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– Czy wraz z  pracownikami Urzędu 
zrobił Pan już objazd po osiedlach, aby 
zobaczyć  jakie są najpilniejsze potrze-
by inwestycyjne?

– Codziennie spotykam się z mieszkań-
cami naszego miasta. Oni są najlepszymi 
diagnostami, najlepiej wiedzą, czego nam 
brakuje, jakie są ich największe bolączki. 
Są wśród nich zarówno przedsiębiorcy, 
jak i zwykli mieszkańcy osiedli. Potrzeby są 
ogromne. Począwszy od takich prostych, 
jak połatanie chodnika pod ich blokiem, 
postawienie nowej ławeczki, czy dodat-
kowe miejsca do zaparkowania samocho-
dów, po te o większym zasięgu, jak choćby 
nowe drogi, czy lepsze rozwiązania komu-
nikacyjne. Nie wspominając już o potrze-
bie stworzenia nowych miejsc pracy. Ale 
to są sprawy na lata.

– Czy da się to zrealizować?
– Da się. Tylko na pewno nie od razu. 

Na razie mamy taką kwotę w  budżecie, 
która pokryje zaledwie niewielką część 
potrzeb. Ale zrobimy, ile to tylko będzie 
możliwe. Zwłaszcza te najpilniejsze pra-
ce, najbliższe naszym mieszkańcom, jak 
remonty wspomnianych chodników, dróg, 
czy wygospodarowanie miejsc dla samo-

chodów. Mamy do zrealizowania kilka 
inwestycji w  ramach budżetu obywatel-
skiego. Pozwoliliśmy sobie nieco zmienić 
koncepcję budowy kortów tenisowych, 
na co zgodzili się twórcy tego projektu. 
Może nie najlepiej odbierają to niektórzy 
mieszkańcy, ale naprawdę robimy to dla 
dobra samego projektu, by zrealizować go 
z głową, by mógł służyć miłośnikom tego 
sportu. A skoro mowa o sporcie, niedaw-
no przybył nam nowy atrakcyjny obiekt, 
czyli wykończona trybuna na stadionie. 
Jest tam wiele pomieszczeń, które można 
by wykorzystać komercyjnie, by na siebie 
zarabiały. 

– Jakie oczekiwania mają mieszkańcy?
– Tarnobrzeżanie przede wszystkim jed-

nak oczekują nowych miejsc pracy. I tego 
nie da się zrobić w ciągu dwóch miesię-
cy. Ale pierwsze pozytywne kroki w tym 
kierunku już zostały podjęte, między in-
nymi działa Centrum Obsługi Inwestora, 
o wspólnej strategii rozmawiamy z szefa-
mi Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-
-Technologicznego i Tarnobrzeskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego. Zaledwie przed 
paroma dniami przedstawiciele Nowej 
Dęby, Baranowa Sandomierskiego, 
Gorzyc, Grębowa i oczywiście Tarno-
brzega spotkali się, by omówić gotowy 
już projekt Strategii Rozwoju Tarno-
brzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.

– Przed miastem, a  właściwie przed 
Urzędem Miasta, stoją trudne zadania, 
jak chociażby zapełnienie przedsię-
biorcami Tarnobrzeskiego Parku Prze-
mysłowo – Technologicznego.

– Tak, mamy wspaniałą infrastrukturę, 
dobre warunki do inwestowania, a jednak 
przedsiębiorcy dotychczas woleli uloko-
wać swoje pieniądze i  zakłady w sąsied-
nich gminach. Wszędzie, gdzie takie parki 
powstawały, pełniły ważną rolę w rozwoju 
lokalnej gospodarki, były motorem roz-
woju wielu polskich miejscowości. Szkoda 
byłoby, gdyby Tarnobrzeg stał się jakimś 
dziwnym wyjątkiem od tej reguły. Infra-
struktura to nie wszystko. Liczy się też 
przejrzysta strategia i dobry klimat do in-
westowania. Marazm, brak dobrego zarzą-
dzania, chaos w  planowaniu przestrzen-
nym sprawiają, że inwestorzy wolą nie 
ryzykować swoich pieniędzy w niepewne 
przedsięwzięcia. Chcemy przekonać ich, 
że Park będzie bardzo dobrą inwestycją, 
która opłaci się nam wszystkim: im, bo 
będą mieć dobre miejsce, przystosowa-
ne do ich potrzeb, w dobrym położeniu 
ze względów komunikacyjnych, a  także 
z tego powodu, że w okolicy prężnie roz-
wija się gospodarka. Do tego będą mieć 
wykwalifikowaną kadrę pracowników. 
A nam – każdy wie, jak to działa - oczywi-
ście dlatego, że mieszkańcy znajdą pracę, 
będą wpływy z podatków, a poza tym za-
dowolony przedsiębiorca pociąga za sobą 
kolejnych…

– Czy powstałe Centrum Obsługi In-
westora będzie współdziałać z TPPT?

– Musi. Takie jest zamierzenie, by Cen-
trum współdziałało ze wszystkimi pod-
miotami, które działają na tym polu. 
Tylko wspólne działanie ma sens i  jest 
warunkiem sukcesu takiego tworu. Cho-

dzi o  to, by zarówno miasto, jak i Park, 
a także przedsiębiorcy mieli taki wspólny 
punkt, miejsce, które skupia wszystkich 
zainteresowanych. Tak się robi interesy: 
od spotkania do spotkania, od negocja-
cji do negocjacji. Chciałbym, by centrum 
inicjowało ich początek i wpływało na ich 
pozytywne zakończenie. 

– Jako zastępca Prezydenta, odpo-
wiada Pan za inwestycje. Czy w  ciągu 
najbliższych czterech lat Tarnobrzeg 
czeka zrównoważony rozwój? 

