
DNI TARNOBRZEGA
Około 30 tys. ludzi uczestniczyło w do

rocznych obchodach „Dni Tarnobrzega”. 
Tylko koncertowi „Formacji Nieżywych 
Schabuff" przysłuchiwało się ponad 10 
tys. mieszkańców Tarnobrzega i okolicz
nych miejscowości. Liczba odwiedzają
cych tereny nad Wisłą byłaby jeszcze 
większa, gdyby nie deszcz, który zatrzy
mał wielu ludzi w domach w niedzielne 
popołudnie.

Cykl urodzinowych obchodów miasta 
rozpoczęły studenckie juwenalia - tym ra
zem po raz pierwszy z udziałem słucha
czy Państwowej Wyższej szkoły Zawodo
wej. Prezydent Jan Dziubiński oddał klu
cze od miasta studentom, napominając ich 
jednak by sprawowali rządy w Tarnobrze
gu godnie, tak jak czynili to wszyscy rząd
cy tego miasta.

Główne jednak imprezy rozpoczęły się 
dwa dni później - w piątek. Rekreacyjne 
tereny nad Wisłą zapełniły się od ogród
ków piwnych i grilli. Tuż obok wału wiśla
nego stanęła scena, a na przeciw niej roz
lokowało się duże wesołe miasteczko. 
Wszystko cieszyło się dużą frekwencją, 
zwłaszcza że pobytowi nad Wisłą towarzy
szyła muzyka (Leszek Cichoński Work- 
shop, Gang Olsena, Old Metropolitan 
Band, Chrząszcze, Formacja Nieżywych 
Schabuff).

W piątek można też było posłuchać sło
wackich wykonawców jazzu tradycyjnego, 
którzy przybyli do Tarnobrzega wraz z 
liczną reprezentacją z zaprzyjaźnionej 
Bańskiej Bystrzycy. Słowaccy goście bar
dzo sobie -chwalili pobyt w naszym mie
ście. Nie tylko mieli okazje je zwiedzić, 
napić się polskiego piwa, ale też przepro
wadzić szereg rozmów, które powinny za
owocować szerszą wymianą kulturalną i 
sportową pomiędzy miastami.

Finałem obchodów założenia miasta 
była uroczysta sesja Rady Miejskiej, pod
czas której wręczono Marianowi Kosioro
wi medal Sigillum Civis Virtuti, nagrodzo
no animatorów kultury i spełniono toast za 
pomyślność miasta.

Opisany wcześniej cykl imprez nie od
byłby się gdyby nie hojność sponsorów. 
Dość powiedzieć, że w całkowitym kosz
cie imprez tylko 60 procent stanowiły środ
ki z kiesy miejskiej. Resztę wyłożyli niżej 
wymienieni sponsorzy, którym serdecznie 
dziękujemy!

1. Bank Gospodarki Żywnościowej
2. Bank Spółdzielczy
3. PKO BP S.A.
4. Bank Polskiej Spółdzielczości 

oddział w Tarnobrzegu
5. Firma Handlowa “Gaibut”
6. Energopol - Trade
7. Tarnobrzeska Spółdzielnia

Mieszkaniowa
8. „Foto Classic”
9. Przedsiębiorstwo Rekultywacji 

Terenów Górniczych
10. Kopalnie i Zakłady Przetwórcze 

Siarki „Siarkopol”
11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„Karabela”

JESTEŚMY
■ i jr— — ■WYŻEJ

Intensywność inwestycji gmin w dziedzinie oświaty zmierzyliśmy 
dwoma wskaźnikami. Pierwszy - to wydatki majątkowe na oświatę i 
wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. (...) Wysiłek sa
morządów jest chyba lepiej pokazany drugim wskaźnikiem - procen
towym udziałem inwestycji oświatowych w całkowitych wydatkach - 
tak brzmi czołówka samorządowej „Wspólnoty". Tarnobrzeg jest w 
pierwszej dziesiątce polskich miast i gmin w obu wskaźnikach!

Wśród miast na prawach powiatu na pierwszym miejscu są Tychy, 
które w latach 1997-2000 wydały na gminne inwestycje oświatowe 
przeciętnie po 92 złote rocznie na mieszkańca. Wśród dziesiątki lide
rów w tej dziedzinie dominują miasta województw mazowieckiego i 
śląskiego. Jednak - jak podkreśla „Wspólnota” - uwagę zwraca wy
soka pozycja Tarnobrzega, jedynego reprezentanta „ściany wschod
niej” wśród liderów rankingu.

Tychy - najbardziej inwestujące przez ostatnie cztery lata w Pol
sce miasto w oświatę (blisko 6 proc, całości budżetu) ma pierwszy 
plac. Tarnobrzeg znajduje się na miejscu siódmym przeznaczając po
nad 3,5 proc, swojego budżetu na inwestycje.

Można rzecz jasna zapytać po co tyle kasy ładować w szkoły. Bo 
faktem jest, iż w roku 2000 urodziło się w kraju tylko 375 tys. dzieci 
(początkiem lat 80-tych dwa razy tyle!). Trzeba jednak pamiętać nie 
tylko o tym, że takie będą rzeczypospolite jak ich młodzieży kształ
cenie, ale również i o tym, iż inwestowanie w młodzież zawsze się 
opłaca.

x___________________________________________________________ ______/

W rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej „Profesjonalna Gmina, przyjazna 
inwestorom” Tarnobrzeg w swojej kategorii uplasował się na 11 pozycji.

