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Szanowni mieszkańcy Tarnobrzega!
Samorząd Miasta Tarnobrzega od dawna wspierał sport i nadal będzie to 

robił, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. W naszym 
mieście dobrą  tradycją jest kultywowanie zamiłowania do sportu, dlatego 
funkcjonuje w  nim kilka znaczących podmiotów, reprezentujących różne 
dziedziny aktywności ruchowej. W szczególności widoczne jest przywiązanie 
mieszkańców do barw klubowych naszej drużyny piłki nożnej.

Dlatego nie dziwi mnie dyskusja, jaka toczy się wokół sytuacji panującej 
w Siarce Tarnobrzeg S.A. Na szacunek zasługują zawodnicy i trenerzy, którzy 
wbrew przeciwnościom, osiągają bardzo dobre wyniki, a ich postawa w roz-
grywkach ligowych budzi uznanie nie tylko naszej lokalnej społeczności. To 
oni bezpośrednio odczuwają bardzo trudną sytuację organizacyjną, wywo-
łaną niedostatecznymi finansami, zabezpieczonymi przez władze Klubu. 
W 2015 r. tarnobrzeski samorząd przekazał Siarce Tarnobrzeg S.A. dotację na 
rozwój sportu w wysokości 600 000 zł. oraz dwie inne w łącznej kwocie 100 
000 zł. Przypominam, że budżet miasta uchwalany jest na rok kalendarzowy, 
a rozgrywki ligowe odbywają się systemem jesień – wiosna, co powoduje, że 
kluby sportowe określają swój budżet od 1 lipca do 30 czerwca. W związku 
z kończącym się rokiem budżetowym i ogólną sytuacją finansową miasta, 
niezmiernie ciężko byłoby znaleźć dodatkowe pieniądze, które można byłoby 
jeszcze w tym roku przekazać na działalność sportową Siarki.

Niesprawiedliwe jest zatem zrzucanie odpowiedzialności za zaistniałą sytu-
ację na samorząd, bo nie jest zadaniem władz szukanie sponsorów i budowa-
nie strategii marketingowej Spółki Akcyjnej. To rola i zadanie akcjonariuszy. 
Stoję na stanowisku, że warto pomagać Klubowi, współpracując na zdrowych 
zasadach i w otoczeniu prawdziwie oddanych Siarce ludzi, gdyż to nie tylko 
seniorska drużyna, która w ostatnich miesiącach przysparza nam wiele rado-
ści, to również setki młodych mieszkańców Tarnobrzega, starających się od 
najmłodszych lat zostać sportowcami i reprezentujących Tarnobrzeg w zielono 
– czarno - żółtych barwach.

Liczę, że wspólnie z działaczami Siarki Tarnobrzeg S.A. wypracujemy stano-
wisko umożliwiające bezproblemowe funkcjonowanie drużyny na poziomie 
II ligi piłkarskiej, która w  dalszym ciągu będzie wizytówką miasta i  nadal 
skutecznie będzie promować piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. 

Zapewniam Państwa, że pracując nad budżetem Miasta Tarnobrzega na 
rok 2016, pamiętam o sytuacji panującej w Naszym Klubie. Liczę jednak na 
to, że akcjonariusze, działacze oraz kibice będą się starali zrozumieć, jaka jest 
kondycja finansowa miasta.

Prezydent Grzegorz Kiełb

ZaprasZamy na obchody
11 listopada 2015 r.

godz.   9.30 -  Uroczysta msza Święta w  intencji ojczyzny - kościół oo. 
dominikanów 

godz. 10.30 - Uroczystości patriotyczne - plac bartosza Głowackiego
godz. 16.00 -  Inscenizacja historyczna w parku dzikowskim poprzedzona 

okolicznościowym wystąpieniem dyrektora mhmT Tade-
usza Zycha - sala sejmowa, Zamek dzikowski)

14 listopada 2015 r.
godz.16.00 -  Koncert „dla niepodległej” w wykonaniu uczniów i absol-

wentów Liceum ogólnokształcącego im. mikołaja Kopernika 
w Tarnobrzegu oraz zaproszonych gości - Tarnobrzeski dom 
Kultury, sala widowiskowa

ImpreZy TowarZysZące:
11 listopada

  • Gra miejska „Śladami przeszłości”o godz. 14.00. 
•  Do zwiedzania stałych i  czasowych ekspozycji zaprasza Muzeum Historyczne Miasta 

Tarnobrzega oraz Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska 
Dolina Wisły – wstęp bezpłatny (Zamek Dzikowski) w godz. 14.00-17.00. 

