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13 września z tarnobrzeski
mi radnymi spotkali się przed
stawiciele niemieckiej firmy 
EWE. Niemcy chcą powołać 
wraz z kilkoma miastami Pol
ski południowo-wschodniej, 
spółkę, której zadaniem byłaby 
budowa i eksploatacja infra
struktury komunalnej - idzie tu 
o zaopatrzenie we wszelkie 
media (gaz, prąd, ciepło), 
wodę, a także telekomunikację 
i kanalizację.

EWE, to duża niemiecka firma 
o rocznych obrotach 3,7 mld ma
rek. Dostarcza prąd do blisko mi
liona odbiorców w północno-za
chodnich Niemczech. Z jej sieci 
gazowej korzysta natomiast po
nad 560 tys. odbiorców. Zatrud
nia 2.400 pracowników. Jej głów
nymi udziałowcami (ponad 70 
proc.) są powiaty i miasta nie
mieckie. Niespełna 28 proc, 
udziałów ma PreussenElektra 

i AG Hannower.
Jak dotąd głównymi obszara

mi działania EWE jest rejon po
łożony nad rzekami Ems, We
zerą i Elbą, a od kilku lat także 
wschodnia Brandenburgia. Te
raz chce zainwestować w Pol
sce. Wybór południowo- 
wschodniej Polski nie jest przy
padkowy. nasze region ma sto
sunkowo najgorzej (w porówna
niu z resztą kraju) rozwiniętą in
frastrukturę komunalną - nie 
wszędzie dociera gaz, nie wszę
dzie są telefony nie mówiąc już 
o kanalizacji.

Niemcy mają proste pomysły 
i spory kapitał - mogą wiele lat 
czekać na zyski. Proste pomy
sły polegają mniej więcej na tym, 

że kopiąc np. rów dla gazociągu 
równocześnie w tym samym ro
wie układa się rury wodociągo
we, kanalizacyjne, kable telefo
niczne itp. - w ten sposób unika 
sję kosztów każdorazowych wy
kopów pod poszczególne linie. 
To jednak nie wszystko. W naj
bliższych latach czeka Polskę

demonopolizacja w dostawach 
energii. Elektrownie zaczną 
wreszcie walczyć o klienta. 
Oczywistym jest, że „hurtowy” 
odbiorca będzie mógł żądać niż
szych cen. Dlatego Niemcy pro
ponują, łączenie miast i gmin tak, 
by wspólnie, reprezentując spo
ry potencjał odbiorczy, doprowa
dzać do kupowania energii po 
korzystnych cenach.

Podczas ubiegłotygodniowe- 
go spotkania z przedstawiciela
mi EWE, radni mieli szereg wąt
pliwości. Mając w pamięci niewy
pał w postaci plajty Tarmonu 
(spółki Tarnobrzega z kanadyj
ską firmą), wolą dmuchać na 

zimne. Nie bez znaczenia jest 
też historyczna niechęć do 
współpracy z kapitalistą, zwłasz
cza niemieckim. Zwolennicy 
współpracy z EWE przekonują, 
że tym razem o żadnej wpadce 
mowy być nie może - biznes 
obliczony jest na przynoszenie 
zysków w wieloletnim horyzon

cie czasowym. - Przecież jak już 
wybuduje się te gazociągi czy 
kanalizację, to Niemcy nie będą 
ich wykopywać z powrotem - 
przekonuje wiceprezydent An
drzej Wojtowicz.

Zainteresowanie ofertą nie
miecką wyraziło szereg miast - 
m.in. Lublin, Przemyśl, Tarnów, 
Krosno i Rzeszów. W maju br. 
Rada Miasta Tarnobrzega wyra
ziła również wolę utworzenia 
związku komunalnego „Wisłok - 
San - Wieprz". Na utworzenie 
takiego związku wyraził zgodę 
również wojewoda podkarpacki. 
Jak dotąd, zgodę na przystąpie
nie do wspomnianego związku

Goście z EWE z wiceprezydentem ANDRZEJEM WOJTOWI
CZEM (drugi z prawej dr CASPAR JURGENS)

wyraziły rady miast Przemyśla i 
Tarnowa.

Jednak sam związek to nie 
wszystko. W planach znajduje 
się powołanie przez tenże zwią
zek i EWE spółki „Media Wisłok- 
San-Wieprz”. O ile siedzibą 
związku komunalnego ma być 
Przemyśl, tak siedzibą spółki był
by Tarnobrzeg. Udziały w spół
ce podzielone byłyby tak, że 
związek komunalny miałby ich 
51 procent, natomiast strona nie
miecka - 49 proc. Kapitał zało
życielski spółki wyniósłby 50 tys. 
zł.: Niemcy włożyliby 24 tys. a 
związek komunalny resztę. Im 
więcej miast przystąpiłoby do 
związku, tym - co oczywiste - 
niższy byłby jednostkowy koszt 
założenia spółki.

Współpraca z Niemcami wy- 
daje się być korzystna. Przede 
wszystkim ze względu na rodzaj 
prowadzonej działalności, pole
gający na rozwoju infrastruktury. 

Po drugie, EWE dysponuje 
znacznym kapitałem inwestycyj
nym - mówi się o inwestycjach 
na rzecz miast tworzących zwią
zek komunalny rzędu 12 min 
marek, tylko w roku przyszłym.

