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Okres zimowy, to niestety czas przestoju w realizacji 
wielu miejskich inwestycji. Łagodna zima często pozwa-
la wykonawcom na wykonywanie niektórych prac, ale te 
największe niestety muszą czekać na wiosnę. 

Długo wyczekiwana 
ul. Orzeszkowa

Do końca maja powinna zakończyć się przebudowa 
drogi wewnętrznej ul. E. Orzeszkowej na długości 240 
m na odcinku od Banku PKO do wieżowców. Inwestycja 
podzielona jest na III etapy realizacji. Obecnie realizo-
wany jest Etap I, którego zakres obejmuje przebudowę 
konstrukcji jezdni i miejsc postojowych (wykonanie no-
wej podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej), prze-
budowę i rozbudowę ciągów pieszych - polegająca na 
wykonaniu remontu istniejących i wykonaniu nowych 
nawierzchni chodników z  kostki brukowej. W  ramach 
tego etapu wykonana zostanie także przebudowa ele-
mentów odwodnienia (wykonanie nowych studzienek 
ściekowych i włączenie ich do istniejącego systemu od-
wodnienia), wykonanie nowych krat ulicznych, a także  
przebudowana zostanie sieć energetyczna kolidująca 
z przebudową sieci drogowej. 

Remont rozpoczął się 28 listopada 2014 roku, a jego 
wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usłu-
gowo – Handlowe „PRIMA-BUD” z Sandomierza. War-
tość inwestycji, to 472 320 zł.

Ul. Prusa też w przebudowie
Pełną parą idą także prace przy przebudowie drogi 

wewnętrznej - ul. Prusa, na odcinku od ulicy Zwierzy-
nieckiej do ul. M. Dąbrowskiej i od ul. Dąbrowskiej do 
końca odcinka. Wykonawcą inwestycji, jest tarnobrze-
ska Firma Drogowa TWZ. Cena brutto inwestycji, to 
677  232,94 zł. Zakończenie prac zaplanowano na 29 
maja 2015. Zakres zaplanowanych prac obejmuje prze-
budowę istniejącej ulicy z naprawą nawierzchni jezdni, 
chodników i parkingów w technologii kostki brukowej, 
dobudową nowych miejsc postojowych, przebudową 
i dobudową odwodnienia oraz odnową urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu. W  ramach inwestycji wykonane 
zostaną parkingi do parkowania podłużnego - 7 szt., 
parkingi do parkowania prostopadłego - 142 szt. (5 dla 
niepełnosprawnych) oraz parkingi do parkowania uko-
śnego - 43 szt.

Oprócz samej przebudowy ulic Prusa i Orzeszkowej 
zostanie także zamontowane oświetlenie uliczne na 
tych ulicach. Wykonawcą tej części inwestycji jest firma 
ELEKTRO INSTAL Instalacje elektryczne i pomiary z So-
kolnik za cenę brutto:  69 372,00 zł.

Chodniki prawie gotowe
Do 19 maja br. powinien być gotowy chodnik przy 

ulicy Zakładowej na os. Nagnajów. Zakres prac obej-
muje przebudowę chodnika, zjazdu  indywidualnego, 
wyspy dzielącej, remont przepustu, a także wykonanie 
oznakowania poziomego i pionowego. Koszt inwestycji, 

Remontujemy, budujemy,
modernizujemyZ nadejściem wiosny ruszył także pełną parą sezon inwestycji. Konty-

nuowane są prace rozpoczęte w ubiegłym roku, a także rozpoczynają 
się budowy, remonty i modernizacje kolejnych dróg czy obiektów ko-
munalnych. Magistrat ogłasza także przetargi na następne inwestycje.

to ponad 171 tys. zł, a jej wykonawcą jest tarnobrzeska 
firma EKO-BUD.

Za to do 6 maja ma zakończyć się budowa chodnika 
przy ulicy Słomki na os. Dzików. Koszt tej inwestycji, to 
blisko 300 tys. zł, a  jej wykonawcą jest sandomierskie 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
„PRIMA-BUD”.

