega miejsc sprzedaży na
pojów alkoho
lowych. W 
dniach 2-8 
sierpnia 1999r. 
Straż sporzą
dziła 15 wnio
sków o ukara
nie do Kole
gium ds. Wy
kroczeń, za 
spożywanie 
napojów alko
holowych w 
miejscach pu
blicznych. W 8 
przypadkach 
dotyczyło to 
terenu placu 
B. Głowackie
go, w 5 - tere
nu Liceum 
Ogólnokształ
cącego, w 1 - 
ul. Szkolnej. 
(...) Jeden ze 

I spożywających
4,3 promila alkoholu - tak 
przynajmniej wskazał alkomat.

Pismo tej treści w ostatni po
niedziałek straż miejska prze
kazała na ręce Komisji Rady 
Miasta ds. Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego.

- Oprócz działań kontrolnych 
właściwych służb, niezbędna 
jest również akceptacja miesz
kańców miasta do represyjnych 
działań wobec nietrzeźwych 
przebywających w miejscach 
publicznych. Wielokrotnie dzia
łania strażników miejskich zmie
rzające do ustalenia tożsamości 
nietrzeźwych, doprowadzenia 
ich do miejsca zamieszkania, a 
także zwykła interwencja, nie 

I spotyka się z aprobatą miesz- 
ł kańców naszego miasta - tak 
I mówił prezydent Tarnobrzega, 

Jan Dziubiński podczas ostat
niej sesji Rady Miasta poświę
conej stanowi bezpieczeństwa.

Przez prasę i nie tylko, prze
toczyła się istna lawina komen
tarzy na temat bezpieczeństwa 
w Tarnobrzegu. Wykreowano w 
nich obraz miasta bezprawia 
rodem z Dzikiego Zachodu. 
Nikt jakoś nie zauważył, że tra
gedia na tarnobrzeskim rynku 
była zdarzeniem akcydental- 
nym. Na tyle rzadkim, że nie
potrzebną śmierć młodego 
człowieka minutą milczenia 
uczciła Rada Miasta. Nitet też 
jakoś nie zwrócił uwagi, że gdy
by trzymać się ogólnopolskich 
statystyk, to w Tarnobrzegu „po
winno" dochodzić do prawie 
dwóch zabójstw rocznie. Nawet 
młodzi ludzie, którzy zaangażo- 

Iwali się w akcję na rzecz likwi
dacji straży miejskiej przyzna
wali mimochodem, że reakcja 
społeczna jest tak duża, gdyż 
do tej pory Tarnobrzeg trakto
wany był jak oaza spokoju. Py- 

| tanie jednak, czy jedna trage- 
! dia może taki obraz zburzyć? 
i Okazuje się że może. W popu- 
* larnym radiu RMF relacja z kil- 
| kudziesięcioosobowej pikiety

mowania działań (również obie
cał, że organizował je będzie Za
rząd Miasta) zmierzających do 
stworzenia warunków do zafunk- 
cjonowania tzw. „sąsiedzkich 
grup samoobrony”. - Głównym 
celem takich grup - mówił - była
by identyfikacja możliwych sta
nów zagrożenia, zgłaszanie ich 
do właściwych służb, wykrywanie 
nieformalnych grup, które grożą 
naruszeniem bezpieczeństwa, or
ganizowanie ochrony parkingów, 
pomoc sąsiedzka w ochronie 
mieszkań, a także edukacja w 
dziedzinie prewencji.

Na kilka dni przed ostatnią se
sją i „połączoną" z nią pikietą w 
Urzędzie Miasta zjawiła się grupa 
organizatorów tejże pikiety. Spotka
ła się z jednym z wiceprezydentów. 
Na jego pytanie, czy zwróciliby 
uwagę na łamanie prawa - choćby 
picie wódki czy piwa na rynku, je
den z młodych ludzi szczerze przy
znał - Nie, bo się boję.

