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Nadrabiamy stracony czas
Rozmowa z DARIUSZEM KOŁKIEM

przewodniczącym Rady Miasta
i szefem powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej

- Za nami trzy-czwarte obecnej kadencji, co 
przez ten czas zmieniło się w funkcjonowaniu 
Rady Miasta?

- Zdecydowanie zmienił się styl i jakość pracy 
Rady Miasta i Prezydenta.

- Co konkretnie ma Pan na myśli?
-1 Prezydent i Rada Miasta są nastawieni na kom

pleksowe, konkretne działania prorozwojowe. Stąd 
na sesjach i na co dzień, zdecydowanie mniej polity
ki, pustosłowia, czy wydumanych podziałów. Za to 
zdecydowanie więcej pracy i jej efektów.

- Więcej pracy. Dlaczego?
- Po pierwsze z konieczności wyprostowania 

bardzo wielu zaszłości, niedociągnięć, jakie otrzy
maliśmy w „spadku" po poprzedniej władzy, które 
często dotyczyły spraw absolutnie podstawowych 
-jakprzygotowaniu statutów poszczególnych osie
dli. A po drugie i najważniejsze - z powodu boomu 
inwestycyjnego w mieście, co wiąże się z przygo
towywaniem i procedowaniem znacznie większej 
liczby uchwał. Dość powiedzieć, że porównując 
analogiczne okresy, w obecnej kadencji odbyliśmy 
dziesięć sesji więcej niż w poprzedniej.

- Czy „boom" to właściwe słowo?
- Jak najbardziej, przecież gołym okiem widać, 

jak wiele pozytywnych zmian nastąpiło w naszym 
mieście, jak zmieniły się drogi, chodniki, jak powsta
ły setki miejsc parkingowych i kilometry nowych 
ścieżek rowerowych, jak powstał wiadukt, czy Tar
nobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny.

- W ekonomii i inwestycjach najlepiej mówią 
jednak liczby...

- Zgadza się, liczby mówią same za siebie. 
W przypadku Tarnobrzega wygląda to tak, że w ca
łej poprzedniej kadencji wykonaliśmy inwestycji za 
osiemdziesiąt parę milionów złotych, a w obecnej 
za prawie sto osiemdziesiąt. A że do końca 2014 
roku wydamy kolejne miliony, to w całej kadencji 
przeznaczymy na inwestycje w sumie 2,5 razy wię
cej niż w poprzednich czterech latach.

Słowo „boom inwestycyjny" jest zatem abso
lutnie adekwatne, do tego, co się dzieje w naszym 
mieście przez ostatnie trzy lata. Oprócz liczb po
twierdzeniem tego są wyróżnienia w prestiżowych 
konkursach dla gmin najlepiej wykorzystujących 
środki unijne, jak choćby drugie miejsce w kraju 
w rankingu dziennika „Rzeczpospolita".

- Skąd ten boom, przecież miasto jest w kiep
skiej sytuacji finansowej?

- Prezydent i jego ludzie odpowiedzialni za 
pozyskiwanie pieniędzy pozabudżetowych są 
prawdziwymi profesjonalistami w pozyskiwaniu 
pozabudżetowych, zazwyczaj unijnych fundu
szy. I wykorzystują każdą, podkreślam: dosłownie 
każdą ku temu okazję. Co ważne robią w spo
sób mądry, logiczny i spójny. Bo to nie sztuka 
wystarać się o dofinansowanie w wysokości 
dwudziestu procent, a resztę wydać ze swojego 
budżetu lub zaciągnąć kolejny kredyt - jak to 
bywało w niedalekiej przeszłości w naszym mie
ście. Przy obecnych projektach te proporcje są 
odwrócone, z własnych pieniędzy wydajemy po 
15-20 procent, a resztę pozyskujemy z różnych 
programów. Dzięki takim działaniom płyniemy na 
bardzo wysokiej fali i nie zmienią tego absurdalne 

zarzuty niektórych oponentów, że zadłużamy 
miasto ponad miarę.

