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Zakasałem rękawy do pracy
– Czy już czuje się Pan w gabinecie jak u siebie? 
– Raczej tak. To miejsce, gdzie drzwi niemal się nie zamy-

kają. Ciągle coś się dzieje, trwają rozmowy z mieszkańcami, 
przedstawicielami różnych grup społecznych, pracow-
nikami. Wciąż jeszcze stoją świąteczne ozdoby. No i  jest 
prawdziwa miotła – do sprzątania. 

– Pierwsze rozczarowanie po objęciu urzędu?
– Nie było żadnego rozczarowania. Po prostu wprowa-

dziłem się do nowego gabinetu i  zakasałem rękawy do 
pracy.  Mam podejście zadaniowe. Wyznaczyłem sobie 
ambitne cele i  zamierzam je konsekwentnie realizować. 
Nie ma czasu na rozczarowania i rozpamiętywanie jak by 
mogło być. Jestem pełen optymizmu i dumy, że mogłem 
rozpocząć służbę naszemu społeczeństwu.

– Ale na pewno było coś, co Pana zaskoczyło na dzień 
dobry?

– Tak, duża ilość niedokończonych spraw. Sporo dziw-
nych umów, niezrozumiałych decyzji podjętych przez 
mojego poprzednika, czasem - jak sądzę – podejmowa-
nych bez przemyślenia, na szybko. Sporo czasu musiałem 
poświęcić na odszyfrowanie tych spraw.

– I udało się? Jakie to są sprawy?
– Na początek na pewno kwestie kadrowe. Zatrudnia-

nie ludzi w tych ostatnich dniach urzędowania Norberta 
Mastalerza, wcześniej duże premie i nagrody, często nie-
adekwatne do rzeczywistych zasług. Ale też takie „kukuł-
cze jaja”, jak ostatnio szeroko komentowana podwyżka 
cen wody i  odprowadzania ścieków. Czułem się bardzo 
zakłopotany, że muszę ją wprowadzić, a jednocześnie nie 
czerpię satysfakcji z tego, że muszę tłumaczyć, iż to ruchy 
mojego poprzednika. Sam parę lat temu byłem zmęczo-
ny ciągłym tłumaczeniem byłego prezydenta, że to, czy 
tamto jest winą ekipy Dziubińskiego. Dlatego sam nie chcę 
prowadzić w ten sposób swojej prezydentury. Zamierzam 
naprawić to, co jest do naprawienia. A jeśli się nie da na-
prawić – niestety muszę powiedzieć, kto jest temu winien. 
Mieszkańcy zasługują na to, by widzieć całą prawdę i stan 
rzeczy taki, jakim jest. Ale wolę takiego zrzucania odpo-
wiedzialności uniknąć. Wolę powiedzieć co naprawiłem 
i czego udało się uniknąć.

– Czy będą zwolnienia urzędników?
– Z każdym rozmawiam. To podstawa. Staram się nie pa-

trzeć w przeszłość. Oceniam ludzi pod kątem wykorzysta-
nia ich wiedzy i umiejętności dla lepszego funkcjonowania 
urzędu. Chcę, by pracowali tu ludzie fachowi, nietuzinkowi, 
kreatywni, z dobrymi pomysłami na to, jak usprawnić pra-
cę urzędu. Pytam o ich koncepcję zarządzania sprawami 
naszych mieszkańców. Oni sami przecież są częścią tarno-
brzeskiego środowiska, więc dobrze to wiedzą. Staram się 
być sprawiedliwy w swoich sądach. Ale oczywiście chcę 
mieć blisko siebie ludzi, którym mogę ufać i na nich liczyć, 
stąd pojawiły się nowe osoby. Tacy ludzie ze świeżym 
podejściem zawsze dobrze wpływają na ogół i wzajemnie 
się motywują do większej kreatywności i lepszej pracy. 

– Sporo osób krytykuje Pana pierwsze ruchy ka-
drowe.

– Gdyby było inaczej, zacząłbym się niepokoić. Bo to by 
oznaczało, że nikogo dobro miasta nie obchodzi. Krytyka 
jest zawsze. Dobrze, jeśli bywa konstruktywna – staram się 
słuchać dobrych rad. Ale decyzje podejmuję na podstawie 
faktów i kompetencji. Jeśli ktoś pragnie krwi, to powinien 
pamiętać, że nie jest wcale łatwo, ot tak po prostu wyrzucić 
kogoś na bruk. A poza tym obowiązują nas pewne terminy, 
przepisy prawa pracy i inne. 