JESTEŚMY W ŚRODKU
Ranking „Profesjonalna Gmina, przyjazna in

westorom” 'został stworzony przez Fundację z 
myślą o podnoszeniu poziomu profesjonalizmu 
zarządzania gminami polskimi i poprawy współ
pracy pomiędzy inwestorami a lokalną administra
cją publiczną. W rankingu wzięło udział ponad 200 
miast i gmin. Podzielono je na cztery kategorie - 
gminy do 15 tys. mieszkańców, od 15 do 40 tys., 
od 40 do 100 tys. i powyżej 100 tys. W każdej z 
grup oceniano zarządzanie finansami gminy, za
rządzanie jej rozwojem, obsługę wewnętrzną i ob
sługę interesantów a także uczestnictwo miesz
kańców w życiu gospodarczym gminy oraz lokal
ną komunikację społeczną. Co prawda „przeba
danie” ponad 200 gmin nie oddaje do końca rze
czywistego obrazu naszych społeczności lokal
nych, jednakowoż pozwala na wyrobienie sobie 
statystycznego umiejscowienia ich na gospodar
czej mapie Polski. Ranking - co trzeba podkre
ślić - nie kierował się geograficzną atrakcyjno
ścią naszych miast i gmin. Miał pokazać na. ile 
władze samorządowe sprzyjają polskim i zagra
nicznym podmiotom w inwestowaniu. Służyło 
temu ponad 60 pytań. Fundacja pytała o różne 
kwestie. M.in. o poziom wykształcenia urzędni
ków, sposób obiegu dokumentów, liczbę pozwo
leń na budowę oraz powierzchnie i stopnie uzbro

jenia terenów inwestycyjnych. Odpowiedzi ukła
dały się w mozaikę, z której komisja konkursowa 
pod przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego 
wyłoniła najlepsze miasta i gminy.

W tarnobrzeskim przedziale (gminy od 40 do 
100 tys. mieszkańców) pierwsze miejsce zajęła 
Stalowa Wola (gratulacje!). Kolejne pozycje przy
padły w udziale Kwidzyniowi i Żorom. Nasze mia
sto uplasowało się ex equo na 11 pozycji - wspól
nie ze Starogardem Gdańskim. Przed nami takie 
miasta jak Piotrków Trybunalski i Racibórz. Za 
nami m.in. Puławy, Ciechanów, Będzin, Oświęcim 
i Przemyśl. Tarnobrzeg znalazł się w środku staw
ki, co wskazuje na to, iż mieścimy się w średniej 
krajowej odpowiadającej nam wielkością miast.

W Tarnobrzegu inwestować można: gmina nie 
robi utrudnień potencjalnym inwestorom, ma też 
tereny gdzie można wybudować fabrykę czy za
kład usługowy.

W rankingu Fundacji wzięło udział szereg mniej
szych i większych gmin Podkarpacia. Stolica re
gionu - Rzeszów - niestety wypadła nadzwyczaj 
słabo (ostatnie miejsce w grupie miast powyżej 
100 tys. mieszkańców). Inne - jak Jasło czy Sa
nok - znalazły się w swoich grupach na dobrych 
pozycjach. Na ile przekuje się to na rzeczywiste 
przyciągnięcie inwestorów - pokaże czas.
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Przez letnie miesiące będziemy inaczej jeździć 

po centrum Tarnobrzega. Przebudowywana będą 
ul. Piłsudskiego i Targowa.

O tej przebudowie mówi się od lat. Ulica Piłsudskie
go stanowi w godzinach szczytu nie lada wyzwanie 
dla zmotoryzowanych i pieszych. Wystarczy że na 
przystanku zatrzyma się autobus i korki ciągną się na 

przestrzeni 100 metrów. W bieżącym tygodniu rozpo
czyna się generalny remont wspomnianej ulicy. Utwo
rzona zostanie zatoka autobusowa i od nowa wybru
kowane zostaną okoliczne chodniki. Prace spowodują 
zmianę w organizacji ruchu drogowego: na kilkudzie
sięciometrowym odcinku ul. Piłsudskiego stanie się 
jezdnią jednokierunkową. Od strony ul. Mickiewicza 
ruch będzie przebiegał normalnie, natomiast wszyscy 
ci, którzy podążają do centrum miasta ul. Wyszyńskie
go będą musieli skręcić w prawo w ul. Sienkiewicza, 
po czym wjechać w ul. Szeroką.

Zmiana reorganizacji ruchu spowoduje też czaso-

NA RYBY
1.600 dorosłych Tarnobrzeżan łowi. Uwzględnia

jąc młodzież i dzieci można powiedzieć, że co dwu
dziesty piąty przechodzień w naszym mieście jest 
pasjonatem wędkowania.

- Wisła staje się czyściejsza - mówi Sławomir Fi- 
gacz, szef biura okręgowego Polskiego Związku Węd
karskiego w Tarnobrzegu. - Można w niej złowić prak
tycznie każdą rybę: leszcza, płoć, karpia, sandacza, 
suma, bolenia i klenia.

Jeszcze w połowie lat 70-tych rybka z 
Wisły „pachniała” na patelni bardziej fe
nolem niż rybą. Dziś - jak zgodnie po
twierdzają wędkarze - ryba z królowej pol
skich rzek pachnie rybą. - To efekt licz
nych oczyszczalni ścieków, mniejszego 
nawożenia przywiślanych pól i upadku 
przemysłu na południu Polski - dodaje 
Maciej Jugo - zapalony wędkarz, a przy 
okazji naczelnik jednego z wydziałów 
Urzędu Miejskiego.

Obaj wędkarze zgodnie potwierdzają, iż 
Wisła na odcinku od Szczucina po Anno
pol charakteryzuje się wszelkimi gatunka
mi ryb - brakuje jedynie łososiowatych, ale 
to skutek nieodpowiedzialnej polityki z lat 
60-tych: wybudowana w 1963 roku zapo
ra we Włocławku skutecznie powstrzymu
je ryby od wędrówki w górę rzeki.

