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Bez uciążliwości wcześniejszej reje-

stracji, bez skierowania, czy kilkumie-
sięcznego oczekiwania na wizytę 

Bezpłatne
konsultacje
ortopedyczne

Uwaga, rodzice siedmiolatków z  Tar-
nobrzega. Już w  najbliższą sobotę 30 
stycznia Urząd Miasta Tarnobrzega wraz 
z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym or-
ganizuje kolejne bezpłatne konsultacje or-
topedyczne. Tym razem lekarze ortopedzi 
przebadają dzieci z rocznika 2008/2009.

- To kontynuacja kampanii zdrowotnej, 
którą zainaugurowaliśmy w  listopadzie 
ubiegłego roku. Wtedy pod kątem wad po-
stawy badano dzieci 10-letnie. Akcja cieszyła 
się bardzo dużym zainteresowaniem, kon-
sultacjom poddano aż 60 dziesięciolatków, 
stąd jej dalszy ciąg - do skorzystania z bez-
płatnej wizyty i porady ortopedy zachęca 
Grzegorz Kiełb prezydent Tarnobrzega. 

Tym razem akacja adresowana będzie 
do dzieci 7-letnich. - Rodziców 7-latków, 
których niepokoi nierówność poziomu ra-
mion dziecka, garbienie się, odstające łopat-
ki, czy niewłaściwe ustawienie stóp i kolan, 
zapraszamy wraz z dziećmi 30 stycznia do 
Poradni Ortopedycznej Wojewódzkiego 
Szpitala w  Tarnobrzegu. Lekarze ortopedzi 
do Państwa dyspozycji będą od godziny 9 
do 12 - zaprasza Barbara Zych, doradca 
prezydenta ds. zdrowia.

Warto z  kampanii skorzystać. Tym bar-
dziej, że statystyki są bezlitosne - siedzący 
tryb życia zbiera zastraszające żniwo, aż ok. 
80% dzieci ma płaskostopie, krzywy kręgo-
słup i koślawe kolana. Wady postawy znaj-
dują się na czele chorób cywilizacyjnych, 
a bagatelizowane mogą przynieść w przy-
szłości poważne powikłania. - Przyszłość 
zdrowotna dzieci jest w  rękach dorosłych, 
stąd apel do rodziców 7-latków, by skorzystali 
z naszego zaproszenia - dodaje prezydent 
Kiełb.

„Kranówka” nie podrożeje 
To już pewne - cena wody ani drgnie. W tym przypadku tarnobrzescy 

radni byli jednomyślni i  bez dyskusji zatwierdzili tegoroczne taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nie inaczej 
w przypadku odprowadzania tzw. „deszczówki”. Także jednogłośnie po-
parli minimalny spadek obowiązującej od 1 marca stawki. 

Nowe-stare taryfy uchwalono w  czwartek, 14 stycznia, podczas XII 
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Zaproponowane przez Tarnobrzeskie 
Wodociągi, a zaakceptowane przez prezydenta miasta stawki radni przyjęli 
bez dyskusji. 

Zmianie za to ulegnie stawka za metr sześcienny ścieków opadowych 
i  roztopowych. Od 1 marca właściciele terenów przemysłowych, han-
dlowych, usługowych i  składowych, baz transportowych, a  także dróg 
i parkingów za tzw. „deszczówkę” płacić będą 5,90 zł/m3, czyli o trzy grosze 
mniej niż dotychczas.

Obowiązujące od 1 marca ceny metra sześciennego wody 
i odprowadzanych ścieków pozostaną na dotychczas obowią-
zującym poziomie i wynosić będą kolejno: 

- woda  4,25 zł/m3, opłata abonamentowa 5,77 zł/mc 
- ścieki 4,50 zł/m3, opłata abonamentowa 2 zł/mc

Najmniej zarabiający pracownicy niepedagogiczni tarnobrzeskich placówek oświatowych otrzymali obiecaną przez 
prezydenta drugą cześć podwyżek. Może i nie byłoby się czym chwalić, wszak zapewnienie minimum krajowego to 
obowiązek każdego pracodawcy, ale mając na uwadze zaniedbania, jakie na tym poletku popełniono przez ostatnie 
lata, jednak powód do chwalenia się jest. 