- A nie zadłużacie?
- Absolutnie nie, każda złotówka z kilkunastu mi

lionów kredytów zaciągniętych w ostatnich latach 
- dała efekt w postaci dziewięciu- dziesięciu złotych 
z programów unijnych. To są znakomite proporcje, 
które świadczą, że Tarnobrzeg ma wreszcie gospo
darza, który nie przejada pieniędzy podatników: 
krajowych i unijnych, tylko każdą złotówkę ogląda 
trzy razy, zanim ją wyda. A jak wyda, to sensownie.

- Skoro jesteśmy przy zarzutach opozycji, to 
jak Pan odniesie do tego, że miasto wyprzedaje 
swój majątek?

-Trudno to nazwać inaczej niż piramidalną bzdu
rą. Tarnobrzeg, który rzeczywiście miał (i wciąż ma) 
spore zasoby niewykorzystanych nieruchomości 
wreszcie wszedł na drogę, którą ku rozwojowi 
gospodarczemu podążają najprężniejsze polskie 
miasta, jak choćby Wrocław. Ta droga to planowa, 
systemowa sprzedaż nieruchomości miejskich: pod 
budownictwo indywidualne i inwestycje. Dzięki 
temu miasto zyskuje podwójnie, bo: raz - zarabia 
na sprzedaży, a dwa: zarabia na podatku od nie
ruchomości, a w przypadku - przedsiębiorców za
rabia także na innych podatkach i przyczynia się 
do nowych inwestycji. A nowe inwestycje to nowe 
miejsca pracy, większe wpływy z podatków to wię
cej pieniędzy na oświatę, kulturę, pomoc społeczną, 
bezpieczeństwo itd. itp. Słowem, to rozwój miasta 
i lepsze życie jego mieszkańców.

- Czy Pańskim zdaniem, także jako przed
siębiorcy - władze miasta robią wszystko, aby 
pozyskać nowych inwestorów?

- Bezsprzecznie tak, Prezydent przy dużym 
wsparciu Rady Miasta, robi naprawdę wiele w tym 
kierunku, że wymienię tylko budowę Tarnobrze
skiego Parku Przemysłowo- Technologicznego, 
nawiązanie ścisłej współpracy z Agencją Roz
woju Przemysłu, Polską Agencją Informacji i In
westycji Zagranicznych, intensywną promocję 
gospodarczą, zwolnienia podatkowe dla przy
szłych inwestorów czy przejęcie Kopalni Siarki 
Machów’. Te działania będą przynosić efekty, je
stem tego pewien.

- Także nad Jeziorem Tarnobrzeskim?
- Szczególnie tam. Jestem pewien, że w prze

ciągu kilku lat wokół jeziora wyrośnie nowoczesna 
infrastruktura turystyczna.

- Skąd to przekonanie?
- Obserwuję liczne działania władz miasta, które 

służą temu celowi. Wymienię tylko, przygotowy
wanie nowych miejscowych planów zagospodaro
wania przestrzennego terenów wokół akwenu - co 
jest absolutną podstawą rozwoju, wybudowanie 
stanicy wodniackiej - pierwszej nowoczesnej bu
dowli nad jeziorem, przygotowanie pod nowe pro
gramy pomocowe Unii Europejskiej - projektów bu
dowy nowoczesnej infrastruktury. Tą są przemyśla
ne i skoordynowane działania, które w niedalekiej 
przyszłości przełożą się na uwolnienie olbrzymiego 
potencjału gospodarczego jeziora, czyli na nowe 
inwestycje, a co za tym idzie - nowe miejsca pracy.

- Rozwojowi gospodarczemu naszego miasta 
będzie sprzyjać prognozowane w najbliższych

latach ożywienie w gospodarce. Czy jako przed
siębiorca dostrzega Pan już jakieś oznaki końca 
kryzysu?

- Tak, już przyszły rok powinien w tej materii 
być lepszy od lat poprzednich. Oprócz ożywienia 
w gospodarce, w naszym przypadku szczególnie 
wielkie znaczenie mają nowe programy unijne na 
lata 2014-2020. Mamy dużą szansę pozyskać na roz
wój miasta prawie trzysta milionów, z czego prawie 
sto na zagospodarowanie jeziora. To oznacza wielki 
skok cywilizacyjny.