6-14 listopada 
•  Ekspozycja „11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości w  literaturze” w  Galerii 

„okno” miejskiej biblioteki publicznej w Tarnobrzegu 
7 listopada

 •  Zawody strzeleckie z okazji Święta niepodległości na strzelnicy LoK organizuje Klub 
Strzelecki „Grom” Tarnobrzeg, godz. 9.00

9 i 10 listopada
  •  Lekcje biblioteczne „Gdy orzeł biały zerwał kajdany” - miejska biblioteka publiczna, 

godz. 10.00

Narodowe 
Święto niepodległoŚci

w Tarnobrzegu budżet obywatelski na dobre wpisuje 
się w mechanizm współrządzenia. na coroczne zaprosze-
nia władz lokalnych do udziału w procesie decyzyjnym 
w  kwestii podziału lokalnych środków budżetowych, 
odpowiada coraz więcej mieszkańców. w tegorocznym 
głosowaniu udział wzięły 2 723 osoby (z  tego 2 717 to 
karty ważne), a  to aż 1  526 osób więcej niż jeszcze na 
przykład dwa lata temu (1197 osób). 

Coraz więCej
o  budżecie obywatelskim, chociaż w  Tarnobrzegu to 

jeszcze bardzo młoda inicjatywa, już można mówić w kate-
goriach sukcesu. obserwuje się bowiem tendencję wzrosto-

wą, tak pod względem liczby mieszkańców, którzy oddają 
swój głos na trzy z poddanych pod głosowanie projektów, 
jak i pod względem liczby składanych przez mieszkańców 
wniosków. oczywiście cześć z nich odpada na etapie wery-
fikacji, gdyż nie spełnia wymogów formalnych (najczęściej 
są to nieuregulowane sprawy własnościowe gruntów, na 
jakich autorzy projektów zaplanowali ich realizację), jednak 
i tak głosujący każdego roku mają w czym wybierać.   

Blisko potrzeB
W tym roku w szranki o urzeczywistnienie się stanęło 41 

projektów. Głosowaniu poddano 33 z nich. Do podziału 
przeznaczono milion złotych. pomysły na wykorzystanie 

„obywatelskiego” miliona dotyczyły, jak zawsze, spraw 
mieszkańcom najbliższych. nie zabrakło projektów „dro-
gowych”, pomysłów na poprawę otoczenia, bardzo dużo 
dotyczyło inwestycji sportowo-rekreacyjnych. coraz chęt-
niej tarnobrzeżanie chcą decydować o tym, co powinno 
powstać na ich „podwórku”. I  taki też jest cel budżetu 
obywatelskiego.  ma z  jednej strony przełamać niechęć 
do interesowania się sprawami gminy, aktywizować społe-
czeństwo do udziału w życiu miasta, gminy, ale też ma za-
gwarantować, że wprowadzane w mieście rozwiązania nie 
służą jedynie wąskim grupom zawodowym i społecznym.

wszystko gra
I jeszcze kilka słów wyjaśnienia. Jeszcze podczas trwa-

nia głosowania pojawiały się sugestie, że bardzo łatwo 
wpłynąć na wynik głosowania oddając swój głos w kilku 
komisjach. Komisja licząca głosy zweryfikowała więc też 
numery pesel osób głosujących.  Żaden się nie zdublował, 
co jednoznacznie ucina te domysły. 

Wyniki głosowania, z dokładną liczba punktów
 zdobytych przez poszczególne projekty, na str. 2 i 3

Mieszkańcy zdecydowali o podziale miliona 
Siłownia w parku w Sobowie, nowe alejki tamże, oświetlenie ul. Olszowej, Aktywny 

Park Rozrywki w Wielowsi a także Centrum wspinaczkowe w Tarnobrzegu - to pro-
jekty, które zwyciężyły w głosowaniu na budżet obywatelski i zostaną wpisane do 
budżetu miasta na rok 2016. Czy przeciętny obywatel ma wpływ na sprawy lokalne? 
Tarnobrzeżanie, którzy od trzech lat mogą partycypować w wydatkowaniu części 
miejskich pieniędzy, doświadczają, że ma i coraz chętniej z tej możliwości korzystają. 

budżet 
obywatelski

2016
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Projekty w ramach budżeTu ObyWATelSkiegO na 2016 r. 
wyniki głosowania uszeregowane według liczby zdobytych głosów

Lp.. Tytuł projektu (oraz krótki opis projektu) Koszt 
szacunkowy

Liczba 
głosów

17. Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie. osiedle sobów nie posiada placu do spędza-
nia wolnego czasu na świeżym powietrzu. projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla. 40 000,00 zł 564

19. Budowa alejek w parku osiedlowym w Sobowie. projekt zakłada budowę alejek w parku osiedlowym w 
Sobowie, powierzchnia alejek około 300 m 2. Projekt ten będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla 31 400,00 zł 550

20. Oświetlenie ulicy Olszowej. projekt zakłada oświetlenie ulicy olszowej. projekt ten będzie służył wszystkim 
mieszkańcom osiedla 43 000,00 zł 537

16.