Cóż, bójmy się wszyscy po
społu i czekajmy, aż nieprze
strzeganiu prawa przeciwstawią 
się odpowiednie służby. Ow
szem, wszyscy płacimy podatki 
i mamy prawo wymagać, by za
troszczono się o nasze bezpie
czeństwo. Ciekawe tylko, czy 
wszyscy ci, którzy podpisali się 
pod apelem o rozwiązanie stra
ży miejskiej mają też'nieco wię
cej odwagi, by chociaż zadzwo
nić na policję, gdy widzą choćby 
pijących w miejscach publicz
nych. Zacytujmy tu po raz ostat
ni prezydenta miasta - Często 
samo publiczne spożywanie na
pojów alkoholowych w miejscach 
zabronionych, o ile nie było po
dejrzenia czynu przestępczego, 
bądź wykroczenia karalnego, nie 
jest traktowane przez opinię pu
bliczną jako naganne.

Na pewno najlepszą formą 
walki z przestępczością jest pre
wencja. Może nie jest najtańsza, 
ale - co ważniejsze - unika się 
wtedy ofiar. W niektórych rela
cjach prasowych cytuje się mło
dych ludzi, mówiących, że mia

sto nie stwarza im pól do roz
woju i jedyną rozrywką jest al
kohol czy dyskoteki. Niestety, 
młodzi ludzie od miesięcy nie 
przedstawili władzom miasta 
żadnej alternatywnej propozy
cji. Dominują stereotypy, że 
brak tego, tamtego i jeszcze 
czegoś. Przykro patrzeć, że 
młode pokolenie nie zawsze 
dorasta do społeczeństwa oby

watelskie
go. Czeka, 
aż ktoś im 
coś zorga- 
n i z u j e . 
Tymcza
sem czasy 
odgórnego 
uszczęśli
wiania spo
łeczeństwa 
na szczę
ście minęły. 

W jednej 
z gazet po
jawiły się 
sugestie 
młodych, 
że np. do
brze by 
było, gdyby 
w Tarno
brzegu za- 
funkcjono- 
wała kawia

renka internetowa. Tymczasem 
z internetu można skorzystać w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Co prawda, od 10,00 do 15,00, 
ale godziny udostępniania sie
ci (20 groszy za minutę) moż- 
naby wydłużyć. Sęk tylko w 
tym, że chętnych brak. Mimo 
wakacji, z internetu korzysta 5 
osób dziennie. Biblioteka chce 
od września uruchomić drugie 
stanowisko komputerowe i wy
dłużyć czas korzystania z sieci 
do 19,00. Ciekawe, ilu Tarno- 
brźeżan z tej propozycji skorzy
sta?. Ilu w ogóle zechce się z 
nią zapoznać? Ilu wybierze na
rzekania przy piwie na rynku?

Osobną kwestią jest wykorzy
stywanie śmierci młodego czło
wieka do celów politycznych. 
Lewica, nie mogąc inaczej 
ugryźć rządzącej koalicji, pod
pięła się masowo pod akcję „w 
mieście, z winy rządzących, pa
nuje bezprawie więc zlikwidujmy 
straż miejską”. Jeszcze kilkana
ście tygodni temu, żaden pan 
poseł, czy inny działacz lewicy, 
nie formułował takich wniosków. 
Odnosi się wrażenie, ze forma
cja socjaldemokratyczna podej- 
mie każdy kamień, którym mo
głaby ugodzić prawicową koali
cję sprawującą władzę w mie
ście. Ba, praktycznie cała lokal
na prasa wotuje za zniesieniem 
straży. Wcześniej panowie rad
ni, działacze i redaktorzy nie wi
dzieliście problemu? Prędzej 
czy później w mieście pojawi się 
jakiś inny problem, którego dzi
siaj nikt nie dostrzega. A może 
by tak wyprzedzić sytuację i mu 
zapobiec?

Zdaję sobie sprawę, że dwo
rowanie sobie z bezpieczeń
stwa jest nie na miejscu. Bo 
ofiarą może być każdy. Tylko 
dlaczego uwagę na bezpie
czeństwo zwraca się tylko w 
momentach szczególnych? Na
leży oczekiwać od radnych, że 
będą się troszczyć o nasze 
bezpieczeństwo bezustannie. 
W końcu po to ich wybraliśmy.

