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Program „Bon Rodzinny 3+”
Prezydent Miasta Tarnobrzega dostrzegając niekorzystną 

sytuację demograficzną, o  której świadczy niski wskaźnik 
dzietności, niegwarantujący zastępowalności pokoleń oraz 
doceniając ogromny wkład rodziców w wychowanie młodego 
pokolenia, w szczególności w rodzinach wielodzietnych, przy-
gotował Program „Bon Rodzinny 3+”, który został przyjęty jed-
nogłośnie w drodze uchwały przez Radę Miasta Tarnobrzega.

Do kogo skierowany jest program ?
Program jest adresowany do wszystkich rodzin wielodziet-

nych, tj. takich, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci 
w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole 
lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 
roku życia, w której wszystkie dzieci i rodzice zamieszkują pod 
wspólnym adresem na terenie Miasta Tarnobrzega.

W ramach Programu wydawany jest „Bon Rodzinny 3+” 
uprawniający do dokonywania płatności za zakup towarów 
lub usług oraz dokonywanie innych opłat w podmiotach 

działających na terenie miasta Tarnobrzega, które przystą-
pią do programu.

Jak można otrzymać „Bon Rodzinny 3+”:
1.  Należy złożyć wniosek o wydanie” Bonu Rodzinnego 3+” 
2.  Wnioski można pobrać i  złożyć w  Miejskim Ośrodku 

Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, przy ul. Kopernika 3, 
w  pokoju nr 221 - II piętro, od poniedziałku do piątku 
w godzinach: od 7.30 do 15.30.

Wnioski o wydanie „Bonu Rodzinnego 3+” dostępne 
są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu www.mopr.pl

3.  Składając wniosek o  wydanie „Bonu Rodzinnego 3+” 
należy załączyć następujące dokumenty: 
1)  w przypadku rodziców – kserokopię dowodu tożsamości,
2)  w przypadku dzieci w wieku szkolnym – kserokopię 

aktualnej legitymacji szkolnej, jeśli ukończyły 18 lat 
również zaświadczenie o kontunuowaniu nauki,

3)  w przypadku studentów do 25 roku życia – zaświad-
czenie o kontynuowaniu nauki,

4)  w  przypadku meldunku czasowego dokument po-
twierdzający czasowe zameldowanie na terenie mia-
sta Tarnobrzega.

Kto może zostać partnerem programu ?
Program ma charakter otwarty. Mogą do niego przystą-

pić podmioty z terenu miasta Tarnobrzega. W tym celu za-
interesowane podmioty składają wstępną deklarację przy-
stąpienia do programu określającą zakres proponowanych 
towarów, usług i opłat. Następnie podpisują z Dyrektorem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu sto-
sowne porozumienie. 

Partnerem programu można zostać na każdym etapie 
jego funkcjonowania.

Partnerzy programu otrzymają specjalne naklejki promu-
jące „Bon Rodzinny 3+”, które zamieszczają jako informację 
o  swoim udziale w  Programie w  miejscach świadczenia 
usług, przyjmowania opłat.

Do Programu mogą przystąpić nie tylko jednostki budże-
towe Miasta Tarnobrzega, ale również podmioty działające 
na terenie miasta Tarnobrzega.

Wykaz Podmiotów -Partnerów Programu będzie umiesz-
czony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w  Tarnobrzegu www.mopr.pl oraz na stronie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl

Program „Bon Rodzinny 3+”
Gmina Tarnobrzeg realizuje Program „Bon Rodzinny 3+” na podstawie Uchwały Nr LV/692/2014 Rady 
Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+” na te-
renie miasta Tarnobrzega oraz na podstawie Zarządzenia Nr 157/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
z dnia 21 maja 2014r. w sprawie realizacji Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie miasta Tarnobrzega.

Rusza remont TDK
Już wkrótce rozpocznie się remont i  renowacja 
części zabytkowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

- Będzie to  pierwsza, ale z całą pewnością nie 
ostatnia inwestycja w zabytkowej części TDK, któ-
ra niestety po wielu latach wymaga generalnego 
remontu – zapowiada Prezydent Tarnobrzega 
Norbert Mastalerz.