Mimo tego wędkarze są zadowoleni: w 
rejon Tarnobrzega wracają gatunki, któ
re żyły tu zanim Wisłę pseudoindustriali- 
zacja zamieniła w ściek. Pojawiają się 
nawet takie ryby jak mało znana certa.

Wisła w rejonie Tarnobrzega dzięki 
zmniejszającym się zanieczyszczeniom 
jest rajem dla wędkarzy. To tu podczas ofi
cjalnych zawodów mistrzowskich odnotowano złowie
nie suma ważącego 29,5 kg, co jest rekordem Polski 
w trakcie imprezy mistrzowskiej (w Tarnobrzegu moż
na złowić sporo cięższy okaz - 50-60 kg, lecz nikomu 
nie udało się tego dokonać w trakcie zawodów).

Tarnobrzeski wędkarski raj byłby bardziej przyjem
ny gdyby nie kłusownicy. Nie jest ich wielu i są znani 

we przesunięcie przystanków MKS. Autobusy („11” „10” 
i pozostałe) będą zatrzymywać się na prowizorycznym 
przystanku na przeciw nowej hali targowej. Podążają
ce z naprzeciwka autokary zatrzymujące się dotych
czas przy wspomnianej hali będą miały swoje miejsce 
postoju obok budynku sądu.

Służby techniczne miasta określają maksymalny 
czas remontu na dwa miesiące. Po jego zakończeniu 

drogowcy zabiorą się za poszerzenie ul. Targowej - 
na wstępie na krótkim odcinku między ul. Dekutow- 
skiego a ul. Piłsudskiego.

Do Urzędu Miejskiego wpływa szereg pytań odno
śnie finalnego wyglądu całego terenu w pobliżu świe
żo wyremontowanej hali targowej. W najbliższym cza
sie ma dojść do rozmów między władzami miasta a 
okolicznymi właścicielami sklepów. Zarząd Miasta chce 
(nie wykluczając swojego udziału), aby pokiereszowa
ny asfalt wokół hali zamienić na lepiej wyglądającą 
kostkę i tym sposobem podnieść estetykę centrum Tar
nobrzega.

rzetelnym wędkarzom. Jednak sądy - mimo oczywi
stych dowodów winy - ferują wobec kłusujących na
der łagodne wyroki: parę setek grzywny i nic więcej. 
Prawdziwych wędkarzy nie denerwują jednak wyroki 
sądowe. Bardziej mają za złe pseudo-wędkarzom nie
etyczne zachowania: to nie sztuka upolować dzika z 
kałasznikowa - mówią. - Prawdziwy wędkarz musi z 
rybą powalczyć, a wędkowanie to nie rybactwo, gdzie 
zarzuca się sieci i czeka aż ryba sama w nie wejdzie.

Tarnobrzeski PZW dba o swoje główne łowisko - 
Wisłę. Jesienią tego roku Związek chce wpuścić do 
rzeki 6.250 kg narybku. W przeliczeniu na sztuki daje 
to ok. 52.700 ryb. Związek intensywnie promuje też 
wędkowanie, dbając nie tylko o narybek „rybny” ale też 
i ludzki. Jak dowiedzieliśmy się w Zarządzie PZW, każ

dy, kto nie ukończył 16-go roku życia i zda do końca 
sierpnia br. egzamin na kartę wędkarską, zostanie 
zwolniony z opłaty egzaminacyjnej.

Wędkarski Tarnobrzeg to nie tylko Wisła. To także sta
wy obok lasu zwierzynieckiego. Z okazji Dnia Dziecka 
nad stawami kije moczyło ponad 300 dzieciaków. Węd
karstwo uczy. Cierpliwości i pokory wobec przyrody.

PIENIĄDZE 
ZUE

rozmowa z ANDRZEJEM WOJTOWICZEM 
wiceprezydentem miasta

O Unii Europej
skiej coraz głośniej. 
Jedni przed nią prze
strzegają, ale więk
szość patrzy na nasz 
akces do niej entu
zjastycznie. Zanim 
tam się znajdziemy 
możemy już skorzy
stać z szeregu pro
gramów pomoco
wych. Czy i z jakich 
funduszy może sko
rzystać Tarnobrzeg? 
Odpowiada wicepre
zydent Tarnobrzega, 
Andrzej Wojtowicz.

- Zasadniczo ist
nieją cztery progra
my pomocowe do
stępne w Polsce: 
Program Banku
Światowego z komponentami Rozwoju Sektora Prywatne
go, Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Infrastruktury i Zarzą
dzania Programem i Pomocy Technicznej. SAPARD wspie
rający rozwój infrastruktury wiejskiej; tu idzie o dywersyfi
kację działalności i tworzenie alternatywnych źródeł docho
du, tworzenie grup producenckich, poprawę przetwórstwa 
i marketingu produktów rolnych, ochronę dziedzictwa wiej
skiego oraz zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie. 
Kolejny program znany jest pod nazwą ISPA. Jest on prze
znaczony na inwestycje w zakresie transportowych sieci 
transeuropejskich oraz ochrony środowiska. No i wreszcie 
słynny fundusz PHARE - działający na rzecz spójności spo
łeczno gospodarczej regionów.

- Który z tych funduszy udało się nam „ugryźć”?
- Dotychczas Tarnobrzeg otrzymał środki z PHARE 1999 

z których wyremontowano odcinek ulicy Warszawskiej na 
wysokości osiedla Dzików. W sumie - razem z dotacją rzą
dową- stanowiło to kwotę około miliona złotych.

Natomiast aktualnie trwa nabór do programu przedak
cesyjnego PHARE 2003. Do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Tarnobrzeskiego wpłynęło 18 wniosków, w 
tym nasz - tarnobrzeski.

