
W pierwszy weekend sierpnia zapraszamy do Tarnobrzega na Jarmark Dominikański.

WITAJCIE NA JARMARKU
J

armark, to nic innego jak doroczny 
targ. W Polsce jarmarki pojawiły się 
w XIV wieku. Były jedną z najważ
niejszych form wymiany towarowej między 

miastem a wsią. Ustanawiano je specjal
nymi przywilejami, które gwarantowały 
swobodną wymianę towarów, zwykle wol
ną od ceł i innych opłat. Na czas trwania 
jarmarku - podobnie jak w czasie antycz
nych olimpiad - obowiązywał pokój jar
marczny - kupcom gwarantowano nie tyl
ko przywileje, ale przede wszystkim nie
naruszalność mienia i bezpieczeństwo 
osobiste.

Jarmarki organizowano również po to, 
aby mieszkańcy miast i wsi mieli swobodę 
w sprzedaży czy to ziemiopłodów czy też 
wyrobów wytworzonych w ramach przemy
słu domowego. Dlatego też na czas jarmar
ku ograniczano cechowe monopole sprze
daży. Podobno to w tamtych czasach uku
ło się jarmarczne powiedzenie „Nasz klient 
- nasz pan: chce płacić - niech płaci.

Jarmarki odbywały w danym mieście 
rzadko - najczęściej raz do roku. Zwykle 
połączone były ze świętami kościelnymi - 
w Lublinie z okazji Wniebowstąpienia, w 
Poznaniu na świętego Jana, a w Gdańsku 
na świętego Dominika. Takie a nie inne 
daty wynikają bezpośrednio z genezy jar
marcznego handlowania. W średniowieczu 
papiestwo nadawało parafiom odpusty, 
które zazwyczaj przypadały w dniu patro
na danej parafii (podobnie było w przypad
ku gdańskich Dominikanów, którym papież 
Aleksander IV nadał w 1260 roku taki od
pust przypadający na dzień św. Dominika). 
Uroczystości patrona gromadziły liczne 
rzesze wiernych - przy kościołach i klasz
torach stawiano kramy z jadłem, a z cza
sem i innymi towarami.

W ubiegłym roku postawiono wskrzesić 
jarmarczną tradycję w Tarnobrzegu. Jak na

402 tysiące złotych płacimy rocznie za korzystanie ze skła
dowiska odpadów komunalnych w Piasecznie. Pięć lat temu 
zapłaciliśmy połowę tej sumy. Po latach rozważania różnych 
propozycji wydaje się, że wreszcie śmieci zaczniemy utyli- 
zować.

50-tysięczny Tarnobrzeg wytwarza rocznie 21 tysięcy ton od
padów. Na jednego mieszkańca (wliczając w to nawet niemow
lęta) przypada więc rocznie 420 kilogramów śmieci. Średnia ro
dzina produkuje ich około 2 ton rocznie.

Problem śmieci wraca - również na łamach „Merkuriusza" - 
jak bumerang, przy czym wspomniany na wstępie koszt nie wy
daje się być najważniejszym tego powodem. Wysypisko na któ
re wywozimy śmieci nie jest z gumy. Wedle ocen przyjmować 
będzie ono odpady jeszcze tylko przez trzy lata. Co potem?

Obecnie stosowana metoda unieszkodliwiania odpadów na 
drodze składowania wymaga przede wszystkim - ze względu 
na to, że pojemność chłonna wysypiska jest na wyczerpaniu - 
natychmiastowego działania w kierunku wskazania odpowied
niego terenu pod wysypisko oraz w kierunku wprowadzenia bar
dziej radykalnych metod unieszkodliwiania odpadów - czytamy 
w opracowanym przez Zarząd Miasta dokumencie na temat roz
woju infrastruktury i gospodarki odpadami. Jednym słowem idzie 
o to, abyśmy w 2003 nie obudzili się z placem w... śmietniku.

METODY
Istnieje kilka metod utylizacji odpadów. Jedną z nich jest kom

postowanie. Z grubsza biorąc jest to biochemiczny rozkład frak
cji organicznej odpadów, powodowany przez bakterie aerobo- 
we, w wyniku czego powstaje kompost. W Polsce takiej „obrób
ce” podlega nieco ponad 1 procent odpadów. Metoda to niezbyt 
popularna, gdyż wymaga ona ścisłej selekcji śmieci, co przy na
szych obyczajach wrzucania wszystkiego do jednego worka jest 
dosyć trudna do zastosowania. Kolejną - nieco podobną meto
dą jest metanizacja. W odróżnieniu od kompostowania przebie-

Ubiegłoroczne jarmarczne handlowanie cieszyło się sporym wzięciem. Nie inaczej 
będzie i w tym roku.

pierwszy raz impreza była bardzo udana. 
Przez stoiska ustawione na rynku przewinęło 
się kilkanaście tysięcy osób. Oczywiście da
leko nam do Gdańska i jego słynnego jar
marku, ale na swoją obecną sławę jarmark 
ten pracował 28 lat (do średniowiecznej tra
dycji miasto wróciło w 1972 roku). Jest więc 
szansa, że w roku 2027 i w Tarnobrzegu bę
dzie podobnie jak w mieście Neptuna.

W tym roku tarnobrzeski jarmark domi
nikański potrwa dwa dni - w pierwszy 
weekend sierpnia. Do miasta zjedzie, wraz 
ze swoimi towarami ponad 60 różnych rze
mieślników i twórców ludowych. Wielu z 
nich na miejscu produkować będzie wyro

by rękodzielnicze (m.in. ceramika, garncar
stwo, haft, tkactwo, kowalstwo itp.). Przy- 
jadą z wielu zakątków kraju: od Bydgosz
czy, po Bielsko-Białą.

Jarmarkowi towarzyszyć będzie szereg 
innych wydarzeń - w sobotę, w samo po
łudnie odbędzie się (oczywiście w koście
le ojców Dominikanów) uroczysta msza 
święta. Po południu, zarówno w sobotę jak 
i w niedzielę wystąpi szereg zespołów i 
kapel. Całość zakończy się w niedzielę 
koncertem jazzu tradycyjnego w wykona
niu krakowskiego Old Metropolitan Band 
(szczegółowy „jarmarczny rozkład jazdy” 
już za kilka dni znajdzie się na plakatach).

