
Rozmowa z Prezydentem Tarnobrzega
NORBERTEM MASTALERZEM \_ _ _ _ _ _ _ _ _ /
Rozmawiamy pomiędzy Pańskim jednym, a dru

gim wyjazdem do Warszawy...
- Dokładnie tak, dopiero co wróciłem z Ministerstwa 

Skarbu, a pojutrze wybieram się do Narodowego Fundu
szu Ochrony Środowiska.

-W jakim celu?
- Bez wydreptywania ministerialnych korytarzy i pu

kania do wielu drzwi w Warszawie, czy Rzeszowie - jak 
obiecywałem w kampanii wyborczej - nie ma nie ma 
mowy o „popychaniu" spraw Tarnobrzega do przodu i po
zyskiwana dodatkowych pieniędzy pozabudżetowych. 
A bez pieniędzy ze stolic - kraju i województwa nie wy
prowadzimy naszego miasta na prostą.

- Jakie są konkretne efekty „wydreptywania 
korytarzy"?

- Wykorzystujemy dosłownie każdą szansę na dodat
kowe złotówki, dzięki czemu mamy fundusze na kolejne 
remonty dróg i chodników, odbudowę miasta po katakli
zmach z 2010 i 2011 roku, zakup sprzętu ratowniczego 
i wiele, wiele innych.

- Co uznaje Pan za swój największy sukces w tej 
materii?

- Bezsprzecznie to, że moje dwuletnie zabiegi o zwięk
szenie dofinansowania największej inwestycji miejskiej 
zakończyły się pełnym sukcesem. Czyli: fakt, że Mini
sterstwo Rozwoju Regionalnego zdecydowało, że aż 
o jedenaście milionów złotych powiększyło dotację na 
modernizację drogi wojewódzkiej nr 871.

- Ciężko było?
- To były bardzo długie, trudne rozmowy z kierow

nictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na czele 
z obecną Panią Wicepremier, Elżbietą Bieńkowską, która 
przy pomocy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
zarządza unijnym Programem Operacyjnym Rozwój Pol
ski Wschodniej. A sukces polega na tym, że ministerstwo 
wyraziło zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania 
inwestycji z niespełna sześćdziesięciu do osiemdziesięciu 
pięciu procent kosztów. Czyli do maksymalnej wielkości 
przewidzianej, w tym programie unijnym. Czyli: zamiast 
35,2 min zł - jak wynegocjowali moi poprzednicy, do
staliśmy aż 46,3 min zł. A co w naszych, bardzo trudnych 
realiach budżetowych oznacza tak potężny zastrzyk pie
niędzy nie muszę chyba nikogo przekonywać.

- Czy nasze miasto jest przygotowane na kolejne 
rozdanie wielkich unijnych pieniędzy?

- Przykładamy do tego wielką wagę, bo pozyskanie 
dużych unijnych pieniędzy z nowych programów pomo
cowych to absolutny priorytet. To kolejna, - prawdopo
dobnie - ostatnia szansa na wielkie inwestycje infra
strukturalne, w dużej mierze finansowe przez „Brukselę".

- Jak Pan ocenia szansę Tarnobrzega na koleje 
miliony euro?

- Oczywiście, za wcześnie jest jeszcze mówić o kon
kretach, o decyzjach, ale prognozy są optymistyczne. Na 
wstępnej liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódz
twa Podkarpackiego, wytypowanych przez władze woje
wództwa do sfinansowania z funduszy unijnych, znalazły 
się aż cztery projekty przygotowane przez nasz samorząd. 
Łącznie opiewają one na kwotę 283 min zł.

- Na jakie cele chcemy pozyskać te wielkie pie
niądze?

- Nasze wielkie projekty to:
1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych (war
tość 83,75 min zł)

2. Budowa drogi obwodowej Miasta Tarnobrzega - 
(50 min zł)

3. Rozbudowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo- 
-Technologicznego - II etap Nagnajów-Sobów-Ocice - 
(ok. 51 min zł)

4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych po przemyśle 
siarkowym poprzez kompleksowe wyposażenie Jezio
ra Tarnobrzeskiego i jego otoczenia w infrastrukturę

umożliwiającą rozwój funkcji gospodarczych ukierun
kowanych na usługi związane z turystyką i rekreacją 
oraz rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego 
miasta - 98,7 min zł.

