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Co jest najmocniejszym atutem bonu?
Najmocniejszym atutem bonu organizacyjnego 

jest wprowadzenie zasad organizacji pracy placó-
wek, które są sprawiedliwe. Standaryzacja pozwala 
wyznaczyć pewne normy, które pozwalają na po-
równanie parametrów według, których określane są 
możliwości danej placówki. Ta zasada jest oparta na 
prostym przełożeniu - jeżeli szkoła cieszy się uzna-
niem, wówczas zapisuje się do niej wielu uczniów, 
a to z kolei przekłada się na większe możliwości danej 
placówki. Mówimy o takiej szkole, że jest elastyczna 
organizacyjnie. Jeżeli liczba uczniów spada poniżej 
wymaganego minimum, jest to sygnał, że należy jej 
pomóc i podnieść współczynnik organizacyjny, jed-
nak na dłuższą metę jeżeli sytuacja się nie poprawi, 
jest to sygnał, że placówka nie radzi sobie i staje się 
zbyt kosztowna w utrzymaniu.  Najsłabszym elemen-
tem jest fakt, że przy skromnych możliwościach szkół 
mało „zasobnych” w wystarczającą liczbę uczniów, 
bon uderza w ograniczenia godzin w bibliotekach 
lub świetlicach.

Jakie oszczędności bon przyniesie dla budżetu ?
Trudno w tym momencie powiedzieć, według sza-

cunkowych danych jakie otrzymaliśmy z firmy Vul-
can, może to być około półtora miliona. Natomiast 
nie do końca można być pewnym takiego wyniku. 
Wynika to z faktu, że struktura zatrudnienia będzie 
się zmieniała w ciągu kilku lat. Gdybyśmy zakładali, 
że bon spowoduje zwolnienia, czyli zmniejszyłaby 
się liczba pełnych etatów, to taki szacunek można 
by było założyć, natomiast biorąc pod uwagę to ,że 
staraliśmy ograniczyć negatywne skutki społeczne, 
godzimy się na to, że nauczyciele dostają ograni-
czenia etatu. To z kolei może spowodować większe 
wypłaty tzw. czternastki, czyli wyrównania, które 
nauczycielom się należy. W związku z tym dopiero 
wtedy, kiedy czternastka będzie policzona będzie 
można oszacować jakie były oszczędności. Także nie 
zakładamy jakiejś konkretnej sumy w tym pierwszym 
roku. Dopiero kolejne lata i odejście odpowiedniej 
liczby nauczycieli na emeryturę lub świadczenia 
kompensacyjne pozwoli uzyskać konkretną popra-
wę sytuacji.

Często słyszymy zarzuty opozycji, że to oszczę-
dzanie na oświacie, wbrew wyborczym obietni-
com. Zgadza się Pani z tymi opiniami ?

Nie do końca, dlatego, że to nie jest kwestia oszczę-
dzania na oświacie. My musimy wydatki zracjonalizo-
wać. Zawsze funkcjonowało u nas takie przekonanie, 
że tych pieniędzy jest za mało i  to jest poniekąd 
prawda. Trzeba jednak uwzględnić to, że wydajemy 
lwią część budżetu na oświatę, bo aż 45%. Nie bardzo 
nas na to stać, ale zakładając, że oszczędności ogra-
niczymy do spłacenia długów, co jest konieczne, to 
pozostałą część należy wydać bardzo racjonalnie. 
Chcę przez to powiedzieć, że część pieniędzy była 
po prostu marnotrawiona. Przy takich samych nakła-
dach, można uzyskać lepsze efekty. Chodzi nam o to, 
aby te pieniądze zostały wydane celowo i aby pozbyć 
się takich decyzji, które powodowały straty finanso-
we, a nie przekładały się na rzeczywiste potrzeby. 

Są też opinie, że bon zrzuca odpowiedzialność 
z urzędu na dyrektorów, którzy będą teraz zmu-
szeni do cięcia etatów, a zatem to oni będą tymi 
„złymi”. Czy może jest wręcz odwrotnie ?