Remonty także w szkołach
Już wkrótce uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 na 

osiedlu Wielowieś będą mogli korzystać z nowego boiska 
wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni. Urząd Miasta 
rozstrzygnął już przetarg na realizację tej inwestycji. Za-
kres zaplanowanych robót obejmuje roboty rozbiórkowe, 
wykonanie nawierzchni EPDM na istniejącym boisku as-
faltowym i uzupełnienie nawierzchni na nowej warstwie 
betonu, wykonanie ogrodzenia i montaż piłkochwytów, 
remont bieżni lekkoatletycznej do skoku w dal, remont 
nawierzchni dojścia z kostki brukowej, remont wyposaże-
nia (kosze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej i słupki 
do siatkówki), montaż małej architektury - ławki, kosze 
na śmieci, wyrównanie terenu ziemią urodzajną i zasianie 
trawy, wymiana drzwi w budynku szkoły.

Wykonawcą inwestycji jest firma ANH Dzięcioł Sta-
nisław z  Wołomina. Koszt inwestycji, to 211  008,25 zł. 
Wykonawca na realizację ma siedemdziesiąt dni.

Do 22 lipca potrwa za to termomodernizacja budynku 
Przedszkola nr 7 przy ul. Zwierzynieckiej 4. Zakres prac 
obejmuje wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna 
PCV, wymianę parapetów zewnętrznych, wykonanie ob-
róbki obsadzenia okien i  podokienników wraz z  otyn-
kowaniem i  malowaniem ścian i  ościeży od wewnątrz, 
a także wymianę stolarki drzwiowej. Wykonawcą prac, za 
cenę brutto  72 518,34 zł, jest firma ZRB KOREM. 

Kolejne przetargi 
Do 4 maja tarnobrzeski magistrat czeka na oferty 

w przetargu na przebudowę drogi wewnętrznej bocz-
nej od ul. Miłej. Zakres zadania obejmuje przebudowę 
ulicy w zakresie: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
roboty drogowe wraz z  odwodnieniem, przebudowę 
oraz zabezpieczenie gazociągów, przebudowę i zabez-
pieczenie sieci teletechnicznej, budowę oświetlenia 
ulicznego, zjazdów indywidualnych, a także wykonanie 
oznakowania pionowego. Termin realizacji inwestycji 
zaplanowano na 28 października br.

Na rozstrzygnięcie czeka także przetarg na przebu-
dowę drogi gminnej ul. Jachowicza oraz odcinka ul. 
Szkolnej. W przetargu wpłynęło jedenaście ofert i trwa 
ich sprawdzanie. Inwestycję podzielono na dwa etapy. 
Pierwszy dotyczy przebudowy ul. Jachowicza i obejmu-
je m. in. nawierzchnię jezdni i parkingu oraz chodniki 
i zjazdy z kostki betonowej, regulację studzienek i krat, 
humusowanie z  obsianiem trawą, odwodnienie oraz 
oznakowanie - urządzenia bezpieczeństwa ruchu i wy-
mianę słupów oświetlenia ulicznego na parkowe.

Drugi etap to przebudowa części ulicy Szkolnej wraz 
z montażem wiaty na rowery. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji, to 30 września br.

Przedszkole nr 7 
czeka termomodernizacja

Powstały nowe miejsca
parkingowe...

Już wkrótce
koniec remontu ul. Prusa

Przedszkole nr 7 
czeka termomodernizacja

Przebudowa drogi wew.
ul. Orzeszkowej
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Zupełnie nowego oblicza nabrały już cztery pomiesz-
czenia na pierwszym piętrze, a także klatka schodowa. 
Zostały tam przeprowadzone roboty tynkarskie, mu-
rarskie, malarskie, ciesielsko-stolarskie, zamontowano 
drewniane  parapety oraz drzwi, przeprowadzono re-
nowację pieca oraz zmodernizowano instalację elek-
tryczną. Natomiast na zewnątrz budynku zabezpieczo-
no elewację i wykonano dojazd do budynku z kamienia 
tłuczonego. Wykonawcą zakończonego remontu, za 
cenę brutto 282 149,70 zł, był Klub Sportowy SIARKA 
Zakład Działalności Gospodarczej Spółka z  o.o.. Już 
wkrótce w nowo wyremontowanych pomieszczeniach 
będzie prezentowana m. in. Kolekcja Dzikowska.

Tymczasem tarnobrzeski magistrat rozstrzygnął już 
kolejny przetarg na remont pomieszczeń na pierwszym 
piętrze skrzydła wschodniego Zamku Dzikowskiego. 
Wygrała go firma FHPU JANOSIK Import-Eksport z Mę-
ciny za cenę brutto: 262 116,33  zł. 