Podwyżki dla pracowników niepedagogicznych 
Obiecane drugie transze podwyżek 

zrealizowano już na początku roku. Tym 
razem miesięczne wynagrodzenie pra-
cowników administracji i  obsługi szkół 
i przedszkoli wzrosło średnio o 138 zł na 
osobę.

Pierwsze podwyżki, w wysokości śred-
nio 150 zł na osobę, pracownicy niepe-
dagogiczni otrzymali w kwietniu minio-
nego roku. 

- Nie mogliśmy wówczas zapropono-
wać pracownikom administracji i obsługi 
w szkołach tyle pieniędzy, ile rzeczywiście 

powinni dostać. Jednak wywiązujemy się 
z  obietnicy i  przekazujemy drugą część 
podwyżek - mówi prezydent Tarnobrze-
ga Grzegorz Kiełb.

Dzięki drugiej transzy, wszyscy pracow-
nicy administracji i  obsługi tarnobrze-
skich placówek oświatowych, których 
wynagrodzenie zasadnicze nie osiągało 
dotąd wysokości minimalnego wyna-
grodzenia, otrzymali podwyżkę właśnie 
do tej kwoty, czyli do 1850 zł.  To jednak 
nie koniec pieniędzy na pracowników 
niepedagogicznych. – Dyrektorzy placó-

wek dostają do własnej dyspozycji 3% od 
wynagrodzeń zasadniczych, liczone już po 
podwyżkach, co stanowi kwotę 17 tys. 554 
zł miesięcznie. Kwota ta ma zostać zago-
spodarowana głównie na podwyżki dla 
pracowników administracji, w  zależności 
od zajmowanych stanowisk i wkładu pracy 
– wyjaśnia Małgorzata Mazurek, dyrektor 
Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekono-
micznego w Tarnobrzegu. 

Podwyżki, łącznie z pochodnymi, to dla 
miasta wydatek w wysokości 1 141 614 zł 
w skali roku.

W walentynki
na Targi Ślubne

Dobiega końca rejestracja wystawców, 
którzy zgłaszają chęć uczestnictwa w I Tar-
gach Ślubnych organizowanych przez Tar-
nobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego 
przy wsparciu prezydenta miasta Grzego-
rza Kiełba. 

Już wiadomo, że do Tarnobrzeskiego Par-
ku Przemysłowo Technologicznego przyjadą 
wystawcy m.in. z Sandomierza, Mielca, Stalo-
wej Woli, Iwonicza Zdroju oraz Rzeszowa. Nie 
zabraknie również kilkunastu przedstawicieli 
Tarnobrzega. 

- Mamy blisko sześćdziesięciu wystawców, co 
poświadcza, że zainteresowanie tego typu działaniami jest pożą-
dane i cieszy się dużym zainteresowaniem. W gronie tym są hotele 
i  restauracje, salony sukni ślubnych, fryzjerzy, wizażyści, floryści 
oraz dekoratorzy. Liczną grupę stanowią także fotografowie i firmy 
dekoratorskie – mówi Bogusław Kobyłecki, dyrektor Tarnobrze-
skiego Parku Przemysłowo Technologicznego. - Zostało nam 
zaledwie kilka stanowisk do wynajęcia, dlatego zachęcam do jak 
najszybszego rezerwowania miejsc – dodaje.