Jak zdiagnozowałby Pan największy problem miasta? 
– To chyba oczywiste dla każdego – marazm gospodar-

czy. Przekłada się to na wszystko – ubożenie społeczeń-

stwa, zniechęcenie przedsiębiorców, brak perspektyw. 
Serce boli mnie, kiedy widzę pustostany, niewykorzysta-
ne tereny, a  jednocześnie czytam o  kolejnych inwesto-
rach w  Stalowej Woli, Mielcu, którzy dają pracę setkom 
ludzi i płacą niemałe podatki tym samorządom. A tu? Wie 
pani, z  jakimi sprawami najczęściej przychodzą do mnie 
mieszkańcy na poniedziałkowe spotkania? Proszą o pracę. 
O  radę, co ze sobą zrobić. Jest wielu mądrych, rozsąd-

nych, rzetelnych potencjalnych pracowników, którzy dziś 
nie mogą związać końca z końcem. Każda taka rozmowa 
mobilizuje mnie tym bardziej, by jak najszybciej poprawić 
sytuację na rynku pracy w Tarnobrzegu. 

– Jakie inwestycje najchętniej by pan widział w mie-
ście?

– Tarnobrzeg ma wielki potencjał. Powstaje niezła in-
frastruktura. Brakuje tylko sprawności w obsłudze poten-
cjalnego inwestora. Nie było do tej pory odpowiedniej 
promocji, nie było zachęty dla inwestorów. Koncepcja i kie-
runki rozwoju były niedopracowane. No i oczywiście nie są 
uporządkowane sprawy własnościowe, sprawy związane 
z planami zagospodarowania terenów pod inwestycje. To 
trzeba przyspieszyć. Bo żaden inwestor nie będzie czekał, 
aż my się dogadamy i po dwóch latach uchwalimy odpo-
wiednie uchwały. On w tym czasie będzie miał już gotową 
hale produkcyjną w Stalowej Woli. 

– Niższe podatki? Czy to w ogóle możliwe?
– Tak, oczywiście, że to możliwe. Ba, nawet pożądane. 

To moje hasło wyborcze do zrealizowania, a nie kiełbasa 
wyborcza. 

– No dobrze, ale jak zamierza Pan obniżyć stawki? 
Nie będzie oporu?

– Być może będzie, ale ja wierzę, że to jest możliwe. 
Zawsze trzeba rozmawiać i  przekonywać innych do po-
mysłu. Oczywiście nie uda się w ciągu paru dni obniżyć 
podatków i  od razu liczyć wpływy z  nowych inwestycji 
w mieście. To sprawa długofalowa. Chcę jednak jak naj-
szybciej stworzyć pozytywny trend, który będzie nakrę-
cał gospodarkę, wzbudzał coraz większe zainteresowanie 
inwestorów. Właśnie ruszyło Centrum Obsługi Inwestora 
i jednym z jego zadań będzie opracowanie takich ułatwień 
dla przedsiębiorców, które będą dla nich atrakcyjniejsze, 

niż w innych miastach. A każda wzorowo poprowadzona 
inwestycja pociągnie za sobą kolejne. 

– Sporo kontrowersji wzbudzają pierwsze decyzje 
dot. finansowania sportu w mieście. Czy zawodnicy 
mają powody do obaw?

– Nie. W  Tarnobrzegu funkcjonowało pewne kurio-
zum, niemal niespotykane w  innych, dużo bogatszych 
miastach. Wszyscy mieszańcy składali się na grupę preze-
sów, udziałowców, działaczy. W takim mieście, jak nasze, 
w którym ludzie zastanawiają się jak przeżyć, finansowa-
nie sportu zawodowego na tak wysokim poziomie jest 
co najmniej nie w porządku wobec mieszkańców. Kluby 
mogą szukać sobie sponsorów. Wiem, że to niełatwe, ale 
mogę zaoferować pomoc i wsparcie w celu ich przekona-
nia, że warto w ten sport inwestować. Ale sponsorem nie 
może być mieszkaniec miasta z najniższą krajową, którego 
w dodatku nikt nie zapytał o zdanie. Nas na to po prostu 
nie stać! Stawiam natomiast na sport dla maluchów. Na 
promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych, 
by ruch był dla nich w dorosłym życiu czymś naturalnym, 
silną, codzienną potrzebą. Rodzice nie mają powodów do 
obaw. Już teraz odbywają się darmowe lekcje pływanie 
dzięki dofinansowaniu z ministerstwa sportu, lekcje tańca, 
będą kolejne inicjatywy. No i liczę, że wśród tych najmłod-
szych będą kolejne sportowe gwiazdy. A tym dzisiejszym 
także gorąco kibicuję. Jestem dumny, że ci młodzi ludzie 
pochodzą z naszego miasta, rozsławiają jego imię w Polsce 
i na świecie. Mogą liczyć na wsparcie władz miasta, ale już 
nie w takiej formie, jak dotychczas. 

– A co z finansowaniem kultury? Czy tarnobrzeżanie 
mogą liczyć na rozrywkę na wyższym poziomie?