- Czego dotyczy?
- Nasz wniosek to "Poprawa możliwości inwestycyjnych 

regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację głównych 
ciągów komunikacyjnych miasta”. Wartość zadania - 
3.335.000 EURO. Dotacja z funduszy europejskich wyno
siłaby 2.500.000 EURO. Przewiduje on modernizację ul. 
Wisłostrada, Sikorskiego, Sienkiewicza, Warszawska, a 
więc wszystkich aktualnych dróg wojewódzkich w mieście, 
wraz z rondami, sygnalizacją świetlną, oświetleniem, chod
nikami, ścieżkami rowerowymi, odwodnieniem oraz czę
ściową z kanalizacją tych dróg i rowów przydrożnych.

- Mamy szanse na załapanie się na europieniądze?
- Zarząd Województwa wyselekcjonował dziewięć spo

śród zgłoszonych wniosków, a następnie Komitet Sterują
cy Samorządu Województwa Podkarpackiego, wybrał czte
ry, które zostały 14 czerwca tego roku skierowane do Mini
sterstwa Gospodarki. Minimalna wartość zadania musi 
przekraczać 2 min. EURO, a województwo podkarpackie 
w sumie otrzymało na takie zadania 14,8 min. EURO. Środ
ki te rozdzielono na 6-7 projektów, w tym tylko 4-5 inwe
stycyjnych. Ministerstwo Gospodarki koordynuje program 
PHARE w skali kraju. Dalej (we wrześniu) wnioski trafią do 
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Komisji Europej
skiej w Brukseli. Wśród promowanych znalazł się wniosek 
z Tarnobrzega, a przed nami jest tylko Rzeszów z progra
mem rozwoju funkcji metropolitarnych.

- Jakie będą dalsze koleje tarnobrzeskiego wniosku?
- Teraz spodziewamy się komisji Ministerstwa Gospodar

ki, która naocznie w naszym mieście sprawdzi zasadność 
wniosku i zgodność z wytycznymi Unii Europejskiej. Wnio
sek musi być kompletny w zakresie dokumentacji budow
lanych, pozwolenia na budowę, oceny oddziaływania na 
środowisko. Musi posiadać też studium wykonalności i być 
w pełni przystosowany do procedur przetargowych nadzo
rowanych przez przedstawicieli Unii Europejskiej. Wyma
ga to przeznaczenia znacznych środków z budżetu miasta 
na przygotowanie projektu, niestety z ryzykiem, że może 
on nie uzyskać w dalszej fazie akceptacji w Brukseli.

Próbować jednak należy i warto. Przed każdym „darmo
wym” pieniądzem warto i należy się pochylić.
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Tarnobrzeski zespół muzyczny „AD 
ASTRA” podbił publiczność w Wilnie.

Wilno - stolica Litwy o średniowiecznym 
rodowodzie - urzeka pięknem majestatycz
nych zabytków i straszy brzydotą bezdusz
nych obiektów socrealistycznego stylu bu
downictwa, wykreowanego przez architek
tów ZSRR. Ale Wilno to przede wszystkim 
wspaniała lekcja historii. Słynny cmentarz na 
Rosie to swoisty „uniwersytet”, gdzie wykła
da się patriotyzm prawdy. Polacy, Litwini, 
Rosjanie: zarówno wielcy tego świata, jak i 
ludzie, których nazwiska nie odnotowują 
podręczniki historii, spoczywają obok siebie, 
pogodzeni niewielkim wzgórzem, przypomi
nając, że „śmierć połączy nas wszystkich...”.

Kościół poraniony
Bodaj najbardziej szokującym motywem 

Wilna są stare, zabytkowe świątynie, które 
w mrocznych czasach stalinizmu zostały 
odebrane Kościołowi i przeznaczone na roz
maite cele ówczesnego, komunistycznego 
aparatu władzy.

Rozmawiam z ojcem Jarosławem Re- 
kwardtem, franciszkaninem, rektorem ko
ścioła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Wilnie.

-Nasz kościół przez kilkadziesiąt lat peł
nił funkcję archiwum narodowego ZSRR - 
mówi o. Jarosław. -Nikt nie dbał o tę świąty
nię, w konsekwencji czego została dopro
wadzona niemalże do ruiny. Surowe, odar
te z fresków i malowideł ściany, powybijane 
okna, naruszona konstrukcja więźby dacho
wej, przenikliwy chłód i tylko jeden krzyż w 
prezbiterium - to obecny klimat tego kościo
ła.

Zdaniem ojca Rekwardta komunizm, jak
kolwiek wyrządził spustoszenie w duszach 
wielu ludzi, to jednak nie wykorzenił wiary. 
W sezonie letnim do zniszczonego kościoła 
franciszkańskiego przychodzi w niedzielę na 
Mszę św. ok. 200 osób. Znacznie gorzej jest 
jesienią, a w zimie po prostu nie da się od
prawiać Eucharystii, bo chłód kościelnych 
murów w połączeniu z mrozem przenika na 
wylot człowieka do tego stopnia, że już po 
15 minutach organizm jest całkowicie wy
ziębiony.

-I dlatego robimy co w naszej mocy, aby 
jak najszybciej ocieplić świątynię, zainsta
lować ogrzewanie i odpowiednie nagłośnie
nie, wszak to jest niezbędne 
ćo normalnego funkcjonowa
nia parafii. Przecież nie może 
być tak, że pogoda decyduje 
o tym, kiedy odprawiamy 
Mszę św. - twierdzi o. Re- 
kwardt. Jeżeli uda się francisz
kanom zdobyć fundusze i wy
konać niezbędne prace re
montowo-budowlane, w dal
szej kolejności zajmą się es
tetyką wnętrza, rekonstrukcją 
fresków, budową ołtarza itp.
- Z relacji polskich księży pra
cujących w Wilnie wynika, że 
wiara katolicka Polonii zacho
wała właściwą sobie prostotę 
opartą na tradycji. Msza św., 
sakramenty, nabożeństwa i 
modlitwa indywidualna - to 
środki wystarczające naszym 
rodakom budować wiarę i 
przekazywać ją następnym 
pokoleniom.