To pierwsze Targi Ślubne w  Tarnobrzegu, 
choć jak podkreśla Anna Wach, prezes Tar-
nobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 
organizowane z  dużym zaangażowaniem 
i  nastawieniem na profesjonalizm. Podczas 
targów nie zabraknie atrakcji towarzyszących 
– to wykłady tematyczne z  liderami branży 
fryzjerskiej i kosmetycznej, które odbywać się 
będą w sali konferencyjnej, show fryzjersko-
-wizażowe, koncert gwiazdy wieczoru, pokaz 
tańca, konkursy, prezentacje zespołów we-
selnych oraz degustacje. - Oficjalny program 
Targów podamy po zakończeniu procesu reje-
stracji, jednocześnie zachęcamy do wsparcia 
inicjatywy – mówi B. Kobyłecki

Targi umożliwią zwiedzającym, w tym przy-
szłym parom młodym, poznanie trendów 
obowiązujących w  modzie ślubnej, gdyż 
jednym z  punktów programu będzie Gala 
Ślubna. Gala to także niepowtarzalna okazja 
do zaistnienia w branży modelingowej. Ca-

sting na modeli i modelki odbędzie się 5 lutego br. w godz. od 
15 do 20 w Atelier GA MON w Tarnobrzegu. 

Targi Ślubne TARR odbędą się 14 lutego w godz. od 
10 do 18, TPPT al. Warszawska 227, szczegóły dotyczą-
ce wydarzenia na stronie www.tarr.pl oraz na profilu 
społecznościowym FB – I Targi Ślubne TARR.

Twarzą I Targów TARR jest Jago-
da Judzińska, popularna modelka 
z V edycji programu Top Model. 

Po rozpatrzeniu pierwszych wniosków o wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu 
rozdzielono dotacje pomiędzy ubiegające się o nie stowarzyszenia. Pieniądze trafią zarów-
no na szkolenie najmłodszych pasjonatów sportu, jak i działalność „zawodowców” i dru-
żyn osiedlowych. Kolejne wnioski na szkolenie dzieciaków rozpatrzone zostaną w lutym.

Dotacje na sport
rozdane

Na realizacje zadań dotyczących szkolenia 
dzieci i młodzieży w 2016 r. dofinansowanie 
podzielono pomiędzy Siarkę Tarnobrzeg S.A. 
(150 000 zł) oraz Koszykarski Klub Sportowy 
Siarka Tarnobrzeg S.A. (100 000 zł).

Na pozostałe sportowe zadania pomiędzy sto-
warzyszenia rozdzielono łącznie ponad 1 milion 
złotych. Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tar-
nobrzeg S.A. otrzymał 200 tys. zł., „Siarka Tarno-
brzeg” S.A. - 500 tys. zł, Klub Tenisa Stołowego 
w Tarnobrzegu - 200 tys. zł, OKS Mokrzyszów w 
Tarnobrzegu - 58 tys. zł, OKS Wielowieś w Tarno-
brzegu - 30 tys. zł, OKS „Iskra” Sobów w Tarno-
brzegu - 27 tys. zł, OKS  „Koniczynka” Ocice - 30 

tys. zł, UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu - 25 tys. zł, 
UKS „Wspólnota – Serbinów” w Tarnobrzegu, 25 
tys. zł, Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg 
- 25 tys. zł, Integracja – Stowarzyszenie Spraw-
nych Inaczej i Przyjaciół - 20 tys. zł, Klub Piłki 
Siatkowej „Siarka” Tarnobrzeg - 15 tys. zł. 
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26-28.02 –  Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Harcerskiej „Śpiewograniec”

Już po raz 21. Tarnobrzeg stanie się stolicą harcerskiej 
piosenki. Jak co roku na trzy dni zjadą tu harcerze z całej 
Polski, by walczyć o Grand Prix tej prestiżowej w środo-
wisku imprezy. Finałowy koncert tradycyjnie odbędzie 
się w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

14.02 – Targi Ślubne 
Hale Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarno-

brzegu Zakrzowie zadebiutują w  roli hal wystawienni-
czych. Pierwsze targi zdominuje tematyka ślubna.