Oczywiście, wiem, że od wstępnej akceptacji do
realizacji droga jest bardzo długa i wyboista, ale każ
dy najdłuższy i najtrudniejszy marsz musi zacząć się od 
pierwszych kroków. My je postawiliśmy i to z niezłym 
skutkiem. Cieszy mnie również fakt, że władze Podkar
pacia doceniają potencjał naszego akwenu i Tarnobrze
skiego Parku Przemysłowo Technologicznego, bo przecież 
obie inwestycje to wielka szansa na rozwój gospodarczy 
miasta, a co za tym idzie - nowe miejsca pracy...

- No właśnie, czyli wierzchołek i podstawa Pań
skiego programu wyborczego, czyli słynnej „Pira
midy potrzeb mieszkańców Tarnobrzega".

Razem

- Nie zapominam o tym ani przez chwilę, ale zanim 
to udowodnię, chcę jeszcze raz przypomnieć fakty: - ni
gdy nie obiecywałem, że samodzielnie - jako samorząd 
stworzymy nowe miejsca pracy - jak niektórzy usiłują mi 
wmówić. Byłby to bowiem szczyt populizmu i demagogii. 
Samorząd nie jest od budowana fabryk, naszym zadaniem 
jest promocja gospodarcza miasta i stwarzanie optymal
nych warunków dla przedsiębiorców. Słowem, robienie 
wszystkiego, aby zainwestowali właśnie w Tarnobrzegu.

- Co udało się w tej materii zrobić przez ostatnie 
trzy lata?

- W tej materii życia, jak w każdej innej jest czas sie
wów i plonów, ja wiem, że wszyscy byśmy chcieli - aby 
błyskawicznie przejść do drugiej części, do zbiorów, ale 
cudów nie ma.

- Czyli siejecie?
- Siejemy, siejemy, siejemy. Konkrety? Zakończyliśmy 

z sukcesem - budowę Tarnobrzeskiego Parku Przemy
słowo- Technologicznego. Proszę mi wierzyć, co było 
zadaniem trudnym, wręcz karkołomnym, bo inwesty
cja - słusznie zainicjowana przez moich poprzedników, 
była - niestety - kompletnie niedopracowana, bo nie 
pomyślano o wielu niezbędnych elementach parku...

- Choćby o drogach dojazdowych i rozwiązaniach 
komunikacyjnych...

- Dokładnie tak, w efekcie czego po rozruszaniu parku, 
użytkownikom Drogi Wojewódzkiej nr 723, czyli bardzo 
wielu tarnobrzeżanom, zafundowalibyśmy kilometrowe 
korki. Zostawmy jednak przeszłość, było - minęło, nam 
olbrzymim wysiłkiem - udało się wszystkie wady usunąć, 
w efekcie czego dysponujemy nowoczesnym parkiem, 
który ma duże szanse niebawem zapełnić się inwestora
mi - zwłaszcza, że nasze starania o objęcie go zasięgiem 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zakończyły 
się pełnym sukcesem. Jest to bardzo ważne, bo dzięki tej 
decyzji Rządu Donalda Tuska przyszli inwestorzy zyskają 
w naszym inkubatorze gospodarczym, atrakcyjne ulgi 
podatkowe. Szybko i sprawnie wyłoniliśmy też operatora 
parku, którym została Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 
Regionalnego. Mogę ujawnić, że operator prowadzi już 
rozmowy z trzema firmami zainteresowanymi inwestycja
mi w parku. Nasza druga wielka szansa na rozwój gospo
darczy to zagospodarowanie Jeziora Tarnobrzeskiego...

- Co w tej materii udało się zrobić?
- Sporo. Najważniejsze, że kończymy z prowizorką, czyli 

za własne i unijne pieniądze wybudujemy profesjonalną 
stanicę żeglarską wraz z sześćdziesięciometrową keją. 
To jest właśnie początek, właściwy proces zagospodaro
wania naszego akwenu. To początek długiej, ale dobrej 
drogi. Ponadto, budujemy nowe rozwiązania komuni-
kacyjne, m.in. nowy wjazd i wyjazd oraz parkingi, zleci-
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liśmy opracowanie nowych planów zagospodarowania 
przestrzennego terenów wokół jeziora, no i intensywnie 
promujemy nasz akwen. Efektem błyskawicznym tejże 
promocji jest ustanowienie w tym roku rekordu frekwencji 
nad jeziorem: 45 tysięcy osób podczas Przystanku „Lata 
z Radiem", Natomiast efektami perspektywicznymi jest 
zainteresowanie inwestorów, którzy chcą budować no
woczesne apartamentowce nad Jeziorem Tarnobrzeskim. 
Kibicujemy im i służymy wszelką pomocą.