Podczas spotkania radni pytali 
dyrektora polskiego oddziału 
EWE, dr. Caspara Jurgensa, 
czy jego firma mogłaby zainwe
stować w tak niedochodowe 
przedsięwzięcia, jak np. budowa 
sieci kanalizacyjnych w osie
dlach rolniczych Tarnobrzega. - 
Nie jest to wykluczone. Spółka - 
odpowiadał Jurgens - powinna 
rozpocząć od inwestycji dają
cych zysk. Ten z kolei można w 
pewnej części przeznaczać na 
budowę niedochodowej infra
struktury.

Jeśli tarnobrzescy radni opowie
dzą się za przystąpieniem do 
związku komunalnego, to spółka z 
udziałem Niemców mogłaby zaist
nieć już w połowie października.

Tarnobrzeskie dożynki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na rynek przy
były tysiące tarnobrzeżan. Delegacje z prawie wszystkich osiedli rolniczych zapre- 
zetowały dożynkowe wieńce i występy artystyczne.

V-................  ' .... ....................................................................................................

SZLACHETNE ZDROWIE
Tarnobrzeg stanął przed konieczno

ścią prywatyzacji służby zdrowia. Naj
większy w mieście Samodzielny Pu
bliczny Miejski Zakład Opieki Zdrowot
nej zatrudniający ponad 150 osób ma 
już ponad 300 tys. złotych długu. Jeśli 
nic się nie zmieni, to dług ten spadnie 
na tarnobrzeskiego podatnika.

Reforma służby zdrowia miała uzdro
wić sytuację w lecznictwie. Pierwsze 
efekty nie wszędzie są zachęcające. Pa
cjenci psioczą, lekarze są niezadowole
ni. Chociaż niektórzy z nich mają się do
brze, a nawet rewelacyjnie, to jednak 
coraz szersze ich grono mówi prywaty
zacji.

Władze miasta próbują uzdrowić sytu
ację. Na pierwszy ogień idzie Samodzielny 
Publiczny Ośrodek Medycyny Pracy i Lecz
nictwa (dawna przychodnia TPBP). Ośro
dek, mimo zmiany kierownika, nadal bory
ka się z kłopotami finansowymi. Teraz bę
dzie rozparcelowany. Największa jego 
część - opieka podstawowa, stomatologicz
na i specjalistyczna przejdzie pod SPZOZ 
w Machowie (machowski ośrodek ma się

względnie dobrze, gdyż zupełnie nieźle 
zarabia na badaniach okresowych pra
cowników Siarkopolu, mając rocznie od 
każdego zatrudnionego około 250 zł). 
Laboratorium zostanie włączone do 
SPMZOZ zaś rehabilitacja włączona bę
dzie do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.

Jednak największe zmiany dopiero przed 
nami. Kilkunastu lekarzy z SPMZOZ zwró
ciło się oficjalnie do prezydenta miasta z 
prośbą o umożliwienie im sprywatyzowa
nia się. Dodajmy, że ewentualna prywaty
zacja nie pogorszy doli pacjentów - nadal 
za ich badania będzie płacić kasa chorych.

Lekarze dzielą się na tych lepszych 
i na tych gorszych Ci lepsi - co jest 
mierzone liczbą osób u nich zapisa
nych - chcą się prywatyzować, gdyż 
pracując w publicznej służbie zdrowia 
zarabiają (jeśli mają tylko jeden etat) 
około 900 złotych, albowiem część wy
pracowanych przez nich środków wę
druje dla tych, którzy pacjentów mają 
mało, jak też do rąk średniego perso
nelu medycznego.

Ciąg dalszy na str. 2
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Ciąg dalszy na str. 2

Prowizoryczne wyliczenia mó
wią, że lekarz, pod którego opie
ką jest np. 2000 pacjentów miał
by rocznie z kasy chorych 88 ty
sięcy złotych. Po odliczeniu od 
tego kosztów badań specjalistycz
nych, płac dla personelu pomoc
niczego, kosztów lokalowych, 
ZUS-u itp., brałby miesięcznie „na 
rękę” od 2 do 3 tys. zł. Różnica w 

Zl
stosunku do aktualnych zarobków 
dosyć znaczna i jest się o co bić.

Problemu by nie było, gdyby nie 
to, że w służbie zdrowia są gigan
tyczne przerosty w zatrudnieniu. 
Zgoda na prywatyzację lekarzy o 
dużej liczbie pacjentów, w konse
kwencji doprowadziłaby do tego, iż 
odebraliby oni znaczne wpływy pu
blicznym ośrodkom zdrowia, które 
z racji narastającej nierentowności, 
należałoby w końcu zamknąć.

Władze Tarnobrzega są za 
prywatyzacją służby zdrowia. Z 
drugiej strony, martwią je tego 
konsekwencje - podczas ponie
działkowego spotkania z wicepre
zydentem Tadeuszem Zychem, 
lekarze, którzy są za prywatyza
cją oświadczyli, że dadzą zatrud
nienie dla pielęgniarek w nastę
pującej proporcji - jedna pielę
gniarka - jeden lekarz, maksi

NA SŁOWACJI

Prezydent JAN DZIUBIŃSKI w powstańczym mauzoleum skła
da wieniec w imieniu burmistrzów i prezydentów zaprzyjaźnionych 
z Bańską Bystrzycą miast.