- Czy przedsiębiorcy interesują się naszym 
miastem?

- Z moich informacji wynika, że są zainteresowa
ni - szczególnie wspomnianym jeziorem i parkiem 
technologicznym. Pytają, badają i już podejmują 
rozmowy. Z tej mąki będzie chleb.

- Gdy rozmawialiśmy w zeszłym roku wspo
minał Pan, oprócz pracy - ważnym problemem 
mieszkańców jest brak mieszkań. Deklarował

II
Pan także konkret, że miasto powinno wkrótce 
umożliwić tarnobrzeżanom preferencyjny wy
kup mieszkań komunalnych.

- Stało się dokładnie tak, jak zapowiadałem. 
Umożliwiliśmy tarnobrzeżanom wykup mieszkań 
nawet z 90-procentową bonifikatą, co sprawiło, że 
liczba mieszkańców, którzy nabyli swoje „M" zwięk
szyła się o sto procent. Uzyskane w ten sposób 
pieniądze przeznaczymy na adaptację kolejnych 
mieszkań komunalnych. W tej materii naprawdę 
robimy w naszym mieście wiele, czego ostatnim 
przykładem jest powstanie ośmiu nowych miesz
kań socjalnych w budynku przy ulicy Wędkarskiej.

- Pomoc potrzebującym to dla Pana bardzo 
ważna „działka" działalności?

-Tak, staram się pomagać, jako osoba prywatna 
i przedsiębiorca, i robię to - jako radny, przewodni
czy RM wspólnie z prezydentem miasta. Doskonale 
zdaję sobie sprawę, że własne lokum jest podsta
wą godnej egzystencji, dlatego bardzo żałuję, że 
do dzisiaj nie powstał blok socjalny przy ulicy Dą
browskiej, choć prezydent wystarał się o pieniądze 
pozabudżetowe, spełnił wszelkie formalności itd.

- Proszę przypomnieć, dlaczego ten budynek 
dotychczas nie powstał?

- Budowę blokuje Zarząd Tarnobrzeskiej Spół
dzielni Mieszkaniowej, powołując się na to, że oko
liczni mieszkańcy obawiają się sąsiedztwa bloku 
z mieszkaniami socjalnymi. Zupełnie bezpodstaw-. 
nie, bo nowoczesny blok z system monitoringu, 
nie będzie zasiedlany ludźmi mającymi problem 
z prawem, czy uzależnieniami, tylko kulturalnymi, 
uczciwymi ludźmi, którzy z różnych przyczyn - za
zwyczaj zupełnie od nich niezależnych - znaleźli 
się w trudnej sytuacji życiowej. Tym ludziom trzeba 
pomóc, a nie skazywać ich na wegetację i marazm 
życiowy. To nasz obowiązek.

- Czego życzyć Panu w przyszłym roku?
- Abyśmy nadal, jako Rada Miasta owocnie pra

cowali i współpracowali z Prezydentem dla dobra 
mieszkańców. Ja natomiast chciałbym tarnobrzeża
nom życzyć wspaniałych świąt i wszelkiej pomyśl
ności w roku przyszłym, aby nawet przez chwilę nie 
zapominali, że jako władze miasta jesteśmy otarci 
na wszelką współpracę i propozycje, czego najlep
szym dowodem jest uchwalenie w tym roku tzw. 
budżetu obywatelskiego.
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Budynek przy ulicy 
Wędkarskiej już gotowy
Ponad 622 tys. zł pochłonęła przebudowa zabytkowego 
budynku przy ulicy Wędkarskiej, uszkodzonego w wyniku 
powodzi, na obiekt dla tymczasowego zakwaterowania 
osób objętych opieką społeczną. Inwestycję udało się zre
alizować przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

- W gruntownie przebudowanym budynku przy ulicy 
Wędkarskiej tymczasowe zakwaterowanie będzie mo
gło znaleźć osiem rodzin objętych opieką społeczną. 
Po raz kolejny, dzięki dofinansowaniu ze środków ze
wnętrznych udało się nam zrealizować bardzo ważną 
inwestycję - mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert 
Mastalerz.