– Już od pierwszych dni mocno nad tym 
pracujemy. Nie możemy pozwolić sobie na 
zmarnowanie, przejedzenie tych czterech 
najbliższych lat. 30 listopada ubiegłego 
roku tarnobrzeżanie ewidentnie poka-
zali, że nasze miasto potrzebuje zmian. 
Przedstawiliśmy swój plan na rozwój Tar-
nobrzega, a mieszkańcy nam zaufali. Te-
raz będziemy go skrupulatnie realizować. 
Krok po kroku. Zadbamy o to, aby każde 
tarnobrzeskie osiedle się rozwijało. 

– Czego Panu brakuje, pod względem 
inwestycyjnym, w naszym mieście?

– Myślę, że najbardziej brakuje tu prze-
myślanej, mądrej strategii. W  tych kwe-
stiach nie należy się kierować emocjami, 
czy doraźnymi potrzebami. Trzeba plano-
wać, a nie chaotycznie tam połatać, tu pod-
budować, tym zabrać, tamtym dołożyć. Za 
długo już kwestiami inwestycyjnymi rządzi-
ły osobiste interesy i ambicje. To sprawiło, 
że mimo wpompowania sporych unijnych 
pieniędzy zmiana na lepsze dla konkret-
nego mieszkańca nie jest odczuwalna. Te-
raz o  środki unijne będzie coraz trudniej, 
bo w nowej perspektywie nieco zmieniły 
się dziedziny, jakie Unia będzie wspierać 
chętniej. Mniej na drogi, a więcej na rozwój 
i  współpracę. I  tu też jest szansa dla nas. 
Tylko trzeba mądrze sięgać po te środki. 

Sprostać oczekiwaniom
Rozmowa  z Wojciechem BRzezoWskim, 
zastępcą Prezydenta Tarnobrzega

Początek kariery muzycznej zespołu Strachy na Lachy to 
luty 2003 roku, kiedy zespół podpisał kontrakt płytowy z 
SP Records, w efekcie czego powstała debiutancka płyta 
„Strachy Na Lachy”. Z tej płyty największym przebojem 
jest piosenka Raissa, do dziś żelazny punkt każdego kon-
certu grupy. Strachy mają na swoim koncie siedem płyt. W 
2005 roku Grabaż zostaje laureatem „Złotego Dzioba” wg 
Tygodnika Wprost za najlepsze teksty piosenek, a album 
„Piła Tango” jest wśród 5 najlepszych polskich płyt. Za 
to już w 2008 roku Grabaż zostaje laureatem Paszportu 
Polityki.

W listopadzie 2008 roku Grabaż, po blisko trzyletniej prze-
rwie w tworzeniu własnych utworów napisał 11 nowych pio-
senek, które złożyły się na płytę Dodekafonia. Jej pierwszym 
singlem jest utwór „Żyję w kraju”. Eska Rock umieściła go 
na drugim miejscu wśród rockowych hitów 2009 roku, w Li-
ście Przebojów Programu Trzeciego utwór został numerem 
1. Jesienią 2010 roku radiowa Trójka uhonorowała zespół 
prestiżową nagrodą Mateusza za album Dodekafonia. W 

tym samym dniu w Studiu im Agnieszki Osieckiej zespół 
otrzymał za ten album platynową płytę.

Ostatnią płytę zatytułowaną !TO! Strachy wydały w 2013 
roku. – !TO! jest próbą rozprawienia się z syndromem płyty po pły-
cie wielkiej. Jednego dnia jestem z tej płyty zadowolony i dumny, 
a drugiego dnia budzę się i nie jestem jej pewien. Takie to uczu-
cia… zresztą taki album jak Dodekafonia można napisać raz na 
dziesięć lat. Największym błędem byłoby próbować nagrać coś 
takiego zaraz potem. Dodekafonia była na maksa szczera, nawet 
ludożerska. Ujawniłem tam z siebie więcej niż powinienem. A nie 
za każdym razem człowiek ma taką potrzebę i w przypadku płyty 
!To! takiej potrzeby nie było. Tamta była napisana krwią i flakami. 
A tę napisał gość, który pisze piosenki – mówi Grabaż.

Obecny skład zespołu tworzą: Krzysztof „Grabaż” Grabow-
ski, Andrzej „Kozak” Kozakiewicz, Rafał „Kuzyn” Piotrkowiak, 
Longin „Lo” Bartkowiak,  Mariusz „Maniek” Nalepa.

Drugą gwiazdą tegorocznych Dni Tarnobrzega, która wy-
stąpi w niedzielę, będzie młoda artystka – Sylwia Grzeszczak. 

Wokalistka, kompozytor, autorka tekstów. Szerszej publicz-
ności dała się poznać poprzez współpracę z Liberem i nie-
zwykły duet – połączenie młodzieńczej siły i doświadczenia, 
pięknego śpiewu i gry na fortepianie z elektryzującym rapem, 
który kolejny rok z rzędu podbija serca fanów w całej Polsce. Ich 

największe hity „co z nami będzie”, „nowe szanse” czy „mijamy 
się” długo utrzymywały się na szczytach największych polskich 
rozgłośni radiowych.

Dla Sylwii ważną datą roku 2011 stał się 11 października – 
dzień premiery jej pierwszej solowej płyty pt. „Sen O Przyszło-
ści”. Album ten jeszcze przed premierą uzyskał status złotej, a 
niecałe dwa tygodnie później pokrył się platyną, do dziś płyta 
sprzedała się prawie w 90-tysiącach egzemplarzy. Promocję 
rozpoczął singiel pt „Małe rzeczy”, który stał się niekwestio-
nowanym hitem lata 2011. Drugi singiel pt. „Sen o przyszłości” 
szybko znalazł się na pierwszych miejscach notowań.

Podczas gali Viva Comet 2012 Sylwię uhonorowano pre-
stiżową statuetką za zwycięstwo w kategorii Przebój Roku. 
Podczas opolskiego Festiwalu triumfowała w koncercie Su-
perjedynek, których zdobyła najwięcej bo aż dwie w Katego-
rii SuperArtystka oraz Płyta Roku. Ona też zdobyła najwięcej 
nagród podczas Eska Music Awards 2012, bo aż w trzech 
kategoriach Artystka Roku, Płyta Roku oraz Teledysk Roku.