8.05 – XXXVI Bieg Siarkowca

21-22.05 – Parada Orkiestr Dętych
Na Placu Bartosz Głowackiego królować będą trąbki, 

puzony, waltornie. Znakomita okazja, by nie tylko po-
słuchać i  popatrzeć na widowiskowe występy orkiestr 
dętych, ale także samemu spróbować wydobyć dźwięk 
z  instrumentów. Paradzie towarzyszyć będą pokazy 
i warsztaty.  

31.05 –  Jubileusz 70-lecia miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Tarnobrzegu

4.06 – maraton VITARADE Jezioro Tarnobrzeskie
Cztery okrążenia wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. By 

zmierzyć się z maratońskim dystansem chętnych nie bra-
kuje. Mniej zaprawieni biegacze spróbują sił w  ćwierć-
maratonie.

9-11.06 – Finał Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
To obecnie największy festiwal piosenki dziecięcej 

w  kraju. Nieprzerwanie od 21. lat organizowany przez 
tarnobrzeskie studio nagrań Pro Media i  Tarnobrzeski 
Dom Kultury. Koncert galowy (11.06) nie gdzie indziej 
więc, tylko w TDK. 

4-5.06 – Dni Tarnobrzega

To już znana w regionie marka i gwarancja znakomitej 
zabawy. To największe gwiazdy polskiej muzyki, rekor-
dowa publiczność, szereg imprez i  turniejów towarzy-
szących. W  tym roku pod wiele mówiącą nową nazwą 
ART-ON-BRZEG, ale w tradycyjnym miejscu – tereny zie-
lone nad Wisłą.

6-12.06 – Piastowski gród
Pełna atrakcji wioska edukacyjna upamiętniająca 1050. 

rocznicę założenia Państwa i Chrztu Polski zlokalizowana 
zostanie w parku dzikowskim. 

19.06 – Dzikowski Festiwal Nalewek

W pięknej scenerii Zamku hr. Tarnowskich w Dzikowie 
w szranki staną producenci najznamienitszych trunków. 
Festiwal jest też okazją do zaprezentowania dzikowskiej 
specjalności – nalewki z  derenia. Imprezę uzupełniają 
wykłady naukowe, występy artystyczne oraz degustacje 
nalewek, win, jak i potraw kuchni regionalnej.

02.07 – międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności” i Olimpijczyków

Znów, po przerwie, Tarnobrzeg znalazł się na trasie tej 
prestiżowej imprezy. Etap 5. zaplanowano ze startem 
w Tarnobrzegu i metą w Krośnie. Wyścig jest zaliczany do 
cyklu BGŻ ProLiga i kontynentalnego cyklu UCI Europe 
Tour. Posiada kategorię UCI 2.1. 

lipiec – Lato z Radiem

Tej plenerowej imprezy reklamować nie trzeba. Znako-
mita organizacja, wielkie gwiazdy. Czekamy na Państwa 
nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

24.07 – Festiwal Siarki, Ognia i Bębnów S-16
Bo od siarki wszystko się zaczęło... W miejscu dawnej 

kopalni odkrywkowej siarki, dziś tereny uroczego Jeziora 
Tarnobrzeskiego zagrają żywioły. Festiwal siarki, bębnów 
i ognia S16 połaczy siarkową historię z współczesnością. 
Pokazy, koncerty, warsztaty bębniarskie i  wiele innych 
atrakcji. 

30-31.07 – Nowy brzeg – Nowa fala

Wydarzenie cieszy się zainteresowaniem miłośników 
sportów wodnych i  tych, którzy kochają piosenkę że-
glarską. Festiwalowi szantowemu co roku towarzyszą 
bowiem regaty. Impreza wyróżniona „Błękitnym Spina-
kerem” za najlepszą imprezę śródlądową w kraju.