-To koniec siewów?
- Oczywiście, że nie. Robimy znacznie więcej, że wy

mienię tylko: nawiązanie ścisłej współpracy z Agencją 
Rozwoju Przemysłu - Zarządcą Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, która kiedyś szwankowała. Efektem 
czego - przypomnę - jest choćby wyremontowanie przez 
miasto ulicy Zakładowej - drogi absolutnie strategicznej 
z gospodarczego punktu widzenia - bo służącej inwe
storom w TSSE.

I dalej, przygotowaliśmy zachęty dla pozostałych 
przedsiębiorców, nie tylko tych inwestujących w TSEE, 
czy w parku. To właśnie z myślą o nich Rada Miasta prze
głosowała mój projekt uchwały przyznający zwolnienie 
z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy 
zainwestują przynajmniej 400 tys. zł. To także rozwiąza
nie, którego wcześniej w Tarnobrzegu nie było. Zresztą, 
nie było też wielu elementarnych narzędzi, służących 
do promocji gospodarczej miasta, jak choćby profesjo
nalnie przygotowanej, oferty inwestycyjnej. A teraz już 
jest. Kolejnym elementem promocji gospodarczej miasta 
jest nawiązanie współpracy z Polską Agencją Inwestycji 
Zagranicznych, największą rządową agencją promującą 
Polskę w świecie.

- Kiedy nastąpi czas zbiorów?
- Wielokrotnie mówiłem, że proces sprowadzania in

westorów jest trudny, czasochłonny i nie wszystko zależy 
od nas. Ale jestem pewien, że te intensywne, przemyślane 
i skoordynowane działania przyniosą efekt w postaci no
wych miejsc pracy. Najszybciej w Parku, a w nieco dalszej 
perspektywie nad jeziorem.

- Co Panu najczęściej spędzało sen z powiek w mi
nionym roku?

- Zdecydowanie walka o nowych inwestorów i dodat
kowe pieniądze, aby ratować nasz budżet. To są wielkie 
wyzwania, które postawiłem przed sobą i swoimi współ
pracownikami. I to im chcę poświęcać najwięcej energii 

i czasu. Niestety, często muszę je marnować na tłumacze
nie się z wyimaginowanych problemów, albo dętych afer.

- Co konkretnie ma Pan na myśli?
- W Tarnobrzegu nie ma afer, administracja miejska 

pracuje sprawnie, coraz lepiej, a Urząd Miasta w rankingu 
wspólnoty okazał się najtańszy w utrzymaniu od dziewię
ciu lat. No, ale skoro nie ma afer, to moi oponenci i część 
mediów karmią społeczeństwo wyimaginowanymi pro
blemami albo trzeciorzędnymi problemami, którym na
dają rangę spraw istotnych, albo wręcz zwykłymi hucpami 
politycznymi - obliczonymi na odwrócenie uwagi od tego, 
że solidnie pracujemy, naprawiamy bardzo wiele błędów 
z przeszłości i wyprowadzamy Tarnobrzeg na prostą.

- Która z tych wyimaginowanych afer popsuła 
Panu najwięcej krwi?

- Staram się nimi nie przejmować i nie pielęgnować 
w sobie złych emocji, ale czasem trudno nie zirytować, 
gdy setny raz muszę tłumaczyć, że nie jestem wrogiem 
bezdomnych zwierząt, tylko ich przyjacielem i w ostat
nich trzech latach zrobiliśmy dla nich dziesięć razy więcej 
dobrego niż w poprzednich okresach. Ciężko też po raz 
setny udowadniać sprawy oczywiste, że skrupulatnie 
rozliczyliśmy się ze wszystkimi podwykonawcami Parku.

- Tłumaczenie się z wytyków prasy i opozycji, bez 
względu, czy są zasadne, to także część obowiąz
ków na tym stanowisku...

- Mam tego świadomość i to akceptuję. Ale z cięż
kim sercem, bo żałuję w ten sposób straconego czasu. 
Czasu, który powtarzam mogę i chcę lepiej spożytkować 
na realizację wielkich wyzwań, jakie stoją przed nami, 
czyli poszukiwanie nowych inwestorów i dodatkowych 
pieniędzy do budżetu.