Komponując siebie to trzeci album studyjny Sylwii Grzesz-
czak, wydany 11 czerwca 2013 roku. Album zawiera 13 utwo-
rów. Płytę promowały piosenki „Flirt”, „Pożyczony”, „Księż-
niczka” i „Nowy ty, nowa ja”. 23 sierpnia 2014 roku album 
osiągnął status dwukrotnie platynowej płyty.

Znamy gwiazdy Dni TarnobrzegaStrachy na Lachy będą piątkową gwiazdą Dni Tarnobrze-
ga. Już 29 maja br. na tarnobrzeskiej scenie zagości for-
macja powołana w 2001 roku przez Grabaża i Kozaka, za-
łożycieli Pidżamy Porno. Drugą gwiazdą tegorocznych Dni 
Tarnobrzega, będzie młoda artystka – Sylwia Grzeszczak.
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W 2015 roku planowane wydatki miasta wyniosą 
199 447 889 zł. Dokładnie tyle samo wyniosą także pla-
nowane dochody miasta, z czego 185 441 581 zł, to do-
chody bieżące, a 14 006 308 zł to dochody majątkowe. 
Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 
z budżetu zostanie przeznaczonych dokładnie 5 mln zł. 
Ponad 18 mln zł pochłoną wydatki majątkowe. 

Projekt budżetu na 2015 rok musiał zostać złożony 
do 15 listopada 2014 roku. W porównaniu z projektem 
Prezydent Grzegorz Kiełb zmniejszył wydatki majątko-
we o 3,5 mln zł. Kwota ta miała być przeznaczona na 
budowę oświetlenia stadionu przy alei Niepodległości, 
ale została rozdzielona na wynagrodzenia w oświacie, 
budowę ścieżek rowerowych, docieplenie przedszkoli 
nr 2 i 7, przebudowę targowiska miejskiego. Część kwoty 
przeznaczona będzie także na remont pomieszczeń na 
I piętrze Zamku Dzikowskiego oraz budowę zadaszenia 
lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 9.

Drogi i jeszcze raz drogi
Wśród zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku 

inwestycji nie mogło zabraknąć przede wszystkim tych, 
które dotyczą modernizacji i remontów ulic. 

Wśród zaplanowanych inwestycji drogowych znalazła się: 
–  przebudowa ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. So-

kolą do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego – 350 tys. zł
–  przebudowa dróg bocznych od ul. Dąbrówki, tj. ul. 

Topolowa, Klonowa, Kasztanowa, Jaworowa i Grabowa 
– 550 tys. zł

–  przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika - 
dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2,4,6,8,10,12,14 
– 300 tys. zł

–  przebudowa drogi wew. bocznej od ul. Miłej obręb 
Mokrzyszów odcinek ok. 1050 mb – 1,12 mln zł

–  przebudowa chodnika wzdłuż skarpy wiślanej – 200 
tys. zł.

–  przebudowa ul. Zwierzynieckiej od ronda z ul. Kwiat-
kowskiego i ul. K. Wielkiego w stronę lasu - 800 tys. zł

–  budowa parkingu przy klasztorze w Wielowsi, na ul. St. 
Piętaka – 100 tys. zł

–  przebudowa chodnika na ulicy Żeromskiego na osiedlu 
Stare Miasto – 100 tys. zł

Oprócz inwestycji, które miasto realizuje samodzielnie, 
w budżecie zapisano kwotę 150 tys. zł na zadania plano-
wane do wykonania wspólnie z tarnobrzeskimi spółdziel-
niami mieszkaniowymi.

Dokumentacja na kolejne lata
W 2015 roku miasto zaplanowało także przygotowanie 

niezbędnej dokumentacji pod kolejne inwestycje, które 
będą realizowanie w następnych latach.

Największą z nich może być budowa drogi obwodowej 
Tarnobrzega. Na ten cel w tegorocznym budżecie prze-
znaczono kwotę półtora miliona złotych, wkład własny, 
która pozwoli na opracowanie dokumentacji technicznej. 
Po dwieście tysięcy zarezerwowano także na przygoto-
wanie dokumentacji do przebudowy ulicy Kochanow-
skiego wraz z budową nowych miejsc parkingowych, a 
także przebudowę ulicy Kajmowskiej.

Na dokumentację modernizacji drogi powiatowej ulicy 
Mickiewicza oraz ul. Orląt Lwowskich w budżecie wpisano 
kwotę 50 tys. zł. Taka sama kwota zostanie przeznaczona 
na wykonanie dokumentacji modernizacji jezdni oraz 
chodników przy al. Niepodległości do ronda 1000-lecia 
(wraz z rondem).

mniejsze, ale równie ważne
Oczywiście inwestycje to nie tylko drogi. Dlatego w 

budżecie zarezerwowano także środki na modernizację 
cmentarza wojennego (20 tys. zł), ścieżki rowerowe w 
Polsce Wschodniej (22 714 zł), zakup nowego lekkiego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzików (75 tys. 
zł), remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 
10 (200 tys. zł), budowę placu zabaw przy niepublicznym 
Przedszkolu oś. Zakrzów (70 tys. zł), budowę placu zabaw 
na osiedlu Ocice i Nagnajów (po 70 tys. zł) oraz rewita-
lizację placu zabaw na os. Sielec (50 tys. zł), zadaszenie 
lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 (50 tys. zł).

Duże i największe
Wśród większych inwestycji zaplanowano wykonanie za-

kresu dodatkowego przy budowie Tarnobrzeskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu (3,6 mln zł), 
przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 (350 tys. 
zł), termomodernizację Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 
7 (400 tys. zł), remont budynku OSP Sielec - etap II (475 tys. 
zł), budowę bloku socjalnego (810 tys. zł), przebudowę Placu 
Targowego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu (241 tys. 
zł), remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego 
(300 tys. zł), budowę placu zabaw im. Henryka Jordana (250 
tys. zł), budowę monitoringu wizyjnego (200 tys. zł).