Wykonawcą robót był niżański Zakład Remontowo 
- Budowlany. Wartość inwestycji, to 622 809,60 zł. 
Wysokość dofinansowania, to ponad trzysta tysięcy 
złotych.

Zakres zadania obejmował: wzmocnienie i napra
wę ścian fundamentowych, przemurowanie i napra
wę ścian nadziemia, wymianę nadproży, stropu nad 
parterem oraz konstrukcji dachu wraz z pokryciem, 
osuszanie i odgrzybianie ścian, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, tynki, malowanie, okładziny, 
podłoża i posadzki, wymianę instalacji elektrycznych, 
wod - kan i c.o.

--------------------------------- 2013 
Kolejne remonty sal w szkołach 
Jeszcze w tym roku powinien rozpocząć się remont dwóch sal gim
nastycznych w Szkole Podstawowej nr 3. Rozstrzygnięto już przetarg 
na realizację tej inwestycji.

- Kilka tygodni temu zakończył się remont sali gimnastycznej w 
Liceum Ogólnokształcącym, a teraz ruszamy z remontem dwóch 
kolejnych sal, tym razem w sportowej „Trójce". Oprócz budowy 
Orlików staramy się także modernizować istniejące sale gimna
styczne, aby dzieci mogły na lekcjach wychowania fizycznego 
ćwiczyć w dobrych warunkach - mówi Norbert Mastalerz, Pre
zydent Tarnobrzega.

Zakres robót będzie obejmował remont dużej sali gimna
stycznej oraz sali kolegialnej. W ramach zaplanowanych prac 
przewidziano: cyklinowanie parkietu, cyklinowanie deszczu- 
łek- zabudowę grzejników, gruntowanie lakierem, malowanie 
pól boisk, 2-krotnelakierowanie, malowanie linii boisk, 2-krot- 
ne malowanie lamperii farbą olejną, a także dostawę i montaż 
wyposażenia sali gimnastycznej.

Wszystkie prace remontowe powinny zakończyć się do 31 
stycznia przyszłego roku. Ich wykonawcą będzie Klub Spor
towy SIARKA Zakład Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. 
Wartość inwestycji, to 43 632,39 zł

Rok Założenia -1996

HARMONOGRAM

SanTa-EKO Tadeusz Zych Izabela Rutowska Sp.j.

Biuro Obsługi Klienta w Tarnobrzegu 

ul. Sienkiewicza 16
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WYWOZU w 2014 r.

n

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
z zabudowy wielorodzinnej

Wywóz nieczystości stałych na poszczególnych osiedlach na terenie miasta Tarnobrzeg odbywa się w systemie dwuzmianowym w godzinach 600 - 221”

Miejsce wywozu
Dzień wywozu 
/częstotliwość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

os. Centrum 3 x tydzień
wtorek, 

czwartek, 
sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota v

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

os. Dzików 3 x tydzień
wtorek, 

czwartek, 
sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

os. Mokrzyszów 3 x tydzień
poniedz., 

środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

os. Przywiśle 3 x tydzień
poniedz., 

środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek |

poniedz., 
środa, 
piątek

os. Serbinów 3 x tydzień
poniedz., 

środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

os. Siarkowiec 3 x tydzień
wtorek, 

czwartek, 
sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

os. Stare Miasto 3 x tydzień
poniedz., 

środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

os. Wielopole 3 x tydzień
wtorek, 

czwartek, 
sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
czwartek, 

sobota

HARMONOGRAM ODBIORU WYSEGREGOWANYCH ODPADÓW w 2014 r. 
w postaci opakowań szklanych, papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali 