W tym przypadku zakres zaplanowanych robót do-
tyczy remontu dziewięciu pomieszczeń na I  piętrze 

w  skrzydle wschodnim. Prace remontowe obejmują: 
roboty budowlane, w tym: roboty murarskie, tynkar-
skie, malarskie, ciesielsko-stolarskie (posadzki z parkie-
tu taflowego), montaż drzwi i parapetów drewnianych, 
roboty okładzinowe w dwóch pomieszczeniach,  robo-
ty ślusarskie. Roboty sanitarne obejmą instalacje wody 
i kanalizacji , dostarczenie i montaż urządzeń sanitar-
nych tj. umywalek, zlewozmywaka, ustępów, wanien, 
baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i wanno-
wych, wykonanie i  montaż szafki zlewozmywakowej 
w pom. nr 127, podgrzewacze pojemnościowe elektr., 
wentylatory w  kratkach wentylacyjnych. Podczas re-
montu zostanie także wykonana instalacja elektryczna 
i oprawy oświetleniowe oraz instalacje niskoprądowe 
- centrala alarmowa.

W trakcie remontu zostanie także przeprowadzona 
konserwacja pieca w pom. nr 126 oraz kominka w pom. 
nr 127 wraz z wymianą zniszczonych kafli i elementów 
metalowych. Wszystkie prace powinny zakończyć się 
do 31 lipca 2015 roku.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, przyznanego dla Województwa Podkarpackiego na 
2015 rok, na dofinansowanie inwestycji sportowych.

Koncepcja budowy kortów tenisowych na terenie Tarno-
brzega, decyzją mieszkańców, uzyskała największa liczbę 
głosów w budżecie obywatelskim na 2015 rok.

Przedmiotem inwestycji jest budowa trzech w pełni wy-
posażonych kortów do tenisa ziemnego wraz z budynkiem 
magazynowo- szatniowo- sanitarnym, parkingiem oraz 
chodnikiem stanowiącym ciąg komunikacyjny pomię-
dzy boiskami a parkingiem oraz zjazdem z drogi publicz-
nej. Planowane do budowy korty tenisowe będą miały 
kształt prostokąta o wymiarach 39 x 19 m brutto w świetle 
obrzeży. Dwa z trzech kortów usytuowane będą w spo-
sób umożliwiający wykonanie zadaszenia. Powierzchnia 
jednego kortu wynosić będzie 741 m². Powierzchnia pla-
nowanego do wykonania w  ramach projektu budynku 
magazynowo-szatniowo-sanitarnego,  wynosić będzie 
60 m². Powierzchnia całego kompleksu sportowego wraz 
z niezbędną infrastrukturą wynosić będzie ok. 2675m²

Wyżej wymieniony kompleks sportowy to pierwsza tego 
typu inwestycja  w Tarnobrzegu.

Niestety na swoją siłownię mieszkańcy osiedla Serbinów 
musieli trochę poczekać. Wszystko z powodu wykonawcy, któ-
ry wygrał pierwszy przetarg, jednak jakość wykonanych prac 
i zamontowanych urządzeń pozostawiała wiele do życzenia. 
Dlatego w ubiegłym roku tarnobrzeski magistrat nie odebrał 

tej inwestycji. Umowa z wykonawcą została zerwana 6 listo-
pada 2014 r. Dlatego konieczny był kolejny przetarg, który 11 
grudnia 2014 r. wyłonił nowego wykonawcę. Najtańszą ofertę 
złożyła Firma Budowlana MAXBUD Mariusz Mieszkowicz, która 
podjęła się zadania wybudowania siłowni za kwotę 157 440 
zł brutto. 

Zakres przeprowadzonych prac był taki sam. Powstało 21 
urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 

W każdy ostatni piątek miesiąca w świetlicy środowiskowej Pa-
rafii pw. Św. Barbary, Prezydent GRZeGoRZ KiełB oraz Radny 
MaRiusZ MysZKoWsKi będą spotykać się z mieszkańcami.

Spotkania mają charakter otwarty i skierowane są przede 
wszystkim do mieszkańców osiedla Siarkowiec.

- Pragniemy spotykać się z mieszkańcami także poza 
urzędem. Pierwsza taka inicjatywa pojawiła się właśnie na 
osiedlu Siarkowiec, dlatego serdecznie zapraszam wszyst-
kich mieszkańców – mówi Prezydent Grzegorz Kiełb.