W tegorocznym budżecie znalazły się także trzy projekty 
wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach „bu-
dżetu obywatelskiego” – „Dom dla psów – modernizacja 
siedziby przytuliska dla zwierząt na terenie byłej Kopalni 
Machów” (90 tys. zł), „oto wieża jest dla jerza - czyli ekolo-
giczne odkomarzanie Tarnobrzega poprzez budowę wież 
lęgowych dla jerzyków” (150 tys. zł) oraz realizacja I etapu 
budowy hali sportowej i dwóch kortów tenisowych na 
terenie byłego basenu odkrytego (960 tys. zł).

Budżet na 2015 przyjęty do realizacji
Na styczniowej sesji Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła 

budżet na 2015 rok. – Nie jest to budżet moich marzeń, 
ale z części inwestycji miasto nie może się już wycofać – 
mówił podczas sesji Prezydent Grzegorz Kiełb.

Dotacje na sport przyznane
Wsparcie otrzymało łącznie dwanaście klubów. Największe, bo w wysokości 

420 tys. zł trafiło do spółki akcyjnej Siarka Tarnobrzeg. - W związku z tym, że sezon 
trwa, a nie zmienia się reguł gry w trakcie jej trwania, postanowiliśmy klubowi 
przyznać pieniądze na podobnym poziomie jak to było do tej pory – wyjaśnia 
Prezydent Grzegorz Kiełb – Rozumiem, że drastyczne obniżenie poziomu dota-
cji już teraz spowodowałoby poważne problemy dla klubu, dlatego teraz to są 
większe pieniądze, a potem, w drugiej transzy przyjdzie czas na oszczędności.

Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg S.A.  otrzymał dotacji 400 tys. 
zł. 200 tys. zł trafiło do Klubu Tenisa Stołowego. Po 20 tys. zł otrzymały kluby: 
OKS Koniczynka Ocice, UOKS Zakrzów, UKS Wspólnota-Serbinów, a także Inte-
gracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg i Integracja – Stowarzyszenie Sprawnych 
Inaczej i Przyjaciół. Dotację otrzymały także kluby: OKS Mokrzyszów – 40 tys. zł, 
OKS Wielowieś – 26 tys. zł, OKS Iskra Sobów – 23 tys. zł oraz Klub Piłki Siatkowej 
Siarka Tarnobrzeg – 13 tys. zł.

Podczas spotkania Witold Pycior, przed-
stawiciel Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A., która jest autorem stra-
tegii zaprezentował dokument, przedstawił 
przedsięwzięcia strategiczne i komplemen-
tarne, zaproponowane przez poszczególne 
gminy do realizacji w latach 2014-2020. 

Porozumienie o współpracy między gmi-
nami powiatu ziemskiego zostało podpisa-
ne jeszcze w 2013 roku, mając na względzie 
zapisy Strategii Rozwoju Województwa-Pod-
karpackie 2020 wyznaczającej Miejski Obszar 
Funkcjonalny Tarnobrzega oraz kierując się 
możliwościami, jakie stwarza perspektywa 
finansowa Unii Europejskiej 2014-2020.

Deklarowana płaszczyzna współpracy do-
tyczy:
–  przywracania funkcji społeczno-gospodar-

czych zdegradowanych terenów obszaru 
funkcjonalnego; 

–  poprawy stanu środowiska przyrodniczego, 
wspierania efektywności energetycznej;

–  wzmacniania rozwoju funkcji symbolicz-
nych budujących ponadregionalną ran-
gę  obszaru funkcjonalnego oraz poprawę 
dostępu i jakości usług publicznych w ca-
łym obszarze;

–  podnoszenia atrakcyjności turystycznej i 
kulturowej obszaru;

–  promocji produktu turystycznego wspól-
nego dla całego obszaru funkcjonalnego;

–  wzmacniania   rozwoju technologicznego 
oraz innowacji;

–  wspierania rozwoju przedsiębiorczości po-
przez działania infrastrukturalne;

–  współdziałania na rzecz komunikacyjnej 
spójności obszaru;

–  kształtowania przestrzeni publicznej.
Celem głównym Strategii jest: rozwój i wy-

korzystanie potencjałów Tarnobrzeskiego 

Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitali-
zację, integrację obszaru i budowanie jego 
przewag konkurencyjnych. 

Osiągnięcie celu głównego będzie możli-
we dzięki realizacji trzech celów strategicz-
nych:

Podniesienie poziomu aktywności gospo-
darczej poprzez uzupełnienie, moderniza-
cję  i kompleksowe zintegrowanie systemów 
infrastruktury technicznej oraz wsparcie roz-
woju przedsiębiorczości. 

Poprawa, jakości życia poprzez włączenie 
społeczne oraz rozwój usług publicznych.

Racjonalne wykorzystanie zasobów dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego w 
celu zachowania dobrych warunków do życia 
dla obecnych i przyszłych pokoleń miesz-
kańców Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego.

Strategia Rozwoju Tarnobrzeskiego 
Obszaru Funkcjonalnego gotowa

Przedstawiciele Nowej Dęby, Baranowa 
Sandomierskiego, Gorzyc, Grębowa i Tar-
nobrzega spotkali się w środę w tarnobrze-
skim magistracie by zaprezentować projekt 
Strategii Rozwoju Tarnobrzeskiego Obszaru 
Funkcjonalnego.

Milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych dotacji przyznał Prezydent Tar-
nobrzega klubom działającym na terenie naszego miasta na wsparcie inicjatyw 
z zakresu rozwoju sportu.

Konkurs na logo Dni Tarnobrzega 
Chcesz wygrać 1 000 zł i tablet graficzny? Koniecznie zgłoś 

swój udział w konkursie na logo Dni Tarnobrzega. Na projek-
ty czekamy do końca marca 2015 roku.