Stolica kontrastów
Wilno - miasto o ciekawej i urzekającej 

historii ze wspaniałymi zabytkami przycią
ga uwagę sprawiając, że chciałoby się tutaj 
powrócić. W domu Adama Mickiewicza, 
gdzie nasz narodowy wieszcz napisał „Gra

Panorama

STOLICA BLASKÓW I CIENI
żynę,,, czuje się metafizyczną bliskość po
ety, szczególnie oglądając przedmioty, któ
rych używał i jego oryginalne zapiski.

Jednym z najpiękniejszych zabytków Wil
na jest kościół Matki Bożej Ostrobramskiej, 
łaskami słynący wizerunek Maryi, umiesz
czony w kaplicy niczym pomost łączącej za-

Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej.

budowania po obu stronach ulicy, z daleka 
ujmuje niebiańskimi blaskiem. Przed obra
zem klęczą ludzie w modlitewnym skupie
niu. Odgłosy miasta zdają się do nich nie 
dochodzić. Zanoszą do swej Matki rozlicz
ne prośby z nadzieją na wysłuchanie.

- Modlę się o zdrowie swojego dziecka - 
zwierza się 50-letnia Janina, Polka miesz
kająca w Wilnie od urodzenia. -Kilkanaście 
lat temu ciężko zachorował mój syn. Leka
rze stwierdzili białaczkę. Na operację mnie 

Wilna.

nie stać. Pozostała tylko nadzieja w Bogu. 
Może za pośrednictwem Pani Ostrobram
skiej, Jezus zechce mnie wysłuchać - wy
ciera oczy pani Janina.

W Wilnie niemal na każdym kroku zauwa
ża się wielkie ubóstwo. Przed kościołami, 
sklepami, na chodnikach pełno żebraków, 

biednych dzieci, niepełnosprawnych i cho
rych, proszących o najdrobniejsze nawet 
wsparcie. Szczególnie w oczach żebrzących 
dzieci maluje się smutek i żal.

Okropne są także szare, walące się bu
dynki (stodoły, płoty, zniszczone kamienice, 
szalety publiczne itp.) zlokalizowane obok 
wspaniałych zabytków czy renomowanych 
sklepów. Mało tego. Renesansowe i baro
kowe obiekty wręcz gryzą się z monumen
talnym socrealizmem - bezczelnie „wrąba
nym” na przykład - pomiędzy dwa okazałe 
zabytki. To sprawia, że miasto nie ma uroku 
charakterystycznego np. dla Rzymu czy 
Wiednia. Tym nie mniej ruch turystyczny, na 
przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie się 
zwiększa.

- Do Wilna przyjeżdża coraz więcej tury
stów z Zachodu, ciekawych przede wszyst
kim historii tego miasta - opowiada nasza 
przewodniczka po Wilnie Jolanta Kostygin.

- Każdego dnia oprowadzam przynajmniej 
jedną wycieczkę. Z Polski przyjeżdża naj
więcej pielgrzymek i turystów indywidual
nych. Polacy szczególnie interesują się hi
storią Ostrej Bramy i miejscem, gdzie zo
stał namalowany, na zlecenie św. s. Fausty
ny Kowalskiej, obraz Jezusa Miłosiernego.

Między koncertami, a zwiedzaniem mia
sta mogliśmy porozmawiać z Waldemarem 
Tomaszewskim, posłem na Sejm Republi
ki Litwy, zarazem przewodniczącym Akcji 
Wyborczej Polaków na Litwie. Poseł, w roz
mowie z nami podkreślił dwa znaczące pro
blemy, z jakimi zmagają się obecnie Polacy 
na Litwie:

-Parlament chce przyjąć ustawę elimi
nującą język polski z egzaminu maturalne
go. Walczymy więc o zachowanie narodo
wego języka na maturze. Drugi problem do
tyczy niemożności odzyskania przez wielu 
Polaków ziemi, zagrabionej jeszcze w cza
sach systemu totalitarnego. A przecież zie
mię tę nasi rodacy dziedziczyli z dziada, pra
dziada. Dotknęła ich więc dziejowa niespra
wiedliwość i to chcemy zmienić.

W dniach 19 -22 kwietnia br. tarnobrze
ska grupa muzyczna „Ad Astra”, zdoby
wająca coraz większą popularność, od

bywała trasę koncertową w 
Wilnie. Zespół wystąpił 
m.in. na scenie Domu Kul
tury Polskiej oraz w podo- 
minikańskim kościele 
Świętego Ducha.

Muzycy zawieźli dla pol
skich dzieci w Wilnie ok. 1000 
książek - głównie klasyki i 
podręczników szkolnych. Ak
cję pn. „Książka na Litwę,, ze
spół zainicjował po informa
cjach rodaków znad Niemna 
o ogromnym braku w tamtej
szych szkołach polskich wy
dawnictw. Na apel muzyków 
odpowiedziały głównie osoby 
prywatne, ale i ponadto szko
ły, niektóre księgarnie oraz 
wydawnictwa. Najwięcej 
książek - bo aż 100 - zebrało 
Gimnazjum w Skopaniu. W 
większości były to nowe pod

ręczniki lub lekko używane. Duże zaanga
żowanie w akcję wykazały ponadto Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu, Liceum 
Ogólnokształcące z Janowa Lubelskiego i 
Szkoła Podstawowa z Pysznicy.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem 
grupy ,Ad Astra” objął prezydent Tarnobrzega