Dyżur będzie organizowany raz w miesiącu, w każdy 
ostatni piątek miesiąca, w godzinach od 16:00 do 18:00. 
Mamy nadzieję, że inicjatywa Urzędu Miasta ułatwi miesz-
kańcom załatwianie spraw osobistych i osiedla.

Zamek Dzikowski
pięknieje w oczach

W marcu zakończył się remont kolejnych sal na 
pierwszym piętrze Zamku Dzikowskiego. Tarno-
brzeski magistrat nie marnując czasu już rozstrzy-
gnął przetarg na remont następnych, dziewięciu 
pomieszczeń. 

Dodatkowe 300 tys.
na korty tenisowe

Miło nam poinformować, iż uchwałą sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Gmina Tarnobrzeg, otrzymała 300 
tysięcy złotych dofinansowania na budowę kortów wraz z 
budynkiem szatniowo-sanitarnym.

Siłownia „pod chmurką” 
czeka na miłośników ćwiczenia.

Mieszkańcy serbinowa mogą już na świeżym powietrzu popra-
cować nad swoją formą. siłownia „pod chmurką”, która wygrała 
w budżecie obywatelskim, jest już gotowa. 

siłownia na serbinowie

Zapraszamy na dyżur prezydenta
i radnego na os. siarkowiec
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O otrzymaniu dotacji poinformowała podczas konferencji pra-
sowej, na której ogłoszono listę beneficjentów, którzy otrzymają 
dofinansowanie na prace konserwatorskie przy zabytkowych 
obiektach w 2015 r. 

Pracom konserwatorskim zostanie poddany budynek znajdu-
jący się przy ulicy Sandomierskiej 25 (po lewej stronie, tuż przed 
wejściem na teren Parku Dzikowskiego), gdzie obecnie mieści się 
siedziba Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Dzięki przyznanej dotacji zostaną wykonane prace z zakresu: opracowania projektów, robót 
ziemnych, izolacji przeciwwilgociowych i  termicznych ścian fundamentowych, impregna-

cji konstrukcji dachu, remontu elewacji, 
wymiany zewnętrznej stolarki okiennej 
i drzwiowej.

Całość prac oszacowano na kwotę ok. 
400 tys. zł.

Oprócz dotacji na remont budynku 
Zarządu Dóbr Tarnowskich specjalnie 
powołana komisja przy Podkarpackim 
Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków 
przyznała dotacje na obiekty zabytkowe 
w Województwie Podkarpackim. Pozytyw-
nie zostało ocenionych 266 z  428 złożo-
nych wniosków, a  łączna kwota przyzna-
nych dotacji wynosi 9 301 000 zł.

Na konkurs nadesłano ponad sześćdziesiąt 
projektów. – Prace przysyłano z różnych zakątków 
Polski. Nie brakowało tych naprawdę profesjonal-
nych, ale i tych przygotowanych chociażby przez 
dzieci – wyjaśnia Renata Domka, naczelnik Wy-
działu Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta 
Tarnobrzega.

Autor zwycięskiego projektu otrzyma w na-
grodę 1000 zł oraz tablet graficzny o wartości 
1500 zł.

– Jest to dopiero pierwsza część pod-
wyżek. Niestety pomimo, że bardzo by-
śmy chcieli, to nie możemy już w tym 
roku zaproponować pracownikom ad-
ministracji i obsługi w szkołach tyle, ile 
powinni dostać. Dlatego w  tym roku 
zabezpieczyliśmy pieniądze na poło-
wę, czyli 150 zł. Drugą część podwy-
żek pracownicy dostaną w przyszłym 
roku – wyjaśniał podczas konferencji 
prasowej Prezydent Grzegorz Kiełb. 

Pracownicy administracji i  obsłu-
gi od kwietnia otrzymają podwyżki 
w wysokości 150 zł do wynagrodze-
nia zasadniczego dla osób nie osią-
gających najniższego wynagrodze-
nia, czyli kwoty 1750 zł, jednak nie 
wyższej niż ta kwota.

Ponadto, dyrektorzy placówek 
dodatkowo otrzymali do dyspozycji 
kwotę 2% od wynagrodzeń zasadni-
czych, do podziału na podwyżki dla 
pracowników administracji i obsługi.

Ogólnie na podwyżki (wraz z  po-
chodnymi) od miesiąca kwietnia do 
końca 2015 roku samorząd tarnobrze-
ski przeznaczy kwotę 609 922,89 zł.

Średnio kwota podwyżki wyno-
si około 165 zł. Łącznie podwyżki 
otrzymało 325 osób. 