WYRZUCAĆ
| CZY UTYLIZOWAĆ? |
ga ona w warunkach beztlenowych. Na wyjściu otrzymuje się 
biogaz (w większości metan) i naturalny nawóz. Metoda ta wy
maga również ścisłego selekcjonowania odpadów.

Kolejne sposoby niszczenia śmieci mają charakter termiczny. Naj
prostszy z nich to spalanie. Jest to jednak metoda dosyć droga, gdyż 
trzeba budować bardzo wydajne instalacje do oczyszczania gazów 
powstających przy spalaniu. Spalarnie nie cieszą się zbytnim zaufa
niem u ekologów chociaż spalające się śmieci dają (w zależności od 
ich rodzaju) pewne zyski w postaci energii cieplnej (elektrycznej).

Piroliza to tzw. sucha destylacja. Śmieci poddawane są ob
róbce termicznej w temperaturze ok. 500°C, w wyniku czego po
wstaje gaz pirolityczny (zużywany następnie do podgrzewania 
śmieci), węgiel i metale. Wreszcie plazmowanie - tu odpady pod
grzewa się do około 2400°C co powoduje rozerwanie wiązań che
micznych, w wyniku czego powstaje wysokoenergetyczny gaz. 
Ta ostatnia metoda stosowanajest w USA Kanadzie i Niemczech 
- na razie w niewielkim zakresie, gdyż koszty takiej instalacji są 
bardzo duże.

W TARNOBRZEGU SKŁANIAMY SIĘ KU PIROLIZIE.
Początkiem lipca br. Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki 

„Siarkopol” oraz tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko
munalnej zawarły porozumienie odnośnie utworzenia wspólne
go przedsiębiorstwa do utylizacji stałych odpadów komunalnych.

Ciąg dalszy na str. 2

D
ziewiątego lipca oddano ofi
cjalnie do użytku gazociąg w 
Ocicach - wiejskim osiedlu 
Tarnobrzega. W ten sposób każdy 

mieszkaniec tarnobrzeskich osiedli 
może korzystać z sieci gazowej.

Ocice długo upominały się o gaz. 
Na przeszkodzie stały dwa względy: 
osiedle ze swoimi 400 mieszkańcami 
nie było zbyt atrakcyjnym terenem dla 
firm dostarczających gaz. Mówiono, że 
zysk ze sprzedaży gazu dla ponad 100 
domostw długo nie zrównoważy kosz
tu budowy gazociągu. Drugim próbie-

GAZ 
JEST 

WSZĘDZIE
mem była położona tuż obok kopalnia 
siarki i jej strefa górnicza, w której obo
wiązywał zakaz inwestycji. Teraz ko
palnia jest w likwidacji, a strefę wydat
nie zmniejszono. Zmieniło się też na
stawienie gazowników.

Gazociąg w Ocicach budowano po
nad sześć miesięcy. Inwestycja kosz
towała blisko 240 tys. zł. na które zło
żyło się miasto i Podkarpacki Zakład 
Gazowniczy. Do budowy gazociągu 
mocno zaangażowali się też sami Oci- 
czanie, którzy zgromadzili środki na 
opracowanie dokumentacji oraz udo
stępnili swoje działki na potrzeby in
westycji.

W uroczystości otwarcia obok prze
wodniczącego Rady Osiedla, Marka 
Kazimierskiego, wzięły udział władze 
miasta na czele z prezydentem Ja
nem Dziubińskim i wielu członków 
Rady Miasta wraz z jej przewodniczą
cym Jackiem Bryckim. Byli także dy
rektorzy z pobliskich firm siarkowych 
oraz zakładów gazowych.

Prezydent Dziubiński w krótkim 
wystąpieniu zwracał uwagę nie tyl
ko na to, że gaz posłuży do ogrze
wania czy gotowania. Jego zdaniem 
ważniejsze jest polepszenie infra
struktury osiedla. - Do tej pory mało 
kto inwestował w Ocicach - mówił - 
bo brakowało tak podstawowego me
dium energetycznego jakim jest gaz. 
Mam nadzieję, że teraz szybko się 
to zmieni.

Czy gazociąg w Ocicach rzeczy
wiście przyspieszy tempo inwestycji 
tego jeszcze w stu procentach nie 
wiadomo. Wiadomo natomiast, że 
jest to inwestycja na wskroś przy
szłościowa. Za kilka lat tereny w Oci
cach mogą stać się (i tak zapewne 
będzie) bardzo atrakcyjne. Głównie 
dlatego, że prędzej czy później za
kończona zostanie likwidacja kopal
ni „Machów” a posiarkowe wyrobisko 
napełnione zostanie wodą. Wokół 
sztucznego akwenu mają powstać 
tereny turystyczno-rekreacyjne. Gaz 
na pewno pomoże w ich zagospoda
rowaniu.
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Powstanie RA-TARu (bo tak 
ma się nazywać nowy podmiot) 
uzależnione jest jednak od zgo
dy Ministra Skarbu - organu za
łożycielskiego „Siarkopolu” -.na. 
wniesienie aportu rzeczoyvego do 
nowopowstającej spółki..

Równocześnie w podkarpac
kim urzędzie wojewódzkim, w wy
dziale ochrony środowiska doko
nywana jest ocena odnośnie od

PALENIE OGNISK 
HA TERENI WYSYPISKA

wsiała nna wpisu
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IV przyszłym roku śmieci z Tarnobrzega nie powinny być 
wywożone na takie wysypisko.

działywania na środowisko zakła
du recyklingu odpadów. Projekt 
budowy na terenach „Siarkopolu" 
(konkretnie na terenie elektrocie
płowni EC I) ma już biznesplan, 
a także opinię (pozytywną) Głów
nego Instytutu Górnictwa o od
działywaniu zakładu utylizacji na 
środowisko naturalne.