Prace do wykonania w  części pomiędzy bu-
dynkiem zabytkowym a nowym budynkiem TDK 
od strony wschodniej obejmują izolację otoko-
wą z osuszaniem murów, schody zewnętrzne do 
węzła cieplnego, wymianę kanalizacji, ułożenie 
nawierzchni z kostki betonowej oraz odtworze-
nie nawierzchni z trylinki.

Wykonawcą inwestycji jest tarnobrzeskie 
Przedsiębiorstwo Usługowe WALBUD Sp. z o.o, 
a jej wartość to 79 827 zł.

Inwestycja powinna być zrealizowana do 
08.08.2014 r

Termomodernizacja
„trójki”
Docieplenie ścian, wymiana okien i  drzwi, wy-
miana instalacji c.o., wentylacja mechaniczna 
sal gimnastycznych, remont instalacji p. poż. czy 
remont wejść i tarasów to tylko częściowy zakres 
prac jakie zostaną przeprowadzone w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w  ramach projektu modernizacji 
placówki. Koszt inwestycji to ponad 1,6 mln zł.

Prezydent Tarnobrzega właśnie rozstrzygnął 
przetarg na realizację inwestycji. Najkorzystniej-
szą ofertę złożyła firma BRUK-DAR z miejscowo-
ści Czermin. 

- Jest to już kolejna placówka oświatowa, w któ-
rej przeprowadzamy termomodernizację. Taką in-
westycję zrealizowaliśmy już przy Przedszkolu nr 
3 i LO im. M. Kopernika, a także na budynku starej 
hali MOSiR. Liczę, że dzięki temu dostrzegalne będą 
oszczędności na rachunkach – mówi Prezydent 
Tarnobrzega Norbert Mastalerz.

Szczegółowy opis inwestycji obejmuje: ro-
boty budowlane (docieplenie ścian zewnętrz-
nych i stropodachu, remont daszków, wymiana 
obróbek blacharskich, rur spustowych, insta-
lacja odgromowa, częściowa wymiana sto-
larki okiennej i  drzwiowej, remont kominów, 
podjazd dla osób niepełnosprawnych, opaska 
wokół budynku z  kostki betonowej, remont 
wejść i  tarasów), roboty instalacyjne (wymia-
na instalacji c.o., wentylacja mechaniczna sal 
gimnastycznych, remont instalacji p. poż.) oraz 
roboty elektryczne (m. in. instalacja oświetle-
nia, układ zasilania i doposażenia istniejących 
rozdzielnic Nn).

Termin wykonania I  etapu - instalacja c.o. - 
do 29.08.2014r., II etap: pozostałe roboty – do 
30.09.2014 r. Wartość inwestycji, to 1 619 102,15 
złotych.

WAŻNA
INFORmACJA

  WNIOSKI NA BONY RODZINNE BĘDĄ PRZYJMOWANE 
OD 16 CZERWCA 2014 ROKU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY
RODZINIE W TARNOBRZEGU, UL. KOPERNIKA 3 
W POKOJU NR 221 – II PIĘTRO.

  BONY WYDAWANE BĘDĄ OD 10 LIPCA 2014 ROKU.

  „BON RODZINNY 3+” JEST WAŻNY OD DNIA WYDANIA
DO 30 LISTOPADA 2014 ROKU.

- Doceniając ogromny wkład rodziców w wychowanie mło-
dego pokolenia, w szczególności w rodzinach wielodzietnych, 
a także dostrzegając niekorzystną sytuację demograficzną 
przygotowaliśmy Program „Bon Rodzinny 3+” -  mówi Nor-
bert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega, który prezentuje jak 
wyglądają bony rodzinne.
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Basen kryty czeka 
gruntowny remont
Remont i  modernizacja niecki basenu sportowego, wyło-
żenie ceramiki basenowej na ścianach nawrotu, wymiana 
słupków startowych, konserwacja zjeżdżalni, wymiana 
pomp obiegowych to tylko część prac, jakie w wakacje zo-
staną przeprowadzone na basenie krytym tarnobrzeskiego 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

– Basen kryty już od pewnego czasu wymaga większego re-
montu. Dlatego cieszę się, że w końcu udało się zabezpieczyć 
w budżecie miasta odpowiednie środki na ten cel, w szcze-
gólności, że coraz więcej osób korzysta z  naszego basenu 
i musimy zadbać o komfort i jakość usług świadczonych przez 
MOSiR – mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega. 