Aktywny Park Rozrywki w Wielowsi „Stawik”, tereny przy boisku sportowym w Wielowsi. projekt obejmuje 
zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wykonanie: siłowni na świeżym powietrzu, boiska do siatkówki 
plażowej, placu zabaw dla dzieci, altany do grillowania z ławeczkami, ścieżki zdrowia, oczyszczenie stawu i zary-
bienie, wyznaczenie miejsca na ogniska, wykonanie chodników do wykonanych obiektów , oświetlenie obiektu 
oraz adaptacja istniejącego zadaszenia pod występy

350 000,00 zł 413

31.
„Zbudujmy razem ścianę – niech połączy nas wspinanie” Centrum wspinaczki górskiej. projekt będzie 
podzielony na dwa etapy. etap pierwszy będzie polegał na poddaniu całości budynku termo-renowacji w celu 
uzyskania jak najmniejszych kosztów utrzymania. etap drugi to budowa ściany wspinaczkowej i bulderów.

600 000,00 zł 368

22.

Bezpieczne Serce w Tarnobrzegu. projekt polega na zakupie defibrylatorów aed i rozmieszczeniu ich w 
miejscach ogólnie dostępnych przez 24 na dobę na terenie całego Miasta Tarnobrzega. Osiem defibrylatorów 
na osiedlach wiejskich na bazie jednostek osp a sześć na terenie miasta miedzy innymi w urzędzie miasta, 
mosIr Tarnobrzeg czy tez Jezioro Tarnobrzeskie. dodatkowo zakup jednego defibrylatora ćwiczebnego oraz 
przeszkolenie około 150 osób z zasad użycia defibrylatora.

97 850,00 zł 340

1.

Wykonania siłowni i ścianki wspinaczkowej na boisku Gimnazjum Nr 3 przy ul. Dekutowskiego. Zadanie 
przewiduje ustawienie na boisku urządzeń aerobowych i siłowych, oraz ścian6y wspinaczkowej na świeżym 
powietrzu. Inwestycja ta wspaniale wkomponowałaby się w to miejsce i pozwoliłaby młodzieży i osobom star-
szym aktywnie spędzać wolny czas

200 000,00 zł 285

21.

Osiedlowy kącik rekreacyjno – wypoczynkowy w Zakrzowie. projekt dotyczy modernizacji istniejącego 
zbiornika wodnego na osiedlu Zakrzów przy placu Ludowymi urządzenia w tej sferze kącika do rekreacji, wy-
poczynku i spotkań dla mieszkańców wraz z infrastrukturą towarzyszącą takim miejscom typu: ławki, stoliki 
plenerowe, chodniki, kosze na śmieci oraz tereny zielone (trawniki, drzewa, krzewy).

170 000,00 zł 281

13.

Strefa Sportu i rekreacji – Tereny za budynkiem szkoły podstawowej nr 10. projekt zakłada budowę: bież-
ni lekkoatletycznej gdł. 200 m wraz ze skoczą w dal, trzech betonowych stanowisk do grania w tenis stołowy, 
boisko do koszykówki w miejscu starego, boisko do siatkówki plażowej, 18 torów Avantgarde do gry w mini 
golfa, 3 stanowisk do gry w szachy, 3 stanowiska do gry w boule, zielona sala lekcyjna (altana o pow. Ok. 30 m²

950 000,00 zł 196

30.

Budowa Kompleksu Sportowego przy ul. Kopernika. w założeniu projekt ma być rozbudową kompleksu spor-
towego usytuowanego na działce przy Gimnazjum nr 2 (ul. Kopernika). projekt zakłada budowę boiska do tenisa 
ziemnego wraz ze ścianką treningową, boiska do siatkówki, koszykówki oraz betonowych stołów do ping ponga i 
dwóch stolików szachowych. dodatkowo kompleks byłby wyposażony w elementu placu zabaw dla dzieci.

650 000,00 zł 184

29.

Rewitalizacja trasy spacerowo-rowerowej z Parku Dzikowskiego do osiedla Dzików oraz przyległego 
oczka wodnego. projekt obejmuje utworzenie ciągu pieszo-rowerowego, rewitalizację istniejącej drogi grun-
towej przebiegającej od parku dzikowskiego do muzeum miasta Tarnobrzega położonego na osiedlu dzików, 
a także rewitalizację oczka wodnego wraz z jego otoczeniem.

381 000,00 zł 163

10.