ZA ILE?
Instalacja do pirolitycznej utyli

zacji śmieci ma kosztować około 
25 min zł. Zdecydowaną więk
szość tej sumy wyłoży austriac
ka firma RAT - Ragailer Anlagen 
Technik G.m.b.H., która byłaby 

głównym wykonawcą instalacji. 
Mimo że koszt takiej budowy nie 
jest mały, to jednak całe przed
sięwzięcie w dłuższym horyzon
cie czasowym ma być dochodo
we. Jak wcześniej wspomniano, 
w efekcie pirolitycznej obróbki od
padów powstaje gaz pirolityczny. 
Pozwoli on częściowo wyelimino
wać węgiel spalany w istniejącej 
elektrociepłowni EC I. Szacuje 
się, że gaz zastąpi rocznie ponad 
13 tys. t. zużywanego węgla. PO

nadto za odstawianie śmieci do 
zakładu pirolizy pobierane będą 
opłaty. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że lokalizacja inwestycji w 
specjalnej strefie ekonomicznej 
sprawi, iż dochód nie jest obcią
żony podatkiem dochodowym, 
ani podatkami od nieruchomości. 
Wreszcie - co bardzo ważne dla 
Tarnobrzega - uniknie się ko
nieczności budowy (lokalizacja!) 
składowiska odpadów. Warto też 
nadmienić, że od 2010 roku w 
państwach Unii Europejskiej obo
wiązywać będzie całkowity zakaz 
składowania powierzchniowego 
odpadów.

W
iele przedsiębiorstw 
swoją działalność or
ganizuje w formie 
sprzedaży bezpośredniej, prowa

dzonej przez akwizytorów. Akwi
zycja nazywana przez nas czę
sto „handlem obnośnym" lub han
dlem prowadzonym w formie or
ganizowanych prezentacji, do
czekała się precyzyjnych regula
cji prawnych.

Od 1 lipca br. obowiązują 
przepisy Ustawy z dnia 2 marca 
2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz odpo
wiedzialności za szkody wyrzą
dzone przez produkt niebez
pieczny. Ustawa ta reguluje m.in. 
sytuacje dotyczące umów zawie
ranych poza lokalem przedsię
biorstwa (firmy). Chodzi więc o 
umowy zawierane najczęściej w 
miejscu pracy konsumenta, jego 
mieszkaniu lub innym miejscu 
jego prywatnego pobytu. Naby
wając do tej pory towar lub usłu
gę często pozostawaliśmy sami 
w momencie ujawnienia się 
wady. Nie znając przedsiębior
stwa lub sprzedawcy nie mogli
śmy korzystać z ochrony przysłu
gującej na podstawie przepisów 
o rękojmi lub gwarancji. Od 1 lip
ca br. „przedsiębiorca-akwizytor” 
proponując nam zawarcie umo
wy poza' lokalem swojej firmy 
musi okazać przed zawarciem 
umowy:

- dokument potwierdzający pro
wadzenie działalności gospodar-

Tarnobrzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji cze
ka na decyzję władz Urzędu Kultury Fizycznej i 
Sportu odnośnie obiecanych 990 tys. zł.

Wiosną tego roku UKFiS odpowiadając na wnio
ski wysyłane z Tarnobrzega zaproponował przyzna
nie 990 tys. złotych na remont bazy rekreacyjnej. 
Urząd wymagał jednak, aby do każdej złotówki przy
znanej miastu, Tarnobrzeg dołożył dwie. Rada Mia
sta przystała na taki układ i zgodziła się udzielić 
zapewnienia, że takie środki zostaną przewidziane

w przyszłorocznych budżetach. Przyszłorocznych 
- bo UKFiS chce dać pieniądze w czterech tran
szach - pierwsza jeszcze w tym roku w wysokości 
50 tys. zł., kolejne, w mniej więcej równych wyso
kościach (po około 300 tys.) w najbliższych trzech 
latach. Jeśli Urząd nie wycofa się z przyrzeczeń, to 
na modernizację obiektów OSiR przeznaczy się w 
najbliższych latach blisko 3 min zł.

Główne prace związane mają być z dokończe
niem remontu basenu krytego. Przede wszystkim 
zamierza się dobudować brodzik dla dzieci i wybu
dować „rurową” zjeżdżalnię. Generalny remont cze
ka również część szatniową wraz z natryskami. 
Wymienić trzeba też dach - i ten nad basenem i 
ten nad starą halą sportową. Zadaszenie planowa
ne jest też nad ziemnym kortem tenisowym.

Co warto wiedzieć o akwizycji?
(Miejski Rzecznik Konsumentów wyjaśnia)

czej (np. wypis z rejestru, ewiden
cji).

- oraz dokument stwierdzający 
jego tożsamość.

Ponadto jeżeli umowa jest za
wierana w imieniu przedsiębiorcy 
(najczęstsze przypadki) - doku
ment potwierdzający jego umoco
wanie.

Uchybienie tym wymogom, sta
nowi obecnie wykroczenie zagro
żone karą grzywny.

Ważnym uprawnieniem konsu
menta jest możliwość odstąpienia 
od zawartej umowy i to bez po
dania przyczyny. Aby jednak sku
tecznie odstąpić od umowy mu- 
simy złożyć pisemne oświadcze
nie - w terminie 10 dni od zawar
cia umowy.

Niedopuszczalnym jest rów
nież zastrzeżenie, że konsumen
towi wolno odstąpić od umowy za 
zapłatą oznaczonej sumy pienięż
nej (odstępnego). W razie odstą
pienia umowa jest uważana za 
niezawartą, a strony zwracają so
bie to co świadczyły. Akwizytor 
zawierając umowę z konsumen
tem powinien poinformować kon
sumenta na piśmie o prawie do 
odstąpienia i wręczyć wzór 
oświadczenia o odstąpieniu. Je

żeli konsument nie zostanie po
informowany o prawie do odstą
pienia od umowy termin 10 dnio
wy nie rozpoczyna swojego bie
gu. Pamiętajmy jednak, że nie 
możemy odstąpić od umowy po 
upływie 3 miesięcy od jej wyko
nania. Należy podkreślić, że po
wyższe rygory nie dotyczą 
wszystkich umów. Przewidziane 
w ustawie wyłączenia odnoszą 
się m.in.do: umów o charakterze 
ciągłym i okresowym (z pewnymi 
zastrzeżeniami), sprzedaży arty
kułów spożywczych dostarcza
nych okresowo przez sprzedaw
cę do miejsca zamieszkania kon
sumenta, umów powszechnie za
wieranych w drobnych sprawach 
życia codziennego - o wartości 
przedmiotu do ok. 40 zł (równo
wartości 0 EURO).