Prywatna mieszkaniówka ma się dobrze. W mieście cały czas 
przybywa nowych domów jednorodzinnych, czego nie można po
wiedzieć o budownictwie spółdzielczym i komunalnym.

W Tarnobrzegu jest 15.185 mieszkań. Na jedno przypada 3,4 
osoby. Większość Tarnobrzeżan mieszka w budynkach spół
dzielczych.

Urząd Miasta Tarnobrzega opublikował raport o stanie budow
nictwa w mieście. Okazuje się, że jest zarazem i źle i dobrze. Z 
jednej strony okazało się, iż na przydział mieszkań spółdziel
czych oczekuje ponad 1500 osób. Do tego dochodzą wnioski o 
przydział lokali komunalnych bądź socjalnych. Z drugiej zaś stro
ny wynika, że w zasobach budownictwa prywatnego jest blisko 
2,8 tys. mieszkań: jedni czekają na przydziały, inni budują nowe 
domy.

Problem - jak zwykle tkwi w pieniądzach. Przed rokiem Tarno
brzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa oddała do użytku nowy budy
nek, w którym znajduje się 49 mieszkań typu własnościowego o 
powierzchni od 30 do 72 m. kw. Do tej pory r\ie udało się zasiedlić 
13 mieszkań. Okazały się być za drogie.

Tymczasem na lokale komunalne i socjalne oczekuje blisko 300 
rodzin. Ich nadziej na własne “M.” nie prędko się spełnią, gdyż spół
dzielnie już dawno przestały budować mieszkania typu lokatorskie
go, zaś miasta nie stać na budowę nowych mieszkań komunal
nych. Barierą w tym ostatnim przypadku są ponownie pieniądze - 
dotacje z budżetu gminy są po prostu za małe.

Osobną sprawą są czynsze. Wpływy z nich są głównym źró
dłem finansowania utrzymania budynków mieszkalnych - co do
tyczy zarówno lokali komunalnych jak i spółdzielczych. Wielolet
nia polityka niskich czynszów reglamentowanych przez państwo 
doprowadziła do znacznej dekapitalizacji zasobów mieszkanio
wych. Czynsze za mieszkania wówczas zapewniają ekonomicz
nie prawidłową gospodarkę i techniczną trwałość budynków gdy 
wynoszą od 3 - 7% kosztów odtworzenia zasobów. Ustawa z dnia 
2 lipca 1994r o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszka
niowych dopuszcza maksymalną wysokość stawek czynszu re
gulowanego do 3% kosztów odtworzenia lokalu. Tarnobrzeg jed
nak nie wykorzystuje tej możliwości z uwagi na trudną sytuację 
ekonomiczną mieszkańców, oraz historyczne zaszłości w ustala
niu wysokości stawek czynszowych. Aktualnie średni poziom czyn
szów na koniec 1998 roku nie przekroczył -1,7% kosztów odtwo
rzenia zasobów.

Jak widać jest to niski poziom czynszów, który nie pozwala na 
pełne wykonywanie remontów kapitalnych budynków pomimo, że 
stawka bazowa czynszu jest co roku podwyższana. Co więcej, 
bezrobocie powoduje brak dochodów, a tym samym wzrost zale
głości czynszowych - tak w mieszkaniach komunalnych, jak i spół
dzielczych. Tylko w mieszkaniach komunalnych, prawie co piąty 
lokator zalega z czynszem i to pomimo tego, iż ponad 200 tysięcy 
złotych miasto wypłaca wszystkim lokatorom w formie dodatków 
mieszkaniowych. W lokalach spółdzielczych dodatki te wyniosą 
aż 3,2 min zł.

Głód mieszkaniowy w Tarnobrzegu - mimo praktycznie zero
wego przyrostu liczby mieszkańców - utrzymuje się nadal. Dziś 
już praktycznie wiadomo, że najprawdopodobniej nie zrealizuje 
się w mieście idea Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mimo 
rozesłania do setek mieszkańców setek ankiet, odzew był nikły. 
Ledwo dwudziestu Tarnobrzeżan wyraziło wstępne zainteresowa
nie TBS-ami.