„A do Z - dostosowanie filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej do potrzeb osób starszych, niewidomych 
i słabo widzących”. Projekt zakłada wyposażenie fili nr 1 MBP w Tarnobrzegu w stanowisko przeznaczone dla 
osób niewidomych, słabo widzących oraz starszych. projekt ten przewiduje zakup profesjonalnego sprzętu 
audio-video pozwalającego min. na odtwarzanie filmów z audio deskrypcją. W ramach projektu przewidziano 
również zakup wydawnictw (poradników, przewodników, atlasów) w języku brajla i druku powiększonym, jak 
również dodatkowych gier planszowych.

70 000,00 zł 162

2.

Wykonania mini siłowni na boisku szkoły podstawowej nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 10. Zadanie przewiduje 
zamontowanie urządzeń aerobowych (zestaw mini) dla dzieci i młodzieży. Inwestycja byłaby uzupełnieniem 
ćwiczeń dla dzieci korzystających z placu zabaw, jak również pozwoliłaby starszym dzieciom podtrzymywać 
sprawność fizyczną i spędzać 2wolny czas od nauki. w pobliżu nie ma podobnego miejsca do ćwiczeń, a dzięki 
tej lokalizacji młodzież z osiedla miałaby możliwość dodatkowego zajęcia w wolnym czasie.

55 000,00 zł 137

9.

Budowa placu zabaw wraz z siłownia napowietrzną Osiedle Mokrzyszów. wykonanie standardowych 
urządzeń zabaw dla dzieci spełniające wymogi bezpieczeństwa dla bawiących się  dzieci. Zamontowanie 
urządzeń siłowni napowietrznej, wykonanie częściowego ogrodzenia oraz zamontowanie minimum 4 opraw 
elektrycznych oświetlenia.

350 000,00 zł 156

18.
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Sielec. projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego 
boiska do koszykówki, tenisa ziemnego i siatkówki na ogrodzonym terenie.  projekt ten zakłada również wyko-
nanie mini placu zabaw oraz wolnostojący stół do tenisa stołowego.

250 000,00 zł 156

14.

Poprawa atrakcyjności miasta poprzez budowę Miejskiego Parku Rozrywki – etap I opracowanie do-
kumentacji projektowej. projekt ma być pierwszym etapem docelowej inwestycji. Teren jest nieużytkowany, 
nieoświetlony.  postawnie parku rozrywki tj. kompleksu złożonego z dużego placu zabaw, małej sceny wraz z 
zapleczem oraz bazy umożliwiającej sezonowe funkcjonowanie obiektu gastronomicznego.

30 000,00 zł 149

27.

Budowa terenowej edukacyjnej ścieżki przyrodniczo – historycznej w zabytkowym parku tarnowskich 
na Dzikowie w Tarnobrzeg. projekt ten obejmuje zaprojektowanie i montaż następujących elementów ścieżki: 
10 tablic informacyjno-edukacyjnych, 100 tabliczek formatu A4 zlokalizowanych w otoczeniu najbardziej inte-
resujących gatunków roślin itp., 2 dużych ław jako miejsce odpoczynku .

33 500,00 zł 144
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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 – 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: Joanna Rybczyńska, 

Agata Rybka, Joanna Lewicka

miejski informator samorządowy

urząd Miasta Tarnobrzega

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska”

plan gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy tarnobrzeg
został opracowany przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega, działającego na podstawie 
uchwały nr LII/659/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Projekt planu został opracowany przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura 
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomo-
dernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

przebieg prac nad opracowaniem planu gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 
tarnobrzeg

Punktem wyjścia było sporządzenie inwentaryzacji emisji, opartej na bilansie energe-
tycznym obiektów na obszarze miasta, przy czym zakresem inwentaryzacji objęto m.in.: 
budynki użyteczności publicznej stanowiące własność Gminy Tarnobrzeg, której przypada 
odegranie wzorcowej roli w zakresie efektywnego wykorzystania energii i jej nośników, 
zabudowę mieszkaniową, infrastrukturę energetyczną, w tym źródła i sieciowe systemy 
energetyczne, zakłady przemysłowe i obiekty usług komercyjnych oraz transport. na 
podstawie przeprowadzonej w Ill kw. 2015 r. bazowej inwentaryzacji emisji opracowano 
szczegółową bazę danych oraz wersję tekstową dokumentu „Plan Gospodarki niskoemi-
syjnej dla Gminy Tarnobrzeg”.

Działania zawarte w planie gospodarki Niskoemisyjnej przewidziane do re-
alizacji do roku 2020 obejmują m.in.:

Działania w PGn dotyczą obiektów i infrastruktury należącej do miasta oraz wszystkich 
pozostałych zlokalizowanych na jej terenie. których właściciele lub administratorzy. jako 
interesariusze projektu, zgłosili zamiar realizacji działań .niskoemisyjnych”.