z zabudowy wielorodzinnej

Miejsce wywozu

os. Centrum

os. Dzików

os. Mokrzyszów

os. Przywiśle

os. Serbinów

os. Siarkowiec

os. Stare Miasto

os. Wielopole

Dzień wywozu 
/częstotliwość styczeń luty

wtorek, 
piątek

wtorek, 
piątek

poniedz., poniedz..
czwartek czwartek

wtorek, wtorek.
piątek piątek

poniedz.. poniedz..
czwartek czwartek

poniedz., poniedz..
czwartek czwartek

poniedz,. poniedz..
czwartek czwartek

wtorek, wtorek,
piątek piątek

wtorek.
Piątek

| marzec
kwiecień

1 wtorek, 
czwartek, 

sobotaI
poniedz., 
czwartek

1 wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
czwartek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
czwartek

poniedz., 
środa, 
piątek

poniedz., 
czwartek

1 wtorek, 
czwartek, 

sobota

wtorek, 
piątek

poniedz., 
środa, 
piątek

1 wtorek, 
czwartek, 

sobota

maj 

wtorek, 
czwartek, 

sobota 
wtorek, 

czwartek, 
sobota 

poniedz., 
środa, 
piątek 

poniedz., 
środa, 
piątek 

poniedz., 
środa, 
piątek 

wtorek, 
czwartek, 

sobota i 
poniedz., 
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l_ ___ ► Zbiórka surowców wtórnych w postaci szkła, plastiku i makulatury prowadzona jest oznakowanymi samochodami od godziny 6” J

OGŁOSZENIE
P.H.U. POLKAR 
informuje pasażerów 

korzystających ze środków komunikacji 
miejskiej w Tarnobrzegu 

o dodatkowych kursach autobusów w dniach 
od 23 grudnia 2013 roku do 3 stycznia 2014 
(godziny odjazdów dotyczą przystanków początkowych)

W dniu 23 grudnia 2013 (poniedziałek) auto
busy kursują zgodnie z rozkładem tak jak w dni 
robocze bez kursów szkolnych

W dniu 24 grudnia 2013 (wtorek) autobusy 
kursują zgodnie z rozkładem jazdy tak jak w dni 
robocze bez kursów szkolnych do godz. 15.15

Po godz. 15.15 będą wykonane TYLKO nastę
pujące kursy:

Linia B z godz. 16.00,20,00,21.00

Linia 4 z godz. 15.45

Linia 9 z godz. 21.39

W dniu 25 grudnia 2013 (środa) i 1 stycznia 
2014 (środa) wykonywane będą następujące 
kursy:

Linia B z godz. 8.30,11.00,12.00, 12.30, 
13.00,16.00,16.30,19.00

Linia 2 z godz. 11.46,12.30,18,20

Linia 3 z godz. 8,00,9.00,9.50,14.05

Linia 4 z godz. 9.00,20.35 (z Wielowsi 9,28 
,21.oo)

Linia 9 z godz. 5.40,13.39,21.39 

Linia 10 z godz. 13.10,15.10,17.10

Linia 14 z godz.10.10 , 19.30 ( z Sobowa 
11.20,20,oo)

W dniu 26 grudnia 2013 (czwartek) autobusy 
kursują jak w niedzielę.

W dniu 27 grudnia 2013 (piątek) autobusy 
kursują tak jak w dni robocze bez kursów szkol
nych.

W dniu 28 grudnia 2013 (sobota) autobusy 
kursują tak jak w sobotę.

W dniu 29 grudnia 2013 (niedziela) autobusy 
kursują tak jak w niedzielę.

W dniu 30 grudnia 2013 (poniedziałek) auto
busy kursują tak jak w dni robocze bez kursów 
szkolnych

W dniu 31 grudnia 2013 (wtorek) autobusy 
kursują zgodnie z rozkładem jazdy tak jak w dni 
robocze bez kursów szkolnych do godz. 16.00.

