
Trzy nowe bloki, jakie w ciągu kliku ostatnich lat TTBS wybudował 
przy ulicy Kopernika w Tarnobrzegu, okazuje się nie wyczerpały zapo-
trzebowania na nowe mieszkania. - Wciąż jest olbrzymie zainteresowa-
nie nowymi mieszkaniami, zarówno takimi na wynajem, jak i takimi do 
kupienia - przyznaje Zofia Janiec, prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego w Tarnobrzegu. - Wpływa do nas bardzo 
dużo wniosków. 

Dla zainteresowanych nowym „M” mamy dobrą wiadomość. TTBS 
rozpoczęło proces inwestycyjny „Budowa 2 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu etap I”. Zadanie 
przewiduje budowę dwóch budynków wielorodzinnych wraz z  in-
frastrukturą, czyli chodnikami, dojazdami, miejscami postojowymi, 
zieleńcami, placami rekreacyjnymi oraz śmietnikami. 

W pierwszym etapie realizowany będzie jeden budynek mieszkalny 
wielorodzinny z mieszkaniami na wynajem w standardzie TBS. Będzie 
to budynek 3-klatkowy, posiadający pięć kondygnacji nadziemnych, 
w całości podpiwniczony. Każda klatka schodowa wyposażona będzie 
w dźwig osobowy. W bloku powstanie 50 mieszkań dwu i trzypokojo-
wych, w podpiwniczeniu zaś 18 boksów garażowych. 

Obecnie trwają prace projektowe. Budowa ruszy, gdy tylko dopięte 
zostaną sprawy finansowania inwestycji. Przysłowiowe wbicie łopa-
ty planowane jest na przyszły rok. Wtedy też ruszy oficjalny nabór 
wniosków chętnych na najem mieszkań, chociaż te cały czas do TTBS 
napływają. Jednak nie wszyscy chętni mieszkania otrzymają. Najemcy 
mieszkań w zasobach TBS spełniać muszą kilka wymogów. Podobnie  
jak w latach poprzednich pod uwagę brane jest zarówno minimalny, jak 
i maksymalny miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny. 
Nowym wytycznym, jaki na TBS-y nakłada ustawodawca, jest prefero-
wanie rodzin z dziećmi. 

merkuriusz
tarnobrzeski

Miejski Informator Samorządowy • nr 221 • maj 2016

Chcą mieszkać 
w Tarnobrzegu

W odpowiedzi na olbrzymie zapotrzebowanie na nowe mieszkania 
Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowuje 
się do budowy kolejnych bloków. Budowa pierwszego, z mieszkaniami 
na wynajem, ruszy już w przyszłym roku.  

Spotkajmy się 4 i 5 czerwca 
w Tarnobrzegu! 
Zapraszamy na ARTonBRZEG Festival! 

Szczegóły str.3

Tak będzie wyglądał nowy blok przy ul. Św. Barbary   
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Dzięki Wam przeżyjemy
wspaniałe chwile

Przed nami Dni Tarnobrzega. Dziewięć dni pełnych 
wyjątkowych wydarzeń, których kulminacją będzie 
dwudniowy ARTonBRZEG Festival. W tym miejscu chce-
my przedstawić tych wszystkich, dzięki pomocy i wspar-
ciu których to wielkie przedsięwzięcie, jakim są Dni Tar-
nobrzega, będzie możliwe. 

Turnieje sportowe, pokazy, ciekawe spotkania. Nie za-
braknie wielkich wydarzeń kulturalnych dla prawdziwych 
koneserów sztuki, ale także atrakcji dla spragnionych 
rozrywki. A podczas finału tarnobrzeskiego świętowania 
– mnóstwo znakomitych koncertów. Organizacja takie-
go przedsięwzięcia, jakim są Dni Tarnobrzega, wymaga 
ogromnego wysiłku sztabu osób. Ale na nic byłaby ich cięż-
ka praca, gdyby nie wsparcie tarnobrzeskich, i nie tylko 
tarnobrzeskich, firm i przedsiębiorstw. Tych wielkich, jak 
i tych małych, rodzinnych. Tych bogatych, ale i tych mniej 
zasobnych. To dzięki dobremu sercu ich właścicieli, szla-
chetnej postawie, chwalebnej woli wspierania wydarzeń 
kulturalnych w mieście, mieszkańcy Tarnobrzega, ale też 
goście, którzy razem z nami zechcą świętować, będą mieli 
szansę przeżyć wiele wspaniałych i radosnych chwil. 

Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom!

PRZEDSTAWiAmy NASZyCh PATRONóW mEDiAlNyCh, którzy będą relacjonować nasze wydarzenia:
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Imprezy Towarzyszące:

28 mAJA
godz. 13.00 –  Piknik Rodzinny – Motocykliści dzieciom – Park Zamku 

Tarnowskich w Dzikowie
godz. 17.00 –  MADE IN TBG: TOMASZ BUDZYŃSKI – Koncert – TDK
godz. 19.00 –  Turniej Siatkówki OPEN – Hala MOSiR przy Al. Niepod-

ległości 2
godz. 21-1.00 –  Noc na sportowo -Bezpłatny wstęp na basen, siłownię 

i sale sportowe – Obiekty MOSiR przy Al. Niepodległości 2

29 mAJA
godz. 10.00 –  PODAJ ŁAPĘ – tereny zielone nad Wisłą
godz. 18.00 –  Koncert Mieleckiej Orkiestry Kameralnej „Najpiękniej-

sze walce i tanga” – TDK

30 mAJA
godz. 13.00 –  „Od Niepodległości do Solidarności” – występ uczniów 

Gimnazjum Nr 3 – TDK
godz. 17.00 –  „Dzikowska Kolekcja – obrazy, które mówią” – promocja 

albumu – Zamek Tarnowskich w Dzikowie

31 mAJA
godz. 18.00 –  Koncert z okazji Jubileuszu 70-lecia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. dr. Michała Marczaka „…czy to jest mu-
zyka, czy to jest czytanie…” w wykonaniu kwartetu 
„Po trzynastej” Filharmonii Podkarpackiej – Państwo-
wa Szkoła Muzyczna

1 CZERWCA
godz.   9.00 –  MIEJSKI DZIEŃ DZIECKA – Zespół Parkowo-Zamkowy 

w Dzikowie
godz. 10.30 –  Basket Cup – Koszykarskie Zmagania Szkół Gimnazjal-

nych – Orlik przy SP 3

2 CZERWCA
godz. 18.00 –  Spotkanie z Wojciechem Lisem i promocja nowej książ-

ki „Decybelowy obszar radiowy”  – Miejska Biblioteka 
Publiczna, ul. Szeroka 13

3 CZERWCA
godz. 10.00 –  Volleyball Cup – Siatkarskie Zmagania Szkół   – Orlik 

przy SP 3
godz. 18.00 –  Mecz Pokazowy Siatkówki pomiędzy KPS „Siarka” oraz 

zwycięzcą TALPS o  Superpuchar  Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega – Hala MOSiR przy Al. Niepodległości 2

godz. 18.00 –  GARAGE – Przegląd Kapel Tarnobrzeskich – TDK

4 CZERWCA
godz. 10.00 –  Siarkopol Football Cup – Turniej Piłki Nożnej sponso-

rowany przez Zakłady Chemiczne Siarkopol – Stadion 
Miejski przy Al. Niepodległości 2

godz. 14.00 –  ZMAGANIA MIAST – Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa 
Wola – tereny zielone nad Wisłą

godz. 16.00 –  RUN.FIT – Fitneska – tereny zielone nad Wisłą

5 CZERWCA
godz. 9.00 –  Turniej Tenisa Ziemnego dla Dzieci i Młodzieży – Tarno-

brzeski Klub Tenisowy – Korty nad Wisłą
godz. 9.00 –  Otwarte Zawody Strzeleckie – KŻR LOK „GROM” – Strzel-

nica LOK
godz. 10-17 –  STREFA NGO - tereny zielone nad Wisłą
godz. 12-16 –  „Tarnobrzeskie Wodociągi z wiedzą dla najmłodszych” 