Pamiętając o tych nielicznych 
wyłączeniach musimy być świado
mi swojej silnej pozycji w kontak
tach z akwizytorami. To oni muszą 
okazać przed zawarcie umowy 
odpowiednie dokumenty, pouczyć 
nas o przysługującym prawie do 
odstąpienia od umowy. Tak więc 
to od nas będzie zależało, czy za
warta umowa wiąże strony.

DARIUSZ ŻĄDŁO

K
ońcem czerwca odbyło 
się Zwyczajne Zgroma
dzenie Wspólników 
trzech spółek z ograniczoną od

powiedzialnością: Rejonu Dróg 
Miejskich, Przedsiębiorstwa Go
spodarki Komunalnej i Przedsię
biorstwa Energetyki Cieplnej. Za
rząd Miasta pełniący funkcję 
Zgromadzenia Wspólników w jed
noosobowych spółkach RDM, 
PGK i PEC zatwierdził sprawoz
dania Zarządów Spółek z ich 
działalności za 1999 rok oraz 
sprawozdania Rad Nadzorczych.

Rok 1999 dla tych spółek za
kończył się dodatnimi wynikami fi
nansowymi. Żadna ze spółek nie 
poniosła strat. W związku z tym 
Zarządy i Rady Nadzorcze otrzy
mały pokwitowanie z wykonywa
nia obowiązków za 1999 rok.

★**
Prace rozpoczęła komisja kon

kursowa, która na przełomie lip
ca i sierpnia wyłoni zwycięzców 
kolejnej już edycji konkursu na 
najpiękniejszy ogród przydomowy 
i na najpiękniejszy balkon. W tym 
roku zdecydowanie większym 
powodzeniem cieszą się balkony, 
których zgłoszono blisko trzy razy 
tyle co ogrodów. Zwycięzcy w obu 
kategoriach mogą liczyć na kilku- 
setzłotowe nagrody. W najbliż
szym „Merkuriuszu” przedstawi
my najciekawsze balkony i ogro
dy-

**★
Zakończyła pracę komisja Za

rządu Miasta, której celem był 
przegląd terenów miejskich po 
wykonanych robotach budowla
nych; zarówno inwestorzy indywi
dualni jak i przedsiębiorstwa na 
czas robót budowlanych - głów
nie przy wykonywaniu przyłączy

energetycznych i wodnych - ko
rzystają z terenów miejskich prze
kopując chodniki a czasami jezd
nie. Zazwyczaj robią to na pod
stawie zgody Zarządu 
Miasta, który jednak 
zgód takich udziela wa
runkowo - rozkopane te
reny należy przywrócić 
do stanu sprzed rozpo
częcia robót.

Komisja pod prze
wodnictwem Stanisława 
Wiącka co prawda na 
prawie każdym osiedlu 
znalazła usterki tech
niczne, jednak jej ogól
ne wnioski są pozytyw
ne. Inwestorzy z reguły 
przywracają drogom i 
chodnikom poprzedni 
stan a usterki biorą się 
błędów technicznych - 
nie zawsze wykonawca 
w odpowiednim stopniu 
zagęszcza podsypkę 
pod chodnikami i jezd
niami. Powoduje to, że 
po kilku miesiącach od 
zakończenia prac i jed
ne i drugie zapadają się. 
Dlatego też - wedle ko
misji - władze miasta 
muszą zwiększyć nacisk na ter
miny gwarancyjne wspomnia
nych robót.

***
Lato to czas intensywniejszej 

pracy dla drogowców. Rozpoczę

to budowę ulicy Słonecznej. W 
trakcie budowy jest też ulica 
Wiejska. Zerwano już część sta
rych skruszałych płyt betono

Na ulicę Wiejską wkroczyli pracownicy RDM. Pracy jest dużo, gdyż zerwać 
trzeba starą nawierzchnię, wykonać odwodnienie wraz z kanałami burzowy
mi, ułożyć chodniki i wreszcie położyć asfalt.

wych, na części ulicy jest już ka
mienna podsypka, z kostki bru
kuje się chodniki. Na Wiejskiej 
znajdzie się też małe rondo - 
dopiero drugi tego typu obiekt w 
mieście.

Trwają też prace przy remon
cie ulicy Kopernika. Część kie
rowców narzeka, że tamtejsza 
jezdnia ulega w wyniku robót 
zwężeniu. Jezdnia ta jednak do
stosowywana jest do warunków 
typowej drogi miejskiej. W zgod
nej opinii fachowców od drogo
wnictwa węższa jezdnia zmniej
sza pokusę jazdy „na trzeciego". 
Na razie wielu kierowców jeździ 
na pamięć (czyli dosyć szybko), 

co kończy się raptownymi naci- 
skaniami na pedał hamulca. 
Przypomnijmy, że na czas prac, 
na części ulicy Kopernika jest 
ograniczenie prędkości do 30 
km/h.

***
Kampania prezydencka rozpo

częła się na dobre. W lipcu prze
bywał w Tarnobrzegu Aleksander 
Kwaśniewski. Wedle niepotwier
dzonych jeszcze informacji 10 
sierpnia przybędzie do naszego 
miasta Lech Wałęsa.

**★
Straż Miejska przekazała dwie 

skrzynki warzyw i owoców do 
Domu Pomocy Społecznej dla 
Dzieci w Mokrzyszowie prowa
dzonego przez siostry Służeb
niczki. Nie był to efekt akcji cha
rytatywnej, ale wynik próby po
uczenia kobiety handlującej wa
rzywami na jednej z tarnobrze
skich ulic o zakazie handlu poza 
wyznaczonym do tego miejscem. 
Sprzedająca dwukrotnie podała 
zmyślone dane personalne. Gdy 
straż zawezwała policję, kobieta 
uciekła zostawiając towar na uli
cy. Skrzynki z jarzynami zawiezio
no do siedziby straży. Gdy przez 
dwa dni nikt się po nie nie zgła
szał, przekazano je dzieciom w 
Mokrzyszowie.

★★★
Od września rozpocznie swo

ją działalność Centrum Kształce
nia Praktycznego. CKP zorgani
zowane będzie na bazie warsz
tatów Zespołu Szkół (dawny 
„Górnik") i Zespołu Szkół Budow
lanych. Absolwenci Centrum 
będą mogli uzyskać tytuł robot
nika wykwalifikowanego Na po
czątek w szkole będzie się moż
na kształcić na trzech kierunkach 
- mechanicznym, elektrycznym i 
budowlanym. W zamierzeniach 
nowy ośrodek ma być jednym z 
pierwszych kroków w Tarnobrze
gu związanym z reformą szkol
nictwa zawodowego.
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CZEKAJĄC NA SYGNAŁ
Rozmowa z WOJCIECHEM KOZIEŁEM, prezesem Zarządu Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg

- Co dzieje się obecnie z tar
nobrzeską telewizją lokalną?