Po godz. 16.00 będą wykonywane następu
jące kursy:

Linia B z godz. 16.00,16,30,17.00,17.30, 
18.00,21.00

Linia 10 z godz. 16.15,17.10 

Linia 9 z godz. 21.39

W dniach 2,3 stycznia 2014 autobusy kursują 
tak jak w dni robocze

Dodatkowe informacje: 15 8141818

mailto:biuro@santa-eko.pl
http://www.santa-eko.pl
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i Harmonogram i
1 dyżurów aptek ogólnodostępnych 1 
i na terenie miasta Tarnobrzega i 
i w 2014 r. i

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA 
Norbert Mastalerz

SERDECZNIE ZAPRASZA na

Spotkanie rozpocznie się
23.XII.2013 r. o godz. 14.00
na Placu Bartosza Głowackiego

Terminy dyżurów Adres apteki

06.01.2014 r.-12.01.2014 r. ul. Targowa 6B, Apteka „N0VA"
13.01.2014 r. -19.01.2014 r. ul. Waryńskiego 1, „Pod Tapimą"
20.01.2014 r.-26.01.2014 r. ul. Wyspiańskiego 25, „MEDIQ"
27.01.2014 r.-02.02.2014 r. ul. Wyszyńskiego 20/32 „ETIUDA"
03.02.2014 r.-09.02.2014 r. ul. Zwierzyniecka 18, Apteka Prywatna
10.02.2014 r.-16.02.2014 r. ul. 1 Maja 1, „Na Sokolej"
17.02.2014 r.- 23.02.2014 r. ul. Dąbrowskiej 23, „Na Serbinowie"
24.02.2014 r.- 02.03.2014 r. ul. Dekutowskiego 1, PZF „Cefarm" Kielce
03.03.2014 r.-09.03.2014 r. ul. Konfederacji Dzikowskiej 14, „Na Dzikowie"
10.03.2014 r.-16.03.2014 r. ul. Konfederacji Dzikowskiej 16, „Apteka Dzikowska"
17.03.2014 r.-23.03.2014 r. ul. Kopernika 15, Apteka „Na Zdrowie"
24.03.2014 r.-30.03.2014 r. ul. Mickiewicza 4, Apteka „NOVA"
31.03.2014 r.-06.04.2014 r. ul. Mickiewicza 34 D, „Pod Aniołem"
07.04.2014 r.-13.04.2014 r. ul. Mickiewicza 34 e, „Apteka Familijna"
14.04.2014 r.-20.04.2014 r. ul. Sienkiewicza 4/71B, „Moja Apteka"
21.04.2014 r.-27.04.2014 r. ul. Sienkiewicza 20 „Twoje Zdrowie"
28.04.2014 r.—04.05.2014 r. ul. Sienkiewicza 38/74A, PZF Cefarm Kielce
05.05.2014 r.-11.05.2014 r. ul. Sienkiewicza 48, „Dbam o Zdrowie"
12.05.2014 r.-18.05.2014 r. ul. Sienkiewicza 67, Apteka Prywatna
19.05.2014 r.-25.05.2014 r. ul. Targowa 6B, Apteka „N0VA"
26.05.2014 r.- 01.06.2014 r. ul. Waryńskiego 1, „Pod Tapimą"
02.06.2014 r.-08.06.2014 r. ul. Wyspiańskiego 25, „MEDIQ"
09.06.2014 r.-15.06.2014 r. ul. Wyszyńskiego 20/32, „ETIUDA"
16.06.2014 r.-22.06.2014 r. ul. Zwierzyniecka 18, Apteka Prywatna
23.06.2014 r.-29.06.2014 r. ul. 1 Maja 1, „Na Sokolej"
30.06.2014 r.-06.07.2014 r. ul. Dąbrowskiej 23, „Na Serbinowie"
07.07.2014 r.-13.07.2014 r. ul. Dekutowskiego 1, PZF „Cefarm" Kielce
14.07.2014 r.-20.07.2014 r. ul. Konfederacji Dzikowskiej 14, „Na Dzikowie"
21.07.2014 r.-27.07.2014 r. ul. Konfederacji Dzikowskiej 16, „Apteka Dzikowska"
28.07.2014 r.-03.08.2014 r. ul. Kopernika 15, Apteka „Na Zdrowie"
04.08.2014 r.-10.08.2014 r. ul. Mickiewicza 4, Apteka „N0VA"
11.08.2014 r.-17.08.2014 r. ul. Mickiewicza 34 D, „Pod Aniołem"
18.08.2014 r.-24.08.2014 r. ul. Mickiewicza 34 e, „Apteka Familijna"
25.08.2014 r.- 31.08.2014 r. ul. Sienkiewicza 4/71B, „Moja Apteka"
01.09.2014 r.-07.09.2014 r. ul. Sienkiewicza 20 „Twoje Zdrowie"
08.09.2014 r.-14.09.2014 r. ul. Sienkiewicza 38/74A, PZF Cefarm Kielce
15.09.2014 r.-21.09.2014 r. ul. Sienkiewicza 48, „Dbam o Zdrowie"
22.09.2014 r.-28.09.2014 r. ul. Sienkiewicza 67, Apteka Prywatna
29,09.2014 r. - 05.10.2014 r. ul. Targowa 6B, Apteka „N0VA"
06.10.2014 r.-12.10.2014 r. ul. Waryńskiego 1, „Pod Tapimą"
13.10.2014 r.- 19.10.2014 r. ul. Wyspiańskiego 25, „MEDIQ"
20.10.2014 r.-26.10.2014 r. ul. Wyszyńskiego 20/32, „ETIUDA"
27.10.2014 r.-02.11.2014 r. ul. Zwierzyniecka 18, Apteka Prywatna
03.11.2014 r.-09.11.2014 r. ul. 1 Maja 1, „Na Sokolej"
10.11.2014 r.-16.11.2014 r. ul. Dąbrowskiej 23, „Na Serbinowie"
17.11.2014 r.-23.11.2014 r. ul. Dekutowskiego 1, PZF „Cefarm" Kielce
24.11.2014 r.-30.11.2014 r. ul. Konfederacji Dzikowskiej 14, „Na Dzikowie"
01.12.2014 r.-07.12.2014 r. ul. Konfederacji Dzikowskiej 16, „Apteka Dzikowska"
08.12.2014 r.-14.12.2014 r. ul. Kopernika 15, Apteka „Na Zdrowie"
15.12.2014 r.-21.12.2014 r. ul. Mickiewicza 4, Apteka „N0VA"
22.12.2014 r.-28.12.2014 r. ul. Mickiewicza 34 D, „Pod Aniołem"
29.12.2014 r.-04.01.2015 r. ul. Mickiewicza 34 e, „Apteka Familijna"
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HARMONOGRAM ODBIORU w 2014 roku
zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach oraz 