- Jan Dziubiński, który wystosował list inten
cyjny dla mera Wilna i tamtejszego środowi
ska Polonii zapraszający do odwiedzenia Tar
nobrzega. Wraz z zespołem do Wilna poje
chał Jurand Lubas, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Tarnobrzega, który oficjalnie prze
kazał zaproszenia. Kontakt z Wilnem nawiązał 
także za pośrednictwem muzyków burmistrz 
Janowa Lubelskiego - Krzysztof Kołtyć, 
chcąc w ten sposób zapromować walory Zie
mi Janowskiej i przeciągnąć tu turystów. Wolę 
współpracy ze środowiskiem Polonii na Litwie

JURAND LUBAS, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Tarnobrzega: Wyjazd do Wilna 
był dla mnie z jednej strony miłym przeżyciem 
artystycznym, ze względu na wspaniałe kon
certy w wykonaniu zespołu „Ad Astra”, zaś z 
drugiej cudowną lekcją patriotyzmu. Cieszę 
się, że mogłem stanąć obok grobu, gdzie spo
czywa matka Józefa Piłsudskiego i serce Mar
szałka. Przeżycia religijne dostarczyła mi 
obecność w Ostrej Bramie, katedrze wileńskiej 
i cerkwi prawosławnej. Mogę mieć tylko na
dzieję, że ten wyjazd przyczyni się do nawią
zania konkretnej współpracy między Tarno
brzegiem a Wilnem. Po koncercie zespołu „Ad 
Astra”, na scenie Domu Kultury Polskiej w Wil
nie wręczyłem list intencyjny Pana Prezyden
ta Tarnobrzega - Jana Dziubińskiego, Pani 
Beacie Czaplińskiej, wicedyrektorce tej pla
cówki kulturalnej w stolicy Litwy. Przyjęła za
proszenie, zarówno dla środowiska Polonii, jak 
też dla mera Wilna. Teraz czekamy na odpo-

wyraziła także Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II z Pysznicy oraz Gminny Ośrodek Kul
tury w Łoniowie.

Zespół „Ad Astra" powstał w czerwcu 
2001 roku i robi błyskotliwą karierę. Mu
zycy wystąpili na ok. 40 prestiżowych 
koncertach. Nawiązali współpracę z 
Krzysztofem Zanussim. To właśnie dzię
ki wydatnej pomocy w opracowaniu sce
nariusza przez tego wielkiego reżysera fil
mowego, „Ad Astra” zaprezentowała 14 
czerwca br. mega-koncert na Porytowym 
Wzgórzu w Janowie Lubelskim. Był to ra
czej spektakl muzyczny, swoiste widowi
sko światła i dźwięku, w którym uczest
niczył także tarnobrzeski zespół „FRAM” 
i Chorągiew Rycerstwa Ziemi Staszow- 
skiej, kultywująca tradycje II Pułku Pie
choty Armii Krajowej, w szczególności le
gendarnego oddziału partyzanckiego 
„Jędrusie”.

MARIUSZ BOBULA

KRÓTKO O MIEŚCIE
Zakończyły się konkursy na dyrektorów placówek oświa

towych. W sumie odbyło się ich 25. Startowało w nich m.in. 
21 dotychczasowych dyrektorów. Spośród tej liczby 18 z 
sukcesem przebrnęło przez konkursową procedurę, co 
wskazuje na to, iż zdecydowana większość szefów na
szych placówek oświatowych prezentuje dużą wiedzę i 
odznacza się wysokimi kompetencjami oraz sprawnością 
w zarządzaniu. Pięć konkursów nie zostało rozstrzygnię
tych, ze względu na to, iż kandydat czy kandydaci nie otrzy
mali wymaganej liczby głosów, bądź też - tak było w przy
padku jednego z przedszkoli - nikt nie przystąpił do kon
kursu. W obliczu takiej sytuacji Zarząd Miasta rozpoczął 
działania nakierowane na znalezienie odpowiednich kan
dydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli. - Będziemy kon
sultować się - jak zapewnił prezydent miasta, Jan Dziu
biński - z zarządami i radami osiedli, z rodzicami oraz na
uczycielami i z organizacjami związkowymi, tak, by po za
ciągnięciu opinii w kuratorium wybrać najlepszych kandy
datów na dyrektorów. Jesteśmy otwarci - podkreślił prezy

dent - na wszelkie propozycje i liczymy, iż w placówkach 
„rządzić” będą najlepsi z najlepszych.

★**
Trwają dalej prace nad modernizacją prawego wału 

Wisły - zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego. Po zreali
zowanych w poprzednich latach odcinakach w Nagnajo- 
wie, Wielowsi i Sielcu, aktualnie Tarnobrzeg przystąpił 
wspólnie z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych do odcinków w Zakrzowie i Nadolu. W sumie w 
najbliższym czasie wyremontowanych zostanie kolejnych 
3,2 km wału wiślanego.

**★

Tarnobrzeg otrzymał pozytywną decyzję Ministra Śro
dowiska odnośnie budowy zakładu utylizacji odpadów ko
munalnych „RA-TAR”. W najbliższym czasie ma zostać 
podpisana decyzja pozwalającą na budowę. Równolegle, 
większościowy właściciel RA-TARU ogłosi przetarg na 
zbycie swoich udziałów, co w konsekwencji umożliwi roz
poczęcie inwestycji.

Pozostając przy terenach związanych z „Siarkopolem”: 
rozpoczęto prace koncepcyjne związane z zagospoda
rowaniem mającego powstać zbiornika wodnego w wy
robisku kopalni „Machów”. Na razie są to prace wstępne: 
Zarząd Miasta zbiera opinie różnych środowisk i propo
zycje potencjalnych inwestorów, tak by wokół zbiornika 
mogły już powstawać pewne urządzenia przynoszące 
pożytek i miastu i jego mieszkańcom.

