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– Cieszymy się, że w tegorocznym bu-
dżecie udało się nam wygospodarować 
niespełna półtorej miliona złotych na re-
monty i nowy rok szkolny wielu uczniów 
rozpocznie w lepszych warunkach loka-
lowych – mówi Prezydent Tarnobrze-
ga Grzegorz Kiełb. – Co roku Sanepid 
odwiedza wszystkie placówki i zgłasza, 
co należy poprawić, jakie usterki wyeli-
minować, by nie narazić się na zamknię-
cie budynków. Wcześniej dyrektorzy 
byli zobowiązani, by pisać do Sanepidu 
o  przesunięcie terminu prac i  niektóre 
remonty były przesuwane o ponad 5 lat. 

Teraz postanowiliśmy inaczej podejść do 
tego tematu. Inwestujemy na miarę na-
szego budżetu.

W  Gimnazjum nr 3 remontowana 
jest podłoga w  sali gimnastycznej, 
szatnie i  magazynek w  kompleksie 
wychowania fizycznego, w  Zespo-
le Szkół im. ks. S. Staszica – podłoga 
w sali gimnastycznej. Prace te kosztują 
32 tys. 200 zł i wykonuje je Zakład Ob-
róbki i Handlu Drewna Gabriel Jamróz. 
Remont instalacji centralnego ogrze-
wania trwa w  Centrum Kształcenia 
Praktycznego. Kosztuje on 15 tys. 502 
zł 92 gr i wykonuje go PHU Sanit-Bud. 
Natomiast w Przedszkolu nr 17 przy ul. 
Orzeszkowej 7 firma „RemBud” odna-
wia schody za kwotę 5 tys. 800 zł.

59 tys. 300 zł będą kosztowały re-
monty w  Gimnazjum nr 1, Szkole 
Podstawowej nr 7 i Szkole Podstawo-
wej nr 10 , prowadzone przez Firmę 
Remontowo-Budowlaną „Diak-Bud”. 
W  gimnazjum remontowany jest 
dach łącznika, montowane są stojaki 
do rowerów i czyszczone rury spusto-
we. W  „Siódemce” trwa remont da-
chu, w  „Dziesiątce” – remont dachu 
w segmencie wychowania fizycznego, 
w części szatniowej. W Gimnazjum nr 
2 przy ul. Kopernika 18 remontowana 
jest posadzka łącznika, korytarza ko-
munikacyjnego w kuchni, malowane 
są ściany i sufity w kuchni, tam też zo-

staną wymienione drzwi i  instalacja 
gazowa. Koszt prac to 71 tys. 200 zł, 
a wykonawcą jest firma „Walbud”.

Kończą się prace za 111 tys. 439 zł 
w Szkole Podstawowej nr 4 (wykona-
nie okien, docieplenie ścian i remont 
dachu nad częścią „niską” sali gim-
nastycznej) oraz w  budynku Szkoły 
Podstawowej nr 9 (wymiana obróbek 
blacharskich, rur spustowych i rynien, 
remont kominów, wstawienie drzwi 
wewnętrznych). Prace wykonują: 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produk-
cyjne „Tawo-Bis” oraz „Walbud”. Naj-

prawdopodobniej do końca sierpnia 
potrwa przebudowa drenażu opasko-
wego wokół budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 9. Za kwotę 151 tys. 25 zł 19 
gr prace te wykonuje firma „Walbud”. 
W przygotowaniu natomiast jest do-
kumentacja na przebudowę drenażu 
opaskowego wokół budynku Gimna-
zjum nr 1 przy ul. Jachowicza 4. Inwe-
stycja planowana jest na październik 
tego roku. 

Kilka inwestycji zostało już pomyślnie 
zakończonych. W Szkole Podstawowej 
nr 10 odnowione zostały sale gimna-
styczne za 262 tys. 758 zł 33 gr. Firma 
„Malbud” pomalowała je, wymieniła 

parkiet, wycyklinowała go i pomalowa-
ła (łącznie z  liniami boisk), wymieniła 
instalacje oświetlenia sal gimnastycz-
nych, zamontowała wyposażenie sal 
gimnastycznych, wyremontowała za-
plecze, dwie sale treningowe pomoc-
nicze i magazyny podręczne. Wypięk-
niało też Przedszkole nr 2: na budynku 
tego obiektu wykonano termomo-
dernizację (ściany zewnętrzne zostały 
ocieplone styropianem o grubości 15 
cm, stropodach został ocieplony wełna 
mineralną o grubości 18 cm, wymienio-
ne zostały obróbki blacharskie, rynny 
i rury spustowe oraz instalacja odgro-
mowa, wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową, wyremontowano kominy, 
wykonano napis  na ścianie frontowej 
przedszkola, wiatę narzędziową). Wyre-
montowano też tarasy, chodniki i opa-
ski. Obok przedszkola została ułożona 
kostka betonowa, a część ogrodzenia 
przy placówce zostało wymienione. 
Termomodernizacja pochłonęła 236 
tys. 979 zł 9 gr, a dodatkowe prace: 39 
tys. 796 zł 37 gr.