Dziwi mnie takie zarzut, bo tu jest  jakieś niepo-
rozumienie jeżeli chodzi o kompetencje. Urząd nie 
zrzuca na nikogo odpowiedzialności, dlatego,  że ta 
odpowiedzialność zawsze spoczywała na dyrekto-
rach. To dyrektorzy są odpowiedzialni za zatrudnia-
nie i  zwalnianie nauczycieli, oni są pracodawcami. 
Urząd jest tylko organem prowadzącym placówki, 
w  związku z  czym urząd nigdy nie był jednostką 
odpowiedzialną za to, żeby zatrudniać i  zwalniać 
nauczycieli. To, że w Tarnobrzegu była taka praktyka 
powszechnie stosowana, należy raczej zaliczyć do 
zjawisk patologicznych. Organ powinien wyznaczyć 
standardy, do których powinni stosować się dyrekto-
rzy, ale nie powinien za nich wykonywać czynności, 
które leżą w zakresie ich obowiązków.

Koncepcja wzbudziła wiele emocji i  obaw, 
zwłaszcza wśród nauczycieli bibliotekarzy, czy 
opiekunów świetlic. Czy mają powody do strachu ?

Rzeczywiście, jeśli chodzi o nauczycieli biblioteka-
rzy, czy osoby pracujące w świetlicy to trzeba przy-

Bon oświatowy 
najlepszym rozwiązaniem

Bon organizacyjny to w tarnobrzegu zupełnie nowy, odważny po-
mysł na uleczenie oświaty.  o tym, na czym tak naprawdę polega  
i dlaczego jest najlepszym rozwiązaniem rozmawiamy 

z Jolantą Kociubą 
naczelnik wydziału Edukacji i Zdrowia

znać, że oszczędności, które powoduje bon, to takie „za-
ciskanie pasa”, które, tak jak wspominałam, trochę uderza 
w biblioteki i godziny świetlicowe. Natomiast trzeba sobie też 
zdać z tego sprawę, że tak jak powiedziałam już wcześniej to 
wszystko dzieje się w granicy prawa, czyli liczba etatów jest 
zgodna z przepisami. My byliśmy do tego przyzwyczajeni, 
że czasami w  bibliotece, czy w  świetlicy było tych godzin 
więcej i wynikało to z faktu, że organ prowadzący godził się 
na taki stan rzeczy. Nie ukrywam, że dobrze by było, gdyby 
w przyszłości stać nas było na powrót do takiej komfortowej 
sytuacji, ale w tym momencie po prostu nas na to nie stać. 

Bon jest wprowadzany w naszym mieście dość szyb-
ko. Czy nie ma przez to zagrożenia, że będzie niewystar-
czająco dopracowany, czy przemyślany ?

Nie ma takiego zagrożenia, dlatego że nie my go opra-
cowujemy. Nie pracownicy wydziału edukacji nad nim 
pracowali tylko firma zewnętrzna, która tego typu bony 
organizacyjne wprowadzała już w  wielu miastach i  wie-
lu szkołach. Mają oni doświadczenie, są fachowcami  
i robią to na podstawie doświadczeń, które mają, także nie 
mamy takich obaw, gdyż jest to rozwiązanie, które spraw-
dziło się w wielu miastach.
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BawiMy SiĘ DZiĘKi waM!
Dziękujemy! Po raz kolejny dziękujemy! Serdecznie dziękujemy! Za wsparcie, którym nas 

Państwo obdarzacie. Bez niego nie bylibyśmy w stanie zorganizować tak wiel-
kiego i wyjątkowego przedsięwzięcia, jakim są Dni tarnobrzega. 

Zegarmistrz
Leszek Ogorzałek

ZAKŁADY CHEmICZNE 
„SIARKOPOL”

Choć czasy nie są łatwe, zawsze „wysupłacie” Państwo dla nas jakiś gro-
sik, za który jesteśmy ogromnie wdzięczni. Bo grosik do grosika i robi się 
całkiem pokaźna kwota, która pozwala zorganizować imprezę na bardzo 
wysokim poziomie.

Dzięki naszym sponsorom, wspólnie organizujemy świetną zabawę, 
która dostarczy moc niezapomnianych wrażeń kilkunastu tysiącom osób. 
Bo właśnie takie są Dni Tarnobrzega.

Koncerty, turnieje sportowe, konkursy, nagrody, puchary i wiele różnych 
atrakcji. To przygotowaliśmy na największą imprezę w naszym regionie. 

Do wielu naszych sponsorów wystarczy wykonać jeden telefon i rozu-
miemy się prawie bez słów. Od pięciu lat wiemy, że możemy liczyć na ich 
wsparcie. A oni wiedzą, jak bardzo jesteśmy im za to wsparcie wdzięczni.

Już w najbliższy weekend odbędą się Dni Tarnobrzega. Największa i 
najpopularniejsza impreza w regionie, podczas której bawić się będzie 
kilkanaście tysięcy osób. Z niecierpliwością odliczamy już godziny i cze-
kamy na wszystkich miłośników dobrej zabawy.