- Z jakich tegorocznych osiągnięć jest Pan szcze
gólnie zadowolony?

- Niezmiennie stoją na stanowisku, że prezydentura 
w moim wykonaniu to nie ma być zbiór „fajerwerków", 
z których jestem szczególnie zadowolony, lecz konsekwent
ne i przemyślane realizowanie swojego programu wybor
czego. Krok po kroku, cel po celu. I to się udaje, choć pewnie, 
nie zawsze tak szybko i sprawnie, jakbym tego sobie życzył.

- Ponawiam pytanie, na pewno są sprawy z za
łatwienia których jest Pan szczególnie usatysfak
cjonowany?

- Dokończenie dwóch nieudanych prywatyzacji sprzed 
lat, czyli PEC-u i MKS oraz z sukcesem zakończone wdroże
nie w Tarnobrzegu - idei budżetu obywatelskiego.

- Dlaczego akurat te sprawy Pan wymienił?
- Zawsze twierdziłem, że w prywatyzacji miejskich 

firm sens ma jedynie zasada zero-jedynkowa. Czyli: albo 
sprzedajemy za dobre pieniądze całe przedsiębiorstwo, 
albo go nie sprzedajemy w ogóle. Sprzedaż większości 
udziałów nie ma żadnego sensu, bo pozbawiamy się de 
facto jakiegokolwiek wpływu na działalność firmy i blo
kujemy, żeby nie powiedzieć brzydko - kisimy - pienią
dze podatników. Niestety, w przeszłości miasto sprzedało 
większościowe pakiety w swoich spółkach. Mnie udało się 
dokończyć dwie nieudolne prywatyzacje, dzięki czemu 
zamieniłem sumę zamrożonych, wirtualnych pieniędzy 
na znacznie pokaźniejszą kwotę prawdziwych złotówek.

-A konkretnie?
W przypadku PEC-u nasze miasto straciło kontrolę nad 

tą firmą uzyskując w zamian nieco ponad dwa miliony 
złotych, mnie pozostałe miastu 27 procent udziałów udało 
się wymienić na ponad 8 min zł. Natomiast w przypadku 
MKS-u, za 541 tysięcy złotych sprzedaliśmy 31 procent 
udziałów w PMKS. To bardzo dobra cena, zważywszy, 
że moi poprzednicy za 60 procent udziałów tej samej 
firmy zainkasowali... 307 tys. zł. Jak widać z tych liczb, 
odzyskaliśmy sporo publicznego grosza.

-1 jeszcze komentarz do budżetu obywatelskiego?
- Cieszę się, że byliśmy pierwszym na Podkarpaciu 

samorządem, który z sukcesem wdrożył ideę budżetu 
obywatelskiego. Z sukcesem, bo w głosowaniu udział 
wzięło aż 1197 tarnobrzeżan, którzy głosowali na 20 zgło
szonych projektów. To była świetna lekcja społeczeństwa 
obywatelskiego, którego jestem gorącym orędownikiem, 
dlatego niezmiennie mnie cieszy, że my, tarnobrzeżanie 
bardzo szybko się nim stajemy. I że wspólnie zmieniamy 
Tarnobrzeg. Na lepsze.
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6 562 052,1 z)
Tyle w ciągu minionych trzech lat pochłonęły 
wydatki na poprawę bezpieczeństwa

BEZPIECZNY
Tarnobrzeg

OSPOCICE -469 890 zł
W 2013 roku budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ocicach został roz
budowany i zmodernizowany. Jednostka otrzymała także samochód ra
towniczo-gaśniczy Renault Trafie wraz z nowoczesnym wyposażeniem

USUWANIE AZBESTU 94 020,62 zł
Od dwóch lat w Tarnobrzegu regularnie usuwany jest azbest z dachów 
budynków instytucji publicznych, a także domów czy altan na działkach.

POLICJA 72 000 zł
Dzięki wsparciu samorządu tarnobrzeskiego funkcjonariusze Komen
dy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu mogą pełnić dodatkowe służby po
nadnormatywne.

INWESTYCJE
• Drogi • chodniki • place zabaw
• boiska • budynki

176 704 657,72 zł
to wartość wszystkich inwestycji już zrealizo
wanych lub rozpoczętych do realizacji w latach 
2011-2013

25 300,16-tyle metrów bieżących chodników zostało zrobio
nych w latach 2011-2013. Chodniki były moderni
zowane, a także budowane tam, gdzie dotychczas 
ich nie było.