31.07 –  Zlot pojazdów z czasów PRL
Syrenki, trabanty, stare „warszawy”, „maluszki”… ech, 

łza się w oku zakręci. 

6-7.08 – Jarmark Dominikański
Kupcy, twórcy rękodzieła artystycznego, producenci 

naturalnej, regionalnej żywności, przedstawiciele uni-
katowych ginących zawodów, a  w  wszyscy w  jednym 
miejscu – jak co roku w pierwszy weekend lipca na Placu 
Bartosza Głowackiego. Wydarzeniu towarzyszą koncerty, 
przeglądy, pokazy. 

26-28.08 – Wake Grand Prix Poland 2016
by masterCraft 

Najlepsi wakeboardziści znów spotkają się nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim, gdzie staną do rywalizacji w ramach wi-
dowiskowych zawodów w wakeboardzie za motorówką.

10.09 – Satyrblues

Kalendarz imprez w mieście w 2016 roku
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Całkowicie odmienne domeny sztuki, jakim jest ry-

sunek satyryczny i  żywa muzyka bluesowo-jazzowa 
połączone w mistrzowskim stylu, ale też w wykonaniu 
mistrzów gatunku. Najwyższy poziom gwarantowany 
od lat.

18.09 – III Rodzinny Piknik Ekologiczny

Po raz kolejny Regionalne Centrum Promocji Obszaru 
Natura 2000 zaprasza tarnobrzeżan na harce, hulanki 
i swawole obok Zamku Dzikowskiego.

24.09 –  międzynarodowy Nadwiślański Turniej 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc „Bartosz”

Turniej podawany jest za przykład imprezy o charak-
terze integracyjnym. Wpisany jest do kalendarza imprez 
Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowe-
go oraz Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych 
„START”.

9.10 – międzynarodowy Bieg Nadwiślański 
im. Alfreda Freyera 

Malownicza trasa od zamku w Baranowie Sandomier-
skim do Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu jak co roku 
zgromadzi setki biegaczy. Skład, tradycyjnie, międzyna-
rodowy.

5-6.11 –  Stylowe Uderzenie

W środowisku miłośników tańca break dance reklamo-
wać tej imprezy nie trzeba. Dzięki znakomitej organizacji, 
a przede wszystkim niepowtarzalnej atmosferze, ogólno-
polskie zawody w bboyingu od lat cieszą się niesłabnąca 
popularnością. Finałowe pokazy, jak zawsze w TDK. 

listopad/grudzień – Barbórkowa Drama Teatralna
Ostatnie dni roku jak zawsze 

zdominowane przez sztukę 
przez wielkie S. Pod koniec roku 
w TDK goszczą najlepsze polskie 
teatry ze swymi najnowszymi 
sztukami. Znakomite kreacje 
aktorskie, dzieła od lekkich ko-
medii, po spektakle dla wyma-
gającego widza. Zawsze przy 
stuprocentowej frekwencji pu-
bliczności.

06.12 – Parada mikołajów

W  Tarnobrzegu chyba już nikt nie wyobraża sobie 
tego dnia bez głośnej na całe miasto parady. Mikołaje 
zjeżdżają na czym się tylko da, by wspólnie z nie tylko 
najmłodszymi mieszkańcami miasta bawić się na głów-
nym placu miasta.

grudzień – Jarmark Bożonarodzeniowy

Niepowtarzalna okazja do nabycia pięknych ozdób świą-
tecznych, ręcznie wykonanych kartek, nietuzinkowych upo-
minków, ale też bożonarodzeniowych, i nie tylko, przysma-
ków. Jarmark rozgości się na Placu Bartosza Głowackiego.