Trzyosobowa delegacja z Tarnobrzega pod przewodnictwem prezy
denta Jan Dziubińskiego gościła w słowackiej Bańskiej Bystrzycy. Głów
nym celem wizyty w tym zaprzyjaźnionym z Tarnobrzegiem miastem 
było wzięcie udziału w uroczystych obchodach 55 rocznicy Narodowe
go Powstania Antyfaszystowskiego - najważniejszego święta Słowacji. 
W uroczystościach brał udział prezydent Słowacji, Rudolf Schuster, 
premier Josef Migas i praktycznie cały rząd republiki. Gościem obcho
dów był też m.in. wicemarszałek Sejmu RP, Franciszek Stefaniuk.

Słowackie święto - jak przystało na taką uroczystość, odbyło 
się z wielką pompą - były pokazy lotnicze, salwy armatnie, poczty 
sztandarowe, odznaczenia.

Tarnobrzeska delegacja wraz z przedstawicielami innych zaprzy
jaźnionych z Bańską Bystrzycą miast wzięła udział w uroczystej 
sesji rady tego miasta. Złożyła też wieniec pod pomnikiem-mauzo- 
leum poległych w powstaniu.

Sam prezydent Dziubiński wziął udział w spotkaniu z prezyden
tem R. Schusterem, zaś w trakcie rozmów z „primatorem" Bańskiej 
Bystrzycy Janem Kralikiem (który jest równocześnie wicemarszał
kiem słowackiego parlamentu) zaprosił go do odwiedzenia Tarno
brzega. Zaproszenie zostało przyjęte. Wstępny termin przyjazdu 
został ustalony na majowe Dni Tarnobrzega roku 2000.

PSI PRO LEM?
Już za kilka dni pojawią się na klatkach schodowych wszystkich 

tarnobrzeskich bloków informacje przypominające właścicielom 
psów o ich obowiązkach. Coraz częściej bowiem natknąć się moż
na na duże psy buszujące w piaskownicach czy na placach zabaw 
dla dzieci. Informacja jest w zasadzie przypomnieniem obowiązu
jącej w mieście stosownej uchwały.

Każdy pies ma być zaopatrzony w identyfikator. Psy powinny być 
wyprowadzane na smyczy i w kagańcu. Kategorycznie zabrania się 
wprowadzania psów na tereny przeznaczone dla dziecięcych zabaw.

Właściciele czworonogów mogą się równocześnie spodziewać 
nasilonej kontroli straży miejskiej w zakresie przestrzegania zasad 
związanych z posiadaniem psa.

„

mum trzy pielęgniarki na dwóch 
lekarzy. W przypadku rozparce
lowania (likwidacji) SPMZOZ li
czącego 152 pracowników, ozna
czałoby to zwolnienia dla 40-50 
osób, czego Zarząd Miasta, ze 
zrozumiałych względów chciałby 
uniknąć. Podobnego obrotu spra
wy nie chce też komisja zdrowia 
Rady Miasta.

Sytuacji nie poprawia kwestia 
lokalowa. Przychodnie nie są 

własnościąmiasta; to ostatnie ma 
jedynie dbać i ich należyty stan 
techniczny. Lekarze chcieliby 
otrzymać od miasta budynek w 
miarę nowy, nie wymagający re
montu. Na marginesie widać jak 
nierówno traktowana jest przez 
kasę chorych publiczna i niepu
bliczna (prywatna) służba zdro
wia. Lekarze się skarżą że przed 
prywatnymi przychodniami sta
wiane są większe wymagania. 
Budynek musi mieć podjazd dla 
niepełnosprawnych i - jeśli jest 
piętrowy - windę. Nierzadko 
wspomina się także o klimatyza
cji. Tak czy inaczej, zarówno kwe
stię lokalu jak i prywatyzacje trze
ba rozwiązać szybko. Już za nie
spełna miesiąc kasy chorych za
kończą się okres podpisywania z 
lekarzami kontraktów. Do tego 
czasu muszą zapaść decyzje.

ILE ZA DZIECKO?
Wszystko wskazuje na to, że od października 

Tarnobrzeżanie więcej zapłacą za utrzymanie 
swoich dzieci uczęszczających do przedszkoli. 
Wprawdzie o nowych opłatach musi się jeszcze 
wypowiedzieć Rada Miasta, która zbiera się dzi
siaj (23 września), ale podwyżki wydają się nie
uniknione. W uzasadnieniu do przedłożonej Ra- 
dzie uchwały Zarząd Miasta tłumaczy koniecz
ność podwyżek wzrostem kosztów prowadzenia 
przedszkoli.

W bieżącym roku - nie licząc remontów - mia
sto, zgodnie z budżetem, wyda na przedszkola po
nad 5 min zł. Większość tych środków pochłania
ją płace dla kadry wychowawczej oraz ogrzewa
nie. Posiłki stanowią około jednej szóstej wspo
mnianej kwoty.

Do tarnobrzeskich przedszkoli uczęszcza blisko 
1400 dzieci. Jak dotąd odpłatność za przedszkola 
przedstawiała się następująco: 35 zł za jedno dziec
ko, 30 zł za drugie i 0 zł za każde następne. Przy 
takiej odpłatności, dotacja z budżetu dla każdego 
dziecka wynosi obecnie 338 złotych miesięcznie.