– Na pewno. Uważam, że to bardzo ważna dziedzina 
miejskiego życia. Co prawda nie stać nas na wielkie efek-
towne festyny z udziałem gwiazd wątpliwej proweniencji, 
ale na pewno nie zrezygnujemy z dobrych inicjatyw. A tak-
że z koncertów. Jesteśmy w trakcie przygotowań do Dni 
Tarnobrzega i już mogę zapewnić, że program zapowiada 
się ciekawie, jest zróżnicowany i  każdy znajdzie coś dla 
siebie. W tym roku chciałbym, by to było prawdziwe święto 
całego miasta. By każdy mógł pokazać swoje dokonanie, 
pochwalić się talentem. By całe miasto włączyło się w świę-
towanie. Scena będzie dla każdego zdolnego mieszkańca. 
Do tego będzie okazja, by poszerzyć horyzonty i włączyć 
elementy wysokiej kultury. Ale niech to na razie będzie 
niespodzianka. 

– Czy zwykły obywatel może mieć wpływ na polity-
kę w naszym mieście, większy, niż raz na 4 lata przy 
urnie? 

– Oczywiście. Każdy może przyjść na sesję rady miasta. 
Mamy Radę Seniorów, Radę Młodzieży, które mogą inicjo-
wać pewne pomysły. Podobnie jest z radami osiedli, czy 
nawet mieszkańcy indywidualnie mogą odwiedzać rad-
nych oraz mnie, czy panów wiceprezydentów ze swoimi 
radami, prośbami, czy wnioskami. Zawsze są mile widziani, 
bo to dla nich tu jesteśmy. 

– Mieszkańcy zarzucają prezydentowi, że niewiele 
pokazuje się na miejskich imprezach. Dlaczego?

– Oczywiście nikogo nie chciałbym obrazić swoją nie-
obecnością, po prostu czasami nie daję rady być w kilku 
miejscach naraz. Wszędzie, gdzie nas zapraszają, poja-
wiamy się, albo ja, albo moi zastępcy, czy inni przedsta-
wiciele urzędu. Myślę, że mieszkańcy przyzwyczaili się 
trochę do tego, że prezydent jest po trosze celebrytą. To 
nie w moim stylu. Wolę bezpośrednie spotkania z miesz-
kańcami, wciąż takie się odbywają na poszczególnych 
osiedlach. Bez udziału kamer i mikrofonów wsłuchuję się 
w to, co ludzie mają mi do powiedzenia. To są przecież moi 
sąsiedzi, mieszkańcy tacy jak ja, osoby, które mi zaufały 
skreślając krzyżyk przy moim nazwisku, ale i ci, którzy nie 
byli mi przychylni. Każdy jest ważny. A bycie prezydentem 
zobowiązuje. To służba ludziom. Misja, której z dumą się 
podjąłem. 

rozmowa z GrzeGorzeM kIełbeM 
prezydentem miasta Tarnobrzega
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Darmowa 
nauka pływania 
dla pierwszaków

Bezpłatne zajęcia z  pływania potrwają od 19 
stycznia do 30 czerwca br. Projekt obejmie nauką 
pływania uczniów klas pierwszych wszystkich tar-
nobrzeskich szkół podstawowych, dla których pły-
wanie nie jest obowiązkowe w  planie nauczania. 
Zajęcia odbywać się będą na pływalni krytej MOSiR 
jeden raz w  tygodniu przez cały okres realizacji 
projektu. Lekcji pływania uczniom udzielać będą 

doświadczeni instruktorzy z tarnobrzeskiego Sto-
warzyszenia „AQUA-SWIM”, a program lekcji został 
opracowany przez specjalistów z Polskiego Związku 
Pływackiego, tak więc jest gwarancją efektywnej 
nauki dzieci.

W  ramach projektu, magistrat zadbał także 
o transport dzieci z odległych osiedli na pływalnię.

Wartość projektu, to 83  500 złotych, z  czego 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
wyniosło 50%.

MOPR aktywizuje 
niepełnosprawnych i bezrobotnych

Tarnobrzeski Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie do 30 czerwca 2015 
roku realizować będzie projekt sys-
temowy pn. „Czas na aktywność w 
Gminie Tarnobrzeg” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII, Działanie 7.1 „Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integra-
cji”. Projekt realizowany od 1 stycznia 
2013 roku zakłada objęcie wsparciem 
dwustu dwudziestu dwóch mieszkań-
ców Tarnobrzega w wieku od 15 do 64 
lat, pozostających poza rynkiem pra-
cy, korzystających ze wsparcia MOPR, 

w tym 48 osób niepełnosprawnych. 
Wsparciem obejmowane są m. in. 

rodziny z dziećmi, znajdujące się w 
trudnej sytuacji życiowej z powodu 
braku pracy.

Projekt zakłada stworzenie systemu 
wsparcia na rzecz osób i rodzin znaj-
dujących się w stanie ubóstwa, budo-
wanie systemu wsparcia na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, a tak-
że wspomaganie procesu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji projektu 
wynosi 1 668 121 złotych, w dofinan-
sowanie to 1  492 968,29 zł, a wkład 
własny - 175 152,71 złotych.