Zakończyła się też termomoderniza-
cja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. 
Zwierzynieckiej 4. Za 72 tys. 518 zł 23 
gr, spółka ZRB Korem wymieniła sto-
larkę okienną drewnianą i  drzwiową, 
parapety zewnętrzne, obsadziła okna 
i  podokienniki wraz z  otynkowaniem 
i  malowaniem ścian oraz ościeży od 
wewnątrz. Przebudowane zostało rów-
nież boisko sportowe przy Szkole Pod-
stawowej nr 8 na osiedlu Wielowieś. Na 
zadanie już odebrane od wykonawcy 

złożyły się: prace rozbiórkowe, wykona-
nie nawierzchni EPDM na istniejącym 
boisku asfaltowym i uzupełnienie na-
wierzchni na nowej warstwie betonu, 
zrobienie ogrodzenia i  montaż piłko 
chwytów, remont bieżni lekkoatletycz-
nej do skoku w dal, remont nawierzchni 
dojścia z kostki brukowej, remont wy-
posażenia (kosze do koszykówki, bram-
ki do piłki ręcznej i słupki do siatkówki), 
montaż małej architektury – ławki, ko-
sze na śmieci, wyrównanie terenu zie-
mią urodzajną i zasianie trawy, wymia-
na drzwi w budynku szkoły. Inwestycja 
kosztowała 211 tys. 99 zł 60 gr.

JOaNNa LEWICKa

Wyprawka szkolna i  reforma podręcznikowa – te 
dwa ministerialne programy, realizowane w Tarno-
brzegu mają spowodować, że zakup podręczników 
przestanie być finansowym koszmarem rodziców 
dzieci, rozpoczynających naukę we wrześniu.

Wyprawki 
i podręczniki 
na nowy rok szkolny 

Program „Wyprawka szkolna” wspomoże 
trzy grupy uczniów. – To uczniowie klas trzecich 
szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólno-
kształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniowie 
kontynuujący naukę według nowej podstawy pro-
gramowej na poziomie klasy czwartej technikum 
oraz wszyscy uczniowie niepełnosprawni, z wyjąt-
kiem uczniów niewidomych, dla których podręcz-
niki zapewniono w  odrębnym trybie – wyjaśnia 
Jolanta Kociuba, naczelnik Wydziału Eduka-
cji i Zdrowia. W zależności od klasy, wysokość 
dofinansowania wyniesie od 225 zł do 450 zł. 
W przypadku zakupu podręczników do kształ-
cenia specjalnego, kwota ta może sięgać 770 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników i  ma-
teriałów edukacyjnych będzie przysługiwać 
uczniom pochodzącym z rodzin, w których do-
chód na osobę nie przekracza 574 zł. Wsparcie 
takie otrzymają także uczniowie pochodzący z ro-
dzin niespełniających kryterium dochodowego, 
na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględ-
niającej lokalne warunki ekonomiczne i społecz-
ne, np. ciężką chorobę, wielodzietność, przemoc, 
alkoholizm, narkomanię w rodzinie. Dofinansowa-
nie należy się także uczniom niepełnosprawnym, 
bez względu na dochód. 

Podstawą do skorzystania z  pomocy przez 
uczniów niepełnosprawnych jest orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypad-
ku uczniów spełniających kryterium dochodowe 
należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach, 
zaświadczenie o  korzystaniu ze świadczeń ro-
dzinnych lub też złożenie oświadczenia o  do-
chodach. Rodziny, które przekraczają kryterium 
dochodowe, zamiast zaświadczenia o  docho-
dach składają uzasadnienie do otrzymania po-
mocy. Wszelkie dodatkowe informacje na temat 
wyprawki można uzyskać u  dyrektorów po-
szczególnych szkół, u których składa się wnioski 
o przyznanie pomocy w formie dofinansowania 
zakupu podręczników i  materiałów edukacyj-
nych. Dodajmy, że zwrot pieniędzy następuje po 
przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VaT) 
lub oświadczenia o dokonanym zakupie. 

„Wyprawka” to nie jedyna pomoc dla rodzi-
ców uczniów. Trwa reforma podręcznikowa. 
– W  2014 r. darmowe książki otrzymali ucznio-
wie pierwszych klas szkół podstawowych. W tym 
roku szkolnym, bezpłatne podręczniki otrzymają 
pierwszoklasiści, drugoklasiści, czwartoklasiści 
oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów. Plan 
zakłada, że w  2017 r. z  darmowych podręczni-
ków i materiałów ćwiczeniowych korzystać będą 
uczniowie z wszystkich klas szkół podstawowych 
i gimnazjów. Podręczniki nie będą już kupowane 
przez rodziców, tylko wypożyczane przez uczniów 
ze szkół – informuje naczelnik J. Kociuba.