Tym razem ważna zmiana w konkursie, ponieważ wybieramy logo Dni Tar-
nobrzega, które będzie promowało imprezę nie tylko w tym roku, ale także 
przez kolejne edycje.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich uczestni-
ków. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. 
Uczestnik Konkursu może zgłosić do trzech projektów. Zwycięski projekt 
wybierze komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Tarnobrzega.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 zł netto, a także tablet gra-
ficzny o wartości do 1 500 zł. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania 
dodatkowo trzech wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miasta Tarnobrzega, w 
terminie do 31 marca 2015 roku do godz. 15:30. Decyduje data wpłynięcia 
do Urzędu Miasta.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.tarnobrzeg.pl – zakład-
ka po prawej stronie.
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Nazwa Podmiotu Miejsce świadczenia usług/ sprzedaży towarów/przyj-
mowania opłat

Wykaz towarów, usług Dane kontaktowe podmiotu, adres strony www

1 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega: Zamek Dzikowski 
ul. Sandomierska 27 Muzeum Przemysłu Siarkowego 
w Tarnobrzegu ul. Pawłowskiego 14 

Zwiedzanie ekspozycji stałych w Zamku Dzikowskim i Muzeum Przemysłu 
Siarkowego, zwiedzanie ekspozycji czasowych w Zamku Dzikowskim, udział 
w imprezach organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

tel. 15 823 79 99
mhmt@onet.pl 
www.mhmt.pl 

2 Niepubliczny Żłobek „Nazaret” w Tarnobrzegu Niepubliczny Żłobek „Nazaret” w Tarnobrzegu ul. Kon-
stytucji 3 Maja 6 

Wnoszenie opłat za pobyt dziecka w żłobku. ochronkambnp@gmail.com

3 Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa 
w Tarnobrzegu

Przedszkole nr 1 parafia MPNP w Tarnobrzegu ul. Kon-
stytucji 3 Maja 11 Przedszkole nr 2 w Tarnobrzegu ul. J. 
Matejki 7 

Wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. tel. 797 592 193  (Przedszkole nr 1), 730 699 959 
(Przedszkole nr 2),ochronkambnp@gmail.com,
www.ochronka.tbg.net.pl

4 Żłobek Miejski w Tarnobrzegu Żłobek Miejski w Tarnobrzegu ul. Dekutowskiego 4 Opłata za pobyt dziecka w żłobku. tel. 15 815 11 08, zlobek.tarnobrzeg@gmail.com
www.zlobekmiejski.tarnobrzeg.pl

 5 Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Tarnobrzegu

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu 
ul. Wyspiańskiego 3

Opłaty eksploatacyjne, Opłaty za usługi. tel. 15 822 57 78, biuro@tsm.tarnobrzeg.pl 
www.tsm.tarnobrzeg.pl

6 Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIARKOWIEC” 
w Tarnobrzegu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIARKOWIEC w Tarnobrze-
guul. Moniuszki 3

Opłaty czynszowe za lokale mieszkaniowe. tel. 15 823 38 88, 15 823 38 89, 
sm@smsiarkowiec.pl 

7 P.H.U. POLKAR Paulina Szczepanik w Krakowie miasto Tarnobrzeg Usługi komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu. tel. 15 814 18 18, polkar.tarnobrzeg@op.pl

8 Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu ul. Słowackiego 
2 

Opłaty za imprezy oraz zajęcia artystyczne organizowane przez TDK. tel. 15 822 21 10, www.tdk.tarnobrzeg.pl 
sekretariat@tdk.tarnobrzeg.pl 

9 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Tarnobrzegu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu,  ul. Al. 
Niepodległości 2

Opłaty za bilety i karnety wstępu na pływalnię krytą MOSiR. tel. 15 822 95 22 www.mosir.tarnobrzeg.pl 
sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl

10 Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu 
ul. Dekutowskiego 17

Opłaty za obiady szkolne, wycieczki klasowe, bilety wstępu, spektakle, 
konkursy i składki ubezpieczeniowe.

tel. 15 822 37 36 zs3tbg@poczta.wp.pl

11 Przedszkole Nr 15  w Tarnobrzegu Przedszkole Nr 15 w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 20 Opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola oraz opła-
ty za godziny (ponad 5 godzin podstawy programowej) pobytu dzieci w 
przedszkolu.

tel. 15 823 33 96 
przedszkole15.tbg.onet.eu 
przedszkole15.tbg.net.pl

12 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnobrzegu Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnobrzegu ul. Kochanow-
skiego 1

Opłaty za zajęcia pływania na obiektach MOSiR oraz za obiady szkolne. tel. 15 823 35 11, sekretariatsp3@op.pl

13 Przedszkole Nr 3 w Tarnobrzegu Przedszkole Nr 3 w Tarnobrzegu ul. Dekutowskiego 2 Opłaty za przedszkole. tel. 15 822 25 28, przedszkole3tbg@o2.pl 

14 Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzegu Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 7 Opłaty za przedszkole. tel. 15 822 37 18, przedszkole2tbg@o2.pl
www.przedszkole2tbg.pl

15 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tarnobrzegu Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tarnobrzegu ul. Wyspiań-
skiego 10 

Opłaty za zajęcia pływania na obiektach MOSiR, opłaty za obiady w 
stołówce szkolnej, opłaty za płatne imprezy organizowane w szkole.

tel. 15 822 74 41 sp4tbg@wp.pl sp4-tbg.pl 

16 Przedszkole Nr 1 w Tarnobrzegu Przedszkole Nr 1 w Tarnobrzegu ul. Kosmonautów 4 Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie. tel. 15 822 74 10 
administracja@przedszkole1. tarnobrzeg.pl

17 Zakład Optyczny Grażyna Wojciechowska 
w Tarnobrzegu

Salon Optyczny w Tarnobrzegu ul. Sikorskiego 2A Salon 
Optyczny w Tarnobrzegu ul. Pl. B. Głowackiego 19