odpadów segregowanych gromadzonych w workach od właścicieli 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w Tarnobrzegu

SanTa-EKO Tadeusz Zych łzabeia Rulowska Sp.j.

Biuro Obsługi Klienta w Tarnobrzegu 

ul Sienkiewicza 16

Tel: (15) 823 69 41. Fax: (15) 823 69 41 

e-mail: biuro@santa-eko.pt. www.santa-eko.pl

Rok Założenia -1996

-------------------------- 2013 
Ulica Ocieka już odbudowana
Ponad 1,3 min zł kosztowała odbudowa ulicy Ocickiej 
w Tarnobrzegu. Wykonawcą inwestycji było Przedsię
biorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z Mińska 
Mazowieckiego.

- Mieszkańcy Ode nie kryją radości, że w końcu uda
ło się odbudować tę ważną dla nich ulicę. Tym bardziej 
cieszy fakt, że realizacja była możliwa dzięki promesie 
jaką otrzymaliśmy na usuwanie skutków klęsk żywio
łowych - wyjaśnia Norbert Mastalerz, Prezydent 
Tarnobrzega.

Zakres zaplanowany prac obejmował m. in. re
mont elementów odwodnienia, zjazdów do posesji, 
odbudowę nawierzchni jezdni, wykonanie chodni
ka z kostki betonowej oraz poboczy tłuczniowych 
oraz bitumicznych.