JOaNNa LEWICKa

Podłogi, okna i piłkochwyty
Wielkimi krokami zbliża się rok szkolny, a kończy sezon remontowy w tarnobrze-

skich szkołach. Większość prac ma się zakończyć w ostatnim dniu sierpnia. 
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
1.   Budżet Obywatelski należy rozumieć, 

jako formę konsultacji społecznych w 
sprawie przeznaczenia części wydatków 
z budżetu Miasta Tarnobrzega na wska-
zane przez mieszkańców propozycje za-
dań na rok 2016 rok.

2.  Celem Budżetu Obywatelskiego jest 
aktywizacja mieszkańców i zachęcenie 
ich do podjęcia dyskusji o kształtowa-
niu najbliższego im otoczenia. Środki 
Budżetu Obywatelskiego służyć maja 
podnoszeniu jakości życia w Tarno-
brzegu.

3.  W ramach Budżetu Obywatelskiego 
zgłaszane projekty muszą być zgodne 
z prawem oraz mieścić się w kompeten-
cjach Miasta Tarnobrzega.

4.  W przypadku zadań wymagających 
lokalizacji na określonym terenie, musi 
on stanowić mienie Miasta Tarnobrzega 
nieobciążone na rzecz osób trzecich.

5.  Prezydent Miasta stworzy warunki 
techniczne i organizacyjne do konsul-
towania z merytorycznymi komórkami 
Urzędu Miasta i jednostkami organiza-
cyjnymi propozycji projektów, także 
przed ich złożeniem. 

§2
1.  Kwota środków przeznaczonych na re-

alizację Budżetu Obywatelskiego Mia-
sta Tarnobrzega na rok 2016 wynosi 
1 000 000,00 (słownie: milion złotych).

2.  Informację o wysokości środków, o któ-
rych mowa w ust. 1 podaje się do pu-
blicznej wiadomości poprzez wywiesze-
nie jej na tablicach ogłoszeń, na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Tarnobrze-
ga oraz w Merkuriuszu Tarnobrzeskim.

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów

 §3
Propozycję projektu do zrealizowania 

w ramach Budżetu Obywatelskiego może 
zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Mia-
sta Tarnobrzega, posiadający czynne pra-
wo wyborcze.

 §4
1.  Każdy zgłaszany projekt musi przy-

czyniać się do pozytywnego rozwoju 
Miasta i powinien dotyczyć budowy 
lub remontu elementów infrastruktury 
miejskiej.

2.  Koszt zgłoszonego projektu nie może 
przekroczyć środków finansowych prze-
widzianych na realizację Budżetu Oby-
watelskiego.

3.  Formularz zgłaszania projektu do zre-
alizowania w ramach Budżetu Oby-
watelskiego udostępnia się na stronie 
internetowej Miasta Tarnobrzega oraz 
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega.

4.  Wypełniony formularz projektu składa 
się w wersji pisemnej w Urzędzie Mia-
sta Tarnobrzega lub przesyła w wersji 
elektronicznej na adres budzet.obywa-
telski@um.tarnobrzeg.pl.

5.  Formularz uznaje się za ważny, jeżeli 
zostaną wypełnione wszystkie pola za-
znaczone jako obowiązkowe.

6.  Zgłoszenia dokonane przed lub po 
upływie wyznaczonego terminu w har-
monogramie konsultacji Budżetu Oby-
watelskiego nie będą rozpatrywane.

Rozdział 3
Weryfikacja zgłoszonych projektów

 §5
Złożone projekty zostaną wstępnie zwe-

ryfikowane są przez właściwe merytorycz-
nie wydziały lub jednostki organizacyjne 

Urzędu Miasta Tarnobrzega, które doko-
nują analizy i je opiniują.

analiza projektu jest przeprowadzana 
pod względem: 
• formalnym i prawnym
•  lokalizacji - wskazane jednostki i komórki 

analizują:
•  Czy teren jest objęty miejscowym pla-

nem zagospodarowania przestrzennego,  
a wnioskowana inicjatywa jest z nim 
zgodna?

•  Czy wnioskowana inicjatywa jest zgodna 
z geodezyjnym przeznaczeniem gruntu?

•  Czy na przewidzianej nieruchomości nie 
są planowane inwestycje publiczne (inna 
infrastruktura miejska, media)?

•  Czy nieruchomość nie jest objęta postę-
powaniem o regulację stanu prawnego?

• Czy nieruchomość nie jest dzierżawiona?
•  Czy nieruchomość nie jest przeznaczona 

na sprzedaż?
• możliwości realizacji
• rzeczywistego kosztu
•  możliwości zabezpieczenia w kolejnych 

budżetach ewentualnych kosztów po-
wstałych w wyniku realizacji projektu,

•  znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej 
społeczności

•  możliwych korzyści wynikających dla 
miasta, w tym osiedli, których projekty 
dotyczą,
Zgłoszenia spełniające wymogi formal-

ne, przekazywane są właściwym komór-
kom organizacyjnym Urzędu Miasta Tar-
nobrzega lub jednostkom organizacyjnym 
Miasta Tarnobrzega, w celu techniczno-
-finansowej analizy możliwości realizacji 
zaproponowanych projektów.