W ramach projektu MOPR prowa-
dzi m. in. staże i szkolenia zawodowe, 

doradztwo indywidualne i grupowe, 
poradnictwo prawne, terapię psycho-
logiczną, trening kompetencji i umie-
jętności społecznych, a także pokrywa 
koszty turnusu rehabilitacyjnego oraz 
oferuje pomoc finansową w formie 
zasiłków celowych.

W ramach projektu zatrudnionych 
jest w MOPR dwóch pracowników so-
cjalnych i  doradca ds. osób niepełno-
sprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
stara się także o przedłużenie realiza-
cji projektu do 30 września 2015 roku. 
Przy pozyskaniu dodatkowych pienię-
dzy, 65 tys. zł, zorganizowane zostaną 
staże zawodowe dla 15 uczestników 
projektu.

Ruszyła druga edycja Bonu Rodzinnego 3+

To już druga edycja programu, który skierowany jest do 
wszystkich rodzin wielodzietnych. A  zatem takich, które 
mają na utrzymaniu troje i  więcej dzieci w  wieku do 18. 
roku życia lub do ukończenia nauki w szkole (także w szkole 
wyższej), nie dłużej jednak, niż do ukończenia 25 lat. Przy 
czym ważny warunek - wszystkie dzieci i  rodzice muszą 
mieszkać pod wspólnym adresem na terenie Tarnobrzega. 

„Bon Rodzinny 3+” uprawnia do dokonywania płatności 
za zakup towarów lub usług oraz dokonywanie innych 
opłat w podmiotach działających na terenie Tarnobrzega, 
które przystąpiły do programu. Obecnie w  programie 
uczestnicy 48 podmiotów, wśród których są tarnobrzeskie 
placówki oświatowe, różnego rodzaju sklepy, spółki czy 
spółdzielnie mieszkaniowe.

Lista wszystkich podmiotów dostępna jest na stronie 
www.tarnobrzeg.pl w zakładce Bon Rodzinny 3+.

W ubiegłym roku, podczas pierwszej edycji programu, 
z pomocy skorzystało czterysta rodzin. Tym razem nowe 
wnioski złożyło już ponad sto osób. Nadal można je skła-
dać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 
ul. Kopernika 3 w pokoju nr 221 – II piętro.

W spotkaniu uczestniczyli prezy-
dent miasta Grzegorz Kiełb oraz wi-
ceprezydent Józef Motyka. Przed-
stawiciele Niezależnych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej funkcjonujących 
na terenie miasta zaprezentowali 
swoje stanowisko w  sprawie wła-
śnie zakończonego konfliktu z mi-
nisterstwem zdrowia i zapewnili, że 
wszystkie gabinety lekarzy rodzin-
nych będą już otwarte. 

Głównym tematem spotkania 
jednak była wysokość czynszu za 
wynajem pomieszczeń, w których 
funkcjonują przychodnie. Prezy-
dent zadeklarował na początek, że 
stawia tu na dialog, a nie konflikt. 

Poinformował, że po konsultacjach 
ze skarbnikiem miasta może zapro-
ponować kwotę 9 zł netto plus VAT. 
Dodał, że jest to suma niższa o 6 zł 
od pobieranej dotychczas. „Gmina 
nie powinna zarabiać na działalno-
ści przychodni” - wyjaśnił Grzegorz 
Kiełb - „Miasto ponosi obecnie 8 zł 
kosztów utrzymania lokali.” 

Lekarze przyznali, że zależy im na 
tym, by umowy z miastem zostały 
podpisane jak najszybciej, ponie-
waż od tego zależy ich kontrakt 
z NFZ-tem. Ponadto liczą, że będą 
to umowy długoletnie, a nie jak do 
tej pory - obowiązujące jedynie do 
końca kadencji prezydenta.

Spotkanie było też okazją do 
porozmawiania o  problemach, 
z  jakimi borykają się najemcy - 
brakiem pieniędzy na remonty, 
niedostateczną liczbą miejsc par-
kingowych, oświetleniem ulicz-
nym, kłopotach z  płatnościami. 
Wiceprezydent Józef Motyka za-
deklarował pomoc miasta w tych 
najbardziej naglących spra-
wach. „Oczywiście nie załatwimy 
wszystkich w  ciągu najbliższych 
miesięcy, ale postaramy się przyj-
rzeć tym problemom i  w  miarę 
możliwości i upływu czasu je roz-
wiązywać” - powiedział. 

Grzegorz Kiełb zapowiedział, że 
wspólnie z wiceprezydentem oraz 
nową prezes Tarnobrzeskiego To-
warzystwa Budownictwa Społecz-
nego Beatą Wójciak odwiedzą oso-
biście przychodnie i przyjrzą się ich 
problemom na miejscu. 

Lekarze nie ukrywali zadowole-
nia z  rozmów i  podziękowali wła-
dzom miasta za chęć współpracy.