31.12 – Sylwester pod gwiazdami
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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 Bu-
dowlanego

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

miejski Informator Samorządowy

Urząd Miasta Tarnobrzega

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
PREZYDENT mIASTA TARNOBRZEGA 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż 12 działek ewidencyjnych objętych KW 

Nr TB1T/00030328/5 położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice, 
stanowiących własność gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych 

pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. o godz. 11.00 w sali narad 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości po 8.000,-zł. /słownie: 
osiem tysięcy złotych 00/100/ na każdą z działek należy wpłacić na 
konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 
PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. lub w 
kasie Urzędu  Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 26 lutego 
2016 r. do godz. 14.00. 

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na 
ww. rachunek bankowy do dnia 26 lutego 2016 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 d/s gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarno-
brzega 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 w Internecie pod 
adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl .

Nr ewid. 
działki

Powierzchnia Cena wywoławcza nieruchomości

1/18 0,1781 ha 80 000,-zł.  + 23% podatek VAT

1/19 0,1898 ha 85 000,-zł.  + 23% podatek VAT

1/20 0,1803 ha 81 000,-zł.  + 23% podatek VAT

1/21 0,1808 ha 81 000,-zł.  + 23% podatek VAT

1/24 0,1206 ha 54 000,-zł.  + 23% podatek VAT

1/25 0,1207 ha 54 000,-zł.  + 23% podatek VAT

1/26 0,1210 ha 54 000,-zł.  + 23% podatek VAT

1/40 0,1087 ha 49.000,-zł.  + 23% podatek VAT

1/41 0,1103 ha 49.500,-zł.  + 23% podatek VAT

1/43 0,1025 ha 46.000,-zł.  + 23% podatek VAT

1/45 0,1025 ha 46.000,-zł.  + 23% podatek VAT

1/47 0,1025 ha 46.000,-zł.  + 23% podatek VAT

I N F O R m A C J A 
Prezydent miasta Tarnobrzega

 informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 28-01-2016r. do dnia 18-02-
2016r. w siedzibie Urzędu miasta Tarnobrzega przy ul. mickiewicza 
7 wykazu dotyczącego oddania w najem nieruchomości gruntowej 
zabudowanej budynkiem garażowym, stanowiącej własność Skar-
bu Państwa położonej w Tarnobrzegu przy ul. Tracza oznaczonej 
nr ewid. 3631/34 o pow. 25 m2, na okres 3 lat w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 stanowisko nr 4 ds. gospodarki nieruchomo-
ściami tel. 15 –822-65-70 wew. 278 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i 
Gospodarki Gruntami tel. 15 –822-65-70 wew. 221

Informacja dostępna jest również w Internecie pod adresem www.tar-
nobrzeg.eobip.pl

I N F O R m A C J A 
Prezydent miasta Tarnobrzega 

informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 20 stycznia 
2016 r. do dnia 10 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu 
miasta Tarnobrzega przy ul. mickiewicza 7 wykazu do-
tyczącego 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 Gruntami tel. 015 –822-65-
70 wew. 222. 

Informacja dostępna jest również w Internecie pod adresem 
www.tarnobrzeg.eobip.pl.

I N F O R m A C J A 
PREZYDENT mIASTA TARNOBRZEGA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 20 stycznia 2016 r. do dnia 10 lutego 2016 r.
 w siedzibie Urzędu miasta Tarnobrzega przy ul. mickiewicza 7 oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Tarnobrzega 

wykazów dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych:

- nr 2 położonego w Tarnobrzegu przy ul. mickiewicza 5 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie 
służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu ozn. nr ewid. 2136/6 o pow. 
0,0410 ha, na którym zlokalizowany jest w/w budynek mieszkalny. 

- nr 4 położonego w Tarnobrzegu przy ul. mickiewicza 5 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie 
służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu ozn. nr ewid. 2136/6 o pow. 
0,0410 ha, na którym zlokalizowany jest w/w budynek mieszkalny. 

- nr 23 położonego w Tarnobrzegu przy ul. mickiewicza 5 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które 
nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu ozn. nr ewid. 2136/6 o 
pow. 0,0410 ha, na którym zlokalizowany jest w/w budynek mieszkalny. 