- 16 grudnia 1999 roku złożyli
śmy wniosek do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji o udzielenie 
koncesji dla Miejskiej Telewizji 
Tarnobrzeg. Pół roku później, 6 
czerwca 2000 uchwałą KRRiT 
udzielono nam koncesji na rozpo
wszechnianie programu telewizyj
nego w sieciach kablowych w Tar
nobrzegu.

- Z czym związana jest takie 
prawo do nadawania?

- Jest ono związane z koniecz
nością zawarcia umów z opera
torami sieci o możliwości umiesz
czenia naszego programu w ich 
sieciach. Z jedną z sieci, której 
właścicielem jest Tarnobrzeska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa za
warliśmy taką umowę już w lutym. 
Natomiast nadal nie mamy umo
wy z Polską Telewizją Kablową i 
to mimo dziesięciomiesięcznych 
negocjacji - krakowska dyrekcja 
PTK warunkowała podpisanie ta
kiej umowy posiadaniem przez 
nas koncesji. Tą niedawno otrzy
maliśmy i występujemy ponownie 
do PTK z wnioskiem o zawarcie 
umowy.

- Czy takie umowy z opera
torami zakładają jakąś formę 
płatności ze strony TKT?

- Ze Spółdzielnią Mieszkanio
wą mamy taką umowę, że pła
cić za udostępnienie sieci nie 
będziemy, ale w zamian udo- 
stępnimy nasz program na po
trzeby reklamowo-ogłoszeniowe 
spółdzielców. Do podobnej kon
strukcji będziemy dążyć w umo
wie z PTK. Dotychczasowe roz
mowy toczone również z udzia
łem prezydenta Dziubińskiego 
pozwalają mieć na to realną 
szansę.

- Wróćmy na chwilę do prze
szłości. Kiedyś lokalna telewi
zja silnie zaznaczała swoją 
obecność w mieście. Relacjo
nowaliście sesje rady miasta, 
uczestniczyliście w konferen
cjach prasowych... To się 
urwało.

- Wtedy, w latach 1997-99, 
działaliśmy jako Gosat Media. Ta 
działalność nie była zbyt szero
ka. Wszystko dlatego, że Gosat 
dał nam tylko pół etatu: reszta 
ludzi pracowała na zasadzie 
umowy zlecenia. To, że w ogóle 
coś kręciliśmy wynikało z zysków 
jakie mieliśmy z realizowania i 
emisji reklam. Warto też pamię
tać, że nasz sygnał był emitowa
ny tylko w jednej sieci - Gosa- 
towskiej, który obejmował jedynie 

osiedle Siarkowiec, Bogdanówkę 
i kilka bloków komunalnych. Do
cieraliśmy zatem tylko do trzech 
tysięcy mieszkań.

- Zasięg w porównaniu z 7 ty
siącami gniazdek TSM rzeczy
wiście nie za wielki. Ale i on

W tym budynku znalazła swoją siedzibę Miejska Telewizja Tarnobrzeg. Jej program będziemy mogli 
oglądać już od września.

urwał się wiosną ubiegłego 
roku.

- Polska Telewizja Kablowa 
wchłonęła wrocławski Gosat, 
która to firma miała około złotów
ki z każdego zainstalowanego 
gniazdka odbiorczego. Z chwilą 
przejęcia sieci przez PTK, Gosat 
stracił te złotówki i w rezultacie 
polikwidował małe zamiejscowe 
filie - w tym i naszą.

- Zostaliście na lodzie.
- Owszem, ale od razu podję

liśmy rozmowy z Zarządem Mia
sta mające na celu powołanie 
Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg. 
Władze miasta podchwyciły ten 
pomysł, co w konsekwencji do
prowadziło do wydania przez 
Radę Miasta w kwietniu '99 zgo
dy na utworzenie spółki z ogra
niczoną odpowiedzialnością. 
Wstępnie udziałowcami spółki 
miało być Miasto, obie spółdziel
nie, Przedsiębiorstwo Gospo

darki Komunalnej oraz dwie 
osoby pracujące w lokalnej te
lewizji Jarosław Golik i ja. Na
potkaliśmy jednak na sprawy 
proceduralne - spółdzielnie 
chcąc przystąpić do spółki mu- 
siały mieć zgodę swoich zgro

madzeń ogólnych. Tymczasem 
nam się spieszyło, gdyż na uzy
skanie koncesji w KRRiT czeka 
się 6-9 miesięcy: chcieliśmy jak 
najszybciej złożyć stosowny 
wniosek. Spotkaliśmy się więc w 
gronie wszystkich zainteresowa
nych i postanowiliśmy, że na ra
zie zarejestrujemy spółkę bez 
spółdzielni, co oczywiście nie 
wyklucza ich dołączenia do niej 
już w późniejszym terminie. Wy
magało to zmiany uchwały Rady 
Miasta (bo zmniejszyła się licz
ba podmiotów założycielskich). 
Teraz stan jest taki, że do na
szej spółki może przystąpić każ
dy, wszelako pod warunkiem że 
założyciele spółki (Miasto, PGK 
i wspomniane dwie osoby fi
zyczne) będą mieli w niej 51 
procent udziałów. W innym wy
padku konieczne jest nowe po
stępowanie koncesyjne.

- Wracamy do czasu teraź

niejszego. Jest spółka, jest 
koncesja. Czemu telewizja nie 
działa?

- Z chwilą udzielenia koncesji 
Krajowa Rada Radiofonii i Tele
wizji występuje do Ministra Łącz
ności o zajęcie stanowiska. Jest 
to formalność sprowadzająca się 
do zwykłej parafki. KRRiT skiero
wała takie pismo 9 czerwca. Mi
nister powinien odpowiedzieć na 
nie w przeciągu miesiąca.