Zakres robót obejmuje remont i modernizację niecki 
basenu sportowego o wym. 25,00 x 12,50 i głęb. 1,05-1,80 
m, wymianę podkładu - geowłókniny, membrany base-
nowej, wykonanie oznaczeń torów pływackich, wymianę 
ceramiki na murkach ścian nawrotu, wymianę oświetle-
nia podwodnego, napływów/odpływów dennych ścien-
nych wraz z  flanszami, drabinek basenowych, remont 
i modernizację rynny przelewowej z użyciem membrany 
basenowej, wymianę kratki rynny przelewowej niecki 
basenowej, wyłożenie ceramiki basenowej na ścianach 
nawrotu, wymianę słupków startowych, sond pomia-
rowych, pompek dozujących środki chemiczne, wyko-
nanie przekrycia zbiornika przelewowego dla basenu 
rekreacyjnego, wymianę zasuw układu filtracyjnego dla 
basenu rekreacyjnego i basenu sportowego, konserwacja 
zjeżdżalni, wymianę pomp obiegowych dla basenu spor-
towego, wymiana złoża filtracyjnego - basen rekreacyjny.

Inwestycja obejmuje także roboty ogólnobudowlane 
remont pokrycia dachowego, wymianę okien elewacji 
basenu (4 szt.) oraz wymianę płyt dekoracyjnych na su-
ficie basenu.

Remont basenu powinien zakończyć się do 29 sierpnia br.
Termin składania ofert w  przetargu mija 02.07.2014, 

godzina 10:00.

Kolejni inwestorzy
w Parku!
Tares i Wariag – to kolejne dwie firmy, które zainwestują 
w  Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo – Technologicznym.  
Pierwsza będzie wykonywać powłoki malarskie, m. in. dla 
przemysłu lotniczego. Druga -  wyprodukuje oprogramowa-
nie komputerowe. 

Zarządca TPPT – Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego pozyskała inwestorów nr 3 i 4, którzy rozpocz-
ną wkrótce działalność  w pomieszczeniach Inkubatora 
Przedsiębiorczości. 

Spółka Tares będzie wykonywać powłoki malarskie 
elementów wykorzystywanych w  przemyśle lotniczym 
i meblarskim oraz prowadzić naprawy lakiernicze nadwo-
zi samochodowych.  Firma planuje docelowo zatrudnić 
kilkunastu pracowników. 

Kolejna firma – WARIAG,  należąca do Mateusza Pazia - 
zajmie się produkcją oprogramowania komputerowego 
dla klientów krajowych i zagranicznych. Inwestor aktual-
nie realizuje zamówienia w branży gier komputerowych 
i notuje na tym polu pierwsze sukcesy. Wprowadzając się 
do parku chce rozszerzyć działalność i także zatrudniać 
nowych pracowników.

- Ciężka i  przemyślana praca zawsze przynosi spodzie-
wane rezultaty. Nie inaczej jest w przypadku pozyskiwania 
inwestorów przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regio-
nalnego, która systematycznie wprowadza do parku nowe 
firmy. A to już wkrótce przełoży się na nowe miejsca pracy 
– mówi Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz. 

Przypomnijmy, że pierwsi inwestorzy – firmy Petrology 
i Sarko pojawiły się w parku w ubiegłym miesiącu. Hu-
bert Czub, prezes TARR, zapewnia, że agencja prowadzi 
rozmowy z  kolejnymi firmami zainteresowanymi inwe-
stycjami w parku.

Siłownia pod chmurką
Mieszkańcy osiedla Siarkowiec mogą już aktywnie spędzać 
czas na siłowni zewnętrznej, jaka powstała na boisku Gim-
nazjum nr 2. Chętnych do ćwiczeń już nie brakuje.