Rodzi się pytanie - co dalej? W jednym z wniosków cytowane
go raportu zawarto spostrzeżenie, że skoro możliwości budow
nictwa komunalnego czy spółdzielczego są ograniczone, to Rada 
Miasta powinna w trybie pilnym skupić się na dalszym uzbrajaniu 
terenów pod budownictwo jednorodzinne. Może się ono okazać 
przyszłością miasta. Już dzisiaj znajduje się w nim blisko 2,8 tys. 
mieszkań - to wspomniany na wstępie plus. Rzecz jasna, na bu
dowę własnego domu nie każdego stać. Idzie o to, aby gmina 
stworzyła takie warunki, aby przynajmniej działki pod takie bu
downictwo były tanie i ogólnodostępne. Nie zależy to jednak od 
polityki samej gminy, lecz od polityki mieszkaniowej całego pań
stwa. Ta zaś jest niezbyt jasna i - jak na razie - nie oferuje nam 
świetlnych perspektyw. Pojawiające się kredyty hipoteczne nie roz- 
wiążą wszystkiego.

•W ..........................J
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Prezentujemy wszystkich radnych naszego miasta oraz sprawy, które ich nurtują. Sylwetki radnych przedstawiamy w porządku alfabetycznym

MIECZYSŁAW
KORCZAK KOSIOR

zorcze w miejskich przedsiębiorstwach to 
istny TKM.

- A gdyby lewica była u władzy, to nie 
byłoby TKM?

- Mam 63 lata. Urodziłem się w Jeziorku. 
W 1953 ukończyłem tarnobrzeskie LO. Je
stem także absolwentem Wydziału Prawa i 
Administracji UMCS (pracę magisterską pi
sałem o radach na
rodowych jako orga
nach demokracji i 
samorządu lokalne
go). Od '55 roku słu
żyłem w milicji - od 
stanowisk podsta
wowych, przez ko
mendanta posterun
ku, a po szkole ofi
cerskiej pracowałem 
w pionie kryminal
nym i dochodzenio
wo-śledczym. Przez 
11 lat byłem zastęp
cą komendanta po
wiatowego w Mielcu 
(nadzorowałem pion 
prewencji), by w 
końcu zostać Na
czelnikiem Wydziału 
Prewencji KW MO w 
Tarnobrzegu.

W 1981 roku, na 
fali ówczesnych 
przemian i odnowy, e
funkcjonariusze MO"i SB wybrali mnie I se
kretarzem KZ PZPR: byłem nim aż do '90 
roku.

Byłem też radnym - przez II kadencje w 
radzie powiatu mieleckiego, zaś przy okazji 
reform w 1975 roku oddelegowano mnie do 
miejskiej rady w Tarnobrzegu (wtedy likwi
dowano powiaty i radnych powiatowych 
przenoszono do rad gminnych i wojewódz
kich). Zostałem radnym obecnej kadencji, 
gdyż liczyłem, że będę mógł się sprzeciwiać 
naruszaniom prawa. Nie bez znaczenia jest 
fakt, iż byłem szefem tarnobrzeskiego SdRP 
i sztabu wyborczego SLD. Oczekiwałem, że 
przynajmniej w mieście Tarnobrzegu zaprze
stanie się nie tylko wykreślać okres PRL ale 
i opluwać dorobek co najmniej dwóch po
koleń.

- SLD wygrało w ostatnich wyborach 
w mieście, co nie przełożyło się jednak 
na sprawowanie władzy. Nie żal wam? 
Nie dało się ugrać więcej?

- To nie jest sprawa „ugrania”. Szliśmy do 
wyborów przede wszystkim po to, by stwo
rzyć w mieście model racjonalnego działa
nia. Szliśmy też, aby przejąć pełnię władzy 
w mieście: dzisiaj też ją chcemy przejąć.

- Macie swój „gabinet cieni”?
- Nie. Ale większość radnych SLD to ludzie 

z wyższym wykształceniem, którzy pracowali 
bądź pracują na odpowiedzialnych stanowi
skach. Nie byłoby problemu wyłonić z nich 
skuteczną władzę. Jedno jest natomiast pew
ne - władzę sprawowalibyśmy trochę inaczej.