Zniżki dla seniorów
Program właśnie wystartował. Jego celem jest aktywi-

zacja starszych mieszkańców. Będą oni mieli możliwość 
szerszego uczestniczenia w życiu społecznym i kultural-
nym naszego miasta, a także zadbania o swoje zdrowie 
i kondycję. A wszystko dzięki obniżeniu kosztów takiej 
aktywności.

 Karty wydawane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie. I tam też można składać wnioski. O dokument 
mogą się starać osoby powyżej 65. roku życia, zamel-
dowane w Tarnobrzegu. Każda z nich otrzyma następ-
nie specjalną kartę uprawniającą do ulg na poziomie 
od 30 do nawet 50 procent przy zakupie biletu wstępu 
do różnych placówek na terenie miasta: muzeum, Tar-
nobrzeskiego Domu Kultury, czy MOSiR-u. Pełna lista 
podmiotów, które zdecydują się takich rabatów udzielić 
w ramach programu zostanie opublikowana na stronie 
MOPR-u  i  Urzędu Miasta. Wciąż mogą się też zgłaszać 
podmioty prywatne chcące udzielić dowolnych zniżek 
starszym klientom. Firmy te mogą z kolei liczyć na pro-
mocję jako placówki przyjazne seniorom. 

Karty zostaną wydane bezpłatnie pod koniec stycznia 
po zweryfikowaniu złożonych przez chętnych wniosków 
i podpisaniu porozumienia z Dyrektorem MOPR-u. War-
to pamiętać, że dokument będzie ważny przy okazaniu 
dowodu tożsamości jego posiadacza. 

W  Tarnobrzegu mieszka obecnie ponad 7900 osób, 
które ukończyły 65 lat i będą mogły starać się o wydanie 
Tarnobrzeskiej Karty Seniora. W tegorocznym budżecie 
miasta na realizację tego programu zarezerwowano 35 
tysięcy złotych.

Poprzedni wykonawca nie zrealizował zadania. 
Miasto nie mogło odebrać inwestycji z powodu wielu 
nieprawidłowości, między  innymi związanych z bez-
pieczeństwem przyszłych użytkowników. Umowa 
z miastem została zerwana 6 listopada 2014 r. 

Konieczny  był kolejny przetarg, który 11 grudnia 
2014 roku wyłonił nowego wykonawcę. Najtańszą 
ofertę złożyła Firma Budowlana MAXBUD  Mariusz 
Mieszkowicz. Podejmie się zadania wybudowania 
siłowni za kwotę 157 440 złotych brutto. Umowa już 
została podpisana. 

Zakres prac będzie taki sam. Powstanie tu 21 urzą-
dzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Termin odda-
nia siłowni do użytku to 9 marca 2015 r.

Raz w tygodniu wszystkie tegoroczne pierwsza-
ki będą mogły za darmo uczyć się pływać. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Funduszu zajęć 
Sportowych dla Uczniów z  Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”.

Dwustu dwudziestu dwóch tarno-
brzeżan zostanie objętych wspar-
ciem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Tarnobrzegu w ramach 
projektu „Czas na aktywność 
w  Gminie Tarnobrzeg”. Wartość 
projektu, to ponad 1,6 mln zł.

Od 22 stycznia, tarnobrzeski Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie rozpoczął wydawanie bonów w ramach miej-
skiego Programu „Bon Rodzinny 3+”. Nadal można tak-
że składać wnioski do MOPR o wydanie takiego doku-
mentu nowym użytkownikom. „Bon Rodzinny 3+” jest 
ważny od dnia wydania do 30 listopada 2015 roku.

Kilka dni temu Prezydent spotkał się z przedstawicielami tarnobrzeskich 
przychodni. Była to okazja do porozmawiania o  współpracy, lekarze opo-
wiedzieli też o swoich problemach. Włodarz miasta zapowiedział pomoc. 

Można już składać wnioski o  wydanie Tarnobrzeskiej 
Karty Seniora. Jest to dokument, dzięki któremu starsi 
mieszkańcy naszego miasta będą mogli korzystać ze zni-
żek w miejskich placówkach kulturalnych i sportowych. 

Niższe czynsze dla przychodni

Wiosną ćwiczymyMieszkańcy Serbinowa od marca będą mogli popra-
wić formę na świeżym powietrzu. Powstająca przy ul. 
B. Prusa siłownia  zewnętrzna zostanie zbudowana 
ponownie. Nowy wykonawca już przejął plac budowy.
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Strażnicy miejscy i  policjanci w  Tarno-
brzegu dotarli do 11 bezdomnych, którzy 
zamieszkują altanki na ogródkach działko-
wych, garaże, opuszczone zabudowania. 