- Budowa siłowni zewnętrznych, to pomysł naszych 
mieszkańców, którzy złożyli dwa takie projekty w ramach 
ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Nie dość, 
że mieszkańcy mieli dobry pomysł, to jeszcze zmobilizowali 
sporą grupę tarnobrzeżan, którzy oddali swój głos właśnie 
na te projekty – mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert 
Mastalerz.

Inwestycję podzielono na dwa zadania. Pierwszym 
z nich jest budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Siar-
kowiec składająca się z dziesięciu urządzeń do ćwiczeń 
o  łącznej ilości 17 stanowisk. W  ramach tego projektu 
zostały także zamontowane cztery ławki, dwa kosze na 

śmieci oraz stojak na rowery. Wykonawcą budowy siłowni 
zewnętrznej na osiedlu Siarkowiec w Tarnobrzegu była 
firma HERKULES Ryszard Syska z  Chrzanowa. Koszt, to 
84 488,70  zł brutto.

Nieco większa będzie druga siłownia, która powsta-
nie na osiedlu Serbinów i składać się będzie z dwu-
dziestu jeden urządzeń do ćwiczeń o łącznej ilości 
39 stanowisk. Tutaj zamontowanych zostanie także 
sześć ławek, cztery kosze na śmieci oraz jeden stojak 
na rowery. Zaś wykonawcą siłowni zewnętrznej na 
osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu jest rzeszowska fir-
ma PROFI-SPORT BUDOWNICTWO Sp. z o.o., która 
realizuje inwestycję za kwotę brutto : 120 496,95 zł.

W  obu przypadkach część terenu, na którym zain-
stalowane zostaną urządzenia wykonana będzie z tzw. 
bezpiecznej nawierzchni, a pozostała część z kostki be-
tonowej.

 Zabezpieczą osuwisko
Za cenę brutto blisko 6 mln zł tarnobrzeska spółka INTOP 
wykona prace, które zabezpieczą osuwisko przy ul. Mic-
kiewicza na osiedlu Miechocin. Inwestycja powinna być 
gotowa do 21 listopada bieżącego roku.

Do przetargu na zabezpieczenie osuwiska stanęło 
pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na 5,9 
mln zł przestawiła spółka akcyjna INTOP z Tarno-
brzega. Wszystkie zaplanowane prace muszą zostać 
wykonane do 21 listopada bieżącego roku.

- Tak, jak już wielokrotnie zapowiadałem, załatwi-
my od „a” do „z”, kolejny bardzo ważny problem tarno-
brzeżan, który wiele lat czekał na rozwiązanie. Dzięki 
czemu mieszkańcy Miechocina będą mogli wreszcie 
spać spokojnie – mówi Norbert Mastalerz, Prezydent 
Tarnobrzega.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje m. in. usunię-
cie drzew, rozbiórkę elementów dróg, ulic i ogrodzeń, 
wykonanie czasowych dróg i placów z płyt żelbeto-
wych, wykonanie układu ażurowych palisad z mikropali 
wierconych. Mikropale zwieńczone oczepem żelbeto-
wym. Łączna długość palisad z mikropali wierconych 
o średnicy 300 mm wynosi 4 056,50 mb, a  długość 
palisad z mikropali wierconych o średnicy min. 160 
mm wynosi 1 080,00 mb. Inwestycja obejmuje także 
wykonanie przypór drenażowych z gruntu niespoistego 
zbrojonego geosyntetykami oraz przypór z gruntu ro-
dzimego, wykonanie zabezpieczenia skarp drenażem 
płytowym, ukształtowanie spadków zwiększających 
stateczność skarp, wykonanie odwodnienia.

Po wschodniej stronie ulicy Mickiewicza: zostanie 
wykonana przebudowa rowu wraz z przebudową ka-
nalizacji deszczowej jako odbiornika wód opadowych 
z rowu, budowa drenaży inżynierskich wraz z budową 
pompowni wód drenażowych, zabezpieczenie bu-
dynku szkoły podstawowej przy ulicy Dworskiej wraz 
z remontem pobliskiego rowu, przebudową kanalizacji 
oraz budową układu drenaży.

– Już dziś serdecznie zapraszam wszyst-
kich na tarnobrzeski przystanek Lata z Ra-
diem – zachęca Norbert Mastalerz, Prezy-
dent Tarnobrzega.