Do głównych działań należą między innymi:
•  głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega;
•  rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego;
•  budowę drogi obwodowej miasta Tarnobrzega oraz przebudowę dróg wojewódzkich 

nr 871 oraz 758 przebiegających przez miasto Tarnobrzeg i dróg gminnych, w tym: ul. 
Zakładowej, chemicznej, Strefowej, Siarkopolowej i chmielowskiej;

•  modernizację oświetlenia ulicznego poprzez zastosowanie efektywnych energetycznie 
technologii;

• termomodernizację budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych;
• modernizację infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu;
•  rozwój instalacji OZE oraz wymianę źródeł ciepła w podsektorze budownictwa miesz-

kaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega;
• promocję gospodarki niskoemisyjnej, w tym edukację ekologiczno-energetyczną;
• planowanie energetyczne i monitoring PGn;
• system zamówień publicznych uwzględniających kryteria niskoemisyjności;
• zarządzanie zużyciem i zakupem energii w obiektach gminnych;
 •  redukcja końcowego zużycia energii na obszarze Tarnobrzega o ok. 53 000 GJ/rok w 

porównaniu do roku 2013;
•  redukcja emisji cO2 na obszarze Tarnobrzega o ponad 6 000 ton/rok w porównaniu 

do roku 2013;
•  redukcja emisji SO2 na obszarze Tarnobrzega o ponad 28 ton/rok w porównaniu do 

roku 2013;
• redukcja emisji tlenków azotu na obszarze Tarnobrzega o ok. 12 ton/rok;
• redukcję emisji pyły na obszarze Tarnobrzega o ok. 7 ton/rok;
•  wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o ponad 4 300 GJ/rok w porównaniu 

do roku 2013.

Działania miasta i działających na jego terenie podmiotów, uwzględnione w pgN, 
będą działaniami o statucie priorytetu w procesie aplikowania o dofinansowanie 
ze środków Unii europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020

24.

Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu – osiedlu Miechocin w rozwi-
dleniu dróg gminnych- ulic: 12 Października, J. Długosza i St. Orła. projekt przewiduje wykonanie placu zabaw, 
napowietrzną siłownię, elementy małej architektury ogrodowej, oświetlenie parkowe, budowę chodnika, budowa 
drogi. miejsce to pozwoli na stworzenie jednego z ciekawszych miejsc dla wypoczynku i relaksu mieszkańców.

700 000,00 zł 131

25. Modernizacja drogi gminnej – ul. 12 Października. Kompleksowa przebudowa drogi dotyczy odcinka o 
łącznej długości 1150 mb licząc od miejsca zjazdu z ul. J. Długosza w kierunku kompleksu leśnego kamionka. 600 000,00 zł 120

26. Modernizacja dróg gminnych w układzie ul. Piaskowa – ul. Czerwonego Krzyża. Kompleksowa przebudowa 
dróg gminnych w układzie komunikacyjnym ul. piaskowa – ul. czerwonego Krzyża. 355 000,00 zł 105

12.

Rewitalizacja Placu Górnika. Założeniem projektu jest przeprojektowanie i zmiana wyglądu placu Górnika, 
placu u zbiegi ul. sandomierskiej i wejścia do parku dzikowskiego celem osiągnięcia: - poprawy wizerunku i es-
tetyki pl. Górnika; rozbiórka istniejących elementów malej architektury, budowa alejek spacerowych, nasadzenia 
roślin ozdobnych, oświetlenie parkowe- zwiększenie funkcjonalności placu oraz terenów przyległych; montaż 
ławek, montaż urządzeń do rekreacji dla dzieci , przebudowa boiska - poprawa rozwiązań komunikacyjnych 
wokół Placu; budowa ok. 10 miejsc postojowych

218 000,00 zł 103

23.
Budowa siłowni na świeżym powietrzu dla osiedla Ocice. projekt w założeniu ma pobudzić kulturę fizyczną 
młodzieży oraz aktywizację osób starszych (mieszkańców) osiedla ocice. ma być również wyrównaniem szansy 
dostępu do elementów infrastruktury sportowej dla małych osiedli.

120 000,00 zł 103

3.
Modernizacja terenu usytuowanego pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 5 i 5a. Zadanie przewiduje remont 
chodników, wykonie większej ilości miejsc postojowych oraz poszerzenie i udrożnienie drogi dojazdowej ewa-
kuacyjnej do budynku Urzędu miasta.