Oddany został do użytku nowy obiekt Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchy Drogowego. Miasto chce (ale najwcze
śniej w przyszłym roku) wspólnie z Ośrodkiem wybudo
wać kolejne rondo w Tarnobrzegu, które polepszyłoby 
warunki komunikacyjne w rejonie ul. Warszawskiej, Słomki 
i Fabrycznej.

Zakończyły się matury. W tym roku przystąpiło do nich 
946 uczniów. Na zdawanie nowej pokusiło się jedynie 9 
uczniów (3 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 6 z I 
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego). Sprawdzian 
pisemny „oblało” 49 osób. Egzamin ustny o 13 mniej. Pe
chowcy - o ile zaliczyli egzamin pisemny - będą mogli 
przystąpić do poprawki w sierpniu.
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DNI TARNOBRZEGA

Dni Tarnobrzega zainaugurowali studenci.

Było dużo dobrej muzyki...

Tarnobrzeski szpital jako jeden z nielicz
nych w kraju otrzymał od krakowskiego 
Centrum Monitorowania Jakości tzw. akre
dytację. Centrum ocenia przede wszystkim 
procedury i wymogi stosowane przez szpi
tal wobec pacjenta - respektowanie jego 
praw, bezpieczeństwo i opiekę nie tylko 
medyczną. Bada się też inne ważne dla 
szpitala czynniki - od zarządzania po fi
nanse.

SZPITAL
AKREDYTOWANY
W Polsce na ponad 700 szpitali akredytacją 

może się poszczycić zaledwie 48. W naszym 
regionie najbliższe tego typu placówki prze
strzegające jakościowych wymagań to dwa 
szpitale w Rzeszowie i jeden w Krośnie.

Akredytacja oznacza dla szpitala potwierdze
nie jakości świadczonych usług. Za takim po
twierdzeniem idą też zwykle większe pienią
dze z kas chorych (jakość przecież kosztuje). 
Niezależny certyfikat jakości ustawia dany szpi
tal w pozycji uprzywilejowanej przed Minister
stwem Zdrowia: władze mają pewność, że w 
placówce dobrze się dzieje, co w praktyce 
oznacza dla niej stabilny byt.

W ocenie niezależnego audytora tarnobrze
ski szpital uzyskał 82 proc, punktów. Ideałem 
jest rzecz jasna 100, ale takim współczynni
kiem nie może się poszczycić żaden polski 
szpital. Te certyfikowane mają zwykle 70-80 
proc.

Akredytywa dla naszego szpitala została wy
dana na okres lat trzech. W środowisku mówi 
się, że podobnej ocenie w najbliższym czasie 
poddane zostaną - lecz już obligatoryjnie - 
wszystkie takie placówki. Dziś szpitale czynią 
to dobrowolnie. Tym większe gratulacje dla tar
nobrzeskiego szpitala.

DOMINIKANIE
O. MACIEJ ZIĘBA, pro

wincjał oo. Dominikanów w 
Polsce.

- Ojcowie pracujący w 
Tarnobrzegu nie mają 
łatwo, gdyż miasto boryka 
się z dużym problemem 
bezrobocia, wynikającym 
m.in. z upadku przemysłu 
siarkowego. Kwestia jak 
docierać do ludzi zranio
nych, mających poczucie 
odrzucenia pozostaje trud
na. Nie ma łatwych i goto
wych recept na tego rodza

ju zjawiska, trzeba poszukiwać nowych dróg docierania 
do człowieka z Dobrą Nowiną.

Chciałbym przy okazji zdementować pogłoski jakoby w 
Tarnobrzegu czy innych mniejszych ośrodkach dominikań
skich w Polsce, był tzw. „trzeci garnitur”. Do każdego ośrodka 
dobieramy ojców w zależności od potrzeb i lokalnych uwa
runkowań.

O. MACIEJ ZŁONKIEWICZ, przeor klasztoru oo. Domi
nikanów w Tarnobrzegu.

- 23 maja br. konwent ponownie wybrał mnie na przeora 
klasztoru oo. Dominikanów w Tarnobrzegu. Kolejną trzylet
nia kadencję rozpocząłem oficjalnie 27 maja.

Pierwsze trzy lata mojej pracy w Tarnobrzegu uważam 
za udane. Dużym osiągnięciem było m.in. to, że zwiększyła 
się frekwencja na niedzielnych mszach św. o ok. 2 tysiące.
Ponadto utworzyliśmy świe
tlicę środowiskową powsta
ły różne grupki duszpaster
skie. Wiele życzliwości do
świadczyłem od władz miej
skich, dzięki czemu współ
praca układa nam się do
brze. A plany na kolejne trzy 
lata? Nie chciałbym zdra
dzać wszystkich planów. Na 
pewno będziemy chcieli 
utworzyć parafialny chór 
dziecięcy

WAKACJE Z ARKĄ

... i atrakcji dla najmłodszych.

W Tarnobrzegu nie lada gratka dla dzieci i do
rosłych na koniec roku szkolnego. Na stadio
nie Siarki wystąpi jeden z najpopularniejszych 
polskich wykonawców - Arka Noego.

Koncert rozpocznie się o godzinie 17,00. Wstęp 
będzie wolny. Scena zostanie ustawiona na mura
wie stadionu. Będą na nią wpuszczane dzieci w wie
ku od 6 do 12 lat. Dla pozostałych osób przewidzia
no miejsca na trybunach. Organizatorzy upraszają 
by dzieci, które znajdą się na boisku nie miały ze 
sobą żadnych artykułów spożywczych i napojów 
(szczególnie w opakowaniach szklanych).

Arka przyjeżdża do Tarnobrzega na zaproszenie 
prezydenta miasta. Zespół ten niezmiernie rzadko 
koncertuje. Jak można wyczytać na oficjalnej stro
nie internetowej Arki, już w pierwszych dniach mar
ca grupa miała ponad 300 propozycji zagrania pod
czas wakacji - skorzystał jedynie z kilkunastu.