W myśl proponowanej przez Zarząd uchwały, 
miasto będzie - upraszczając nieco całe zagad
nienie - w całości finansować przedszkola za wy
jątkiem kosztów związanych z wyżywieniem. Na 
dzisiaj średni miesięczny koszt utrzymania kuchni 
w przedszkolach wynosi 51,6 zł na jedno dziecko. 
Stąd propozycja podwyżek. Mają one kształtować 
się tak, że za jedno dziecko trzeba będzie zapła
cić 50 zł, za drugie - 45 zł, zaś za każde następ
ne bez zmian - czyli 0 zł.

ROCZNICA II WOJNY SW.
Poniedziałkowe (20 września) 

spotkanie władz miasta z komba
tantami zakończyło obchody 60. 
rocznicy wybuchu II Wojny Świa
towej - agresji Niemiec i ZSRR na 
Polskę.

Główna część obchodów 
rozpoczęła się pierwszego 
września, kiedy to przedstawi
ciele władz miasta Tarnobrze
ga złożyli wieńce i kwiaty pod 
pomnikami upamiętniającymi 
tragiczny wrzesień.

Tego samego dnia odbyły się 
również uroczystości na cmenta
rzu wojennym.

ZROBIŁO SIĘ CZYŚCIEJ
Młodzież Tarnobrzega jak co roku włączyła się 

do akcji „Sprzątanie Świata". W piątek 17 wrze
śnia, po kilku godzinach normalnych zajęć szkol
nych, młodzież i dzieci z kilkunastu tarnobrzeskich 
szkół średnich i podstawowych przystąpiła do ge

neralnych porządków. Sprzątano tereny przyszkol
ne, wały nadwiślańskie, las w Zwierzyńcu, tereny 
OSiR i Kamionki.

W pracach pomagało miejscowe Przedsiębior
stwo Gospodarki Komunalnej, którego pracowni
cy wywozili zebrane śmieci, zaś Urząd Miasta do
starczył sprzątającym niezbędnego sprzętu - 7 ty
sięcy dużych worków foliowych i prawie tyle samo 
foliowych rękawic.

Już za tydzień, w sobotę 25 
września, odbędzie się z 
okazji XXXV - lecia Technikum 

Mechaniczno-Elektrycznego w 
Tarnobrzegu, trzeci zjazd absol
wentów i wychowanków.

Swój udział w zjeździe zapowie
dział m.in. Kazimierz Dutkiewicz - 
pierwszy dyrektor szkoły. Nato
miast na czele komitetu organiza
cyjnego obchodów stanął emery
towany nauczyciel - Albert Skalski.

WSPOMNIEŃ CZAR
Koszt uczestnictwa w balu, któ

ry zakończy zjazd, wynosi 50 zło
tych. Można je wpłacić w dziale 
księgowym szkoły, lub na konto 
PKO S.A Tarnobrzeg nr 10701656- 
10751-2311-810901 (z dopoiskierń 
- Zespół Szkół .Zjazd").

Obchody rozpoczną się mszą

Od 10 września działa w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
czytelnia internetowa. Dwa sta
nowiska komputerowa cieszą 
się dużym powodzeniem. Dzię
ki nim i sieci, można zyskać do
stęp do poczty elektronicznej. 
Można także na miejscu wydru
kować materiał ściągnięty przez 
internet. Minuta korzystania z 
czytelni kosztuje 20 groszy. Bi
blioteka ma nadzieję, że niedłu
go uda się wydłużyć czas funk
cjonowania czytelni (obecnie 
czynna jest od 10,00 do 15,30), 
jak również zwiększyć liczbę 
komputerów.

Dodajmy że już za niespeł
na miesiąc „surfujący" po inter- 
necie nie tylko w bibliotece, ale 
również ci, którzy mają mode
my w domu będą mogli zapo
znać się z oficjalną stroną www. 
Tarnobrzega. W najbliższym 
„Merkuriuszu" obok informacji o 
numerach telefonicznych UW, 
znajdzie się też jego adres in
ternetowy.

św. w kościele o.o. Dominikanów 
o godzinie 8.30. Następnie abso- 
lewnci udadzą sie do pomiesz
czeń Zespołu Szkół przy ul. Ko
pernika, gdzie nastąpi spotkanie 
z pedagogami. Wspomniany bal 
rozpocznie się w „Tapimie" w go
dzinach popołudniowych.

Na wieczną pamiątkę
W Wielowsi stanie pomnik upamiętniający papieską wizytę na tarnobrzeskiej ziemi. Na razie tarno

brzeski rzeźbiarz, Jan Ślęzak, przedstawił władzom miasta 4 różne propozycje pomnika. Wszystkie są 
ciekawe, jednak wybór tej, która zostanie zrealizowa w pobliżu papieskiego lądowiska, dokonany zo
stanie w najbliższych dniach wspólnie z sandomierską Kurią Biskupią.
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Prezentujemy wszystkich radnych naszego miasta oraz sprawy, które ich nurtują. Sylwetki radnych przedstawiamy w porządku alfabetycznym

KAZIMIERZ ALEKSANDER
KWIATKOWSKI KWIECIEŃ

- Urodziłem się w Sobowie ponad 60 lat 
temu. Tam też mieszkam. Szkołę średnią 
kończyłem w Tarnobrzegu. Studia wyższe 
ekonomiczne - zaocznie skończyłem już 
po 40-ce. Z zawodu jestem ekonomistą. Pra
cowałem prawie całe życie w TPBP. Od 6 
lat jestem emerytem. Skorzystałem z tego, 
że po przepracowaniu 40 lat mogłem przejść 
na emeryturę.