W tym roku sztandarowa impreza Pol-
skiego Radia zawita do dwudziestu miast 
Polski. Na trasie Lata z Radiem nie mogło 
zabraknąć także Tarnobrzega.

- To dla nas świetna okazja do promo-
cji. Tysiące osób, nie tylko mieszkańców 
Tarnobrzega czy sąsiednich miejscowo-
ści, ale i różnych województw przyjeżdża, 
aby wypocząć nad Jeziorem i dobrze się 
bawić podczas Lata z Radiem. Później, 
mając w pamięci dobre wspomnienia, te 
osoby mogą wrócić nad nasze jezioro i wy-
stawiając nam dobrą opinię zachęcać do 
pobytu u nas swoich znajomych – mówi 
Prezydent Mastalerz.

W tym roku nad Jeziorem publiczność 
rozgrzewać będą zespoły: Kombi Łosow-
ski, Zakopower oraz Lady Pank.

Podczas ubiegłorocznej wizyty PR P1 w 
Tarnobrzegu pobito rekord frekwencji na 
trasie Lata z Radiem. Na tarnobrzeskim 

przystanku Lata z Radiem bawiło się 45 
tysięcy osób. Wówczas na scenie wystąpił 
m. in. zespół Enej oraz królowa polskiej 
sceny muzycznej – Maryla Rodowicz.

Kombi Łosowski. 
Grupę tworzy Sławomir Łosowski, jego 

syn Tomek oraz Zbigniew Fil. Sławomir 
Łosowski jest kompozytorem hitów: 
Słodkiego miłego życia, Za ciosem cios, 
Przytul mnie, Taniec w słońcu, Kochać 
cię za późno, Bez ograniczeń energii, 
Nietykalni – skamieniałe zło i wielu in-
nych. Na swoich koncertach Kombi Ło-
sowski wykonuje zarówno znane prze-
boje zespołu Kombi, jak i swoje nowe 
kompozycje. 

Zakopower. 
To najbardziej znany w Polsce zespół, 

który z powodzeniem połączył muzykę 
Podhala z nowoczesnymi brzmieniami, 
oraz rockową estetyką. Zakopower za-
debiutował na polskim rynku w 2005 r. 
płytą Music Hal. Zespół regularnie zdo-
bywa nagrody. Tylko w 2012 roku zgarnął: 
Bestseller Empiku dla Najlepiej sprzeda-
jącej się płyty w Polsce w 2011r., 3 na-
grody Akademii Fonograficznej Fryderyk 
– Grupa Roku, Album roku Folk/Muzyka 

Świata, Piosenka roku – „Boso”, a także 
dwie Super Jedynki (SuperArtysta dla S. 
Karpiela Bułecki, SuperPrzebój za utwór 
Boso). Zakopower na swoim koncie ma 
cztery złote płyty (Music Hal - 2005, Na 
siedem - 2008, Koncertowo - 2009, Kolę-
dowo - 2013), a także obsypaną potrójną 
platyną płyta „Boso” – 2011.

Lady Pank. 
W 2012 r. zespół Lady Pank obchodził 30. 

lecie działalności. Do największych hitów 
grupy należą „Kryzysowa narzeczona”, 
„Vademecum skauta”, „Mniej niż zero”, 
„Zamki na piasku”, czy „Wciąż bardziej 
obcy”, „Zostawcie Titanica”, „Tacy sami”,  
„Bo tutaj jest jak jest”, „Stacja Warszawa”.