290 000,00 zł 85

8.
Przebudowa drogi wewnętrznej boczna Sienkiewicza. wykonanie obustronnego okrawężnikowania ulicy 
na długości około 400mb. Wykonanie nowej podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej. 
wykonanie oświetlenia ulicznego.

450 000,00 zł 76

33. 

Rewitalizacja terenu obok Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega (Spichlerz) na osiedlu Dzików i 
budowa gry plenerowej. Założeniem projektu jest promocja miasta poprzez poprawę estetyki terenów będą-
cych jego wizytówką. projekt zostanie zrealizowany przez rewitalizację obszaru działek i budowę gry plenerowej 
wraz z oświetleniem i monitoringiem

153 000,00 zł 70

15. Budowa parkingu dla samochodów osobowych dla potrzeb mieszkańców bloków mieszkalnych przy ul. 
Dąbrowskiej 4, 6, 8 jak również osób korzystających z archiwum. 100 000,00 zł 65

6. Przebudowa drogi gminnej ul. Zaułek. wykonie podbudowy oraz nowej nawierzchni bitumicznej – odpro-
wadzenie wody burzowej do ul. Chrobaka. Długość 80 mb. 60 000,00 zł 55

32. Przebicie – połączenie ul. Kochanowskiego z ul. 1-go Maja. wykonanie przebicia jednokierunkowego ul. 
Kochanowskiego z ul. 1 – go Maja 850 000,00 zł 55

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Siewna. wykonanie nowej podbudowy oraz nowej nawierzchni bitumicznej 
na długości ok. 130 mb 60 000,00 zł 49

7. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jagielskiego. wykonanie obustronnego okrawężnikowania, wykonanie 
podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – wykonanie  oświetlenia ulicznego. 100 000,00 zł 46

28.
Monitoring - Piastów. Projekt zakłada instalację dwóch kamer wraz z antenami umożliwiającymi trans-
misje bezprzewodową na pasażu Leszka Białego. sieć kamer będzie pracować w systemie cyfrowym, bez-
przewodowym z możliwością zdalnego sterowania ruchem kamer.

38 500,00 zł 40

11.

Remont drogi dojazdowej i parkingu przy bloku Moniuszki 16. projekt przedstawia remont drogi dojazdowej 
do bloku przy ul. Moniuszki 16 oraz parkingu znajdującego się przed blokiem. Głównym założeniem jest wymiana 
nawierzchni drogi i parkingu oraz dokładne wydzielenie miejsc postojowych. ponadto podczas remontu należy 
uwzględnić instalacje odwodnienia.

120 000,00 zł 30

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Zakole. Ulica ta jest w części wykonana przy modernizacji 871.  Pozostało do 
wykonania ok. 300mb tj. podbudowa i nawierzchnia bitumiczna . 90 000,00 zł 19
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iNFor m aC ja
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu na okres 21 dni 

tj. od dnia 26 października 2015 r. do dnia 16 listopada 2015 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu dotyczącego 
oddania w najem nieruchomości gruntowych stanowiącej własność 
Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu, położonej w Tarnobrzegu przy ul. 
1-go maja, oznaczonej nr ewid. 382/9 o pow. 39m2, na okres do 3 lat na 
rzecz dotychczasowego najemcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 staniwsko ds. gospodarki nieruchomościami 
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

iNFor m aC ja
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu na okres 21 dni 

tj. od dnia 26 października 2015 r. do dnia 16 listopada 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazów:

- nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg 
położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów przeznaczonej do sprzedaży w 
trybie przetargu nieograniczonego pod zabudowę usługową wielofunkcyjną.

- lokalu mieszkalnego nr 16 położonego przy ul. Mickiewicza 5A przezna-
czonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego 
najemcy wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i urządzeń które 
nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz od-
daniem w użytkowanie wieczyste części gruntu ozn. nr ewid. 2136/8 o pow. 
0,0579 ha na którym zlokalizowany jest budynek mieszkalny .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
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

og ŁoszeNie
prezydent miasta tarnobrzega ogłasza 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż   nieruchomości gruntowych objętych 
kw tB1t/00067920/3 położonych w tarnobrzegu 
obręb mokrzyszów, stanowiących własność gminy 
tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne – patrz tabelka.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 r. 
o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 9 000,00 
zł /słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100/ należy 
wpłacić w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickie-
wicza 7 do dnia 19 listopada 2015 r. do god. 14 lub 
na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18 1240 2744 
1111 0000 3990 9547 Bank PeKaO S.A I/O Tarnobrzeg do 
dnia 19 listopada 2015 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wy-
maganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 19 
listopada 2015 r. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi 
Interesantów stanowisko nr 4 ds. gospodarki gruntami 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 
822-65-70 wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki 
Gruntami tel. 822-65-70 wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod 
adresem: www.tarnobrzeg.pl, Biuletynie Informacji Pu-
blicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

Lp. nr działki Pow. 
nieruchomości 

cena wywoławcza nieruchomości

zł + VAT słownie+ 23% podatku VAT.