- nr 26 położonego w Tarnobrzegu przy ul. mickiewicza 5 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które 
nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu ozn. nr ewid. 2136/6 o 
pow. 0,0410 ha, na którym zlokalizowany jest w/w budynek mieszkalny. 

- nr 49 położonego w Tarnobrzegu przy ul. matejki 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz ze sprzedażą udziałów w częściach 
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali  oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste 
części gruntu ozn. nr ewid. 2703 o pow. 0,3378 ha, na którym zlokalizowany jest w/w budynek mieszkalny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantówlub 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

I N F O R m A C J A 
PREZYDENT mIASTA TARNOBRZEGA 

informuje o wywieszeniu 
na okres 21 dni tj. od dnia25 stycznia 2015 r. do dnia 15 lu-
tego 2016 r. w siedzibie Urzędu miasta Tarnobrzega przyul. 
mickiewicza 7, wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy ul. 
Budowlanych obręb miechocin przeznaczonych do sprzedaży w 
trybie przetargu nieograniczonego pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Intere-
santów 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.

TARNOBRZESKIEGO 
DOMU KULTURY
31.01, godz. 15.00 – BAL KARNAWAŁOWY – sala kameralna, wstęp wolny

Pokazy filmowe z cyklu „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” bilet: 5 zł
16.02, godz. 10 – „Proszę słonia” (1978, reż. W. Giersz) 
23.02, godz. 10 – „Baranek Shaun” (2015, reż. M. Burton, R. Starzak)
17.02, godz. 10.15 – Edukacja muzyczna „Spotkania z muzyką” – zespół 

KLEZMAFOUR – Sztukmistrze z Lublina, wstęp wolny
ZAJĘCIA:
15.02 i 22.02, godz. 11 – warsztaty taneczne (dzieci w wieku od 5 do 14 lat)
17.02 i 18.02,  godz. 10 - warsztaty plastyczne „Malujemy pastelami” - pejzaż 

polski (młodzież od 13 lat), godz. 11 - warsztaty teatralne (dzieci 
i młodzież)

24.02 i 25.02 , godz. 10 - warsztaty plastyczne „Otwarta pracownia plastyczna”
(dzieci szkół podstawowych), godz. 11 - warsztaty teatralne (dzieci 
w wieku od 6 do 9 lat)

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ (wybrane propozycje)
15.02  - Biblioteka Główna, godz.11.00 „Lodowy pałac księżniczki Elizy” - zajęcia 

plastyczne; Filia nr 4 os. Mokrzyszów, godz.10.00 „Zabawy słowem, mini 
konkursy literackie i przyrodnicze”

16.02  - Biblioteka Główna, godz.11.00 „Kraina lodu” - zajęcia literacko -pla-
styczne; Filia nr 1 os. Serbinów, godz.13.00 „Co dzień mądrzejsze”- gry 
i zabawy przy muzyce

17.02  - Biblioteka Główna, godz.11.00 „Poezja i zimowe kółeczka origami” – za-
jęcia literacko-plastyczne; Filia nr 2 os. Siarkowiec, godz.11.00, „Zimowe 
pejzaże malowane pastą do zębów” – zajęcia plastyczne

18.02  - Biblioteka Główna, godz.11.00  „Zimowe łamanie głowy” mini konkursy, 
krzyżówki i inne zabawy umysłowe; Filia nr 5 os. Wielowieś, godz.11.00 
„Coś z filcu”- zajęcia plastyczne 

19.02  - Biblioteka Główna,  godz.11.00 „Dziadek mróz maluje na szybach”- 
zajęcia plastyczne; Filia nr 7 os. Dzików, godz.11.00 „Papierowe inspira-
cje”- zajęcia plastyczne 

22.02  - Biblioteka Główna,  godz.11.00 „Lodowy pałac księżniczki Elizy” - zajęcia 
plastyczne; Filia nr 3 os. Miechocin, godz.12.00 „Gry i zabawy umysłowe”