Z kolei 77 osób przebywa w noclegowniach 
i  innych placówkach pielęgnacyjno-opie-
kuńczych. Jak poinformowała Elżbieta Mier-
nik Krukurka, dyrektor MOPR-u, który koor-
dynował akcję w naszym mieście, w ogrom-
nej większości są to osoby starsze, głównie 
mężczyźni. W tym gronie są tylko 4 kobiety. 

Ich bezdomność wiąże się z problemami 
rodzinnymi, nierzadko do tego dochodzi 

uzależnienie alkoholowe. - Czasami oso-
by te mają dom, czy mieszkanie, ale po 
prostu z  różnych przyczyn wybrały taki 
styl życia - tłumaczy Elżbieta Miernik Kru-
kurka - Ale każda osoba to jest osobna 
historia i  zawsze wielki dramat osobisty. 
Praca z bezdomnymi jest bardzo trudna, 
ale wciąż podejmujemy różne inicjatywy, 
by pomóc im w tej trudnej sytuacji. 

Jak poinformował komendant straży miej-
skiej w Tarnobrzegu Piotr Sawa, wszystkie 
spotkane podczas akcji osoby zostały po-
informowane o  tym, gdzie mogą znaleźć 
pomoc. - Strażnicy podczas codziennych 
patroli spotykają się z tymi osobami, zwłasz-
cza teraz, w zimie. Przekazują im informacje 
o tym, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek lub 
przenocować - mówi komendant - Wszyscy 
deklarują, że sami sobie radzą, ale jeśli po-
goda się pogorszy i  spadnie temperatura, 
to skorzystają z tej pomocy.

88 bezdomnych przebywa w Tarno-
brzegu. W mieście w ramach ogólno-
polskiej akcji w nocy z 21 na 22 stycznia 
odbyło się liczenie osób niemających 
stałego zameldowania.

Policzyli bezdomnych
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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 – 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

hARMONOGRAM odbioru w 2015 roku 
zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach 

oraz z odpadów segregowanych gromadzonych w workach 
od waścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w Tarnobrzegu

Urząd Miasta Tarnobrzega

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 
r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul.  Mickiewicza 7 wykazu nieru-
chomości 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.

         Terminy dyżurów Adres apteki

05.01.2015 r. - 11.01.2015 r. ul. Sienkiewicza 4/71B, „Moja Apteka”
12.01.2015 r. - 18.01.2015 r. ul. Sienkiewicza 20 „Twoje Zdrowie”
19.01.2015 r. – 25.01.2015 r. ul. Sienkiewicza 38/74A, 
 PZF Cefarm Kielce
26.01.2015 r. – 01.02.2015 r. ul. Sienkiewicza 20 „Twoje Zdrowie”
02.02.2015 r. – 08.02.2015 r. ul. Sienkiewicza 67, Apteka Prywatna
09.02.2015 r. – 15.02.2015 r. ul. Targowa 6 B, Apteka „Pod Aniołem 2”
16.02.2015 r. – 22.02.2015 r. ul. Wyspiańskiego 25, „MEdIQ”
23.02.2015 r. – 01.03.2015 r. ul. Zwierzyniecka 18, Apteka Prywatna
02.03.2015 r. – 08.03.2015 r. ul. 1 Maja 1, „Na Sokolej”
09.03.2015 r. – 15.03.2015 r. ul. dąbrowskiej 23, „Na Serbinowie”
16.03.2015 r. – 22.03.2015 r.  ul. dekutowskiego 1, PZF „Cefarm” Kielce
23.03.2015 r. – 29.03.2015 r. ul. Konfederacji dzikowskiej 14, 
 „Na dzikowie”
30.03.2015 r. – 05.04.2015 r. ul. Konfederacji dzikowskiej 16,
 „Apteka dzikowska”
06.04.2015 r. – 12.04.2015 r. ul. Kopernika 15, Apteka „Na Zdrowie”
13.04.2015 r. – 19.04.2015 r. ul. Mickiewicza 4, Apteka „NOVA”
20.04.2015 r. – 26.04.2015 r. ul. Mickiewicza 34 d, „Pod Aniołem”
27.04.2015 r. – 03.05.2015 r. ul. Mickiewicza 34 e, „Apteka Familijna”
04.05.2015 r. – 10.05.2015 r. ul. Moniuszki 1 Apteka „Słoneczna” 
11.05.2015 r. – 17.05.2015 r. ul. Sienkiewicza 4/71B, „Moja Apteka”
18.05.2015 r. – 24.05.2015 r.  ul. Sienkiewicza 20 „Twoje Zdrowie”
25.05.2015 r. – 31.05.2015 r. ul. Sienkiewicza 38/74A, 
 PZF Cefarm Kielce
01.06.2015 r. – 07.06.2015 r.  ul. Sienkiewicza 20 „Twoje Zdrowie”
08.06.2015 r. – 14.06.2015 r. ul. Sienkiewicza 67, Apteka Prywatna
15.06.2015 r. – 21.06.2015 r. ul. Targowa 6 B, Apteka „Pod Aniołem 2”
22.06.2015 r. – 28.06.2015 r. ul. Wyspiańskiego 25, „MEdIQ”
29.06.2015 r. – 05.07.2015 r. ul. Zwierzyniecka 18, Apteka Prywatna