- Dzisiaj mamy 24 lipca!
- Nie wiem co powoduje zwło

kę - może wakacje, może zawi
rowania polityczne. Tak czy ina

czej KRRiT radzi nam monitować 
Ministerstwo, by to dopełniło for
malności. Robimy to i cierpliwie 
czekamy. Mamy nadzieję, że mi
nister złoży swój podpis lada 
dzień.

- Załóżmy że tak się stanie 
już jutro. Czy to oznacza, że 
startujecie jeszcze w lipcu?

- Jesteśmy obecnie na etapie 
wykańczania studia. Mieści się 
ono przy ul. Sienkiewicza 1. 
Prace w tym studiu powinny za
kończyć się w połowie sierpnia. 
Mamy już odpowiednią umową 
z tarnobrzeską telekomunikacją 
pozwalającą nam na skorzysta
nie z jej kanałów telekomunika
cyjnych. Technicznie biorąc 
przeciągnięcie przewodu mię
dzy naszym studiem a obiema 
głowicami sieci kablowej sieci 
tarnobrzeskich spółdzielni trwa 
trzy dni. Zarówno kabel jak i 
wzmacniacze czy modulatory są 

zamówione i czekają na odbiór. 
Cała operacja robienia przyłą
czy potrwać może maksimum 
tydzień.

- Zatem kiedy wystartuje Te
lewizja Kablowa Tarnobrzeg?

- Nie chcę zapeszać, ale mam 
nadzieję, że nastąpi to najdalej 10 
września. Wierzę jednak, że bę
dzie to już 1-go.

- Co zatem będziemy oglądać 
od września w paśmie TKT?

- W poniedziałek i wtorek będą 
emitowane plansze reklamowe i 
informacyjne. W środę i w czwar
tek od 17,30 do 17,50 emitować 
będziemy program pod nazwą 
„Echa Tarnobrzega" - reportaże 
z miasta, rozmowy itp. Od 17.50 
do 18,00 - Merkuriusz Telewizyj
ny - bieżące informacje z mia
sta. Programy te będą powtarza
ne do wieczora dwukrotnie. W 
czwartek ponownie plansze, in
formacje i reklamy, a w piątek 
ramówka identyczna jak w śro
dę wzbogacona o program „Ty
dzień w mieście". Całość będzie 
uzupełniana w miarę nowymi te
ledyskami. Relacje sportowe 
nadawane będą w bloku informa
cyjnym.

- Nie jest to oferta zbyt bo
gata.

- Zgadzam się, ale jest to ofer
ta na pierwszy rok działania. Od 
2001 roku będziemy tę ofertę roz
szerzać.

- Będą jakieś filmy?
- Raczej nie. Emisja filmów 

kosztuje 4-5 tys. zł miesięcznie. 
Wątpię, abyśmy w zalewie ogól
nopolskich programów mogli sta
nowić konkurencję. Sądzę, że le
piej przeznaczyć te środki na roz
szerzenie etatowe naszej redak
cji i pełniejsze informowanie o 
naszym mieście niż emitowanie 
filmów.

- Na koniec porozmawiajmy 
o finansach. Czy TKT będzie 
się w stanie samofinansować?

- Jestem pewien, że tak. Emi
sja programu nie będzie naszym 
jedynym źródłem pracy. Może
my (i już to robimy) nagrywać fil
my reklamowe i prezentacyjne 
dla różnych podmiotów (również 
na nośnikach cyfrowych). Po
nadto reklamy i ogłoszenia emi
towane przez nas też pozwolą 
na to, aby wszyscy udziałowcy 
wychodzili na swoje. Wedle biz- 
nesplanu mamy się sami finan
sować.

- Na koniec zapytam o to, 
czym zajmowaliście się kilka lat 
temu - transmisjami z obrad 
sesji Rady Miasta.

- Nic nie stoi na przeszkodzie 
(za wyjątkiem 4-5 tys. złotych) 
aby takie transmisje prowadzić. 
Na razie filmujemy sesje, a kopie 
nagrań przekazujemy do Rady 
Miasta. Od stycznia 2001 obrady 
z sesji powinny ponownie pojawić 
się na ekranach tarnobrzeskich 
telewizorów.

TARNOBRZESKIE CZYTANIE
12.427 czytelników korzystało w 

I półroczu br. ze zbiorów naszej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej fi
lii. Wypożyczyli oni 144.970 książek 
i ponad 10 tysięcy kaset video. 
Średnia wypożyczeń na 1 zareje
strowanego w bibliotece wyniosła 
12,5.

Na mapie podkarpackich bibliotek 
tarnobrzeska placówka przedstawia 
się nader korzystnie. W całym wo
jewództwie jest 717 bibliotek. Nasza 
pod względem wypożyczeń znajdu
je się na 3 miejscu. Równie korzyst
nie przedstawia się czytelnictwo. W 
roku ubiegłym na 100 mieszkańców 
województwa podkarpackiego przy
padały 374 wypożyczone książki: w 
Tarnobrzegu - 652. Nie jest też źle 
pod względem księgozbioru - tar
nobrzeska MBP ma 188 tys. ksią
żek, co daje jej w klasyfikacji wiel
kości zbiorów siódme miejsce w wo
jewództwie.

Z usług MBP korzystają najczę
ściej dzieci oraz ucząca się mło
dzież. Stanowią oni blisko 70 pro
cent wszystkich czytelników. W I 
półroczu br. liczba zarejestrowanych 
czytelników wzrosła o 197.

Tarnobrzescy bibliotekarze zwra
cają jednak uwagę na fakt zbyt ma
łego w stosunku do potrzeb zaku
pu nowości wydawniczych. Co 
prawda środki na nowe książki 
wzrosły w porównaniu z I półroczem 
'99 roku o ponad 11 tysięcy złotych, 
ale jest to ciągle za mało Qako cie
kawostkę podajmy fakt, że ponad 4 
tys. zł z ogólnej sumy 24 tys. biblio
teka pozyskała z tytułu kar za prze
trzymywanie książek). W sumie od 
stycznia do czerwca br. biblioteka 
pozyskała ponad 1000 nowych 
książek. Mimo tego, książek nie 
przybyło co związane jest ze zjawi
skiem tzw. „zaczytywania” - po 
pewnej liczbie wypożyczeń książki 

nie nadają się już do normalnego 
czytania. Mniej książek jak również 
nienajlepsza podaż nowości biblio
tecznych powodują że wzrasta licz
ba czytelników (bo książki drożeją) 
ale relatywnie maleje liczba wypo
życzeń. Temu stanowi niezbyt od
powiada polityka Ministerstwa Kul
tury, które przeznacza coraz mniej 
pieniędzy na biblioteki przerzucając 
ciężar finansowania na samorząd.