- Na ile inaczej?
- W pełni jawnie. Bo tam gdzie nie ma jaw

ności, tam jest zalążek mafii.
- Czy uważa pan, że tak jest w Tarno

brzegu?
- Podejrzewam! Wiele propozycji a nawet 

rozwiązań nie znajduje najmniejszego uza
sadnienia. Próbuje się marginalizować Radę 
i jej Komisje.

- Lewica też tajnie głosowała podwyż
ki diet dla radnych.

- Ale kwoty były jawne. Nota bene ci, któ
rzy mówili wtedy o „skoku na kasę" jakoś te 
pieniądze biorą i załapują się tam gdzie te 
pieniądze są.

- Zadajmy ogólniejsze pytanie. Czy w 
ocenie lewicy, koalicja rządzi źle?

- Przede wszystkim boi się poddać osą
dowi publicznemu realizując własną polity
kę, a sprawy personalne, choćby rady nad-

- Przecież była i 
nie zwolniono żad
nego urzędnika. Ni
kogo nie wepchnię
to do rady nadzor
czej w mieście.

- Bo lewica nic 
nie miała do tych 
rad. Rządziła w 
województwie a 
nie w mieście, 
gdzie od czasu III 
RP rządzi prawica.

- I oby niedługo. 
Jak tak dalej bę
dzie, to nie wiem 
czy w przyszłym 
roku nie wezwiemy 
do referendum o 
odwołanie całej 
rady. Rada nie ma - 
o co się dopomina
my - żadnego pla
nu pracy. Sesje, 
poza ostatnią, są 
wymuszone przez

prawo lub tylko proceduralne. Tymczasem 
rada powinna pokazywać perspektywy roz
woju miasta.

- Lewica ma plan takiego rozwoju?
- Lewica szła do wyborów z programem. 

Jego społeczna część to hasło SLD „Mą
drze, Zdrowo, Bezpiecznie" rozpracowane 
dla Tarnobrzega

- Ale to tylko hasła. Ja natomiast py
tam o konkrety - np. co zrobić, aby przy
było nowych miejsc pracy?

- Przybyłoby, gdyby przykładowo lepiej 
zadziałała specjalna strefa ekonomiczna, 
była skuteczniejsza promocja miasta. Bo 
jest np. w Urzędzie Miasta wydział promo
cji. Promocja powinna rozpocząć się od 
mapy miasta. Ukazania stanu\posiadania i 
możliwości. Radni proszą się o coś takiego 
od stycznia.

- Sądzi pan że od mapy przybyłoby 
miejsc pracy?

- Nie, ale jak nie można załatwić takiej 
drobnej sprawy, to co tu mówić o zwalcza
niu bezrobocia. Jedno jest pewne, można 
tym miastem rządzić lepiej. Pytał pan o oce
nę - będzie sprawozdanie półroczne, będzie 
absolutorium wtedy będziemy oceniać. Do
dam może tyle, że zwracaliśmy się do AWS, 
aby stworzyć wspólną platformę dla rozwo
ju miasta. Niestety nie otrzymaliśmy odpo
wiedzi. Dzisiaj jest tak, że dla utrzymania 
tej koalicji pępkiem świata dla Zarządu jest 
Wielowieś i Sobów, a nie Tarnobrzeg.

- Ale gdyby SLD zawarło koalicję np. z 
PSL, to może byłoby podobnie.

- Nie zawiązaliśmy takiej koalicji, gdyż nie 
mogliśmy dyskutować o poszczególnych 
osiedlach, dopóki nie zorientujemy się na 
czym stoimy. Nie mogliśmy przed budżetem 
przyrzekać, że w Zakrzowie będzie kanali
zacja, a w Wielowsi szkoła. Pan prezydent 
Dziubiński wiedział zaś na czym stoi i takie 
przyrzeczenie mógł złożyć i zapewnić rad
nych, że umowę zrealizuje. I to jest w umo
wie koalicyjnej.

- Po raz pierwszy słyszę, że coś takie
go się tam znajduje.