W przypadku niejasności dotyczących 
opisu projektu, jednostka dokonująca 
analizy zwraca się do wnioskodawcy o 
dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Zgłoszenia co do których wnioskodaw-
cy nie uzupełnili informacji pozwalających 
dokonać analizy techniczno-finansowej 
nie podlegają dalszemu procedowaniu.

W przypadku, gdy analiza technicz-
no-finansowa wskazuje, iż projekt jest 
niewykonalny, jednostka dokonująca 
analizy zwraca sie do wnioskodawcy z 
propozycją wprowadzenia zmian. Mo-
dyfikacja zgłoszenia, może być dokona-
na wyłącznie za zgoda wnioskodawcy.  
W przypadku braku zgody na wprowadze-
nie zmian, które zapewnia wykonalność 
przedsięwzięcia zastosowanie ma ust. 5 
niniejszego paragrafu.

W przypadku projektów podobnych lub 
komplementarnych jednostka dokonują-
ca analizy zwraca sie do wnioskodawców 
z propozycją ich połączenia. Połączenie 
projektów może nastąpić wyłącznie za 
zgodą wnioskodawców. 

W przypadku większej liczby zgłoszeń 
tego samego projektu, są one łączone w 
jeden projekt. Wnioskodawcy są o tym 
fakcie informowani.

Ostateczną weryfikację złożonych 
projektów wraz z dołączonymi do nich 
opiniami przeprowadzi powołana przez 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisja 
Opiniodawcza zwana dalej „Komisją”. Do 
udziału w pracach Komisji Prezydent Mia-
sta Tarnobrzega zaprosi członków komisji 
Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta 
Tarnobrzega oraz przewodniczących osie-
dli, których projekty dotyczą.

 Komisja w uzgodnieniu z Prezydentem 
Miasta Tarnobrzega podejmuje decyzję o 
odrzuceniu zgłoszonego projektu.

Komisja przekazuje Prezydentowi Mia-
sta ostateczną listę projektów, która bę-
dzie poddana pod głosowanie mieszkań-
ców Miasta Tarnobrzega oraz listę projek-
tów zaopiniowanych negatywnie wraz z 
uzasadnieniem.

 Listy, o których mowa w ust. 11 podaje 
się do publicznej wiadomości poprzez wy-
wieszenie jej na tablicach ogłoszeń oraz 
na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Tarnobrzega oraz w Merkuriuszu Tarno-
brzeskim.

Rozdział 4
Wybór projektów

 §6
1. Wyboru projektów do realizacji do-

konują mieszkańcy w głosowaniu tajnym.
2. Prawo do głosowania nad wyborem 

projektu posiada każdy pełnoletni miesz-
kaniec Miasta Tarnobrzega, posiadający 
czynne prawo wyborcze według prawa 
wyborczego obowiązującego dla wybo-
rów organów samorządowych.

§7
Wyznacza się następujące siedziby loka-

li do głosowania:
•  W siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Ko-

ściuszki 32 w Tarnobrzegu,
•  Dom Osiedlowy ul. Krzywa 2 - osiedle 

Miechocin, 
•  Dom Osiedlowy ul. Nadwiślańska 16 - 

osiedle Nagnajów,
•  Ochotnicza Straż Pożarna ul. Ocicka 89 - 

osiedle Ocice,
•  Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sienkiewicza 

215 - osiedle Mokrzyszów,
•  Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piętaka 53 - 

osiedle Wielowieś,
•  Dom Strażaka ul. Spokojna 9 - osiedle 

Zakrzów,
•  Dom Ludowy ul. Sielecka 29 - osiedle 

Sielec,
•  Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Olszowa 

1 - osiedle Sobów,
Głosowanie przeprowadza się w wyzna-

czonych w ust. 1 lokalach do głosowania.
Uprawniony mieszkaniec ma prawo do 

głosowania w wybranych przez siebie lo-
kalach wymienionych w ust 1. 

W terminie określonym w harmono-
gramie konsultacji Budżetu Obywatel-
skiego, z tym że głosowanie w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega odbywa się 

od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 15.30, natomiast głosowanie 
w Osiedlach odbywa się w Niedziele tj. 
11.X.2015 r., 18.X.2015 r. w godz. od 8.00 
do 13.00.

W miejscu do głosowania udostępnia 
się pełne opisy wszystkich projektów.

Oddanie głosu następuje poprzez 
wrzucenie karty do urny, po uprzednim 
okazaniu dokumentu potwierdzającego 
tożsamość i złożeniu podpisu potwierdza-
jącego oddanie głosu.

Głosować można: w dowolnej lokali-
zacji tylko jeden raz

 §8
1.  Na karcie do głosowania umieszcza się 

tytuły projektów zaopiniowanych pozy-
tywnie wraz z krótkim opisem każdego 
projektu, z określeniem szacunkowego 
kosztu ich realizacji oraz informacją jak 
prawidłowo oddać ważny głos.