Drugą kadencję jestem przewodniczą
cym Zarządu Osiedla - popularnie zwa

nym sołtysem. Radnym jestem llf kaden
cję. Wcześniej nigdzie się nie angażowa
łem, za wyjątkiem bycia w latach 70- prze
wodniczącym komitetu gazyfikacji osiedla 
Sobów.

- Przed miesiącem, na łamach „Mer
kuriusza” szef klubu SLD Jan Korczak 
stwierdził, że do pewnego stopnia osie
dla wiejskie są faworyzowane kosztem 
miasta.

- Absolutnie nie jest to prawdą. Jest 
wręcz odwrotnie. Wynika to nawet z pro
stego rachunku - na 32 radnych tylko 5 
czy 6 reprezentuje osiedla rolnicze. Tak 
mała grupa zawsze będzie przegłosowa
na w przypadku rozważania inwestycji w 
tych osiedlach. Dofinansowania z budże
tu miasta następowały jedynie wtedy, gdy 
wspólnoty osiedlowe zgromadziły znacz
ną część środków. Radny Korczak zarzu
ca m.in., że buduje się szkołę w Sobowie 
czy salę gimnastycznąw Wielowsi. A prze
cież Sobowiacy zakupili cegłę, zapłacili za 
dokumentację a wszystkie pieniądze ze 
sprzedaży działek osiedlowych powędro
wały na budowę szkoły. W sumie wraz z 
robocizną sami Sobowiacy wyłożyli na 
szkołę prawie 5 mld starych złotych. Po
dobnie było w Wielowsi, gdzie Czopek miał 
miliard złotych oraz cegłę.

- Czy to dobrze, czy żle, że Sobów 
jest częścią Tarnobrzega?

- Po przyłączeniu, 9 lat temu, straciliśmy 
na tym wyraźnie. Wcześniej należeliśmy do 
gminy Grębów, która była - z racji podatków 
płaconych przez „Siarkopol” jedną z najbo
gatszych gmin w Polsce i stać ją było na re
alizację w pobliskich wioskach (Żupawa czy 
Stale) szeregu inwestycji: dróg, szkół, remiz 
strażackich itp. Sobów zyskał jedynie MKS.

- Mało.
- Jest to jednak sporo, zważywszy że 

autobusami miejskiej komunikacji ludzie 
dojeżdżają do pracy i szkół.

- Na sesjach jest pan jednym z bardziej 
aktywnych radnych z prawej strony sali. 
Czy i na ile możliwa jest - pańskim zda
niem - współpraca ze stroną lewą?

- Myślałem, że jest możliwa. Gdy koń
cem ubiegłego roku wybierano nowe 
władze Tarnobrzega, taka możliwość się 
pojawiła: duża część lewicy głosowała 
za wyborem Jana Dziubińskiego na sta
nowisko prezydenta i na zarząd, który 
on zaproponował. Tymczasem, parę 
miesięcy później, przy okazji sesji ab- 
solutoryjnej, ci sami radni głosowali 
przeciw zarządowi.

- Jak pan sądzi - dlaczego?
- To widać od razu i to na każdej se

sji. Jest to wyraźne dążenie do natych
miastowego przejęcia władzy. To mnie 
przeraża. Na sesjach uprawia się poli
tykę, co w przypadku samorządu nie po
winno mieć miejsca. Prezydent Dziubiń
ski, na początku kadencji apelował, by 
nie uprawiać polityki, tymczasem lewa 
strona czyni to stale. Stąd muszę cza
sami zabrać głos, by się temu przeciw
stawić - rada nie jest odpowiednim miej
scem do uprawiania polityki. Na lewicy 
dominują dawni milicjanci. Przeraża 
mnie myśl, że mieliby oni rządzić w na
szym mieście. Jak by to było? Przecież 
oni przez lata przyzwyczaili się do inne
go trybu działania - kiedyś do milicjan
ta mówiło się Panie Władzo.

W sumie aktualnie nie widzę takiej 
możliwości, by iść na współpracę z le
wicą. Idzie mi o dobro całego miasta. 
Mamy program działania nakierowany 
na sprawiedliwe i sprawne zarządzanie.

- A czy jest to realizowane?
- Tak. Co prawda trudno tak szybko o 

pewną samoocenę, ale odnieśliśmy wie-
'le sukcesów, głównie inwestycyjnych. 
Oczyszczalnia ścieków, mieszkania ko
munalne byłe i nadal kontynuowane in
westycje w oświacie. Buduje się i remon
tuje drogi. Rozpoczynamy jedną z naj
większych inwestycji ostatnich lat - bu
dowę zespołu szkół zawodowych. Sta
ramy też się o uruchomienie wyższej 
szkoły - co będzie wydarzeniem bezpre
cedensowym.