Mamy nadzieję, że tegoroczne Dni Tarnobrzega także będą wyjątkowe 
i na pewno niezapomniane. 

Wśród sponsorów tegorocznych Dni Tarnobrzega są duże przedsiębior-
stwa, które działają w różnych miastach Polski, ale są także małe rodzinne 
firmy. Każdemu, kto dołożył przysłowiową „złotówkę” i przyczynił się 
do tego, aby tegoroczne Dni Tarnobrzega były wyjątkowe, serdecznie 
dziękujemy.

www.dnitarnobrzega.pl
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Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81

Prezydent – Grzegorz Kiełb, tel. 15 822 11 49 
Z-ca Prezydenta – Józef Motyka
Z-ca Prezydenta – Wojciech Brzezowski
Skarbnik – Maria Nabrzeska, wew. 584
Sekretarz Miasta – Jolanta Majchrzak

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

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

Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozw. Miasta i Progr. Pomocowych
Kasa Urzędu Miasta
Informacja-Kancelaria
Miejski Rzecznik Konsumentów (przyjmuje 
we wtorki i środy w BOI Sektor A  sala 3 st. 5)
Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986
GODZINy PRACy URZęDU MIASTA
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

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

Agata Rybka

miejski Informator Samorządowy

Urząd Miasta tarnobrzega

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Pań-

stwa przeznaczonych na cele rolne (kośne) na okres 3 lat, położonych w Tarnobrzegu 
w obrębach: 
SObów ozn. nr ewid: 1645, 1644, 1403, 1402, 235/2, 407/2, 2019/2, 2020/2, 1541/2, 

1540/2, 403/2, 404/2, 237/2, 227/4, 225/2 o łącznej pow. 32,99 ha; 
mOKRZYSZów  ozn. nr ewid: 570/4, 571/4, 2517/2, 2519/2, 2991, 2994 o łącznej 

pow. 27,64 ha; 
OCICE ozn. nr ewid: 603, 605, 652/1, 652/3 o łącznej pow. 10,26 ha.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego płatna corocznie wynosi :
2024,60 zł  /słownie: dwa tysiące dwadzieścia cztery złote 60/100/ brutto za dzier-

żawę działek położonych w Tarnobrzegu w obrębie Sobów;
1696,27 zł  /słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 27/100/ brutto za 

dzierżawę działek położonych w Tarnobrzegu w obrębie mokrzyszów;
629,66 zł  /słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 66/100/ brutto za dzier-

żawę działek położonych w Tarnobrzegu w obrębie Ocice.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-

nego m. Tarnobrzega, nieruchomości położone są w terenach oznaczonych symbolem 
ZN – tereny zieleni niskiej.

Przetarg odbędzie się 29 czerwca 2015 r. w trzech licytacjach w odniesie-
niu do działek położonych w poszczególnych obrębach: Sobów o godz. 10:00; 
mokrzyszów o  godz. 10:30, Ocice o godz. 11:00 w sali narad Urzędu miasta 
Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega 
nr 1812 4027 4411 1100 0039 9095 47 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 
25 czerwca 2015 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 
25 czerwca 2015 r. do godz. 14:00 w wysokości: 

Sobów: 150,00 zł /słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100/
mokrzyszów: 100,00 zł /słownie: sto złotych 00/100/
Ocice: 50,00 zł /słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100/
Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek 

bankowy do dnia 25.06.2015 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 d/s go-

spodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 822-
65-70 wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 822-65-70 wew. 235. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem: www.
tarnobrzeg.eobip.pl oraz www.tarnobrzeg.pl

„Książeczkę podarujesz
– uśmiech dziecka zyskujesz”

  Kierując się przekonaniem, że kontakt ze światem bajek i opowiadań zawartych w książkach dla najmłodszych wnosi 
dużo pozytywnych wartości w życie małego dziecka. Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w tarnobrzegu organizuje zbiórkę 
bajek i książeczek, które następnie zostaną przekazane dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących. 

nowe wiaty przystankowe
  od kilku dni na terenie całego miasta prowadzona jest ak-

cja wymiany starych i często zdewastowanych wiat przystanko-
wych. w ich miejsce pojawiło się 12 nowych, które z pewnością 
poprawią komfort podróżnych oraz zwiększą estetykę miasta. 