– tereny zielone nad Wisłą
godz. 14.00 –  Rodzinny Turniej Motoryzacyjny o Puchar Dyrektora 

WORD w Tarnobrzegu – MiasteczkoRuchu Drogowego 
nad Wisłą

godz. 14.00 –  ZUMBA KIDS – Fitneska – tereny zielone nad Wisłą
godz. 14.00 –  Pole & Roll Studio Tarnobrzeg – tereny zielone nad 

Wisłą
godz. 14.30 –  Pokaz karate – Tarnobrzeski Klub Karate Kyokushin – 

tereny zielone nad Wisłą
godz. 15.00 –  Ze szkolnego boiska na mistrzowskie murawy” – pokaz 

treningu piłkarskiego w wykonaniu  zawodników Gim-
nazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży 
przy Gimnazjum Nr 2 – tereny zielone nad Wisłą

godz. 15.30 –  „W krainie muzyki i tańca- występ młodzieży z Gimna-
zjum Nr 2” – tereny zielone nad Wisłą

godz. 16.00 –  Zawody CROSS BOX – tereny zielone nad Wisłą

imprezy towarzyszące:
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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 – Urszula Rzeszut
Sekretarz Miasta – Przemysław Rękas

Wydziały przy ul. Kościuszki 32
Wydział Organizacyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Promocji Sportu i Kultury
Biuro Kontroli
Biuro Obsługi Prawnej
Doradca Prezydenta ds. Zdrowia
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący RM - Kamil Kalinka,
tel. 15 822 71 39

Wydziały przy ul. Mickiewicza 7
Biuro Obsługi Interesantów
Centrum Obsługi Inwestora
Biuro Zamówień Publicznych
Wydział Edukacji i Zdrowia
Wydział  Środowiska i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich 
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
Kasa Urzędu Miasta
Informacja-Kancelaria
Miejski Rzecznik Konsumentów 
(dyżur: wt., śr., pt.)

Wydziały przy ul. Kościuszki 30
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego

Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986
Godziny pracy Urzędu Miasta
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30 (BOI ul. Mickiewicza7)
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega 
oprac. materiałów: Joanna Lewicka, Joanna Rybczyńska, 
Barbara Skrok-Szczur, Robert Chrząstek 
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Urząd miasta Tarnobrzega

Festiwal nawiązuje do tradycji 
właścicieli Dzikowa, rodziny Tar-
nowskich, która w słynnej „Wytwór-
ni Wódek i Likierów” produkowała 
cenione w całej Europie trunki. Nie 
dziwi więc popularność Dzikow-
skiego Festiwalu, który z  roku na 
rok zdobywa coraz większe uznanie 
wśród bywalców najważniejszych 
turniejów nalewek w Polsce.

Udział w nim mogą wziąć wszy-
scy, którzy zajmują się wytwarza-
niem nalewek. W tym roku udział 
zapowiedziało już trzydziestu 
wystawców. Każdy będzie mógł 
zaprezentować swoje wyroby 
i stanąć w szranki w festiwalowym 
konkursie. Podobnie jak przed ro-
kiem konkurs przeprowadzony 
zostanie w trzech kategoriach: na-
lewka z derenia, kategoria otwarta 

(nalewki owocowe, kwiatowe i zio-
łowe) oraz nagroda publiczności. 

Festiwal jest okazją nie tylko do 
zaprezentowania i  wypromowa-
nia dzikowskiej specjalności - de-
reniówki, ale przewiduje wiele in-
nych atrakcji. W programie impre-
zy, którą zaplanowano od godziny 
12 do godzin popołudniowych, 
przewidziano konferencje nauko-
we, pokazy gotowania na żywo, 

degustacje. O  poziom kulturalny 
wydarzenia zadba już sam obiekt, 
na terenie którego festiwal się od-
bywa, zamek-muzeum z  wielkiej 
klasy dziełami sztuki, ale organi-
zatorzy pomyśleli też o  oprawie 
muzycznej. W klimatach jazzu od-
wiedzającym festiwal przygrywać 
będzie grupa Galicjazz.