1. 2550/4 i 2550/13 0,2152 ha 67 500,00 zł + 23% VAT sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT.

2. 2550/6 i 2550/15 0,1502 ha 47 500,00 zł  + 23% VAT czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

3. 2550/9 i 2550/18 0,1602 ha 50 500,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

4. 2550/10 i 2550/19 0,2189 ha 69 000,00 zł + 23% VAT sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

5. 2550/20 0,1145 ha 55 000,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

6. 2550/21 0,1149 ha 55 000,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

7. 2550/32 0,1136 ha 54 500,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

8. 2550/33 0,1145 ha 55 000,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

9. 2550/35 0,1199 ha 57 000,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

10. 2550/37 0,1188 ha 57 000,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

11. 2550/38 0,1199 ha 57 000,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

12. 2550/39 0,1201 ha 57 500,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

teatr kamienica w warszawie
„iNtryga” („la trama”)

Wielka miłość, zdrada, tajemnica, która nie może wyjść na jaw oraz za-
gadkowe morderstwo. Bogaty biznesmen stojący na progu bankructwa 
postanawia sfingować własną śmierć, zgarnąć pieniądze z polisy i zacząć 
nowe życie. Kto może wystawić fałszywy akt zgonu? Żeby plan się powiódł, 
trzeba przygotować misterną intrygę… Tajemnice, podejrzliwość, egoizm, 
hipokryzja, obłuda, ambicje, złość, zemsta i cynizm – wszystko to miesza 
się ze sobą, prowadząc do nieoczekiwanego zakończenia. Spektakl został 
wyróżniony podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych 
„ Sztuka plus komercja” 2014. Zbigniew Zamachowski otrzymał tytuł 
Najlepszego Aktora za rolę detektywa.
wysTępUJą: Joanna Koroniewska, Beata Ścibakówna 
(aktorka Teatru Narodowego), Szymon Bobrowski, 
Tomasz Stockinger, Zbigniew Zamachowski (aktor 
Teatru narodowego).

speKTaKL: 30 listopada 2015 r., godz. 17:00 i 19:30 
czas trwania spektaklu: 1 godz. 50 min. z antraktem 
cena biletów: I miejsca – 90 zł, II miejsca – 86 zł
 

agencja artystyczna jerzy Bończak komeDie  
„koCHaj alBo rzUĆ”

Monologi i piosenki przedwojennych i współczesnych autorów tworzą 
opowieść o miłości, zazdrości, nienawiści, rozstaniach i powrotach między 
kobietą i mężczyzną. Znane wszystkim rozterki nie dotyczą tylko młodych, 
czy tylko starszych par, ale również związków między starszą kobietą a 
młodszym mężczyzną i młodą kobietą i starszym mężczyzną. Spektakl 
opowiada o tym wszystkim w sposób lekki i zabawny. Sposób zdobywania 
mężczyzny opisany przez, między innymi Tuwima i Młynarskiego, czy 
zdobywania kobiety widziany oczami Hemera, Marianowicza i Załuckie-

go, a do tego jeszcze pomysł reżysera, żeby piosenkę i monolog zamienić 
na dialog powoduje, że spektakl staje się nie tylko prezentacją znanych 
wszystkim przebojów, ale jest wspaniałą komedią, graną przy tym przez 
znakomitych aktorów, świetnie czujących się w tym gatunku.
wysTępUJą: Katarzyna Jamróz, Maria Pawłowska, 
Jacek Bończyk, Cezary Morawski, Przemysław Sa-
dowski, Zespół muzyczny „Kameleon” 

speKTaKL: 3 grudnia 2015 r., godz. 17:00 i 19:30 
czas trwania spektaklu: 2 godz. z antraktem 
cena biletów: I miejsca – 85 zł, II miejsca – 81 zł

międzynarodowa grupa operowa 
sonori ensemble „mozartiaDa” 

Najpiękniejsze sceny z oper w. a. mozarta.
KoncerT: 5 grudnia 2015 r., godz. 18:00 
czas trwania koncertu: 2 godziny (z przerwą) 
cena biletów: I miejsca – 54 zł, II miejsca – 50 zł

teatr scena prezentacje w warszawie 
„pokrewieŃstwo DUsz”