Wiaty zostały wymienione na ul. Kwiatkowskiego 
w pobliżu sklepu Pola oraz na ul. Warszawskiej (os. Wy-
mysłów, os. Zakrzów, os. Sielec i os. Wielowieś.)

Oprócz montażu nowych, część wiat została także prze-
niesiona w inne miejsce. Wiaty zdemontowane z ul. War-
szawskiej zostaną przeniesione - jedna na ul. Grobla na 
os. Wielowieś, druga na ul. Orląt Lwowskich na os. Ocice. 

Stare niekompletne, często dewastowane i wielokrotnie 
naprawiane wiaty przystankowe zostały oddane na złom. 
Zakup dwunastu nowych wiat, to koszt 44 280,00 zł brutto.

 o 120 tys. zł został zwiększony budżet zaplanowa-
ny na współpracę z organizacjami pozarządowymi. na 
kwietniowej sesji radni przyjęli poprawkę do Programu 
współpracy oraz budżetu miasta na 2015 rok.

więcej pieniędzy dla nGo
– Wspierać organizacje i różnego rodzaju instytu-

cje możemy tylko zgodnie z  ustawą o  pożytku pu-
blicznym i o wolontariacie. Dlatego postanowiliśmy 
jeszcze zwiększyć budżet zarezerwowany na zadania 
realizowane przez organizacje pozarządowe – wyja-
śnia Prezydent Tarnobrzega, Grzegorz Kiełb.

Zwiększony o  120 tys. zł budżet w  Programie 
współpracy z  organizacjami pozarządowymi 
podzielono na wsparcie realizacji zadań z trzech 
zakresów: zdrowia i  zapobiegania patologiom, 
kultury i sportu.

O  30 tys. zł zwiększono planowane dotacje 
w dziale kultura, a o 10 tys. zł w dziale sport. Naj-
więcej, bo 80 tys. zł dołożono na zadania z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi.

Środki na zadania z  kultury i  sportu zostaną 
przeznaczone na tzw. „małe granty”, zgodnie z ar-
tykułem 19a ustawy, co oznacza, że Urząd Miasta 
nie będzie ogłaszał konkursu na realizacje zadań, 
za to organizacje same mogą składać oferty. Na-
tomiast na podział kwoty 80 tys. zł zostanie ogło-
szony konkurs w połowie czerwca.

 Zapierające dech w piersiach akrobacje, spora dawka 
emocji, sportowa rywalizacja, gorący piasek, letnia woda i 
dużo świetnej zabawy. w pierwszy czerwcowy weekend nad 
Jeziorem tarnobrzeskim odbędzie się impreza, jakiej jeszcze 
na Podkarpaciu nie było. 

Wake GP to niezwykłe zawody sportowe przeznaczone 
dla prawdziwych śmiałków, którym nie straszne wodne 
szaleństwo. Swój udział w zmaganiach potwierdził już 
Mistrz Świata w tej dyscyplinie, Słowak Miro Hribik.

Do rywalizacji staną najlepsi wakeboardziści, więc mi-
łośnicy wodnej rywalizacji na pewno nie będą się nudzić.

Wakeboarding to sport wodny, który powstał z po-
łączenia nart wodnych, snowboardingu i surfingu. Za-
wodnik trzymając się liny przyczepionej do motorówki 
lub wyciągu płynie po powierzchni wody na specjalnej 
desce wakeboardingowej.

– Organizując takie zawody chcemy zainteresować poten-
cjalnych inwestorów, do wybudowania nad Jeziorem Tarno-
brzeskim profesjonalnego wyciągu do wakeboardingu. Taki 
wyciąg mógłby mieć ponad kilometr długości, a z pewnością 
nie brakowałoby chętnych do wodnych szaleństw. W 2012 
roku w Polsce były cztery takie wyciągi, a teraz jest ich czter-
dzieści, więc widać, że zainteresowanie tą dyscypliną jest coraz 
większe – mówił Prezydent Grzegorz Kiełb.

Impreza odbędzie się tylko w pięciu miastach Polski. 
Inaugurację sezonu zaplanowano na 5-7 czerwca w Tar-
nobrzegu. Potem zawody odbędą się: 3-5 lipiec 2015 – 
Domaniów, woj. Mazowieckie, 31 lipiec 2015 – 2 sierpień 
2015 – Hotel Warszawianka, Jachranka, woj. Mazowiec-
kie, 7-9 sierpień 2015 – Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, 

4-6 wrzesień 2015 – Super Finał + zamknięcie sezonu 
– Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie.