Zapraszamy na Lato z RadiemJuż 20 lipca nad Jeziorem Tarnobrze-
skim będzie wyjątkowo muzycznie. Po 
raz trzeci nad nasze jezioro zawita Pol-
skie Radio Program I, a z nim tysiące 
miłośników dobrej zabawy. 
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Urząd Miasta Tarnobrzega

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 – Norbert Mastalerz, 
tel. 15 822 11 49
Zastępca prezydenta – Łukasz Dybus
Skarbnik – Maria Nabrzeska, wew. 584
Sekretarz – Marta Kamysz-Turbak, wew. 510
Wydziały mieszczące się przy ul. Kościuszki 
32
Kancelaria Prezydenta Miasta
tel. 15 822 11 90
e-mail: rzecznik@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Organizacyjny
Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia

Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Dariusz Kołek
tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75

Wydziały mieszczące się 
przy ul. Mickiewicza 7
Biuro Obsługi Interesantów
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska
Wydział Architektury, Budownictwa 
i Inwestycji
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego

Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozwoju Miasta i Programów Po-
mocowych
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

miejski Informator Samorządowy 
•  Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega 
 i Tarnobrzeski Dom Kultury
•  oprac. materiałów: Agata Rybka, 
 Wojciech Malicki 
•  Druk: Drukarnia Media Regionalne, 

ul.Mechaniczna 12, Tarnobrzeg
• Kolportaż

Program ma na celu:
• Promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
•  Promowanie pozytywnego wizerunku rodzi-

ny wielodzietnej;
•  Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielo-

dzietnej;
•  Zwiększanie szans rozwojowych i życiowych 

dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, 
która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Doty-
czy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych 
domów dziecka. Karta przyznawana jest bezpłat-
nie każdemu członkowi rodziny. Duplikat karty 
wydawany jest za opłatą 8,71 zł. 

Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania 
karty. Wniosek, w  imieniu rodziny, może złożyć 
każdy pełnoletni jej członek. 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom 
do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się 
jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzy-
stać z karty dożywotnio. Osobom niepełnospraw-
nym karta wydawana jest na czas obowiązywania 
orzeczenia.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można 
odbierać i  składać od 16 czerwca 2014r. w Dzia-
le Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w  Tarnobrzegu, pokój 221, II 

piętro od poniedziałku 
do piątku w  godz. od 
7.30 do 15.30. Wszelkie 
informacje udzielane są 
również w  powyższym 
pokoju. Wnioski mogą 
składać rodziny, które 
zamieszkują na terenie 
gminy Tarnobrzega. 

Dodatkowo wnioski 
o wydanie Kart Dużej Rodziny można pobrać ze 
strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które 
oferowane są zarówno przez instytucje państwo-
we, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość 
zniżek dostępna jest: rodzina.gov.pl Lista jest 
aktualizowana na bieżąco. Ogólnopolska Karty 
Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zni-
żek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie 
gminy. 

Do Programu mogą przystąpić nie tylko jed-
nostki budżetowe Miasta Tarnobrzega, ale rów-
nież podmioty działające na terenie miasta Tar-
nobrzega.

Wykaz Podmiotów -Partnerów Programu będzie 
umieszczony na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w  Tarnobrzegu www.
mopr.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega 
www.tarnobrzeg.pl.

Informacja dotycząca przystąpienia gminy Tarnobrzeg 

DO RZĄDOWEGO PROGRAMU 
RODZIN WIELODZIETNYCh

O   G  Ł  O   S  Z   E  N  I   E 
 Prezydent Miasta Tarnobrzega

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek oznaczonych nr ewid.: 3102/569 
o pow.0,0018 ha, 3102/570 o pow.0,0019 ha pod budowę ga-
raży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 
udziałów wynoszących po 1/26 części w działce oznaczonej nr 
ewid.3102/21 o pow.0,0401 ha stanowiącej drogę dojazdową 
do garaży, położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów 

1.  Cena wywoławcza działki nr ewid. 3102/569 wraz z udziałem 
w prawie użytkowania wieczystego wynosi : 910,00 zł /słow-
nie: dziewięćset dziesięć złotych 00/100 / + podatek VAT w tym 
cena udziału - 420,00 zł 

2.  Cena wywoławcza działki nr ewid. 3102/570 wraz z udziałem 
w prawie użytkowania wieczystego wynosi : 930,00 zł /słow-
nie: dziewięćset trzydzieści złotych 00/100 / + podatek VAT 
w tym cena udziału - 420,00 zł 

Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wyno-
sić będzie 25% wartości gruntu uzyskanej w przetargu + podatek 
VAT

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wynosić będą 
3% wartości gruntu + podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2014 r. o godz. 12-tej 
w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 
32, pok.201. 