- Ale z drugiej strony lewica obok 
wystąpień politycznych podnosi sze
reg społecznych bolączek - brak 
mieszkań, bezrobocie, bezpieczeń
stwo w mieście itd. Wiele z tych 
spraw czy krytyka władzy ma swoje 
dosyć duże uzasadnienie w poglą
dach sporej części mieszkańców Tar
nobrzega.

- Populizm. Cóż może zrobić gmina 
w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu. 
Najlepiej byłoby, gdyby w drzwiach pre
zydenta pojawił się facet oznajmując: 
mam tyle a tyle milionów dolarów, pro
szę mi dać teren a ja wybuduję fabrykę. 
Żadna gmina nie może - bo tak naka
zuje ustawa o samorządach - prowadzić 
działalności gospodarczej. Może jedynie 
sprzedać czy wydzierżawić tereny pod 
taką działalność. Może też - co zresztą 
czyni - zachęcać do inwestowania w 
Tarnobrzegu. Przypomnę, że walka z 
bezrobociem nie jest zadaniem własnym 
gminy. Nie ma ona na to pieniędzy Stąd 
np. wnioskowanie przez lewicę o zwo
łanie specjalnej sesji poświęconej bez
robociu jest bezzasadne. Taka sesja 
przyniosłaby jedynie sporo gadania i 
żadnych wniosków.

Jeśli idzie o bezpieczeństwo to jeden 
tragiczny wypadek nie może być podsta
wą do oceny całego stanu bezpieczeństwa 
w mieście.

Osobiście zdaję sobie sprawę, że 
Tarnobrzeżanie mają sporo proble
mów. Są sfrustrowani, żyje się bied
niej, ale bez poprawy ogólnokrajowej 
koniunktury czy też bez centralnej po
mocy dla niektórych regionów kraju - 
całej ściany wschodniej przeciwdzia
łanie bezrobociu i biedzie samym gmi
nom się nie uda.

- Urodziłem się 53 lata temu w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. Życiowa 
marszruta typowa: szkoła podstawowa, 
liceum wreszcie, studia - historia na lu
belskim UMCS. Na studiach uprawiałem 
liczne dyscypliny sportowe - stąd moje 
związki z ZMP, który robił dużo dla spor
tu. W tamtym okresie w działalność po
lityczna się nie angażowałem. Podczas 
studiów poznałem moją żonę - Broni-

sławę, co spowodowało, że w 1968 roku 
znalazłem się w Tarnobrzegu. Tu pod
jąłem pracę w KiZPS „Siarkopol".

- Co robił historyk w „Siarkopolu”?
- Bardzo chciałem uczyć historii, ale 

oferty ze szkół mówiły o płacach rzędu 
1200 ówczesnych złotych. Tymczasem w 
„Siarce” na stażu dawano 2400 zł plus 60 
proc, premii. Wraz z żoną byliśmy na do
robku i niestety wybór mógł być tylko je
den, tym bardziej, że za siarkową ofertą 
szło również mieszkanie.

Zatrudniony zostałem w dziale kadr, a 
potem w BHP. Pracując, nadal zajmowa
łem się sportem - w TKKF, w klubie KS 
„Siarka", gdzie przez pewien czas byłem 
kierownikiem sekcji piłki nożnej.

- Potem przyszła polityka.
- Z racji mojego wykształcenia zare

komendowano mnie do PZPR. Niedłu
go po wstąpieniu do partii zostałem urlo
powany z „Siarkopolu" i przeszedłem do 
pracy w Komitecie Powiatowym. Był rok 
1974. Rok później, po reformie admini
stracyjnej, zostałem zatrudniony w KW 
PZPR w Tarnobrzegu - zostałem kierow
nikiem Wydziału Kształcenia Ideologicz
nego. Przepracowałem tam 8 lat. Na
stępnie wróciłem do „Siarkopolu" - zo
stałem kierownikiem Zakładowego 
Ośrodka Kształcenia. W jego ramach 
była m.in. gazeta zakładowa „Siarka", ra
diowęzeł... W międzyczasie podjąłem 
studia na moskiewskiej Akademii Nauk 
Społecznych. Ale wkrótce nadeszły 
zmiany: okres ponoszenia odpowiedzial
ności za pracę we wspomnianych insty
tucjach. W ich rezultacie zostałem gór
nikiem otworowym w kopalni „Jeziorko". 
Ludzie w kopalni przyjęli mnie dobrze, 
co chyba wynikało z tego, że mocno za
angażowałem się w nową dla mnie pra
cę. Na początku nie było lekko, ale pra
cy fizycznej się nie bałem - nie była mi 
ona obca. Po ponad 3,5 roku takiej ro
boty dowiedziałem się, że szef siarko
wych związków branżowych, Władysław 
Stępień ubiega się o mandat poselski. 
Z racji swego doświadczenia w dziedzi
nie organizacyjnej, zaoferowałem mu 
swoją pomoc w kampanii wyborczej. Po 

wyborach, poseł Stępień zaangażował 
mnie do pracy w swoinm Biurze Posel
skim.

- W Biurze pracuje już Pan wiele lat. 
Z czym głównie zwracają się do lewi
cowego posła mieszkańcy Tarnobrze
ga?