- Wszystkim wiadomo, że tak jest.
- Ilu radnych SLD złożyło akces do no

wej partii lewicy?
- Na dzisiaj 9. Koordynatorem SLD w Tar

nobrzegu został Norbert Mastalerz.
- Stawiacie na młodych?
-Tak.

- Urodziłem się w Bogorii koło Pia
seczna. Była wojna - 1941 rok. 
Szkołę średnią - budowa płatowców 
ukończyłem w Mielcu. W mieście 
tym jednak nie zostałem, gdyż w 
Tarnobrzegu tworzyły się wtedy 
miejsca pracy i wróciłem w rodzin
ne strony. Na stażu pracowałem w 
TPBP jako operator sprzętu - kopar
ki, spycharki, dźwigi itp. Potem, w 
1961 roku wojsko. Skierowano mnie 
do Orzysza, do „rakietówki”. Tam 
trafiłem do szkoły podoficerskiej. 
Pierwszy rok spędziłem-jako elew, 
a w drugim byłem już instruktorem 
od przedmiotów ścisłych. Po wojsku 
wróciłem do TPBP, które w między
czasie zdążyło zmienić nazwę. W 
'68 przeszedłem do SOWI - do dzia
łu głównego mechanika, jako spe
cjalista ds. sprzętu i re-

tam hurtownia firanek i zakład usłu
gowy.

- Jest pan przewodniczącym Ko
misji Rolnej Rady. Tarnobrzeg, 
chociaż jest miastem ma sporo 
doczynienia z rolnictwem.

- To taki swoisty ewenement. Kie
dyś do miasta przyłączono kilka 
osiedli rolniczych. Ma to poważne 
konsekwencje. Jedna z nich polega 
na tym, że rolnicy stali się mieszkań
cami miasta.. Druga zaś jest taka, 
iż osiedla miejskie nie mogą korzy
stać ze środków pomocowych prze
znaczonych na rozwój wsi.

- Na ile inne ogólnokrajowe pro
blemy rolnicze dotykają Tarno
brzega?

- W osiedlach rolniczych nie wie
dzie się najlepiej. W maju kilkoro

montów, a w '73 r. zna
lazłem się w pionie 
transportowym jako spe
cjalista od spraw tech
nicznych, a w końcu 
jako zastępca kierowni
ka ds. eksploatacji.

Od 1980 zaangażowa
łem się w działalność 
związkową. Byłem sze
fem „S” w transporcie. W 
strajkach '80 i '81 roku 
byłem w komitecie straj
kowym.

Na emeryturze jestem 
od 1 stycznia 1998 roku. 
W wyborach do samo
rządu wziąłem udział z
namowy Władysława 
Czopka - nie wiem jak wyłowił moją 
osobę. Kandydowania nie zapropo
nowała mi organizacja z której się 
wywodziłem - „Solidarność”, lecz 
PSL.

- W Zakrzowie jest pan przewod
niczącym komitetu budowy kana
lizacji.

- Zaproponowano mi to jeszcze w 
1997 roku, chociaż w Zakrzowie 
mieszkałem dopiero od roku (wcze
śniej mieszkałem na Przywiślu, na 
Skalnej Górze).

- Kiedy w Zakrzowie zatem znik
ną szamba?

- Według zapewnień władz miasta, 
prace nad kanalizacją rozpoczną się 
we wrześniu lub w październiku. Na 
ten rok jest na ten cel 300 tysięcy zło
tych. Starczy na budowę 250 metrów 
kanalizacji.

- Ile trzeba na całość?
- Aż boję się powiedzieć, ale jest 

to 6 milionów. Sumę taką zgromadzić 
będzie niezwykle trudno. Będziemy 
szukać pieniędzy w europejskich i 
krajowych funduszach pomocowych. 
Może pomocna będzie także ta nie
miecka firma EVE, która przymierza 
się do podjęcia współpracy z Tarno
brzegiem.

- Problemy Zakrzowa, to nie tyl
ko kanalizacja.