Opłaty za wykonanie okularów korekcyjnych dla dzieci, opłaty za wyko-
nanie okularów korekcyjnych dla dorosłych, opłaty za wymianę szkieł w 
okularach, opłaty za soczewki kontaktowe i akcesoria, opłaty za kom-
puterowe badanie wzroku, dodatkowy rabat 5 % dla rodzin z bonami.

tel. 15 822 20 03, salon@optyk-tarnobrzeg.pl 
www.optyk-tarnobrzeg.pl

18 Przedszkole Nr 4 w Tarnobrzegu Przedszkole Nr 4 w Tarnobrzegu 
ul. Por. Jana Tracza 2 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. tel. 15 822 28 36 
przedszkole4.niezapominajka@gmail.com

19 Przedszkole Nr 5 w Tarnobrzegu Przedszkole Nr 5 w Tarnobrzegu 
ul. Dekutowskiego 19 

Opłaty za pobyt godzinowy dziecka w przedszkolu (czesne). tel. 15 822 40 71, przedszkole5.tbg@gmail.com 
www.przedszkole5.tarnobrzeg.pl

20 Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 14 Opłaty za czesne w przedszkolu, opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu. tel. 15 688 20 67, przedszkole89@wp.pl

21 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. 
w Tarnobrzegu

Tarnobrzeskie Wodociągi w Tarnobrzegu Biuro Obsługi 
Klienta-kasa ul. Wiślna 1 

Opłaty przez indywidualnych odbiorców usług, którzy mają podpisane ze 
Spółką umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków.

tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03, biuro@wodociagi.
tarnobrzeg.pl,  www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

22 HURTOWNIA „KONTAKT” Krystyna Gburyk 
w Tarnobrzegu

HURTOWNIA „KONTAKT” Krystyna Gburyk w Tarnobrzegu 
ul. Sandomierska 6 

Opłaty za artykuły szkolne, opłaty za artykuły biurowe, opłaty za zabawki. tel. 15 822 35 50 
kontakt256@wp.pl

23 P.P.H.U. „BRAWO” w Tarnobrzegu P.P.H.U. „BRAWO”s.c  w Tarnobrzegu ul. Dekutowskiego 6 Opłaty za bieliznę – skarpety, rajstopy, opłaty za pościel, ręczniki, opłaty 
za kołdry, poduszki i koce.

24 Firma Handlowa „KWAN” w Tarnobrzegu Firma Handlowa „KWAN” Jerzy Kwieciński w Tarnobrzegu 
ul. Wyspiańskiego 12

Opłaty za artykuły szkolne i papiernicze, opłaty za chemiczne środki 
czystości, opłaty za artykuły gospodarcze i higieniczne.

tel. 15 641 55 72 
biuro@kwan.net.pl www.kwan.net.pl

25 Księgarnia „BAJKA” s.c. w Tarnobrzegu Księgarnia „BAJKA” s.c. w Tarnobrzegu ul. Piłsudskiego 2 Opłaty za podręczniki szkolne, opłaty za pomoce dydaktyczne, opłaty za 
słowniki i atlasy, opłaty za artykuły szkolne i papiernicze.

tel. 15 822 27 76, bajkasc@gmail.com

26 Przedszkole Integracyjne Nr 9 w Tarnobrzegu Przedszkole Integracyjne Nr 9 w Tarnobrzegu ul. Wiejska 4 Opłata za przedszkole. tel. 15 822 26 84, pi9tbg@neostrada.pl

27 MARATON RUN SPORT HURT – SPORT 
w Tarnobrzegu

MARATON RUN SPORT HURT – SPORTAndrzej Mroziński w 
Tarnobrzegu ul. Piłsudskiego 6

Opłaty za zakup asortymentu sklepu sportowego tj. odzieży i sprzętu 
sportowego w cenach hurtowych. 

tel. 15 823 26 99 602 751 237 
andrzejmrozinski@poczta.onet.pl

28 Przedszkole Nr 13 w Tarnobrzegu Przedszkole Nr 13 w Tarnobrzegu ul. Sokola 8 Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu. www.przedszkole13tbg@wp.pl

29 BOOMBOOK Sp. z o.o. Sp. k.  w Tarnobrzegu BOOMBOOK Sp. z o.o. Sp. k. w Tarnobrzegu SKLEP NR 2 ul. 
Mickiewicza 34 B

Opłaty za podręczniki, opłaty za artykuły papiernicze, opłaty za klocki 
lego, puzzle, gry i kolorowanki.

tel. 535 935 551, 2@boombook.pl 
www.boombook.pl

30 Firma Handlowa DRUCZEK w Tarnobrzegu Firma Handlowa DRUCZEK w Tarnobrzegu ul. Kopernika 9 Opłaty za materiały reklamowe i kartony, opłaty za artykuły szkolne, ze-
szyty i okładki, opłaty za artykuły piśmienne, opłaty za środki chemiczne 
i opakowania.

tel. 15 823 36 21 
druczek@wp.pl

31 WÓZKI ARTYKUŁY DZIECIĘCE Stanisława Kozioł 
w Tarnobrzegu

WÓZKI ARTYKUŁY DZIECIĘCE Stanisława Kozioł  w Tarno-
brzegu ul. Piłsudskiego

Opłaty za odzież i akcesoria dziecięce, opłata za wózki, łóżeczka, foteliki 
i zabawki.

tel. 15 822 46 43

32 Gmina Tarnobrzeg Kasa Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. tel. 15 822 65 70 ( wew. 201) um@um.tarnobrzeg.
pl www.tarnobrzeg.pl

33 Sklep „KUBUŚ” K&J Urbaniak w Tarnobrzegu Sklep „KUBUŚ” K&J Urbaniak w Tarnobrzegu ul. Mickie-
wicza 1

Opłaty za odzież niemowlęcą i dziecięcą do rozmiaru 176 cm, opłaty za 
wózki dziecięce, foteliki samochodowe i łóżeczka, opłaty za kojce, pościele, 
akcesoria niemowlęce i zabawki.