Od 1 kwietnia podwyżki wynagro-
dzenia zasadniczego do kwoty mini-
malnego wynagrodzenia krajowego 
(tj.  1 750 zł) otrzymali także pracow-
nicy żłobka miejskiego.

Podwyżkę otrzymało dwudziestu 
jeden pracowników żłobka i średnio 
wynosi ona 216 zł (9,08%). W ślad za 
tą podwyżką nastąpi także wzrost 
dodatku za staż pracy, który teraz 
będzie naliczany od kwoty 1750 zł. 

Samorząd na podwyżkę dla pra-
cowników żłobka, od kwietnia do 
końca bieżącego roku, przeznaczy 
kwotę 48 969 zł brutto (wraz z ZUS 
i FP).

Zmiana likwidatora
Ks Machów

Prezydent miasta jako jednooso-
bowe Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy podjął decyzję o jego odwo-
łaniu w związku z odmową złożenia 
oświadczenia majątkowego. Od dnia 
21 kwietnia br. funkcję likwidatora 
pełni Damian Bogdański.

Wojciech Wąsik przedstawił opi-
nię prawną, z której wynika, że prze-
pisy nie zmuszają go do składania 
oświadczenia majątkowego. Prezy-
dent Grzegorz Kiełb jednak od dawna wielokrotnie domagał 
się ujawnienia oświadczenia majątkowego likwidatora, zarówno 
wtedy, gdy funkcję tę pełnił Robert Niedbałowski, czy teraz, kie-
dy jest to Wojciech Wąsik. Przepisy prawa są niejednoznaczne 
i  istnieją sprzeczne ich wykładnie, ale stanowisko likwidatora 
to ważna funkcja publiczna, dlatego zdaniem Prezydenta zło-
żenie oświadczenia majątkowego jest aktem uczciwości wobec 
mieszkańców, którzy mają prawo posiadać taką wiedzę. 

Tym samym prezydent nie akceptuje odmowy, a  w  konse-
kwencji postanawia odwołać Wojciecha Wąsika i powołać no-
wego likwidatora. 

Damian Bogdański jest absolwentem Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Aplikację sądową ukończył zdanym 
egzaminem sędziowskim. Jest adwokatem i licencjonowanym 
syndykiem. 

Podwyżki dla pracowników
niepedagogicznych

Podwyżki wynagrodzenia zasadniczego do kwoty minimalnego wynagro-
dzenia krajowego (tj.  1 750 zł) otrzymali pracownicy niepedagogiczni tarno-
brzeskich placówek oświatowych, a także pracownicy żłobka miejskiego.

Logo Dni Tarnobrzega wybrane
Projekt autorstwa tarnobrzeżanina GRZe-

GoRZa WójciKa zwyciężył w konkursie na 
logo Dni Tarnobrzega i przez najbliższe lata 
będzie promował tę największą imprezę w 
naszym mieście.

Z dniem 21 kwietnia br. Wojciech WąsiK nie jest już likwidato-
rem Kopalni siarki Machów sa w Likwidacji. 

100 tys. zł. dotacji 
na konserwację

Dotację w kwocie 100 tys. zł na prace konserwatorskie budyn-
ku Zarządu Dóbr Tarnowskich przyznała Wojewoda podkarpacki 
MałGoRZaTa choMycZ-ŚMiGieLsKa. 
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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 – Grzegorz Kiełb, tel. 15 822 11 49 
Z-ca Prezydenta – Józef Motyka
Z-ca Prezydenta – Wojciech Brzezowski
Skarbnik – Maria Nabrzeska, wew. 584
Sekretarz Miasta – Jolanta Majchrzak

Wydziały przy ul. Kościuszki 32
Gabinet Prezydenta Miasta
Wydział Organizacyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Promocji Sportu i Kultury
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Kamil Kalinka
tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75

Wydziały przy ul. Mickiewicza 7
Biuro Obsługi Interesantów
Wydział  Środowiska i Rolnictwa
Wydział Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budow.
Wydział Tech.-Inwestycyjny i Drogownictwa
Wydział Komunikacji

Wydział Spraw Obywatelskich 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozw. Miasta i Progr. 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 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

•  Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega 
•  oprac. materiałów: Renata Domka, 

Agata Rybka

miejski Informator Samorządowy

urząd Miasta Tarnobrzega

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 18 maja 2015 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu 
obręb Mokrzyszów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi 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.