2.  Kolejność projektów na karcie do głoso-
wania ustala się alfabetycznie.

3.  Głosowanie odbywa się poprzez po-
stawienie znaku „X” przy wybranych 
projektach na karcie do głosowania. 
Głosujący może wybrać maksymalnie 
3, jego zdaniem najważniejsze projekty.

4.  Głos jest ważny także wtedy, jeżeli gło-
sujący wybierze dwa lub tylko jeden ze 
wszystkich projektów.

5.  Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego 
projektu lub zaznaczy więcej niż 3 pro-
jekty, jego głos zostanie potraktowany, 
jako nieważny.

§9
Obliczanie wyników głosowania zosta-

nie przeprowadzone przez Komisję Skru-
tacyjną Budżetu Obywatelskiego na rok 
2016 powołaną przez Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega.

Do zadań Komisji Skrutacyjnej należeć 
będzie:
1)  Zweryfikowanie wszystkich kart do gło-

sowania pod względem ich ważności
2)  Przeliczenie wszystkich ważnych kart 

do głosowania poprzez zsumowanie 
oddanych głosów na każdy z projektów,

3)  Przedstawienie wyników głosowania w 
postaci listy projektów, które uzyskały 
kolejno największą liczbę głosów wraz 
z podaniem ich liczby oraz przekazanie 
jej Prezydentowi Miasta Tarnobrzega,

4)  Sporządzenie protokołu z posiedzenia 
Komisji Skrutacyjnej.
Wyniki głosowania podaje się do pu-

blicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
ich na tablicach ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega 
i w Merkuriuszu Tarnobrzeskim.

Rozdział 6
Ujęcie projektów 

Budżetu Obywatelskiego 
w budżecie Miasta Tarnobrzega 

na rok 2016
§10

1.  Wybrane w głosowaniu przez miesz-
kańców projekty z największą liczbą 
głosów w ramach kwoty przeznaczonej 
na Budżet Obywatelski przekazuje się 
Prezydentowi Miasta.

2.  Łączne koszty realizacji wybranych pro-
jektów nie mogą przekroczyć kwoty 
przewidzianej w ramach Budżetu Oby-
watelskiego na 2016 rok.

3.  Prezydent Miasta postanawia o realizacji 
projektów określonych w ust. 1 i zapi-
saniu ich w projekcie budżetu miasta 
na 2016 rok.

Zasady i tryb przeprowadzania 
BudżeTu OByWaTelskiegO 
na rok 2016 Miasta Tarnobrzega

Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego w Tarnobrzegu 
Lipiec 2015 – Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2016

Od 24 sierpnia do 13 września 2015 r. Zgłaszanie projektów

Od 14 września do 1 października 2015 r. Weryfikacja zgłoszonych projektów

5 października 2015 r. Ogłoszenie listy projektów

Od 6 października do 23 października 2015 r. Głosowanie w Urzędzie Miasta oraz na Osiedlach w Tarnobrzegu

Od 26 października do 28 października 2015 r. Przeliczanie głosów oraz ogłoszenie wyników głosowania

Do 2 listopada 2015 r. Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie 
Budżetu Miasta Tarnobrzega



32015 merkuriusz tarnobrzeski

Dzieci i młoDzież
WARSZTATY TEATRALNO-LOGOPEDYCZNE  dla 
dzieci w wieku 4-6 lat. Odbywają się raz w tygo-

dniu. Podczas zajęć dzieci pracują nad poprawną wymo-
wą, oddechem oraz dykcją. Zabawy i ćwiczenia teatralno- 
logopedyczne pozwalają rozwijać wyobraźnię i kreatyw-
ność małego dziecka oraz zachęcają do systematycznych 
ćwiczeń dykcyjnych.

TEATRZYK „MAGIK”. Zajęcia odbywają się w gru-
pach wiekowy ch: kl. I-III i  IV-VI szkół podstawo-

wych, raz w tygodniu. Dzieci uczą się świadomości  ruchu, 
emisji głosu, pracują nad dykcją, oddechem, interpretacją 
tekstu. Zajęcia teatralne  pomagają przełamywać leki, 
i  rozwijać wyobraźnię, intelekt, kształtują i  pielęgnują 
poprawną mowę, budują poczucie własnej osobowości. 
Teatr uczy  zaangażowania w działanie, motywacji, poka-
zuje najmłodszym, że wspaniały efekt końcowy składa 
się z  pomysłów i  pracy wielu ludzi.  Finałem zajęć jest 
prezentacja spektaklu. 

PRACOWNIA PLASTYCZNA. Dzieci podczas zajęć 
realizują swoje marzenia i pasje, rozwijają talent, 

poznają świat sztuki. W pracowni powstają rysunki, rzeź-
by, prace malarskie oraz inne-wykonane rozmaitymi tech-
nikami. Sposób pracy uczestników zajęć nie jest przytło-
czony schematami i ograniczeniami, panuje pełna swo-
boda w wyrażaniu siebie. Plastyka jest jedną z podstawo-
wych  form ekspresji twórczej, w której dziecko ma moż-
liwość wyrażania emocji i  przeżyć. Działania zostają 
podsumowane wystawą prac w Galerii TDK, połączonej 
z uroczystym wernisażem. 