tel. 15 823 32 93 ujacek3@go2.pl

34 Firma Handlowa „GALBUT” w Tarnobrzegu Sklepy obuwnicze w Tarnobrzegu ul. Pl. B. Głowackiego 
37, ul. Pl. Głowackiego 4, ul. Szeroka 12

Opłaty za zakup obuwia tel. 15 822 78 41, tel.602 386 228, 
galbut@interia.pl 

35 „WIOLA” Sklep Spożywczo- Przemysłowy 
w Tarnobrzegu

„WIOLA” Sklep Spożywczo- Przemysłowy w Tarnobrzegu, 
ul. B. Śmiałego 1

Opłaty za pieczywo, artykuły spożywcze, owoce, warzywa, opłaty za artyku-
ły przemysłowe (chemia) z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholu.

tel. 507 022 255, d.wójcikowska@interia.pl 

36 Księgarnia NOVA DUO Sp. z o. o. w Tarnobrzegu Księgarnia  NOVA DUO Sp. z o. o. w Tarnobrzegu, ul. Pił-
sudskiego 2

Opłaty za podręczniki szkolne, książki, artykuły biurowe i papiernicze, 
plecaki, tornistry i piórniki.

tel. 664 455 464, tp@ksiegarnienova.pl 
www.ksiegarnienova.pl

37 Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z o. o. w Tarnobrzegu

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o. o. w Tarnobrzegu ul. Mickiewicza 4

Opłaty czynszowe tel. 15 822 98 60 tarnobrzeskitbs@poczta.onet.pl 
www.ttbs.tarnobrzeg.pl

Wykaz Podmiotów-Partnerów realizujących  Program „Bon Rodzinny 3+”



4 2015merkuriusz tarnobrzeski

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 – Marta Kamysz-Turbak, wew. 510

Wydziały mieszczące się przy ul. Kościuszki 32
Kancelaria Prezydenta Miasta
tel. 15 822 11 90
e-mail: rzecznik@um.tarnobrzeg.pl
Wydział Organizacyjny
Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Kamil Kalinka
tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75

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
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

Informujemy pasażerów komunikacji miejskiej 
o zmianie trasy przejazdu linii B z godz. 8:00, 
10:30, 12:30 i 13:30 (godz. odjazdu z dworca PKS) 

Na wyznaczonych kursach wprowadza się do-
datkowy przystanek na ul. Dworcowej (w pobliżu 
ZUS Tarnobrzeg)

Zmiany wprowadza od dnia 01.03.2015 r.

– • – 
Informujemy pasażerów komunikacji miejskiej 

o zmianie w kursowaniu Linii 9 i 12 kierunek Ma-
chów. Od 01.03.2015

 Linia 9 ulega zmianie czas wyjazdu z przystan-
ku początkowego Dworzec PKS  z godz 21:39 na 
godz 21:30

 Linia 12 ulega zmianie czas odjazdu z przy-
stanku Machów z godz 7:03 i 15:03 na godz 7:10 
i 15:10 – • – 

Ponadto uruchamia się dodatkową linię 9 BIS 
z godz 6:03 przystanek początkowy ul K Wielkie-
go 01. Powrót z przystanku Zakładowa 02 (Ma-
chów) o godz 15:10

Trasa: Tarnobrzeg    • K. Wielkiego 01

 • Zwierzyniecka 03 
 • Sikorskiego 05
    • Sienkiewicza 02
    • 11 Listopada 01
    • Kopernika 01
    • Wyspianskiego 01
    • Wyspianskiego 03
    • 1Maja 01
   • Mickiewicza 03
    • Zakładowa 03

Linia 9 BIS –  Machów - ul. Zwierzyniecka 

  Tarnobrzeg  Zakładowa 02 15:10
  Tarnobrzeg  1 Maja 02 15:25
  Tarnobrzeg  Moniuszki 02 15:26
  Tarnobrzeg  Wyspiańskiego 02 15:28
  Tarnobrzeg  Kopernika 02 15:30
  Tarnobrzeg  Kopernika  04 15:31
  Tarnobrzeg  11 Listopada 02 15:33
  Tarnobrzeg  Sienkiewicza 07 15:28
   Tarnobrzeg   Sikorskiego 02 15:30
  Tarnobrzeg  Zwierzyniecka 02 15:33

Tarnobrzeg
INfOrMaCJa

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia  26 lutego 2015 r. do dnia 19 marca 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.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miasta ul. Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Grun-
tami tel. 015 –822-65-70 wew. 222. 
Informacja dostępna jest również w Internecie pod adresem www.tarnobrzeg.
eobip.pl.

38  Księgarnia „HALSZKA” w Tarnobrzegu Księgarnia „HALSZKA” w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 2 Opłaty za podręczniki, pomoce naukowe, słowniki, atlasy, encyklopedie, 
przewodniki, beletrystykę.

tel.15 823 17 21 info@księgarniahalszka.pl 
www.księgarniahalszka.pl

39  Stowarzyszenie  JACHT KLUB „KOTWICA” 
w Tarnobrzegu 

Stowarzyszenie JACHT KLUB „KOTWICA” w Tarnobrzegu, 
ul. Żeglarska 2

Opłaty za półkolonie, szkolenie młodzieży, opłaty za składki (sekcje spor-
towe dla dzieci), czartery sprzętu wodnego(żaglówki)

tel.693 661 599 
m.domanska@kotwica. tarnobrzeg.pl

40  Sklep obuwniczy  „MARABUT”  Mariusz Dziob  
w Tarnobrzegu

Sklep obuwniczy „MARABUT” Mariusz Dziob 
w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 16

Opłaty za obuwie, opłaty za akcesoria obuwnicze dziobma@poczta.onet.pl

41  Firma Handlowa „ABAKUS” Iwona Szlesińska 
Sklep papierniczy w Tarnobrzegu

Firma Handlowa „ABAKUS” Iwona Szlesińska 
Sklep papierniczy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 4/68