87 548,71 -tyle metrów bieżących dróg udało się zrobić w cią
gu minionych trzech lat. Zakres ten obejmuje duże 
inwestycje drogowe, jak i remonty w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. Wiele dróg udało się 
zmodernizować dzięki otrzymanym promesom.

22 244 - tyle metrów bieżących poboczy udało się zmoder
nizować w ramach przeprowadzonych inwestycji.

1 223 -tyle nowych miejsc postojowych zostało utworzo
nych w ciągu minionych trzech lat.

22402 -tyle metrów rowów melioracyjnych udało się 
udrożnić i zabezpieczyć w przeciągu trzech lat

Ważne inwestycje
4281388,13zł - budowa ronda wraz z drogami dojazdowymi do TPPT oraz 

parkingiem

3 637 895,8 zł - odbudowa i remont ul. Litewska i Bema

1345 753,64 zł - odbudowa ul. Ocickiej
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827 340,78 zł - odbudowa i remont ul. Jędrala i Węgla

146 985 zł -termomodernizacja oraz wykonanie instalacji solarnej w Przed
szkolu nr 3

753 769,6 zł - rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego uszkodzonego 
podczas powodzi na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób 
objętych pomocą społeczną

5 450 896,92 zł - budowa stanicy wodniackiej i kei nad Jeziorem Tarnobrzeskim

1011 239,82 zł - utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 
2000 -Tarnobrzeska Dolina Wisły

712 429,34 zł -odbudowa obiektów infrastruktury sportowej na osiedlach So- 
bów i Wielowieś zalanych podczas powodzi

24123 379,5 zł -tyle kosztowała odbudowa oczyszczalni ścieków oraz mo
dernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
wiatach 2011-2013

Inwestycje pozadrogowe 
na osiedlach

23 016 031,37-tyle złotych wydaliśmy na inwestycje pozadro
gowe w latach 2011-2013

WIELOWIEŚ — 2 709411,07 zł m. in. odbudowa infrastruktury sportowej 
zniszczonej przez powódź, remont budynku wielofunkcyjnego-przychodnia zdrowia, 
domu osiedlowego, budynku mieszkalnego Agronomówka, budynku Szkoły Podstawo
wej nr 8, odbudowa budynku OSP

SOBÓW-1 119 449,25 zł m. in. odbudowa infrastruktury sportowej znisz
czonej przez powódź, remont budynku wielofunkcyjnego-poczta, przychodnia, bibliote
ka; Przedszkola nr 18, Szkoły Podstawowej nr 11, budowa placu zabaw w ramach pro
gramu Radosna Szkoła.

ZAKRZÓW-160 688,37 zł
budynku Przedszkola.

m. in. rozbudowa oświetlenia ulicznego, remont

MOKRZYSZÓW -1 364 432,21 zł m. in. rozbudowa oświetlenia uliczne
go, remonty budynków komunalnych, Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej 
nr 7, budowa szkolnego placu zabaw„Radosna Szkoła", remont budynku socjalnego ul. 
Zamkowa.

MIECHOCIN -125124,96 zł m. in. rozbudowa oświetlenia ulicznego, bu
dowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podsta
wowej nr 6.

DZIKÓW-1248 732,26 zł m. in. rozbudowa oświetlenia ulicznego, budowa 
lodowiska Biały Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9, rozbudowa pomieszczeń w SP nr 9 
na cele Przedszkola Integracyjnego.

STARE MIASTO - 2 944 897,81 zł m. in. rozbudowa oświetlenia uliczne
go, remonty budynków komunalnych, remont małej sali LO, termomodernizacja żłobka, 
Przedszkola nr 3 i LO, instalacja windy w budynku Urzędu Miasta, remont internatu LO, 
remont dachu i pomieszczeń dawnego internatu LO, boisko z syntetyczną nawierzchnią 
przy LO, wymiana okien i drzwi balkonowych w dawnym budynku Przedszkola nr 9, ada
ptacja dawnego Przedszkola Integracyjnego na Miejski Żłobek, remont placu zabaw przy 
żłobku i termomodernizacja budynku.