23.02  - Biblioteka Główna, godz.11.00 „Kraina lodu” - zajęcia literacko-pla-
styczne; Filia nr 6 os. Sobów, godz.11.30 „Gazetowo – czyli zajęcia z ele-
mentami logiki”

24.02  - Biblioteka Główna, godz.11.00 „Poezja i zimowe kółeczka origami” – 
zajęcia literacko - plastyczne, Filia nr 3 os. Miechocin, godz.12.00 „Maski 
karnawałowe” - zajęcia plastyczne

25.02  - Biblioteka Główna, godz.11.00 „Zimowe łamanie głowy” mini konkursy, 
krzyżówki i inne zabawy umysłowe, Filia nr 1 os. Serbinów, godz. 10.30 
„Zimowe zabawy na śniegu Bolka i Lolka” - zajęcia plastyczne

26.02. -  Biblioteka Główna, godz.11.00  „Dziadek mróz maluje na szybach”- 
zajęcia plastyczne; Filia nr 6 os. Sobów, godz.11.00 „Pleciona laleczka” 
– zajęcia literacko-edukacyjne 

• Codziennie we wszystkich agendach i filiach dzieci będą mogły w godz. 12.00 
• 14.00 bezpłatnie korzystać z Internetu.
Filia nr 3 ogłasza KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem „Zimowe pejza-
że”- termin składania prac 25.02.2016

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU 
i REKREACJI 
15.02,  godz. 10-12 - Zimowe Zawody Sprawnościowe, szkoły podstawowe klasy 

1-3 i 4-6, Biały Orlik, Lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 9
16.02,  godz. 11-13 – Rajd nordic walking (przewidziane ognisko w lesie Zwie-

rzyniec), zbiórka: Zwierzyniec/boisko sportowe
17.02,  godz. 9-11 – Warsztaty modelarskie i zawody, górny hol hali widowi-

skowo - sportowej
18.02,  godz. 10 - Turniej koszykówki dla uczniów szkół podstawowych i gim-

nazjalnych, mała hala sportowa
19.02,  godz. 10-12 - ZIMOWE ZAWODY SPRAWNOŚCIOWE, Biały Orlik, Lodowisko 

przy Szkole Podstawowej nr 9
22.02, 24.02 i 26.02,  godz. 10-11.30 – otwarty trening siatkówki (nauka gry), 

mała hala sportowa
23.02,  godz. 10 - HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ szkół podstawowych klas 

4-6 (termin zgłaszania zespołów do 19 lutego), hala widowiskowo - 
sportowa

16.02, 18.02, 23.02 i 25.02,  godz. 10-12 – Warsztaty modelarskie, modelarnia 
przy Euroboisku

24.02, godz. 10 – Turniej szachowy, klub szachowy, obiekty MOSiR
25.02,  godz. 10 - TURNIEJ SIATKÓWKI dla uczniów szkół podstawowych i gim-

nazjalnych, mała hala sportowa
20.02 i 27.02,  godz 14 oraz 21.02 i  28.02, godz. 9 – otwarte zajęcia nordic 

walking, boiska sportowe Zwierzyniec
DODATKOWO w czasie ferii zimowych od poniedziałku do piątku:
w godz. 9.15-10 – nauka pływania w cenie biletu (pływalnia kryta MOSiR),
w godz. 11-12 – aerobik (sala gimnastyczna nr 123),
w godz. 12-13 – nauka tańca towarzyskiego (sala gimnastyczna nr 123).

W  czasie ferii zimowych, od poniedziałku do piątku, w  godz. 10-18 
PRZEDŁUżAmY CZAS KORZYSTANIA Z  PŁYWALNI: z  60 do 90 minut 
w cenie jednorazowego biletu dla dzieci i młodzieży.

Propozycje na ferie