W bibliotece obok wypożyczania 
książek prowadzona jest szeroka 
działalność upowszechnieniowa. 
Tylko w tym roku zorganizowano 4 
wystawy, 12 spotkań autorskich, 10 
odczytów i 13 konkursów literackich 
bądź plastycznych. Na spotkaniach 
w bibliotece z mieszkańcami Tarno
brzega gości m.in. Michał Jagiełło 
- dyrektor Biblioteki Narodowej, 
przewodniczący Krajowej rady Bi
bliotecznej, Tomasz Łubieński - kry
tyk literacki i autor książek biogra
ficznych, Marek Pieńkowski r- dy
rektor dominikańskiego centrum in
formacji o Unii Europejskiej.

URZĄD MIEJSKI 
W TARNOBRZEGU

zwraca się z apelem do mieszkań
ców Tarnobrzega - właścicieli psów 
o opiekę nad nimi.

Pies to istota żyjąca, zdolna do odczuwa
nia cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 
mu winien poszanowanie, ochronę i opie
kę. Tymczasem w okresie wakacji nasila się 
problem porzucania psów przez ich właści
cieli.

Zagubiony, błąkający się pies, najczęściej 
głodny stanowi zagrożenie dla otoczenia.

Prosimy o humanitarne traktowanie swoich 
czworonogów.
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INFORMACJA
Wydziału Komunikacji UM Tarnobrzega o terminach wymiany praw jazdy 

ustalonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 26 kwietnia 2000 r.

w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 39, poz. 459)

Terminy wymiany praw jazdy
I etap wymiany obejmuje dokumenty wydane na 

podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów 
Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony 
Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie 
zmiany przepisów rozporządzenia Ministrów Komu
nikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych 
z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów 
mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. z 
1954 r. Nr 3, poz. 6).

WYMIENIA SIĘ:
1. Pozwolenia kat. I - na prawo jazdy kat. B, C, 

D, T, B+E, C+E, D+E
2. Pozwolenia kat. II - na prawo jazdy kat. B, C, 

D, T, B+E, C+E
3. Pozwolenia kat. III - na prawo jazdy kat. B, 

C, T, B+E, C+E
4. Pozwolenia kat. amatorskiej - na prawo jaz

dy kat. B
5. Pozwolenia kat. motocyklowej - na prawo 

jazdy kat. A
6. Pozwolenia kat. ciągnikowej - na prawo jaz

dy kat. T
7. Pozwolenia kat. trolejbusowej - na prawo 

jazdy kat. D z ograniczeniem do kierowania trolej
busami

oraz dokumenty wydane na podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw We
wnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w spra
wie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 61, 
poz. 295).

WYMIENIA SIE:
1. Prawo jazdy kat. I - na prawo jazdy kat. B, C, 

D,T, B+E, C+E, D+E
2. Prawo jazdy kat. II - na prawo jazdy kat. B, C, 

T, B+E, C+E,
3. Prawo jazdy kat. III - na prawo jazdy kat. B
4. Prawo jazdy kat. IV - na prawo jazdy kat. A, B1
5. Prawo jazdy kat. Va - na prawo jazdy kat. T z 

ograniczeniem do kierowania pojazdem wolno
bieżnym

6. Prawo jazdy kat. Vb - na prawo jazdy kat. A i B
7. Prawo jazdy kat. ciągnikowej - na prawo jazdy 

kat. T

Wymiany dokumentów (pozwoleń i praw jaz
dy) wydanych w okresie od 1 lipca 1955 r. do 31 
grudnia 1970 r. należy dokonać w terminie: od 
1 lipca 2000 r. do 30 czerwca 2001 r.

II etap wymiany obejmuje dokumenty wydane na 
podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów 
Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 
1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych 
(Dz. U. Nr 27, poz. 183).

Dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgod
nie z posiadaną kategorią, z tym że:

1. Prawo jazdy kat. A - wymienia się na prawo 
jazdy kat. A i B1

2. Prawo jazdy kat. trolejbusowej - wymienia się 
na prawo jazdy kat. D z ograniczeniem do kie
rowania trolejbusami

3. Prawo jazdy kat. M - wymienia się na prawo 
jazdy kat. T z ograniczeniem do kierowania po
jazdem wolnobieżnym

Wymian praw jazdy wydanych w okresie od 1 
stycznia 1971 r. do 31 grudnia 1983 r. należy doko

nać od dnia 1 lipca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r.
III etap wymiany obejmuje dokumenty wydane 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 
1983 r- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 1992 r. 
Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 
104, poz. 515).

Dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgod
nie z posiadaną kategorią, z tym że:

1. Prawo jazdy kat. trolejbusowej - wymienia się 
na prawo jazdy kat. D z ograniczeniem do kie
rowania trolejbusami

2. Prawo jazdy kat. M - wymienia się na prawo 
jazdy kat. T z ograniczeniem do kierowania po
jazdem wolnobieżnym.

W zakresie pozwoleń na prowadzenie tramwa
jów, wydanych na podstawie dotychczasowych 
przepisów, dokumenty te wymienia się na pozwo
lenia do kierowania tramwajem bez uwzględnienia 
dotychczasowych ograniczeń w zakresie typu i ro
dzaju kierowanego tramwaju.

TERMINY WYMIANY:
1. Praw jazdy wydanych w okresie od dnia 1 stycz

nia 1984 r. do dnia 30 kwietnia 1993 r. - wymia
ny należy dokonać w terminie od dnia 1 stycz
nia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Praw jazdy wydanych w okresie od dnia 1 maja 
1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. - wymiany 
należy dokonać w terminie od dnia 1 lipca 2004 
r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

Termin wymiany pozwoleń na prowadzenie tram
wajów obowiązuje od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 
30 czerwca 2001 r.

UWAGA
Prawa jazdy, które nie zostały wymienione w 

podanych terminach tracą ważność po upływie 
terminów ustalonych do ich wymiany.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI
Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. Z 1992 r. Nr 11, poz. 41 
i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) 
wymienia się w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do 
dnia 31 grudnia 2001 r.