Opłata za artykuły szkolne i papiernicze tel.15 688 21 42 iw.555@poczta.onet.pl

42  Handel Art. Przemysłowymi Gospodarstwa 
Domowego Józef Kusina w Tarnobrzegu

Sklepy z Art. Przemysłowymi Gospodarstwa Domowe-
go Józef Kusina w Tarnobrzegu, ul. Dekutowskiego 7, ul. 
Sienkiewicza 38/76a, w Sandomierzu, ul. Opatowska 9

Opłata za art. ogrodnicze (nawozy, doniczki, nasiona, ziemie), opłata za 
art. do wyposażenia kuchni, mieszkań, domów, opłata za art. z porcelany, 
szkła, plastiku, możliwość uzyskania dużego rabatu

tel. 513 777 118 tel. 15 822 58 33

43 Sklep Odzieżowy „GRAWIK” Zbigniew Faron 
w Tarnobrzegu

Sklep Odzieżowy „GRAWIK” Zbigniew Faron 
w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 3

Opłata za odzież tradycyjną i sportową(spodnie, koszule, bluzy, swetry, 
kurtki)

tel.604 475 720, zbigniew.faron@yahoo.pl

44 Ubezpieczenia Acis.pl Piotr Kowalik 
w Tarnobrzegu

Ubezpieczenia Acis.pl Piotr Kowalik w Tarnobrzegu, 
ul. Moniuszki 20

Opłata za ubezpieczenia tel. 15 823 62 34, biuro@acis.pl 
www.acis.pl 

45 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„Bociania Kraina”w Tarnobrzegu, 
KLUB MALUCHA „Bociankowo” w Tarnobrzegu

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Bociania Kraina” 
w Tarnobrzegu, KLUB MALUCHA „Bociankowo” 
w Tarnobrzegu, ul. Przemysłowa 1 

Opłata za czesne w przedszkolu oraz opłata za wyżywienie. tel. 784 08 63 91, bocianiakraina@interia.pl

 46 Sklep REPTOR w Tarnobrzegu Sklep REPTOR w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 34 H Opłata za naprawę elektronarzędzi i urządzeń spalinowych, sprzedaż 
elektronarzędzi i urządzeń spalinowych oraz „drobnych” usług (ostrzenie 
noży, łańcuchów itp.).

tel. 15 688 20 77, sklep@reptor.pl 
www.reptor.pl 

47 Gimnazjum Nr 2 w Tarnobrzegu Gimnazjum Nr 2 w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 18 Opłata za obiad tel. 15 823 38 55  15 823 11 56
e-mail: dwojkatbg@poczta.onet.pl 
www.dwojka.tbg.net.pl

48 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu Opłaty za obiady Tel. 15 822 61 78, 15 822 58 89 
sp10tbg@gmail.com, sp10tbg.pl

49 LIDER s.c. LIDER s.c., pl. B. Głowackiego 7 Opłata za zakup obuwia sportowego marki NIKE, ADIDAS, REEBOK, NEW 
BALANCE, opłata za zakup odzieży sportowej marki NIKE, ADIDAS, REEBOK, 
PUMA, opłata za zakup odżywek i suplementów diety firmy TREC.

Tel. 15 688 22 13 lidertbg@interia.pl 
FACEBOOK-SKLEP „LIDER”TARNOBRZEG

50 F. H. U. PROFI – SPORT Sp. z o. o. F. H. U. PROFI – SPORT Sp. z o. o, ul. Piłsudskiego 16 Opłata za zakup obuwia sportowego, dresów, koszulek, spodni dresowych, 
plecaków, piłek i bluz; dodatkowy rabat w wysokości 10 %.

Tel. 15 82 301 30, www.profi-sport.com.pl 
artur.pawelec@profi-sport.com.pl

 OGŁOSZENIa

Prezydent Miasta Tarnobrzega
 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości grun-
towej ozn. nr ewid. 1399/15 o pow. 0,1069 ha objętej KW TB1T/00050521/4 położonej 
w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów przy ul. Wrzosowej, stanowiącej własność Gminy 
Tarnobrzeg przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:
Cena wywoławcza nieruchomości 1399/15 wynosi 63 000,00 zł (słownie: sześćdzie-
siąt trzy tysiące złotych 00/100) + 23% podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 11-tej w sali narad Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.
Wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100/ należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 
do dnia 26 marca 2015 r. do godziny 14-tej. lub na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega 
nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547 Bank PeKaO S.A I/O Tarnobrzeg do dnia 26 
marca 2015 r.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał 
od zawarcia umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów 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 adresem: www.tarnobrzeg.pl, 
Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

Osiedle Przewodniczący 
osiedla

Data ,godzina,miejsce

Serbinów Maciej Adamowicz 28.02.2015 godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 10

Piastów Agnieszka Korczak 07.03.2015 godz. 16.00  – Szkoła Podstawowa nr 9

Wielowieś Janusz Barwiński 08.03.2015 godz. 13.00  – Szkoła Podstawowa nr 8

Wielopole Alfred Martyniak 08.03.2015 godz. 16.30  – Szkoła Podstawowa nr 4

Dzików - 14.03.2015 godz. 14.00  – Szkoła Podstawowa nr 9

Podłęże Andrzej Sędyka 14.03.2015 godz. 17.00  – Szkoła Podstawowa nr 9

Zakrzów Mieczysław Kosior 15.03.2015 godz. 14.00  – Dom Strażaka

Przywiśle Stanisław Kulig 15.03.2015 godz. 16.30  – MOSiR

Stare Miasto Kazimierz Mazur 21.03.2015 godz. 16.00  – Gimnazjum nr 1

Mokrzyszów Marian Kołodziej 22.03.2015 godz. 11.00  – Dom Osiedlowy

Sobów Jacenty Zioło 22.03.2015 godz. 14.00  – Remiza OSP

Terminarz wyborów rad i Zarządów Osiedlowych na 2015 rok.

informuje:

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 815 14 18 18