06.07.2015 r. – 12.07.2015 r. ul. 1 Maja 1, „Na Sokolej”
13.07.2015 r. – 19.07.2015 r. ul. dąbrowskiej 23, „Na Serbinowie”
20.07.2015 r. – 26.07.2015 r. ul. dekutowskiego 1, PZF „Cefarm” Kielce
27.07.2015 r. – 02.08.2015 r. ul. Konfederacji dzikowskiej 14, 
 „Na dzikowie”
03.08.2015 r. – 09.08.2015 r. ul. Konfederacji dzikowskiej 16, 
 „Apteka dzikowska”
10.08.2015 r. – 16.08.2015 r. ul. Kopernika 15, Apteka „Na Zdrowie”
17.08.2015 r. – 23.08.2015 r. ul. Mickiewicza 4, Apteka „NOVA”
24.08.2015 r. – 30.08.2015 r. ul. Mickiewicza 34 d, „Pod Aniołem”
31.08.2015 r. – 06.09.2015 r.  ul. Mickiewicza 34 e, „Apteka Familijna”
07.09.2015 r. – 13.09.2015 r. ul. Moniuszki 1 Apteka „Słoneczna” 
14.09.2015 r. – 20.09.2015 r. ul. Sienkiewicza 4/71B, „Moja Apteka”
21.09.2015 r. – 27.09.2015 r. ul. Sienkiewicza 20 „Twoje Zdrowie”
28.09.2015 r. – 04.10.2015 r. ul. Sienkiewicza 38/74A, 
 PZF Cefarm Kielce
05.10.2015 r. – 11.10.2015 r. ul. Sienkiewicza 20, „Twoje Zdrowie”
12.10.2015 r.- 18.10.2015 r. ul. Sienkiewicza 67, Apteka Prywatna
19.10.2015 r. – 25.10.2015 r. ul. Targowa 6 B, Apteka „Pod Aniołem 2”
26.10.2015 r. – 01.11.2015 r. ul. Wyspiańskiego 25, „MEdIQ”
02.11.2015 r. – 08.11.2015 r. ul. Zwierzyniecka 18, Apteka Prywatna
09.11.2015 r. – 15.11.2015 r. ul. 1 Maja 1, „Na Sokolej”
16.11.2015 r. – 22.11.2015 r. ul. dąbrowskiej 23, „Na Serbinowie”
23.11.2015 r. – 29.11.2015 r.  ul. dekutowskiego 1, PZF „Cefarm” Kielce
30.11.2015 r. – 06.12.2015 r. ul. Konfederacji dzikowskiej 14, 
 „Na dzikowie”
07.12.2015 r. – 13.12.2015 r. ul. Konfederacji dzikowskiej 16, 
 „Apteka dzikowska”
14.12.2015 r. – 20.12.2015 r. ul. Kopernika 15, Apteka „Na Zdrowie”
21.12.2015 r. – 27.12.2015 r. ul. Mickiewicza 4, Apteka „NOVA”
28.12.2015 r. – 03.01.2016 r. ul. Mickiewicza 34 d, „Pod Aniołem”

Lp. Nazwa adres apteki / telefon/mail Kierownik l Godziny pracy

1. Apteka „Na Sokolej”  ul. 1 Maja 1 39-400 Tarnobrzeg,  tel. 
15 822-35-75 apteka.sokola@gmail.com

kierownik: mgr farm. Małgo-
rzata Nuckowska-Pietrow

pon.-piątek 7.30-20.00, sobota 8.00-
15.00, niedziela nieczynne

2. Apteka „Na Serbinowie”, ul. dąbrowskiej 23, 39-400 Tarno-
brzeg, tel. 15 823-42-42, serbinow.korporacja@gmail.com

kierownik: mgr farm. Anita 
Zielezińska-Mierzwa

pon.-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00- 
15.00, niedziela nieczynne

3. PZF „CEFARM” Kielce S.A. 83001, ul. dekutowskiego 1, 
39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822-25-03, a83001@cefarm.
kielce.pl

kierownik: mgr farm. Wojciech 
Jezierczuk

pon. - piątek 8.00-20.00, sobota 8.00 
-14.00, niedziela nieczynne

4. Apteka „Na dzikowie”, ul. Konfederacji dzikowskiej 14, 
39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 823-70-17, aptekanadzikowie@
gmail.com.