- Brakuje tu m.in. budynku OSP, 
domu osiedlowego - nie ma nawet 
gdzie zrobić zebrania osiedlowego. 
Firmy budowlane, które dzierżawią 
w Zakrzowie tereny, obiecywały wy
budować w stanie surowym po
mieszczenia dla straży. Na razie 
skończyło się na obietnicach. Mia
łem nadzieję, że osiedle przejmie 
budynek należący kiedyś do pana 
Paszty. Nie udało się i teraz będzie

członków naszej komisji wzięło udział 
w objeździe instytucji i firm zajmują
cych się skupem i przetwórstwem rol
no-spożywczym. Obraz jest przykry. 
Nie ma zbytu. Szczególnie w branży 
mięsnej. Jeśli uda się gdzieś sprze
dać mięso, to na zapłatę czeka się 
po kilka miesięcy. W Nisku tony wo
łowiny i wieprzowiny wiszą w chłod
niach na hakach. Iskierką nadziei jest 
rynek wschodni, szczególnie obwód 
lwowski. Ostatnio pojawiły się sygna
ły, że wzięto by tam do przerobu do
syć duże ilości mięsa, jednak na ile 
się to sprawdzi, tego nie wiem. Po
dobnie jest z mlekiem. Sprzedać je 
można jedynie na starym placu tar
gowym, o ile sprzedający nie zosta
ną przegonieni przez Straż Miejską.

W Zakrzowie było kiedyś ponad 
200 krów. Teraz jest 20.

- Czy zatem jest coś, co w mia
rę opłaca się produkować?

- W tym roku wiśnie, czarna po
rzeczka i aronia. Do pewnego stop
nia zboże. Przyszłościowo - o ile 
sandomierska Giełda wybuduje 
chłodnie może to być jeszcze tru
skawka i malina.

- Kłopoty ze zbytem odbijają się 
zapewne na poziomie dochodów 
mieszkańców osiedli rolniczych.

- Rzeczywiście. Żyje się biednie.
- To może radni z tych osiedli 

stworzyliby jakąś frakcję, która na
ciskałaby na większe zadbanie o 
interesy „wiejskiej” części miasta?

- Interesy te brane były pod uwa
gę nawet przy tworzeniu koalicji. Jed
nak na forum Rady jest nieco inaczej. 
Radni mówiąc o problemach rolnic
twa bardziej zainteresowani są „po- 
pisówką", niż konkretnym załatwia
niem problemów.
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Po reorganizacji ruchu, taki zachęcający znak może zmylić.

KOMPUTEROWE 
STEROWANIE

Od pierwszego poniedziałku sierpnia 
działa sygnalizacja świetlna przy skrzy
żowaniu ulic Sikorskiego, Zwierzyniec
kiej i Wyszyńskiego. Zdecydowana 
większość kierowców jest z tego bardzo 
zadowolona. Światła działają asynchro
nicznie, tak by jak najszybciej rozłado
wywać nadjeżdżające pojazdy. Podczas 
uruchamiania świateł, wykonawcy na 
krótko, celem prezentacji przełączyli sy
gnalizację na tradycyjny sposób działa
nia: okres palenia się świateł był równy 
dla każdej ulicy. Z miejsca tworzyły dłu
gi kolejki, chociaż wcale nie działo się 
to w godzinach szczytu.

Początkowo zaskoczeni byli także 
piesi, którzy długo czekali na zapalenie 
się zielonych świateł. Na skrzyżowaniu 
panuje zasada, że światła dla pieszych 
cały czas są czerwone, zaś zmieniają 
swój kolor po naciśnięciu przez prze
chodnia przycisku.

Zainstalowanie świateł wymusiło tak
że reorganizację ruchu drogowego, na 
co narzekają szczególnie ci, którzy chcą 
zatankować na pobliskiej stacji benzy
nowej. Można na nią wjechać jedynie od 
strony Sandomierza, zaś wyjechać - w

kierunku przeciwnym. Tej sytuacji można- 
by zaradzić wspólnie ze stacją ShelTa. Ist
nieje możliwość przywrócenia ruchu dwu
kierunkowego na ulicy Sandomierskiej, z 
tym że byłaby ona „zaślepiona” od strony 
ulicy Wyszyńskiego. Jadący od strony cen
trum miasta mogliby wtedy - po minięciu 
świateł - w nią skręcać. Podobnie umożli
wiony byłby z niej wyjazd w kierunku San
domierza. Taka reorganizacja wymagała
by jednak wybudowania dodatkowego 
wjazdu do stacji benzynowej od ulicy San
domierskiej.