Arka Noego, to „Taki Duży” - pięciu dorosłych 
(Robert Friedrich, Marcin Pospieszalski, Joszko Bro
da, Dariusz Majelonek i Maciej Starosta) i „Taki 
Mały” - blisko dwudziestoosobowa grupa dzieci. 
Arce stale towarzyszy też zespół „Dikanda”.

Zespół debiutował w 2000 roku płytą „A Gu Gu”. 
Album rozszedł się w ponad pół milionowym nakła

dzie. Nic dziwnego, że za rok 2.000 Arka Noego 
zdobyła 3 „Fryderyki” (grupa roku, debiut roku i al
bum roku), a dwaj członkowie zespołu otrzymali 
„Fryderyki” indywidualne (w kategorii kompozytor
skiej i producenckiej).

Po sukcesie „A Gu Gu” zespół wydał jeszcze 
dwie płyty - „Piosenki i kolędy na żywo", które 
tylko pierwszego dnia sprzedaży rozeszły się w 
150 tys. egzemplarzy, oraz „Mamatata mam dwa 
lata!”

Arka Noego bardzo pozytywnie odznacza się na 
polskiej scenie muzycznej. Zespół zrzekł się wszel
kich tantiem, unika gwiazdorstwa i znany jest z licz
nych akcji charytatywnych. Jego popularność wy
kracza daleko poza Polskę - nagrywał m.in. dla 
włoskiej RAI UNO, śpiewał papieżowi w Watyka
nie, koncertował w Stanach Zjednoczonych. Gru
pa ma nawet nieoficjalną stronę internetową w ... 
Australii.

Koncert Arki nie będzie jedynym wydarzeniem 
muzycznym tego lata. Dzięki dobrej współpracy 
miasta ze sponsorami, agencjami koncertowymi i 
reklamowymi oraz innymi instytucjami powinniśmy 
jeszcze obejrzeć takie sławy polskiej sceny mu
zycznej jak „Perfect”, „Hey", czy „Golden Life” i „De 
Press".

ADRESY - TELEFONY - INFORMACJE
Biuro Rady Miasta Tarnobrzega,

39-400 Tarnobrzeg, 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 Wój- 
towicz, Tadeusz F. Zych
822-46-75 skarbnik miasta - Witold Kuś
822-22-68 sekretarz miasta - Bogusława Boyen

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,
e-mail: rzecznik@tarnobrzeg.tpnet.pl

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

Wydz. Gospodarczy
Wydz. Komunikacji

7.30-15.30

Wydz. Budżetu i Finansów
Urząd Stanu Cywilnego, tei. 822-20-72
Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydz. Technlczno-lnwestycyjny i Drogownictwa
Wydz. Komunalny
Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
plac B. Głowackiego 32

poniedziałek 
wtorek
środa

Godziny pracy Urzędu Miasta
7.30- 15.30
8.30- 16.30

czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Straż Miejska
ul. Kościuszki 32, tel. 986; 822-75-43

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

„Bezpieczne Miasto” 
Specjalista ds. prewencji kryminalnej

asp. szt. Tadeusz Gadawski 851-34-12, kom. 0-503 976 007 

Specjalista ds. Organizacji Służby
asp. Wiesław Gil 851-34-1, kom. 0-503 976 001

Specjaliści ds. Nieletnich
asp. szt. Alicja Ibei 851-33-43, st. post. Stanisław Sekuła 851-34-51

Kier. Referatu Patroiowołnlerwencyjrego
asp. szt. Henryk Mazur 851-33-41, kom. 0-503 978 312

Kier. Referatu Ruchu Drogowego
st. asp. Józef Pokusa 851-33-50

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
st. asp. Stanisław Przygoda 851-33-42, kom. 0503- 975 612

Dzielnicowi:
asp. Janusz Nowicki, 851-34-66, kom. 0-503 975 630 os. Przywiśle 
sierż.szt. Antoni Pszeniczny, 851-34-70, kom. 0-503 975 767 

os. Młodych, Wielopole
mł. asp. Jacek Godzina 851-34-68, kom. 0-503 976 

012 os. Młodych 

MERKURIUSZ TARNOBRZESKI - Miejski Informator Samorządowy
Wydawca: Zarząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 4, tel. 822-16-85, Opracowanie mate

riałów: 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.

sierż. szt. Henryk Madej 851-34-64, kom. 0-503 976 017
os. Stare Miasto, Przywiśle 

ml. asp. Ireneusz Lis 851-34-69, kom. 0-503 978 310
os. Siarkowiec, Wielopole. Wystawa 

mł. asp. Piotr Wiącek 851-34-71, kom. 0-503 975 807
os. Serbinów, Podzwierzyniec 

mł. asp. Piotr Skalski 851-34-65, kom. 0-503 978 307
os. Centrum, Nadole, Dzików, Wymysłów 

mł. asp. Witold Dojka 851-34-61, kom. 0-503 976 005
os. Piastów, Barbórka. Borów, Zwierzyniec 

mł. asp. Grzegorz Motyka 851-34-62, kom. 0-503 975 730
os. Mokrzyszów. Miecfiocin, Ocice, Nagna/ów 

sierż. szt. Piotr Stróż 851-34-63, kom. 0-503 978 841
os. Wielowieś, Slelec, Zakrzów, Sobów 

st. poster. Piotr Perczyński 851-34-67, kom. 0-503 916 037
os. Serbinów 

Telefony stacjonarne są wyposażone w automatyczne sekretarki, 
gdzie podczas nieobecności policjantów można pozostawić wia
domość

mailto:rzecznik@tarnobrzeg.tpnet.pl