UWAGA
Świadectwa kwalifikacji, które nie zostały wymie

nione w podanych terminach tracą ważność po 
upływie terminów ustalonych do ich wymiany.

WARUNKI WYMIANY DOKUMENTU
Wymiana dokumentu następuje na podstawie 

złożonego wniosku o wymianę dokumentu upraw
niającego do kierowania pojazdami.

Do wniosku należy dołączyć:
1. jedną fotografię bez nakrycia głowy, nie podkle

joną, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
2. zamówienie wykonania dokumentu wraz z wzo

rem podpisu (druk zamówienia wydaje Wydział 
Komunikacji UM w Tarnobrzegu),

3. kserokopię dokumentu podlegającego wymianie,
4. dowód uiszczenia opłaty w kwocie 50 zł. za wy

danie dokumentu.

Tak surowo przedstawia się na razie Sala Ślubów w tarnobrze
skim USC. Jesienią będzie zapewne przytulniej.

JESIENNE OBRĄCZKOWANIE
Od jesieni śluby cywilne odbywać się będą w tej sali Urzędu Stanu 

Cywilnego. Mieści się ona w budynku przy ulicy Mickiewicza 7. By 
uroczystości miały godną oprawę, należy skompletować meble, wy
kładziny itp. Pracy wymaga też budowa wejścia do sali ślubów. Co 
prawda w bocznej ścianie budynku pojawiły się już nowe drzwi i zbu
dowano schody, to jednak jest jeszcze trochę do zrobienia. Zamierza 
się posadzić rośliny ozdobne, zlikwidować niewielki fragment ogro
dzenia, a nad schodami zamontować niewielkie zadaszenie, tak by 
w razie deszczu młodej parze na głowy leciał tylko ryż a nie deszcz.

Ślubną salę USC przeniesiono ze starej siedziby Urzędu Miasta przy 
ul. Mickiewicza 4, po tym jak urzędnicy wprowadzili się do budynków 
zajmowanych kiedyś przez Urząd Wojewódzki. Obecnie śluby udzie
lane są jeszcze w sali konferencyjnej UM przy ul. Kościuszki 32.

PRZERWA W PRACY
W lipcu tarnobrzescy radni są na urlopach. W pracach Rady Mia

sta trwa więc przerwa wakacyjna, która zakończy się w sierpniu. W 
myśl planu pracy Rady, do końca roku czeka nas jeszcze kilka sesji. 
W sierpniu - obok uchwał bieżących - wiodącym tematem będzie 
informacja Zarządu Miasta na temat bezrobocia w Tarnobrzegu i dzia
łań podejmowanych do jego ograniczenia. We wrześniu takim tema
tem mają być kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta do 
roku 2004. W październiku tematy wiodące będą dwa: pierwszy, to 
stan tarnobrzeskiej oświaty w rok od wprowadzenia reformy kształ
cenia, drugi - stan i perspektywy rozwoju kultury fizycznej, rekreacji, 
sportu i turystyki w Tarnobrzegu.

Ostatnie dwa miesiące zdominowane zostaną podsumowaniem 
roku 2000 i planami na rok 2001. Dotyczyć to będzie zarówno po
szczególnych komisji jak i całej rady. Do tego koszyka włożyć można 
też sesję budżetową i uchwalenie budżetu na rok następny. Całość 
tegorocznych prac Rady zamknąć ma uroczysta sesja RM na prze
łomie tysiącleci.

ZAPROSZENIE NA KONCERT
Od 29 czerwca w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 

Tarnobrzegu trwają VIII Międzynarodowe Koncerty Organowe „Tarnobrzeg 
2000". W tym roku impreza nad którą sprawuje prezydent miasta Jan 
Dziubiński wpisana jest w obchody roku J.S. Bacha. Stąd też w repertu
arze każdego koncertu znajdują się utwory autorstwa tego kompozytora.

Tegoroczne Koncerty zainaugurowane zostały przez chyba najwy
bitniejszego polskiego organistę - Joachima Grubicha, profesora aka
demii muzycznych w Krakowie i w Warszawie. J. Grubich występo
wał w najsłynniejszych salach koncertowych świata, ma w dorobku 
ponad 20 płyt.

Dotychczas w serbinowskim kościele zaprezentowało się czterech 
muzyków. Do końca wakacji możemy posłuchać jeszcze sześciu or
ganistów. W ich koncertach wspomniane utwory Bacha oraz m.in. 
Smetany, Liszta, Schumana i Haendla.

Koncerty odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19.00.

ADRESY - TELEFONY - INFORMACJE
Biuro Rady Miasta Tarnobrzega

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, tcl. 822-71-39 
Zarząd Miasta Tarnobrzega

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 
tcl. 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, tcl. 822-11-90 
Wydz. Budżetu i Finansów, teł. 822-68-19 
Rzecznik Prasowy, tel. 822-35-93, e-mail: rzecz- 
nik@tamobrzcg.tpnct.pl

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

Wydz. Komunikacji
Wydz. Budżetu i Finansów
Urząd Stanu Cywilnego, tcl. 822-20-72

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

Godziny pracy Urzędu Miasta
poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek

7.30- 15.30
8.30- 16.30
7.30- 15.30
7.30-15.30
7.30-15.30 

Straż Miejska

Pogotowie Wodociągowe 823-08-85
„Bezpieczne Miasto”

Specjalista ds. prewencji kryminalnej 
asp. szt. Tadeusz Gadawski 85-12-449

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

Specjalista ds. Organizacji Służby
asp. Wiesław Gil 851 -22-54

Specjaliści ds. Nieletnich
asp. szt. Alicja Ibcl 851-24-63
st. post. Stanisław Sekuła 851 -22-03
Dowódca Kompanii Patrolowo-Konwojowej 
asp. szt. Henryk Mazur 851-25-53

Kier. Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego
asp. Józef Pokusa 851 -23-61

Dzielnicowi:
mł. asp. Janusz Nowicki, 85-12-570, os. Przywiśle 
sicrż.szt. Antoni Pszeniczny, 85-12-644

os. Młodych, Wielopole

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

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

mł. asp. Ireneusz Lis 85-12-275
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

Awaryjne
ul. Kard. Wyszyńskiego 10, tcl. 986; 822-75-43

Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
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