kierownik: mgr farm. Cezary 
Chojnowski

pon.-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00 
-14.00

5. Apteka „dzikowska”, ul. Konfederacji dzikowskiej 16, 39-
400 Tarnobrzeg, tel. 15 823-72-67, aptekadzikowska@
interia.pl

kierownik: mgr far. Elżbieta 
Huszaluk

pon.- piątek 8.00-20.00, sobota 8.00 
-16.00, niedziela nieczynne

6. Apteka „Na Zdrowie”, ul. Kopernika 15, 39-400 Tarnobrzeg, 
tel. 15 823-40-83, a020@aptekanazdrowie.com

kierownik: mgr farm. Beata 
Mędrek-Bąska

pon.-piątek 8.00-21.00, sobota 8.00- 
19.00, niedziela nieczynne

7. Apteka ‘NOVA”, ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 
15 811-29-74, aptnovatbg@wp.pl

kierownik: mgr farm. Marta 
Korzeniowska

pon.-piątek 7.30-20.30, sobota 8.00- 
15.00, niedziela nieczynne

8. Apteka „Pod Aniołem”, ul. Mickiewicza 34 d, 39-400 Tar-
nobrzeg, tel.15-823-02-02, apteka@podaniolem.com.pl

kierownik: mgr far. Urszula 
Łazorczyk-Sidor

pon.-piątek 7.30-21.00, sobota 8.30- 
18.00, niedziela 10.00-18.00

9. Apteka „Familijna”,  ul. Mickiewicza 34 e, 39-400Tarno-
brzeg, tel. 15 822-19-89, apteka.familijna34e@gmail.com

kierownik: mgr farm. Łukasz 
Smoła

pon.-niedziela 7.00-22.00

10. Apteka Prywatna „Słoneczna”, ul. Moniuszki 1, 39-400 Tar-
nobrzeg, tel. 15 823-34-95, aptekatarnobrzeg@gmail.com

kierownik: mgr far. dorota 
Bryła

pon.-piątek 7.00-21.00, sobota 8.00- 
15.00, niedziela nieczynne

11. Apteka Prywatna „Moja Apteka”, ul. Sienkiewicza 4/71b, 
39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 823-61-53, aptekatarnobrzeg@
gmail.com

kierownik: mgr farm. Renata 
dul-Sałata

pon.-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00- 
15.00, niedziela nieczynne

12. Apteka „Twoje Zdrowie”, ul. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarno-
brzeg, tel. 15 823-34-75, apttwojezdrowie@wp.pl

kierownik: mgr farm. Magda-
lena Rożek

pon.-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00- 
13.00, niedziela nieczynne

13. PZF „CEFARM” Kielce S.A. 83048, ul. Sienkiewicza 38/74A, 
39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 823-81-69, a83048@cefarm.
kielce.pl

kierownik: mgr farm. danuta 
Modzelewska

pon.-piątek 7.30-19.00, sobota 7.30- 
14.30, niedziela nieczynne

14. Apteka „dbam o Zdrowie”, ul. Sienkiewicza 48, 39-400 Tar-
nobrzeg, tel. 15 823-18-52, tarnosienk@dbamozdrowie.pl

kierownik: mgr farm. Agniesz-
ka Borcz-Organista

pon.-piątek 7.30-21.30, sobota 7.30- 
21.30, niedziela 8.00-20.00 

15. Apteka Prywatna Barbara Kulczycka, ul. Sienkiewicza 67, 
39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822-59-60, apteka.kb@wp.pl

kierownik: mgr farm. Barbara 
Kulczycka

pon.-piątek 7.30-20.00, sobota 8.00- 
14.00, niedziela nieczynne

16. Apteka „Pod Aniołem 2”, ul. Targowa 6 B, 39-400 Tarno-
brzeg, tel. 015-822-95-95, aptekanova@vp.pl

kierownik: mgr farm. danuta 
Zelik

pon.-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00- 
14.00, niedziela nieczynne

17. Apteka Prywatna „NOVA”, ul. Warszawska 378, 39-400 Tar-
nobrzeg, tel. 15 641-67-75, aptekanovatbg@wp.pl

kierownik: mgr farm. Kinga 
Radoń

pon.-piątek 8.00-17.00, sobota 8.00- 
14.00, niedziela nieczynne

18. Cefarm Rzeszów S.A „MEdIQ Apteka 18-001”, ul. Wyspiań-
skiego 25, 39-400 Tarnobrzeg,tel./fax15 822-51-10, tarno-
brzeg.wspianskiego@drmax.pl

kierownik: mgr farm. Maryla 
Mierzwa

pon.-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00- 
15.00, niedziela nieczynne 

19. ul. Zwierzyniecka 18, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 823-61-80,  
kulczycki@interia.pl

kierownik: mgr Maciej Kul-
czycki

pon.-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00- 
14.00, niedziela nieczynne

20. Apteka „Rodzinna” s.c., ul. Strefowa 2, 39-400 Tarnobrzeg, 
aptekarodzinnastrefowa@interia.pl

kierownik: mgr Maria Przymu-
szyńska-Jedynak

pon.-piątek 8.00-16.00, sobota nie-
czynne, niedziela nieczynne

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Tarnobrzega w 2015 r.

Wykaz aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Tarnobrzega