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 18 maja 2015 

r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu 
przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat i 5 lat. 

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. 222. 

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

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 27.04. 2015 r. do dnia 18.05. 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu nieruchomości gruntowych 
położonych w Tarnobrzegu nad Jeziorem Tarnobrzeskim przeznaczonych do oddania w 
najem na sezon letni tj. od 15.06. 2015 r. do 30.09.2015 r., od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 
r. i od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod 
wypożyczalnie sprzętu pływającego (lokalizacja od W1 do W4). 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospo-
darki Gruntami tel. 015 822-65-70 wew.210,218. 

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

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia  27-04-2015r. do dnia 18-05-2015r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Tarnobrzegu, w obrębach: 
Sobów, Mokrzyszów, Ocice przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne (kośne) 
na okres 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

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. 235, 221. 

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

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 14 maja 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazów lokali mieszkalnych położonych 
w Tarnobrzegu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców:

- nr 19 przy ul. moniuszki 17
- nr 46 przy ul. Sikorskiego 11
- nr 19 przy ul. Kochanowskiego 6
wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynków i urządzeń, które nie służą do 

wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste 
części gruntów, na których zlokalizowane są ww. budynki mieszkalne. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów lub w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, pok. 38 oraz 
telefonicznie tel. 15 –822-65-70 wew. 222. 

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

„Wilki” gwiazdą 
Dni Tarnobrzega 

Wszystko zaczęło się od „Son Of The Blue Sky”... 
W latach 90-tych cała Polska śpiewała piosenki z de-
biutanckiej płyty WILKÓW: Son of The Blue Sky, Abo-
rygen, czy Eli Lama Sabachtani. Album błyskawicznie 
pokrył się platyną. Po wielkim sukcesie zespół wy-
ruszył w  trasę koncertową, która trwała prawie bez 
przerwy przez 3 lata, aby następnie nieoczekiwanie 
na kilka lat zawiesić działalność. Robert Gawliński zajął 
się swoją solową karierą, która przyniosła m. in. hity 
„O sobie samym” i „Nie stało się nic”.

W 2002 roku WILKI wykonały brawurowy come back 
z płytą „4”, której sprzedaż osiągnęła 100 tysięcy eg-
zemplarzy. Piosenki „Baśka” oraz „Urke” nie były jed-
norazowym sukcesem. Później zespół wydał jeszcze 
2 studyjne płyty, które także  przyniosły wiele prze-

bojów oraz pokryły się 
złotem. „Bohema”, „Love 
Story”, „Słońce pokonał 
cień”, „Here I  am”, „Na 
zawsze i na wieczność” - 
to tylko niektóre z hitów 
zespołu.

W  2009 roku grupa 
została zaproszona do 
udziału w koncercie z kul-
towej na całym świecie 
serii MTV Unplugged.   
Był to elitarny występ, 
w  niezwykłym klimacie, 
wyłącznie dla najwier-
niejszych fanów i  grona 
najbliższych przyjaciół, 
podczas którego powstał 
album live -  kolejna Złota 
Płyta w historii zespołu.

W 2012 roku ukazał się 
album „Światło i mrok” z rockowym brzmieniem i mi-
stycznymi tekstami. Singiel „Czystego serca” promu-
jący krążek znalazł się na najwyższych pozycjach list 
przebojów.

Zespół wciąż intensywnie koncertuje ciesząc się nie-
słabnącą sympatią publiczności, a  zwłaszcza kobiet 
w każdym przedziale wiekowym. Koncert Wilków to 
wspaniałe półtoragodzinne show wypełnione utwora-
mi, które publiczność zna i chętnie śpiewa z Robertem 
Gawlińskim. Całość dopełnia profesjonalna oprawa 
świetlna i doskonałe brzmienie.

„son of The Blue sky”, “Baśka”, aborygen, eli Lama 
sabachtani”, Bohema”, „Love story”, „słońce pokonał 
cień”, „here i am”, „Na zawsze i na wieczność” - to tylko 
niektóre z hitów zespołu, który już 30 maja br. wystą-
pi przed tarnobrzeską publicznością. o kim mowa? 
oczywiście o zespole Wilki, którego wokalistą jest 
RoBeRT GaWLińsKi.