WIELOPOLE - 1 526 763,18 zł m in. remonty budynków komunalnych, 
budowa szkolnego placu zabaw „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 4, Moje 
Boisko - Orlik 2012 przy SP nr 4, boisko z syntetyczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 
3.

PRZYWIŚLE - 1 951 924,37 zł m. in. rozbudowa oświetlenia ulicznego, 
remonty budynków komunalnych, remont schodów przy ul. Wiślnej, budowa „Orlątka" 
przy Przedszkolu nr 6, remont instalacji CO w budynku przy ul. 1 Maja 4, termomoderni
zacja małej hali MOSiR, Moje Boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3, budowa 
szkolnego placu zabaw „Radosna Szkoła" przy SP nr 3, remont budynku przy ul. 1-go 
Maja, remont schodów przy ul. Skalna Góra 1 i 3.

SERBINÓW-4431278,99 złm in. remonty budynków komunalnych, izo
lacja pionowa fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa dwóch 
szkolnych placów zabaw„Radosna Szkoła" przy Szkole Specjalnej i Szkole Podstawowej 
nr 10, zakup szatni kontenerowej przy Euroboisku, termomodernizacja Szkoły Podstawo
wej nr 10, wyposażenia w urządzenia zabawowe placu zabaw przy Ochronce św. Józefa.

SIARKOWIEC - 5 343 326 zł m.in. remonty budynków komunalnych, re
mont Gimnazjum nr 2, przebudowa budynku CKP na potrzeby Fili nr 2 MBP, remont CKP, 
odwodnienie terenu wokół budynku komunalnego wielorodzinnego ul. 11-go Listopada, 
montaż wkładów kominowych w tym budynku, modernizacja MOPR, przebudowa bu
dynku ZS im. Staszica pod kątem wymagań ppoż.

SIELEC -121 831,29 zł m. in. remonty budynków komunalnych, remont stud
ni głębinowej, remont dachu na budynku przy ul. Sieleckiej 26, wymiana okien i drzwi 
w Domu Osiedlowym.

PO DŁĘŹE - 49 543,99 zł m. in. dobudowa oświetlenia ulicznego.

OCICE - 343170 zł Rozbudowa remizy OSP
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I POLSKIE RADIO

AUKCJA CHARYTATYWNA PIERWSZEGO PROGRAMU POLSKIEGO RAWA
NA RZECZ FUNDACJI ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO" I STOWARZYSZENIA DEBRA

* •
HONOROWY PATRONAT MAŁŻONKI PREZYDENTA RP PANI ANNY KOMOROWSKIEJ .

♦
Licytacja prac dorosłych od 2 do 8 grudnia w audycji Cztery Pory Roku w godz. 9.00 -12.00. .
Licytacja prac konkursowych dzieci oraz podopiecznych Fundacji i Stowarzyszenia • 
12 grudnia w godz. 8.00 • 19.30 w Radiowej Jedynce.

Więcej informacji o aukcji: choinkijedynki.jedynka.polslcieradic.pl

debra
L_ _ _ _ _ _

„Choinka Jedynki" 
zawita do Tarnobrzega

Już 5 grudnia do Tarnobrzega po raz pierwszy zawita „Choinka Je
dynki". Jest to coroczna akcja charytatywna Pierwszego Programu 
Polskiego Radia. Pieniądze uzyskane z aukcji przekazane zostaną na 
rzecz Fundacji Anny Dymnej„Mimo Wszystko" i Stowarzyszenia Debra 
Polska „Kruchy Dotyk".
\/

W czasie trwania akcji, w siedmiu 
miastach odbędą się licytacje prac pla
stycznych wykonanych przez znane 
osoby. Po raz pierwszy do akcji zapro
szony został także Tarnobrzeg.

- Ekipa Pierwszego Programu Polskie
go Radia już dwukrotnie gościła w na
szym mieście podczas „Lata z Radiem". 
Tarnobrzeg tak spodobał się organiza
torom, że postanowili zaprosić nas do 
udziału w ogólnopolskiej akcji charyta
tywnej, w której uczestniczy tylko kilka 
wybranych miast. Już dziś serdecznie 
zapraszam wszystkich 5 grudnia na Plac 
Bartosza Głowackiego, na wspólną za
bawę w szczytnym celu - mówi Norbert 
Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

REGULAMIN KONKURSU
na „Najładniejszy wystrój świąteczny budynków użyteczności 

publicznej, witryn sklepowych, oraz posesji prywatnych"
ORGANIZTOR: PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

I Cel Konkursu. Podkreślenie świątecznego okresu, 
tak wyjątkowego w naszej polskiej tradycji oraz nad
chodzącego Nowego 2014 roku
II Zasady Konkursu
1. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:
I etap - zgłaszanie do konkursu
II etap - komisja ze zgłoszonych do konkursu obiektów

użyteczności publiczne, witryn sklepowych, 
oraz posesji prywatnych wyłoni najładniejszy 
wystrój świąteczny w każdej kategorii.

2. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

Urząd Miasta Tarnobrzega

Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32 
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl 
www.tarnobrzeg.pl
centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81
Prezydent - Norbert Mastalerz,
tel. 15 82211 49
Zastępca prezydenta - Łukasz Dybus 

Skarbnik - Maria Nabrzeska, wew. 584 
Sekretarz - Marta Kamysz-Turbak, wew. 510 
Wydziały mieszczące się przy ul. Kościuszki 32 
Kancelaria Prezydenta Miasta 

tel. 15 82211 90 

e-mail: rzecznik@um.tarnobrzeg.pl
Wydział Organizacyjny
Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Dariusz Kołek 
tel. 15 822 71 39,158226775
Wydziały mieszczące się przy_uL Mickiewicza 7
Biuro Obsługi Interesantów
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego

yp Lasy Państwowe 
zapraszamy

W ramach akcji w czwartek, 5 grud
nia, na tarnobrzeskim rynku stanie 
kilkunastometrowa choinka. Tuż przy 
niej ustawione zostanie studio plene
rowe Programu Pierwszego PR. Audy
cja potrwa od godz. 9 do 13 w ramach 
pasma „Cztery Pory Roku", a popro
wadzą ją dobrze znani w Tarnobrze
gu Roman Czejarek i Karolina Rożej. 
Oczywiście nie zabraknie wywiadów 
z zaproszonymi gośćmi, a także kon
kursów z nagrodami dla mieszkańców.

Aukcja prac znanych osób odbywa 
się na antenie Programu 1 w godzi
nach 9.00 - 11.59. słuchacze z całej 
Polski deklarują swoje kwoty wyceny 
za pomocą SMS lub telefonu

- obiekt użyteczności publicznej /szkoły, przedszkola, 
przedsiębiorstwa/wystrój budynku na zewnątrz,

- witryna sklepowa,
- posesja prywatna.
Spośród zakwalifikowanych na wystawę obiektów, 
Komisja przyzna trzy nagrody pieniężne w każdej 
kategorii.
3. Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres: 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta w Tarnobrzegu ul. Mickiewicza nr 7 lub 
telefonicznie: nr telefonu 15 822 65 70, wew. 264 
Uczestnicy Konkursu zgłaszający swój udział 
pisemnie, na kopercie dopisują KONKURS na

Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozwoju Miasta i Programów Pomocowych 
Kasa Urzędu Miasta
Informacja-Kancelaria
Miejski Rzecznik Konsumentów (przyjmuje we wtorki i 
środy w BOI Sektor A sala 3 st. 5)
Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986
GODZINY PRACY URZĘDU MIASTA
poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek

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

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni 
tj. od dnia 25 listopada 2013 r. do dnia 16 grudnia 

2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Mickiewicza 7 wykazu nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność 
Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu prze

znaczonych do oddania w najem 
lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob
sługi Interesantów Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 lub 
telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 
tel. 015-822-65-70 wew. 222.

Informacja dostępna jest również w Internecie pod 
adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl.

Do aukcji mogą włączyć się także 
osoby, które osobiście przyjdą do stu
dia plenerowego Jedynki w danym 
mieście, w godz. 11.00-11.59.

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział 
w aukcji, wysyłają swoją propozycję 
kwoty:

- SMS-em pod numer 71151 (koszt 
1,23 zł z VAT) podając: kod pracy pla
stycznej, proponowaną wycenę war
tości pracy (np. A 01 500 zl). Cena wy
woławcza każdej pracy wynosi 500 
zł. W przypadku wysłania zgłoszenia 
SMS-em dane będą weryfikowane 
telefonicznie przez pracowników Pol
skiego Radia.