Sztuka „Pokrewieństwo dusz”, będąca swobodną adaptację Fedry Raci-
ne’a , opowiada o związku między dojrzałą kobietą, redaktorką naczelną 
gazety z San Francisco, a młodym reporterem pracującym w tej gazecie, 
budzącym w niej coraz silniejszą fascynację. Nieuchronnie mieszając 
życie osobiste z zawodowym, te dwie postaci dają się zapętlić w trudnym, 
oszałamiającym, ale i niszczącym związku, a wszystko na oczach nie-
świadomego sytuacji świadka: najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki, 
a zarazem zaborczej matki bohatera.

wysTępUJą: Maria Pakulnis, Małgorzata Pieczyńska, 
Antoni Pawlicki oraz w roli Fedry Anna Chodakowska 
(nagranie)

speKTaKL: 7 grudnia 2015 r., godz. 18:00 
czas trwania spektaklu: 2 godz. bez antraktu 
cena biletów: I miejsca – 75 zł, II miejsca – 71 zł

teatr ateneum w warszawie 
„BŁogie DNi” (Halcyon Days)

Deirdre Kinahan, młoda Irlandka, napisała przepiękną, nostalgiczną i 
trochę dramatyczną sztukę o wspólnych błogich dniach samotnej starszej 
pani i równie niemłodego mężczyzny, byłego aktora. Zetknął ich przypa-
dek zamieszkania w domu, gdzie samotność miesza się ze wspomnieniami 
lepszych czasów, i gdzie na nic już za bardzo nie można liczyć – poza 
wzajemnym wsparciem i zrozumieniem. Ale czy dni starości mogą być 
błogie? Czasami mogą. Chociaż … I w tym miejscu oddajemy głos parze 
wspaniałych aktorów, Jadwidze Jankowskiej – Cieślak i Janowi Peszkowi.
występują: Jadwiga Jankowska-Cieślak, Jan Peszek

spektakl: 8 grudnia 2015 r., godz. 18:00 
czas trwania spektaklu: 1 godz. 25 min. bez antraktu 
cena biletów: I miejsca – 80 zł, II miejsca – 76 zł

Imprezy towarzyszące 
XXXVIII barbórkowej dramie Teatralnej

Barbara Gołaszewska – „Scenografia”  
wystawa, 24 listopada -13 grudnia 2015 r. 

***
 Rezerwacja biletów dla zakładów pracy od 3 listopada 
2015 r. (wtorek) w godz. 8.30 -15.30 na specjalnym formu-
larzu. Formularz do pobrania na www.tdk.tarnobrzeg.pl 
sprzedaż biletów dla osób indywidualnych od 9 listopada 
2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.30-17.00 z wyłączeniem: 
11 listopada 2015 r., sobót i niedziel. 

Informacje, rezerwacje i sprzedaż biletów: 
TDK – Dział Organizacji Imprez pokój 47, 

tel. 15 822 21 10, w. 32

bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom
Od 19 października br. rozpoczął się „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko 
pneumokokom w Tarnobrzegu w latach 2015-2018 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13walentnej”. W ramach programu 
można bezpłatnie zaszczepić dzieci przeciwko zakażeniom wywołanym przez pneumokoki. 

program jest dla rodziców jedyną szansą, aby bezpłatnie 
ochronić swoje pociechy przed bakteriami, które wywołują 
takie choroby jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo- 
rdzeniowych czy sepsa. Koszt szczepienia pokrywa w całości 
Urząd miasta Tarnobrzega. 

Dzieciom zostanie podana szczepionka 13walentna, sta-
nowiąca w tej chwili najszerszą z dostępnych ochronę przed 
pneumokokami.

do programu zakwalifikowane zostały dzieci, które ukoń-
czyły 24 miesiące, urodzone odpowiednio w 2013, 2014, 2015 
i 2016 roku zameldowane na stałe w Tarnobrzegu i zapisane 
do lekarza w placówce poZ działającej na terenie miasta 
Tarnobrzega. 

Termin udzielenia świadczeń: 
od 19.10.2015 r. do 31.12.2018 r. 

podmiotami realizującymi program są:
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie”

39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 67
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP”

39-400 Tarnobrzeg, ul. Warszawska 378
• Centrum Medyczne „PULS” Grupowa Praktyka Lekarska

39-400 Tarnobrzeg, ul. Targowa 5
• Centrum Medyczne „PULS 1” Grupowa praktyka Lekarska

39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 11
• Praktyka Lekarska „MEDYK”

39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 11
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FAMILIA”

39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 67
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TarMed”
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 67

XXXViii bARbóRkOWA dRAMA TeATRAlnA 
po patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

30 listopada 2015 r. – 8 grudnia 2015 r. 

wszelkich informacji dotyczących zasad przystąpienia do programu udziela placówka zdrowia do której należy dziecko.