Szczegóły III Dzikowskiego Fe-
stiwali nalewek na www.mhmt.pl

Zapraszamy na nalewkiZnamienite trunki i piękna sce-
neria Zamku Tarnowskich w Dzi-
kowie... To oznaczać może tylko 
jedno - Dzikowski Festiwal Nale-
wek! Trzecia edycja wydarzenia, 
organizowanego przez muzeum 
historyczne miasta Tarnobrzega, 
już 19 czerwca. 

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

informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 25 maja 2016 r. do 
dnia 14 czerwca 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrze-
ga przy ul. Mickiewicza 7 wykazu dotyczącego  nierucho-
mości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, 
położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę na okres do 3 lat. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miasta ul.  Mickiewicza 7 lub telefo-
nicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 015 
–822-65-70 wew. 221. 
Informacja dostępna jest również w Internecie pod adresem 
www.tarnobrzeg.eobip.pl.

Biblioteka inspirowała
Największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania 

głośnego czytania. W tym roku najmłodszym mieszkańcom 
Tarnobrzega czytali bibliotekarze i zaproszeni goście, między 
innymi dyrektor Przedszkola nr 13 w Tarnobrzegu Małgorzata 
Korczak oraz przedstawiciele Stowarzyszenia MOTO – Tar-
nobrzeg: Grażyna Wianecka-Gąsior, Marek Gąsior i Wiesław 
Dobrowolski. 

Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się lekcje bi-
blioteczne, których tematy ściśle wiązały się z działalnością 
biblioteki, historią książki, jak również postacią bajkopisarza 
z Dzikowa. Nie zabrakło też występów artystycznych. Czytel-
nikom zaprezentował się między innymi działający przy Szkole 
Podstawowej nr 10 teatrzyk „Kabarecik” w inscenizacji „Jeden 
dzień z życia Kowalskich”. 

Dla dorosłych czytelników w czasie trwania Tygodnia zorga-
nizowano dwa spotkania autorskie: z Joanną Siedlecką, autorką 
„Biografii odtajnionych” i Piotrem Dumą, który zaprezentował 
swoją kolejną publikację z cyklu „Tarnobrzeskie ślady”. Biblio-
tekarze nie zapomnieli też o czytelnikach z dysfunkcją wzroku. 
Dla tej grupy zorganizowano projekcję filmu z audiodeskrypcją. 

Tydzień Bibliotek zamknął cieszący się olbrzymim zaintere-
sowaniem miłośników książek kiermasz „Książka za cegiełkę”.

W ramach tegorocznej akcji Tygodnia Bibliotek w agendach 
i filiach miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. michała marcza-
ka w Tarnobrzegu zorganizowano szereg różnorodnych form 
pracy z czytelnikiem, z których skorzystało ponad tysiąc osób.

30 i 31 maja w godz. 13-18 w Przychodni Rehabilitacyjnej na ul. 
Targowej 4 (naprzeciw budynku Straży Pożarnej) odbędzie się 
kontynuacja akcji wykrywania wad postawy, tym razem dla dzieci 
8- i 9-letnich. 

Prezydent zaprasza także na kampanię „Dzień Zdrowego Ząbka”, 
przygotowana z myślą o dzieciach w wieku 4-9 lat. Tym razem za-
praszamy 30 maja do Poradni Stomatologii Ogólnej (Przychodnia 
Specjalistyczna) na ul. Mickiewicza 34, II piętro, w godz. 13-18.

3 czerwca natomiast Prezydent Miasta Tarnobrzega wraz z firmą 
Geers Dobry Słuch organizuje bezpłatne, kompleksowe badanie 
słuchu dla dzieci od 6 roku życia oraz ich mam. Badanie odbędzie 
się z  okazji Dnia Matki i  Dnia Dziecka. W  godz.13-18 na ul. 
Mickiewicza 4/1 prócz badań na mamy będzie czekać filiżanka 
kawy lub herbaty, a na dzieci – konkursy z niespodziankami.