- telefonicznie pod numer 22 645 
22 55 (koszt połączenia uzależniony 
od taryfy operatora), podając: kod 
pracy plastycznej, proponowaną 
wycenę wartości pracy, imię i nazwi
sko, adres zamieszkania oraz telefon. 
Cena wywoławcza każdej pracy wy
nosi 500 zł.

Do malowania obrazków pod ha
słem „Magia świąt" przyłączą się rów
nież znane osobistości świata kultury, 
sportu i życia publicznego. Swój udział 
potwierdzili już m.in. małżonka Pre
zydenta RP Anna Komorowska, Irena 
Szewińska, Joanna Szczepkowska, 
Przemysław Saleta, Jacek Wszoła, 
Dorota Zawadzka, Maria Czubaszek, 
Jerzy Owsiak, Stan Borys, Paweł Króli
kowski i Krzysztof Materna.

INFORMACJA
W zakresie odbioru odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych 
w Tarnobrzegu

Zgodnie z ustaleniami z Firmą SanTa-EKO Sp.j., odbiorcą 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
na terenie Miasta Tarnobrzega, Prezydent Miasta Tarno
brzega informuje, że popiół z palenisk domowych może 
być dostarczany bez żadnych ograniczeń i limitów do 
GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) przy ul. Rusinowskiego 1 w Tar
nobrzegu (pod Grzybem).

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w go
dzinach od 1000 do 1800 a w sobotę od 8.00 do 14.00. 
Telefon 729 304042.

Ponadto odbiór wysegregowanego popiołu z terenu 
posesji odbywać się będzie w określonym i podanym 
do wiadomości mieszkańców terminie, pod warunkiem 
uprzedniego telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania 
na odbiór (odbiór z adresów, które zostaną zgłoszone). 
Terminy zostaną określone w harmonogramie odbioru 
na rok 2014.

W tym kwartale popiół będzie odbierany z nierucho
mości w dniu 6 grudnia. Popiół powinien być zgroma
dzony w workach i wystawiony przed posesję. Odbiór 
nastąpi na podstawie zgłoszeń telefonicznych zebranych 
od mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 
5 grudnia pod numerem telefonu 15 823-69-41 (od po
niedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00).

Popiół nie może być gromadzony w workach, które 
przekazywane są mieszkańcom do segregacji odpadów. 
Worki do segregacji dostarczane w ramach systemu słu
żą wyłącznie do gromadzenia szkła/ papieru/ tworzyw 
sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych.

„Najładniejszy wystrój świąteczny budynków 
użyteczności publicznej, witryn sklepowych oraz 
posesji prywatnych"
Zgłoszenia nie zawierające powyższego oznacze
nia nie będą rozpatrywane.

III Terminy
1. Termin zgłoszeń konkursowych upływa z dniem 

18 grudnia 2013 r.
IV. Postanowienia ogólne
1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni koresponden

cyjnie o rozstrzygnięciu konkursu oraz o terminie 
wręczenia nagród i wyróżnień.

2. W sprawach spornych wynikających z interpretacji 
regulaminu ostateczną decyzję podejmą organi
zatorzy w porozumieniu z Komisją Konkursową.

3. Sekretariat konkursu: Wydział Edukacji, Zdro
wia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Tar
nobrzegu, ul. Mickiewicza nr 7, nr tel. 15 822 
65 70, wew. 264

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni 
tj. od 28-11-2013 r. do 20-12-2013 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Mickiewicza 7 wykazu dotyczącego 

nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa położonej w Tarnobrzegu 

w obrębie Machów przeznaczonej 
do bezprzetargowego zbycia - oddania 

w użytkowanie wieczyste.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob
sługi Interesantów Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 lub 
telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 
tel. 015 -822-65-70 wew. 235

Informacja oraz wykaz dostępne są również w Interne
cie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl

Merkuriusz n 
tarnobrzeski
Miejski Informator Samorządowy

• Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega
i Tarnobrzeski Dom Kultury

• oprać, materiałów: Agata Rybka,
Wojciech Malicki

•Druk: Drukarnia Media Regionalne, 
ul.Mechaniczna 12, Tarnobrzeg

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni 
tj. od dnia 28-11-2013 r. do dnia 20-12-2013 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Mickiewicza 7 wykazu dotyczącego 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Skarbu Państwa, położonych w Tarnobrzegu, 
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob
sługi Interesantów Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 lub 
telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 
tel. 015-822-65-70 wew. 235

Informacja oraz wykaz dostępne są również w Interne
cie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl
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