- Z dramatycznymi sytuacjami związa
nymi z pracą. Po zmianach ustrojowych 
wielu ludzi stało się bezradnymi. Wcze
śniej, masę spraw załatwiały za nich sto
sowne komórki KiZPS czy administracji 
państwowej. „Siarkopol” stworzył - chcąc 
nie chcąc - taki układ, w którym zasady 
jego działania nie sprzyjały uczeniu ludzi 
kreatywności, radzenia sobie z problema
mi: prawie wszystko załatwiał za nich za
kład pracy.

- Czy rada miasta może jakoś prze
ciwdziałać bezrobociu?

- Próby były. Ale problemy rozwiązywa
no po najmniejszej linii oporu, korzystając 
głównie ze środków Wojewódzkiego Urzę
du Pracy. Powołano jednak - mimo pew
nego oporu środowisk, specjalną strefę 
ekonomiczną.

- Do której w Tarnobrzegu nikt nie 
przychodzi.

- Trudno mówić o szczegółach, ale ne
gocjacje są prowadzone i cały czas szan
se są.

- Radni lewicy zarzucają, że prawico
wy zarząd nie robi niczego, by w Tar
nobrzegu tworzone były nowe miejsca 
pracy.

- To nie jest do końca prawda. Ja ob
serwuję w ostatnim czasie wzmożoną ak
tywność tak członków Zarządu, jak i Rady 
w nawiązywaniu kontaktów z inwestora
mi. To nie jest łatwe, bo Tarnobrzeg nie 
należy do najatrakcyjniejszych miejsc do 
inwestowania.

- Jak układa się współpraca radnych 
lewicy z rządzącą koalicją prawicową? 
Pytam, bo na początku kadencji prawie 
cała lewica głosowała za obecnym pre
zydentem i zarządem, a teraz widać co
raz większy rozziew między rządzącą 
koalicją a opozycją.

- W listopadzie głosowaliśmy za obec
nym prezydentem i zarządem. Trudno 
jednak nie dostrzegać faktu, iż to lewica 
wygrała wybory - zdobyła najwięcej man
datów ze wszystkich startujących ugru
powań. Nie przełożyło się to na obsadze
nie kluczowych stanowisk, chociaż ludzie 
lewicy zajęli szereg funkcji w radzić.

- Jednak w powszechnej ocenie wy- 
daje się, że lewica jest wyizolowana: 
prawica nie chce z nią nawet rozma
wiać, natomiast radni z SLD potępiają 
w czambuł wszystko to, co robi rządzą
ca koalicja.

- To nie jest do końca tak, czemu da
łem zresztą wyraz podczas kwietniowej 
sesji absolutoryjnej. Sytuacja finanso
wo gospodarcza której doświadczamy 
w naszym mieście nie zależy od obec
nie rządzących Tarnobrzegiem, lecz od 
wprowadzanych zbyt pochopnie reform. 
Co prawda były one potrzebne, szcze
gólnie w dziedzinie ubezpieczeń czy 
służby zdrowia, ale forma ich wprowa
dzania przyczyniła się do szeregu ne
gatywnych zjawisk i przykrych konsekwen
cji dla społeczeństwa. Z tego względu ja 
i moi koledzy nie możemy na przykład 
zarzucać prezydentowi Zychowi, że jest 
nieudolny w zarządzaniu obszarem 
oświaty czy zdrowia. Środki są szczu
płe. Z drugiej strony zarówno prawica 
jak i lewica stają przed problemami, któ
re musimy wspólnie rozwiązać. Myślę, 
że one nas w jakiś sposób zjednoczą. 
Bo jak nam się nie uda ich rozwiązać, 
to zostaniemy rozliczeni przez Tarno- 
brzeżan, którzy nie będą patrzeć na 
opcje polityczne zarzucając całej radzie 
- siedzicie tam i nic nie robicie.

i
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TARNOBRZESKI DOM KULTURY 
PRPONUJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

W NOWYM ROKU K.O. 1999/2000 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

W NASTĘPUJĄCYCH ZESPOŁACH I PRACOWNIACH: 
PRACOWNIA PLASTYCZNA 

A dzieci 6-14 lat
W programie: techniki malarskie, rysunkowe, graficzne, działania plastyczne w 

różnych materiałach.
Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu - w środy o godz. 17,15. 
i2r młodzież i dorośli
W programie zajęcia warsztatowe z zakresu malarstwa sztalugowego , rysunku i 

tkaniny unikatowej.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki od godz. 18,15.
Pracownia plastyczna prowadzona jest przez Bożenę Wójtowicz. Zapisy do pra

cowni w dziale ARA TDK codziennie - od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-17,00 
oraz w czasie zajęć.

Ponadto TDK udziela konsultacji dla młodzieży szkół średnich, która pragnie kon
tynuować naukę na uczelniach wyższych.

STUDIO PIOSENKI
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych wokalnie. Prowadzone są w środy od godz. 18,00 

przez muzyka - Annę Pintal.
CHÓREK DZIECIĘCY

Adresowany do dzieci w wieku 6-11 lat. Prowadzony przez Annę Pintal. Zajęcia w 
piątki od 18,15. Zapisy w czasie zajęć.

JĘZYK ANGIELSKI
I rok - dzieci 7-9 lat (wtorki i czwartki)
II rok - dzieci 5-7 lat (wtorki i czwartki)
Lektorem jest Ewa Górska, zaś zajęcia rozpoczną się od 5 października.