Wszystkie prace zostały zakończone z końcem 
listopada. Po przetargowa wartość inwestycji, to 
1 345 753,64 zł. Inwestycję zrealizowano przy dofi
nansowaniu ze środków przewidzianych na usuwa
nie skutków klęsk żywiołowych. Poziom dofinanso
wania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikacyj
nych, czyli 967 128 zł.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej ozn. nr ewid. 275/14 o pow. 0,0588 ha 
objętej KW TB1T/00050S21/4 położonej w Tarno
brzegu obręb Mokrzyszów przy ul. Chrobaka sta
nowiącej własność Gminy Tarnobrzeg.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości - 37 000,00 zł 
+ 23% podatku VAT (słownie: trzydzieści siedem tysięcy 
złotych 00/100) + 23% podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2014 r. o godz. 
11-tej w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. 
Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 5 000,00 zł / 
słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/ należy wpłacić w ka
sie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 
16 stycznia 2014 r. do godziny 14-tej. lub na konto Urzędu 
Miasta Tarnobrzega nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547 
Bank PeKaO S.A l/O Tarnobrzeg do dnia 16 stycznia 2014 r.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere
santów stanowisko nr 4 ds. gospodarki gruntami Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 822-65-70 
wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
tel. 822-65-70 wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod ad
resem: www.tarnobrzeg.pl, Biuletynie Informacji Publicz
nej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza7.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie

szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 17 grudnia 2013 r. 
do dnia 09 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu dot. od
dania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości 
gruntowych poł. w Tarnobrzegu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob
sługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickie
wicza 7, lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospo
darki Gruntami tel. 015 822-65-70 wew.218.

Informacja o wywieszeniu wykazu dostępna jest w In
ternecie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni tj. od dnia 16.12.2013 r. do dnia 06.01.2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu lokalu 
użytkowego stanowiącego własność Miasta Tarnobrzega na pra
wach powiatu, położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 67 w 
Tarnobrzegu przeznaczonego do sprzedaży z pierwszeństwem na 
rzecz dotychczasowego najemcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7, lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i 
Gospodarki Gruntami tel. 015- 822-65-70 wew. 221.

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

Urząd Miasta Tarnobrzega

Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl 
www.tarnobrzeg.pl
centrala: 1582265 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 
Wydziah.mieszaąęe 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

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

Merkuriusz 
tarnobrzeski

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

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 wy
wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 17 grudnia 
2013 r. do dnia 07 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzę
du Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wy
kazów dotyczących sprzedaży w trybie bezprze- 
targowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych:

- Nr 4 przy ul. Moniuszki 17 wraz ze sprzedażą udziałów w 
częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do 
wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz 
oddaniem we współużytkowanie wieczyste niewydzielonej 
części gruntu ozn. nr ewid. 401/4 o pow. 0,0545 ha.

- Nr 4 i 25 przy ul. Moniuszki 18 wraz ze sprzedażą udzia
łów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które 
nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszcze
gólnych lokali oraz oddaniem we współużytkowanie 
wieczyste niewydzielonej części gruntu ozn. nr ewid. 
409/2 o pow. 0,0641 ha.

- Nr 18 przy ul. Sikorskiego 7 wraz ze sprzedażą udziałów 
w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie 
służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych 
lokali oraz sprzedażą niewydzielonej części gruntu ozn. 
nr ewid. 1220/3 i 3000/4 o łącznej pow. 0,0905 ha.

- Nr 41 przy ul. Mickiewicza 38 wraz ze sprzedażą udziałów w 
częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do 
wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz 
oddaniem we współużytkowanie wieczyste niewydzielonej 
części gruntu ozn. nr ewid. 389/2 o pow. 0,0580 ha.

- Nr 45 przy ul. Sienkiewicza 4 wraz ze sprzedażą udziałów w 
częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do 
wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz 
oddaniem we współużytkowanie wieczyste niewydzielonej 
części gruntu ozn. nr ewid. 2073/2 o pow. 0,1235 ha

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob
sługi Interesantów lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, 
pok. 38 oraz telefonicznie tel. 015 -822-65-70 wew. 222.

Informacja niniejsza umieszczona jest w Internecie pod 
adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl.
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