Na zdrowie!
W ramach kampanii zdrowotnych, prowadzonych przez Urząd 

miasta Tarnobrzega  wraz z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
w Tarnobrzegu, zapraszamy  rodziców z  dziećmi   na kolejne bez-
płatne badania.

Jak za czasów Piasta
Historyczne wydarzenie plenerowe „Piastowski Gród”, 

przygotowane z okazji obchodów 1050-lecia Państwa Pol-
skiego, odbędzie się na terenie Parku Dzikowskiego przy 
Zamku Tarnowskich. 

Odwiedzających Piastowski Gród przywita drewniana 
wieża bramna, a  za nią... Będzie i  namiot woja, będący 
rekonstrukcją namiotu drużynnika piastowskiego z wypo-
sażeniem, będzie zbrojownia z  replikami broni, pancerzy 
oraz strojów średniowiecznych, które będzie można przy-
mierzać i do pamiątkowych zdjęć w nich pozować. Będzie 
można zwiedzić też namiot szlachecki z  replikami broni 
z  czasów XVI-XVII wieku oraz historycznymi strojami co-
dziennymi, wojennymi i dworskimi z tej epoki.

Dużą atrakcją będzie strzelnica łucznicza, gdzie pod nad-
zorem instruktora będzie można sprawdzić swą celność, oraz 
targowisko ze średniowiecznymi kramami kuszącymi pamiąt-
kami, rękodziełem, zabawkami oraz jadłem. Na tych, którzy 
będą chcieli nieco odsapnąć czekać będzie karczma pod wiatą. 

W grodzie odbywać się będą pokazy walk wojów i rycerzy 
piastowskich, inscenizacje historyczne, lekcje szermierki, 
pokazy kuglarstwa, koncerty muzyki dawnej oraz warsztaty 
i pokazy tańców dawnych, także tańca z ogniem. Nie za-
braknie też warsztatów rzemieślniczych. Będzie można po-
znać tajniki tkactwa, garncarstwa, snycerstwa i kowalstwa.

Te wszystkie atrakcje już od 6 do 12 czerwca. Pierwszego 
dnia program będzie realizowany w godz. 12-18, od 7 do 10 
czerwca w godzinach 8.30-16. Z kolei dwa ostatnie dni, 11 
i 12 czerwca, w godzinach 12-18.

Uwaga! wyjątkowo 12 czerwca Piastowski gród prze-
niesie się na tereny zielone nad wisłą, gdzie zorganizowa-
ny zostanie Koncert Charytatywny.

Walki wojów, pokazy kuglarzy i dawnych tańców. Będzie można zobaczyć, a nawet przymierzyć stroje i zbroje 
z czasów Państwa Piastów, spróbować sił w tkactwie, garncarstwie i strzelaniu z łuku. Na tak niesamowitą 
lekcję historii z okazji 1050-lecia Chrztu Polski prezydent Tarnobrzega zaprasza do Piastowskiego Grodu, 
który w Tarnobrzegu stacjonował będzie od 6 do 12 czerwca.

URZĄD miASTA TARNOBRZEGA orazTARNOBRZESKA 
RADA ORGANiZACJi POZARZĄDOWyCh

informują, że 5 czerwca 2016 r. podczas finału 
Dni Tarnobrzega zostanie otwarta ii

Do udziału w Strefie NGO zapraszamy wszystkie działające na terenie 
Tarnobrzega organizacje pozarządowe. Wierzymy, że Dni Tarnobrzega 
to doskonała okazja do zaprezentowania mieszkańcom miasta działal-

ności i możliwości lokalnych organizacji.
Strefa NGO zostanie otwarta bezpłatnie 5 czerwca 2016 r. 

w godz. od 12 do 17 w specjalnie wyznaczonym obszarze na terenach 
rekreacyjnych nad Wisłą.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zadeklarowanie swojego 
udziału na adres trop2015@wp.pl lub telefonicznie:

Katarzyna Opioła -533-854-053
małgorzata Rokoszewska - 608-518-374