CHÓREK „ŁAPU-CAPU”. Zajęcia dla dzieci 6-12 
lat. Uczestnicy poznają świat muzyki a w szczegól-

ności piosenki. Podczas zajęć dzieci kształtują wyobraź-
nię muzyczną i rozwijają umiejętności wokalne poprzez 
ćwiczenia z zakresu emisji głosu, dykcji, interpretacji pio-
senki. Udział w  zajęciach rozwija u  dziecka wrażliwość 
muzyczną, wyobraźnię, uczy poprawnej wymowy, umie-
jętności wyrażania siebie oraz pracy w grupie.

NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE KLAWISZO-
WYM. Zajęcia indywidualne dla dzieci od 6 lat. 

Nauka na instrumentach: fortepian, keyboard jest ideal-
nym sposobem na ogólny rozwój muzyczny, poznanie 
podstawowych zasad muzyki. Gra na instrumentach wy-
rabia umiejętności skupienia i koncentracji, rozwija pa-
mięć słuchową, wzrokową, logiczną i zdolności manual-
ne. Program i wybór literatury muzycznej dostosowany 
jest indywidualnie do stopnia umiejętności ucznia. Ilość 
miejsc ograniczona.

PRACOWNIA PLASTYCZNA „MALARNIA”. 
W pracowni zajęcia prowadzone są w kilkuoso-

bowych, grupach co daje możliwość indywidualnej 
pracy z każdym uczestnikiem, niezależnie od stopnia 
zaawansowania. Założenia programowe dotyczą szki-
ców malarskich i rysunkowych (węgiel, ołówek, farby 
wodne), prac studyjnych (opracowanie detali, faktur, 
kompozycji obrazu, perspektywy, światłocienia). Te-
maty to martwa natura, postać, portret, architektura. 
Zajęcia pozwalają młodzieży odkrywać i rozwijać twór-

czą kreację, doskonalić warsztat zarówno dla samo-
kształcenia, jak i  do zawodowego wykorzystania 
uzdolnień artystycznych

STUDIO PIOSENKI. Osoby od 13 lat rozwijający 
bardziej zaawansowane umiejętności wykonaw-

cze. Zajęcia warsztatowe stanowią punkt wyjścia dla opa-
nowania repertuaru obejmującego różnorodne stylistyki 
i formy. Istnieje możliwość pracy nad repertuarem autor-
skim.

 MŁODZIEŻOWY KLUB LITERACKI. Młodzież 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  za-

praszamy do wspólnej dyskusji o poezji, prozie, do pre-
zentacji swoich własnych prób literackich.

MŁODZIEŻOWY TEATR AMATORSKI. Zaprasza-
my młodzież, która w grupach pracuje nad dykcją, 

mową ciała, prezentacją sceniczną, przygotowuje spek-
takl teatralny oparty o scenariusz z polskiej, lub światowej 
literatury dramatycznej. Spotkania każdej grupy odby-
wają się raz w tygodniu. 

KURS KOMPUTEROWY – MUZYKA. Kurs dotyczy 
wąskiego zakresu zastosowań komputera, jak: re-

alizacja nagrań dźwiękowych, edycja dźwięku, zapozna-
nie się z przodującymi programami muzycznymi, kom-
pozycja i aranżacja utworów. adresowany jest do osób 
pragnących rozpocząć działalność tego rodzaju lub za-
wodowo związanych z działalnością muzyczną: twórców, 
instruktorów muzycznych itp. Wiek uczestników - powy-
żej 16 lat. 

StuDenci, Dorośli
TEATR DRAMATYCZNY. Stwarza możliwość roz-
wijania swoich zainteresowań i pasji osobom do-

rosłym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w godzi-
nach popołudniowych. Na zakończenie roku artystycz-
nego wystawiany jest spektakl będący podsumowaniem 
rocznej pracy.

PRACOWNIA PLASTYCZNA „MALARNIA” DLA 
DOROSŁYCH. W programie pracowni znajdą się: 

ćwiczenia malarskie w  technikach wodnych i  olejnych, 
rysunek odręczny i techniki mieszane. Zajęcia raz w ty-
godniu.

CHÓR KAMERALNY. Jeśli lubisz śpiewać -zapra-
szamy. Nie trzeba znać nut. Można nauczyć się 

prawidłowej emisji głosu i zespołowego muzykowania. 
Konieczny jest  zapał i słuch muzyczny. 

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA. Młodzież i dorośli. 
Nauka gry na instrumentach dętych.   Dziewczęta 

zapraszamy do marszowo-tanecznej grupy Tamburetek. 
Zajęcia raz tygodniu. Orkiestra – poniedziałki, Tamburetki 
– piątki. Zapisy w czasie prób.