GIMNASTYKA
Zajęcia z elementami callaneticsu, jogi i stretchingu. Prowadzi je Małgorzata Chmie

lowiec (dwa razy w tygodniu - poniedziałki i czwartki).
ZESPÓŁ DZIECIĘCY „NIEZPOMINAJKA”

Kościół pw. MBNP - Serbinów (dwa razy w tygodniu) 
TEATR MAŁYCH FORM (młodzież szkół średnich) 

Zajęcia raz w tygodniu - 2,5 godz.
W programie m.in. gry i zabawy teatralne, „język emocji”, „język ciała”, kultura 

żywego słowa, technika prawidłowego oddychania, interpretacja wiersza klasyczne
go, etiudy teatralne, elementarne zadania aktorskie, sceny dialogowe - improwiza
cje, sceny dialogowe w oparciu o wybrane teksty dramatyczne wierszem i prozą.

Zajęcia kończą się wspólnie przygotowanym spektaklem teatralnym. Zapisy do 
20 września i w czasie zajęć.

KLUB LITERACKI ATL 
MŁODZIEŻOWY TEATR AMATORSKI

(dwa razy w tygodniu)
DZIECIĘCY ZESPÓŁ TEATRALNY 

(dzieci 7-11 lat, jeden raz w tygodniu)
MULTIMEDIALNE STUDIO KOMPUTEROWE

(młodzież od 12 lat - zajęcia dwa razy w tygodniu; studio rozpocznie działalność 
od listopada)

FRAM
Dzieci i młodzież od 5 do 17 lat. Zajęcia prowadzi Dariusz Chmielowiec. Szczegó

łowe informacje można uzyskać w sekretariacie TDK od poniedziałku do piątku oraz 
w czasie zajęć.

CHÓR KAMERALNY
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych (16-30 lat) prowadzi Mariusz Ryś. Próby odby

wają się w piątki o godz. 19,00.
Ponadto TDK proponuje formy uzupełniające:
- Szkoła Artystyczna dla klas I-III szkół podstawowych. W programie blok zajęć 

artystycznych - muzyka, plastyka, taniec, kultura żywego słowa. Zajęcia prowadzą 
instruktorzy-pedagodzy TDK, a ich tematyką są treści podejmowane w szkole wzbo
gacone programem autorskim

- „Poznajemy Teatr” - lekcje uteatralniające adresowane do młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjów, realizowane przez aktorów Teatru im. Wandy Siemasz- 
kowej w Rzeszowie.

- Szczegółowych informacji udziela dział ARA - pok. Nr 56, tel. 822-21-10, wew. 
24, od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-17,00 oraz w czasie zajęć.

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
tY 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 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

FOT
sORBIAn

V,

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

USŁUG! SZKLARSKIE

ADRESY - TELEFONY - INFORMACJE

Ogrody i balkony w cenie
Przed kilkoma dniami w Urzędzie 

Miejskim wręczono nagrody w dorocz
nym (piątym już) konkursie organizowa
nym przez Zarząd Miasta Tarnobrzega 
na „Najładniej urządzoną posesję i naj
ładniej urządzony balkon w mieście w 
1999 roku".

Pięcioosobowa komisja pod przewod
nictwem Wiesławy Chaji (naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska UM) do
konała jeszcze w lipcu przeglądu zgło
szonych do konkursu posesji i balko
nów. Przy ocenie posesji brano pod 
uwagę ich ogólny wygląd, stan technicz
ny, estetykę budynków oraz estetykę 
części gospodarczej i wypoczynkowej, 
zagospodarowanie ogrodu i obiekty sa
nitarne. W przypadku balkonów, obok 
ogólnego wyglądu oceniano ich stan

techniczny, wyposażenie oraz kompozycje 
roślinne.

Laureatami konkursu w kategorii „najład
niej urządzona posesja” zostali: I miejsce - 
Jerzy Knap (os. Miechocin), II miejsce - 
Andrzej Twaróg (os. Serbinów), III miejsce 
- Ewa Czarnecka - (os. Sielec). Zwycięz
cy otrzymali odpowiednio 600, 500 i 400 zł.

Przyznano także dwa wyróżnienia - dla 
Danuty Kozdęby z osiedla Zakrzów (za za
chowanie tradycyjnych elementów wsi pol
skiej) oraz dla Eugenii Bożek z Dzikowa (za 
szczególnie staranne utrzymanie posesji).

Nie przyznano natomiast pierwszego 
miejsca w kategorii „najładniej urządzony 
balkon" II miejsce zajął balkon Stanisława 
Lisa z os. Serbinów, zaś III - Bożeny i Mi
rosława Tarkowskich z os. Wielopole. Na
grody wyniosły odpowiednio 300 i 200 zł.

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 
Wójtowicz, Tadeusz F. Zych 
822-46-75 skarbnik miasta - Witold Kuś

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

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, Sportu i Promocji
Wydz. Ochrony Środowiska
Wydz. Gospodarczy

ul. Wyszyńskiego 10, tel. 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

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

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
st. asp. Stanisław Przygoda

Dzielnicowi:
mł. asp. Janusz Nowicki

Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Wodociągowe 823-08-85

85-12-321

sicrż.szt. Antoni Pszeniczny

ml. asp. Jacek Godzina
os.

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

85-12-570
os. Przywiśle

85-12-644 
Młodych, Wielopole 

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