Przy okazji warto wspomnieć o planach 
poprawy stanu dróg jakie powinny być zre
alizowane jeszcze w tym roku. Na najbar
dziej zniszczonym odcinku ulicy Kopernika 
położony ma zostać nowy „dywanik” asfal
towy. Na najbliższe tygodnie planowane jest 
wykonanie nawierzchni na ulicy Szerokiej 
miedzy ulicami Dominikańską i Sienkiewi
cza. Wyremontowany także zostanie chod
nik przy ulicy Waryńskiego. Naprawiona ma 
być także nawierzchnia ul. Chwałki, Odwet 
Jędrusie i Jabłoniowa. Niewykluczone, iż 
miasto przystąpi do długo oczekiwanej bu
dowy ulicy Wiejskiej; na początek wykona
ne zostałoby oświetlenie tej ulicy.

NOWI DYREKTORZY
W ostatnich dniach lipca powołani zostali dyrektorzy Zespołów Szkół w Tarno

brzegu (gimnazjów wraz ze szkołami podstawowymi). I tak dyrektorką Zespołu Szkół 
nr 1 została Grażyna Wianecka. Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 został Grzegorz 
Kokoszka, zaś dyrektorką Zespołu Szkół nr 3 - Maria Bryk.

Przypomnijmy, że uchwałę o powierzeniu dyrektorom ich stanowisk podjął Zarząd 
Miasta. Stało się tak dlatego, że komisja powołana do ich wyłonienia (złożona z 
dwóch przedstawicieli Rady Miasta, dwóch przedstawicieli Kuratorium oraz dwóch 
przedstawicieli związków zawodowych - „Solidarności” i Związku nauczycielstwa 
Polskiego) nie potrafiła deko dokonać. W myśl regulaminu konkursowego dyrekto
rem mógł zostać ten kandydat, który uzyskał ponad 50-procentowe poparcie ze strony 
komisji. Tymczasem żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 3 głosy.

Pani mgr Marii Nabrzeskiej
Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów 

Urzędu Miejskiego w Tarnobrzegu 
z powodu śmierci

OJCA
wyrazy szczerego współczucia składają: 

Prezydent Miasta i pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Tarnobrzegu

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

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

□ MAT AR r
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 I-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

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

USŁUGI 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 
Rzecznik Prasowy, tel. 822-35-93

ul. Mickiewicza 4, tel. 822-16-85
Wydz. Komunikacji 
Wydz. Budżetu i Finansów 
Urząd Stanu Cywilnego, tel. 822-20-72

ul. Mickiewicza 7, tel. 822-65-70
Wydz. Spraw Obywatelskich
Wydz. Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 
Wydz. Edukacji i Zdrowia
Wydz. Kultury, Sjiortu i Promocji 
Wydz. Ochrony Środowiska 
Wydz. Gospodarczy

ul. Wyszyńskiego 10, teł. 822-25-84
Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydz. Tcchniczno-Inwcstycyjny i Drogownictwa 
Wydz. Komunalny -
Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludno
ści

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

poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek

Godziny pracy Urzędu Miasta
7.30- 15.30
8.30- 16.30
7.30- 15.30
7.30-15.30
7.30-15.30

„Bezpieczne Miasto”
Specjalista ds. prewencji kryminalnej 
asp. szt. Tadeusz Gadawski 85-12-449

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
st. asp. Stanisław Przygoda 85-12-321

Dzielnicowi:
ml. asp. Janusz Nowicki 85-12-570

os. Przywiśle 
sicrż.szt. Antoni Pszeniczny 85-12-644

os. Młodych, Wielopole
ml. 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 
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
st. sierż. Piotr Wiącck 85-12-492

os. Serbinów^