ZESPÓŁ TANECZNY „FRAM”. Powstał w1985 r. 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 3 do 19 lat odby-

wają się w  poniedziałki, wtorki, środy i  piątki. Zajęcia 
w grupach wiekowych dwa razy w tygodniu. Zapisy od 1 
września 2015 r. w dni zajęć. 

zAJĘciA cAłoroczne 
dla grup zorganizowanych - klas szkolnych 
zapraszamy klasy wraz z pedagogami

EDUKACJA MUZYCZNA. Tarnobrzeski Dom Kultury 
przy współpracy Filharmonii Narodowej w Warszawie za-
prasza w roku szkolnym 2015/2016 zorganizowane grupy 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgina-
zjalnych na cykl audycji umuzykalniających pn.  „Spotka-
nia z muzyką”. Koncerty edukacyjne wykonywane przez 
artystów Filharmonii Narodowej znakomicie uzupełniają 
wiedzę nabytą w  szkole. Każdy koncert trwa 45 minut 
i  jest opatrzony komentarzem dostosowanym do wieku 
uczniów. Prezentowana jest muzyka polska oraz innych 
regionów świata, uczniowie zapoznawani są z podstawo-
wymi wiadomościami z zakresu historii muzyki, biografii 
wybitnych kompozytorów, form muzycznych, budowy 
i  techniki gry na instrumentach muzycznych. Na każdy 
miesiąc przypada jeden koncert - we środę o godz. 9.50. 

WYStAWY
TDK programując wystawy uwzględnia cykliczne formy 

m.in. Barbórkowa Drama Teatralna, Dzień Teatru, Satyrblu-
es, konkursy, plenery, jubileusze i spotkania okolicznościo-
we. Współpracuje m.in. z archiwami teatrów stołecznych 
Biurem Wystaw artystycznych w Sandomierzu, Rzeszowie 
i Kielcach, Galeriami Sztuki, wydawnictwami i ośrodkami 
kultury w kraju. Co roku organizuje również kilka wystaw 
autorskich promujących różne formy sztuk plastycznych, 
oraz wystawy pokonkursowe i poplenerowe.

WArSztAtY 
całoroczne lub jednorazowe:
plastyczne, teatralne, muzyczne i taneczne

Tarnobrzeski Dom Kultury realizuje corocznie kilkadzie-
siąt imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych 
o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Organizuje konkursy, przeglądy, imprezy i  wystawy 
upowszechniające zarówno sztukę profesjonalną jak 
i amatorski ruch artystyczny. 

Współpracuje ze szkołami, stowarzyszeniami, instytu-
cjami artystycznymi krajowymi, zagranicznymi i ponad 
70 domami i ośrodkami kultury na terenie Polski. Ważną 
sferą działalności TDK jest świadczona przez doświadczo-
ną kadrę instruktorską pomoc merytoryczna w zakresie 
konsultacji pracy grup i zespołów artystycznych, udziału 
w jury konkursów i w organizacji imprez.

 Kino „Wisła” Tarnobrzeskiego Domu Kultury w 2012 r. 
zostało wyposażone w  nowoczesny projektor cyfrowy 
do wyświetlania filmów 3D umożliwiający prezentuje 
dorobku światowej kinematografii i projekcje filmów pre-
mierowych. Należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych 
i   Kin Cyfrowych, realizuje cele związane z upowszech-
nianiem kultury filmowej poprzez prezentacje filmów 
o wysokich walorach artystycznych i edukację młodego 
widza. Organizuje dopołudniowe projekcje filmów dla 
dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Partnerzy kina: Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa, Sieć Kin 
Studyjnych i Lokalnych, Kinads.

Tarnobrzeski Dom Kultury wynajmuje sale, sprzęt nagła-
śniający i oświetleniowy oraz świadczy usługi plakatowania. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Z pewnością każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. 

infOrMacje i ZaPisy od 1 września 2015 r., Tarnobrzeski dom kultury - dział ruchu amatorskiego,  ul. słowackiego 2
tel.: 15 822 21 10, w. 24, 15 822  74 97, e-mail: ara@tdk.tarnobrzeg.pl, www.tdk.tarnobrzeg.pl

nowy sezon artystyczny 2015/2016
w Tarnobrzeskim domu kultury
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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: Renata Domka, 

Agata Rybka

miejski informator Samorządowy

urząd Miasta Tarnobrzega
inFormAc JA

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 24 sierpnia 2015 r. do dnia 14 

września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewi-
cza 7, wykazów dotyczących : 

1) sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 47  położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7 
wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, 
które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali 
oraz sprzedażą niewydzielonej części działki nr ewid. 1220/3 i 3000/4 o 
pow. 0,0905 ha 

2) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych 
ozn. nr ewid. 2363/5, 2363/8, 2314/1 i 2314/4 o łącznej pow. 0,0295 ha poł. 
przy ul. Dąbrówki   z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospoda-
rowania nieruchomości przyległej.

3) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych 
ozn. nr ewid. 1014/35 o pow. 0,0375 ha, 1014/37 o pow. 0,0366 ha i 1014/38 
o pow. 0,0358 ha położonych przy ul. Topolowej z przeznaczeniem na 
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

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. 15 822 65 70 wew. 222. 

Informacja niniejsza umieszczona jest w internecie pod adresem www.
tarnobrzeg.eobip.pl.

Nowe auto marki Renault Master kosztowało w sumie 
138 tys zł. Gmina Tarnobrzeg wydała na ten cel  58 tys. 
zł., 30 tys. zł dołożył WFOŚiGW w Rzeszowie, natomiast 
Zarząd Wojewódzki OSP dofinansował kwotą 50 tys. zł.

Samochód zastąpi starego „Honkera”. Nowe strażackie 
Renault wyposażone jest w wiele udogodnień, które 
znacznie poprawią warunki służby i przyczynią się do 
ratowania ludzkiego życia i mienia. auto wyposażone 
jest miedzy innymi w agregat prądotwórczy, wyciągarkę 
elektryczną, motopompę i maszt pneumatyczny. Do-
datkowo auto ma też przyczepkę do przewozu sprzętu 
ratowniczego i pomp strażackich.

Radości z nowego nabytku nie krył prezes OSP Dzików, 
Michał Maj. – Bardzo, bardzo długo czekaliśmy na takie 
auto. Wreszcie mamy bardzo porządnie wyposażony, nowy 
samochód – mówił prezes.

– Nowy nabytek znacznie usprawni nasze działania. Dzię-
kuję Panu Prezydentowi oraz wszystkim, dzięki którym ten 

og łoSzenie
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do 

właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż działki ewidencyjnej objętej KW 
TB1T/00075386/6 ozn. nr ewid. 832/5 o powierzchni 0,0661 ha położonej w Tarnobrze-
gu obręb Sielec, stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg przeznaczonej na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości przyległych.

cena wywoławcza działki ozn. nr ewid. 832/5 o pow. 0,0661 ha – 14 500,00 zł + 
23% podatku VAT 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2015 r. o godz. 10-tej w sali narad Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 2000,00 zł /słownie: dwa tysiące złotych 
złotych 00/100/ należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 
lub na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547 Bank 
PeKaO S.A I/O Tarnobrzeg do dnia 25 września 2015 r. do godziny 14-tej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek 
bankowy do dnia 25 września 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 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 w Internecie pod adresem:  www.
tarnobrzeg.eobip.pl

Prezentacje wieńców, często wraz z przy-
śpiewkami, występ zespołu Siarkopolanie, sto-
iska z rękodziełem i domowym jadłem, atrakcje 
dla dzieci – wszystko to złożyło się na tegorocz-
ne dożynki. Gospodarze zadbali, by impreza 
przebiegła sprawnie i by na terenie stadionu 
wszyscy mogli się bawić długo i dobrze.

 – Jesteśmy tu, by podziękować zwłaszcza 
wszystkim rolnikom za pracę ich rąk, która daje 
wspaniałe owoce – mówił prezydent Tarnobrze-
ga Grzegorz Kiełb. Zastępca prezydenta Józef 
Motyka dziękował także gospodarzom, którzy 
włożyli wiele trudu w to, by impreza miała wła-
ściwą oprawę oraz wszystkim, którzy aktywnie 
włączyli się w przygotowywanie dożynkowych 
kompozycji.  W konkursie na najpiękniejszy wie-

ii Tarnobrzeskie Święto Plonów

nowe auto dla OsP dzikówstrażacy ochotnicy z osiedla dzików doczekali się 
wreszcie nowego samochodu. kilka dni temu osobi-
ście odebrali kluczyki do pojazdu z rąk Prezydenta  
grZegOrZa kiełBa.

zakup był możliwy. Nasza jednostka bierze czynny udział w 
gaszeniu pożarów łąk. Ponadto monitorujemy wał wiślany 
od Zakrzowa do samego Tarnobrzega. Czynnie braliśmy 
udział także podczas niedawnej powodzi, dostarczając po-

szkodowanym ludziom produkty spożywcze do zalanych 
domostw – tłumaczył prezes M. Maj.

OSP Dzików zrzesza aktualnie 36 ochotników.
Tekst i fot. DaRIUSZ BaJOR 

15 sierpnia na osiedlu Wielowieś odbyły się miejskie dożynki. Piękne wieńce przygotowały osiedla sobów, Mo-
krzyszów, sielec, Podłęże, dzików, nagnajów, Ocice, Zakrzów oraz gospodarze uroczystości, czyli Wielowieś. Pod-
czas zabawy atrakcji nie zabrakło zarówno dla starszych, jak i najmłodszych mieszkańców.

niec wygrał ten,  przygotowany przez Wielowieś i będzie on 
reprezentował miasto na dożynkach wojewódzkich.

Zabawa skończyła się późną nocą, a do tańca przygrywał 
DJ Pupek.

JOaNNa LEWICKa
Wydział PSK