Pierwsze zmagania na wodzie rozpoczną się już w 
piątek, 5 czerwca i potrwają aż do niedzieli, 7 czerw-
ca. Zawodnicy będą rywalizować już od samego rana, 
a wieczorem (w sobotę) na wszystkich czeka wielkie 
afterparty, czyli świetna zabawa podczas dyskoteki 
organizowanej przez Radio ESKA.

- W ubiegłym roku organizowaliśmy tylko trzy takie im-
prezy, ale ze względu na rosnące zainteresowanie, w tym 
roku odbędzie się ich pięć. W zawodach udział wezmą nie 
tylko polscy zawodnicy, ale również przyjadą do nas wa-
keboarderzy z Europy. Tarnobrzeg wybraliśmy, ponieważ 
polecili nam go znajomi z Rzeszowa, a sam Prezydent był 
bardzo otwarty i chciał z nami zorganizować taką imprezę. 
Jest to idealne miejsce na tego typu zawody, a samo jezioro 
jest bardzo malownicze. Chcemy rozpropagować ten sport 
w tej części Polski i mamy nadzieję, że zagościmy tu na 
dłużej – mówił podczas konferencji prasowej Konrad 
Kępczyński, Polish Water Sport Federation.

Powietrzno-wodne akrobacje będzie wykonywało maksy-
malnie trzydziestu zawodników. Zawody będą rozgrywane 
w kategoriach OPEN Men, OPEN Women i JUNIOR Men (do 
18 roku życia) w konkurencji wakeboard. Nagrody: Kategoria 
Open Man - 1 miejsce 1000 euro, 2 miejsce 500 euro, 3 
miejsce 250 euro. Kategoria Open Women - 1 miejsce 400 
euro, 2 miejsce 200 euro, 3 miejsce 100 euro.

WAżNA UWAGA. Ze względów bezpieczeństwa, w 
trakcie zawodów część jeziora będzie wyłączona z użyt-
kowania. Za to wjazd nad akwen w trakcie zawodów 
będzie dla wszystkich bezpłatny.

wodne szaleństwo nad Jeziorem tarnobrzeskim

wyremontujemy
ul. Słowackiego

 Kostropaty chodnik i  połatana co kilka metrów ulica 
Słowackiego w tarnobrzegu w końcu doczeka się remontu. 
tarnobrzeski magistrat już ogłosił na niego przetarg. termin 
składania ofert mija 26 maja 2015 r., o godz. 10:00.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Sło-
wackiego na odcinku od skrzyżowania z  ulicą Sokolą 
do skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego, przebudowę 
chodników z obu stron na ww. odcinku, budowę sta-
nowisk postojowych między liniami rozgraniczającymi 
ulicę Słowackiego, przebudowę zjazdów, wymianę słu-
pów i opraw oświetlenia ulicznego, regulację wpustów 
ulicznych i włazów studni kanalizacyjnych, a także wy-
konanie oznakowania pionowego i  poziomego oraz 
zabezpieczenie drzew osłonami z  desek i  zahumuso-
wanie i obsianie terenu trawą w ramach odtworzenia 
zniszczonej zieleni.

Termin realizacji tej inwestycji, to 150 dni.

OGŁOSZENIE
P.H.U. POLKAR informuje pasażerów korzystających ze 

środków komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu, że:

Od dnia 24.05.2015 TyLKO w NIEDZIELE ulegają zmianie 
godz. odjazdu:

- Linia 3 z godz. 8.00 na 8.15
- Linia 3 z godz. 14.05 na 14.25
- Linia 10 z godz. 9.10 na 9.25

Dodatkowe informacje: tel. 15 814 18 18 

Pozyskane książeczki nowe i uży-
wane, ale tylko w dobrym stanie 
chcielibyśmy podarować dzieciom 
z okazji Dnia Dziecka. 

Zbiórkę książeczek zaplanowano 
w terminie od 4 maja 2015r. do 29 
maja 2015 r. na terenie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarno-
brzegu przy ulicy Kopernika 3, p. 214 
(II piętro). Po zakończeniu Akcji ofia-
rowane książeczki trafią do rąk naj-
młodszych dzieci (do 12 roku życia). 

Przekazanie zebranych książe-
czek zostanie połączone ze spo-

tkaniem dla najmłodszych, które 
będzie zorganizowane we współ-
pracy z Miejską Biblioteką Publicz-
ną w Tarnobrzegu – Filia nr 2, ul. 
Kopernika 5. 

Zachęcamy do przyłączenia się 
do naszej zbiórki.