OSIeDle DzIKów
Rada:
1. Wojciech Wąsik
2. Grzegorz Skowron
3. Maria Godek
4. Zofia Dziubińska
5. Jeremi Furmański
6. Jacek Krzemiński
7. Joanna Opałka
8. Agnieszka Kopeć
9. Janusz Pytel
10. Elżbieta Wróblewska
11. Tomasz Jędral
12. Stanisław Kasieczka
13. Stanisław Dojka
14. Aleksandra Burek
15. Bogusława Ciździel
16. Zofia Kucwaj
17. Jan Wrona
18. Anna Rusin
19. Damian Wawrylak
20. Agnieszka Wielgus- Dec
21. Jacek Juda
zarząd:
1. Wojciech Wąsik - przew.
2. Maria Godek
3. Agnieszka Kopeć
4. Stanisław Dojka
5. Agnieszka Wielgus-Dec
6. Zofia Kucwaj
7. Jan Wrona
OSIeDle PODłęże
zarząd:
1. Andrzej Sędyka - przew.
2. Marian Baran
3. Janusz Korczak
4. Michał Maj
5. Wiesław Panek
6. Czesław Zioło
7. Barbara Zych
OSIeDle mOKRzySzów
zarząd 
1. Marian Kołodziej - przew.
2. Andrzej Bieniarz
3. Józef Bieniarz
4. Władysław Bogacz
5. Andrzej Dobrowolski
6. Grzegorz Pawlica
7. Grzegorz Pycior
OSIeDle SIeleC
zarząd:
Michał Wiącek - przew.
Janusz Maciurzyński
Janusz Madej
Ryszard Rawski
Jacek Sadrakuła
Jan Lis
Janusz Sudoł
OSIeDla zaKRzów
zarząd:
1. Bogusław Potański - przew.
2. Grażyna Potańska
3. Anna Wojewoda
4. Kazimierz Kosior
5. Aleksandra Pagacz
6. Bogdan Pagacz
7. Barbara Szczur
OSIeDle wIelOwIeś
zarząd:
1. Marian Zioło - przew.
2. Tadeusz Czyżycki

3. Jacek Kruk 
4. Tomasz Mierzwa
5. Małgorzata Oszust
6. Paweł Wolski
7. Paweł Wryk
OSIeDle NagNaJów
zarząd:
Napieracz Lidia - przew.
Kozioł Dariusz
Majewska Zofia
Motyka Agnieszka
Motyka Jacek
OSIeDle OCICe
zarząd:
 1. Jan Nowak- przew.
2. Andrzej Bogacz
3. Jan Karbowniczak
4. Anna Giza
5. Łukasz Kosior
OSIeDle SObów
zarząd:
1. Szwedo Waldemar - przew.
2. Tadeusz Kuchta
3. Witold Kalinka
4. Ewa Gortych
5. Dominik Maciąg
6. Łucja Gomułka
7. Bolesław Dryka
OSIeDle PRzywIśle
Rada:
1. Stanisław Kulig - przew.
2. Roman Bokwa 
3. Józef Czopek
4. Teresa Jonak 
5. Zbigniew Kasprzyk 
6. Marzena Kot
7. Jadwiga Lubańska
8. Jan Paduch
9. Jerzy Piś 
10. Halina Rawska 
11. Agnieszka Skulska
12. Tomasz Skulski 
13. Stanisław Słowik
14. Bronisława Zięba
15. Agnieszka Ostawińska
16. Andrzej Lubański
17. Łukasz Bokwa
zarząd:
1.Kulig Stanisław- przew.
2.Kasprzyk Zbigniew
3.Piś Jerzy
4.Jonak Teresa
5.Skulski Tomasz
6.Rawska Halina
7.Bokwa Roman
OSIeDle StaRe mIaStO
Rada:
1. Kazimierz Mazur - przew.
2. Wacław Babiak
3. Marian Cąpała
4. Halina Cąpała
5. Mirosław Dąbek
6. Ewa Fornal
7. Marek Gąsior
8. Jolanta Kret
9. Bogdan Panek
10. Janusz Paruzel
11. Irena Pater
12. Sylwester Pater
13. Piotr Pędzimąż
14. Szymon Rawski

15. Roman Steckiewicz
16. Jan Strojek
17. Kazimierz Strugała
18. Jakub Sudoł
19. Alicja Woźniak
20. Beata Wójciak
21. Maria Zioło
zarząd:
 1. Kazimierz Mazur - przew.
2. Bogdan Panek
3. Janusz Paruzel
4. Roman Steckiewicz
5. Jan Strojek
6. Jakub Sudoł
7. Alicja Woźniak
OSIeDle SeRbINów
Rada:
1. Adam Rębisz - przew.
2. Jolanta Janeczko
3. Dawid Bzorek
4. Dariusz Bożek
5. Magdalena Wilk
6. Elżbieta Piejko
7. Krzysztof Zuba
8. Piotr Kowalik
9. Marcin Piasek
10. Izabela Durma
11. Marcin Wdowiak
12. Mateusz Pięta
13. Rafał Tracz
14. Piotr Kułaga
15. Jolanta Rawska
16. Stanisław Hetnar
17. Jarosław Jakubczak
18. Robert Rębisz
19. Leszek Ogorzałek
20. Stanisław Bilski
21. Maria Boroń
zarząd:
1. Adam Rębisz - przew.
2. Dariusz Bożek
3. Krzysztof Zuba
4. Izabela Durma
5. Dawid Bzorek
6. Jolanta Janeczko
7. Marcin Piasek
OSIeDle SIaRKOwIeC
Rada:
1. Nowak Łukasz - przew.
2. Mariusz Myszkowski
3. Zofia Gancarz
4. Zdzisław Gurdak
5. Aleksander Gruca
6. Magdalena Stefańska
7. Kinga Działdowska
8. Marian Brzozowski
9. Jan Myszka
10. Marek Szczytyński
11. Arkadiusz Krakowski
12. Małgorzata Muller
13. Adam Kuś
14. Halina Durma
15. Jan Grębowiec
16. Stanisław Mazur
17. Stanisław Surowiec
18. Leopold Miłkowski
19. Joanna Zając
20. Daniel Mazur
21. Jan Michalski
zarząd:
1.Łukasz Nowak- przew.

2. Zofia Gancarz
3. Aleksander Gruca
4. Zdzisław Gurdak
5. Jan Grębowiec
6. Jan Myszka
7. Mariusz Myszkowski
OSIeDle wIelOPOle
Rada:
1. Alfred Martyniak - przew.
2. Stanisław Banaszak
3. Gerard Brożyna
4. Janina Ciecierska
5. Elżbieta Duma
6. Agnieszka Galek
7. Maria Gil
8. Władysława Jarkowska
9. Iwona Kamińska
10. Barbara Kornas
11. Mariusz Mroczek
12. Stanisław Olearczuk
13. Jan Olko
14. Sławomira Olszewska
15. Jacek Rytwiński
16. Halina Sasiela Błażejczak
17. Izabela Sienkiewicz
18. Tadeusz Stefaniak
19. Piotr Szeloch
20. Krzysztof Watracz
21. Marian Wilk
zarząd:
1. Alfred Martyniak - przew.
2. Stanisław Banaszak
3. Gerard Brożyna
4. Barbara Kornas
5. Sławomira Olszewska
6. Jacek Rytwiński
7. Marian Wilk
OSIeDle PIaStów
Rada:
1. Agnieszka Korczak - przew.
2. Paweł Rosik
3. Roman Sworst
4. Beata Kozieja
5. Lucyna Kara
6. Danuta Wójcikowska
7. Zenon Kruk
8. Władysław Kiełt
9. Grzegorz Piątkowski
10. Agnieszka Gadawska
11. Tadeusz Zych
12. Stanisław Łukasik
13. Paweł Kutera
14. Władysław Wolanin
15. Roman Osmala
16. Elżbieta Kruk
17. Damian Szwagierczak
18. Stanisław Szmit
19. Jan Miazga
20. Waldemar Kupilas
21. Jan Krawczyk
zarząd:
1. Agnieszka Korczak - przew.
2. Beata Kozieja
3. Zenon Kruk
4. Danuta Wójcikowska
5. Roman Szworst
6. Tadeusz Zych
7. Paweł Rosik

składy zarządów i rad osiedlowych na kadencję 2014-2018

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 29 kwietnia 2015 r. do dnia 20 maja 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta 
Tarnobrzeg wykazu dotyczących:
1. | sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego 

w Tarnobrzegu przy Pl. B. Głowackiego 7 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. 
2089 o pow. 0,0148 ha 

2.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 51 położonego 
w Tarnobrzegu 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 części gruntu  ozn. nr ewid. 1220/3 i 3000/4 o pow. 0,0905 ha na którym zloka-
lizowany jest  ww. budynek mieszkalny. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów  lub w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. 38 tel. 822-
65-70 wew. 278 lub 222.

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