Wadium w formie pieniężnej w wysokości  100 zł /słownie: sto 
złotych 00/100 / na każdą z działek należy wpłacić na konto Urzę-
du Miasta Tarnobrzega Nr 18124027441111000039909547 PeKaO 
S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 14 lipca 2014 r. lub w kasie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 14 lipca 2014 
r. do godz. 14.00. 

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych 
na ww. rachunek bankowy. 

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

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przy-
czyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów-
-stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 15 81 81 278 lub Wydział 
Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 15 81 81 218

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

Gmina Tarnobrzeg przystąpiła do rządowego programu rodzin wielodzietnych, którego celem jest podjęcie 
działań na rzecz rodzin wielodzietnych. Program jest realizowany na podstawie Uchwały Nr 85 Rady Mini-
strów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. 
P. z 2014 r. poz. 430), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

Numer i adres przedszkola
pracującego

Numer i adres przedszkola
korzystającego z przerwy

wakacyjnej
Przedszkole Nr 2
ul.Kochanowskiego 7

Przedszkole Nr 7
ul. Zwierzyniecka 4

Przedszkole Nr 4
ul.Por.Jana Tracza 2

Przedszkole Nr 15
ul.Św.Barbary 20

Przedszkole Nr 6
ul. 1-go Maja 14

Przedszkole Nr 1
ul. Kosmonautów 4

Przedszkole Nr 3
ul.Dekutowskiego 4

Przedszkole Integracyjne Nr 9
ul.Wiejska 4

Przedszkole 12
ul.M.Dąbrowskiej 10

Przedszkole Nr 17
ul. Orzeszkowej 7

Przedszkole Nr 13
ul.Sokola 8

Przedszkole 5
ul.Dekutowskiego 19

Przedszkole Nr 18
ul. Kościelna 3

Przedszkole Nr 8
ul. Sobowska 1

miesiąc sierpień
Przedszkole Nr 1
ul.Kosmonautów 4

Przedszkole Nr 6
ul. 1-go Maja 14

Przedszkole Integracyjne 
Nr 9, ul. Wiejska 4

Przedszkole Nr 3
ul. Dekutowskiego 2

Przedszkole Nr 5
ul. Dekutowskiego 19

Przedszkole Nr 13
ul.Sokola 8

Przedszkole Nr 7
ul.Zwierzyniecka 4

Przedszkole Nr 2
ul.Kochanowskiego 7

Przedszkole Nr 15
ul.Św.Barbary 20

Przedszkole Nr 4
ul.Por.Jana Tracza 2

Przedszkole Nr 17
ul.Orzeszkowej 7

Przedszkole Nr 12
ul.M.Dąbrowskiej 10

Przedszkole Nr 8
ul.Sobowska 1

Przedszkole Nr 18
ul. Kościelna 3

HARMONOGRAM PRACY 
PRZEDSZKOLI W TARNOBRZEGU

W OKRESIE WAKACYJNYM w 2014 r.
 miesiąc lipiec

Uwaga:
Dzieci z Przedszkola Integracyjnego Nr 9 i dzieci  z Przed-

szkola Nr 3  w czasie  przerwy w pracy tych przedszkoli w okre-
sie wakacyjnym, mogą uczęszczać do dowolnie wybranych 
przedszkoli dyżurujących  w tym czasie w mieście.

TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.
I N F O R M U J E ,  Ż E

 do sprzedania pozostały domki jednorodzinne 
w stanie deweloperskim wraz z działkami o powierzchni ~9,5 arów

Widok osiedla domków – stan z listopada 2013 r.

Nazwa projektu domku:  DOM W LANTANACH

Dom w Lantanach powierzchnia mieszkalna 112,06 m2 + garaż 19,43 m2

RAZEM powierzchnia użytkowa wynosi 131,49 m2.
Działki o powierzchni średnio 9,5 ara.

Szczegółowe informacje 

pod nr tel.  15 822 98 60  
na stronach internetowych: 

www.ttbs.bip.pl  
www.ttbs.tarnobrzeg.pl

lub w siedzibie spółki 

39-400 TARNOBRZEG
UL. MICKIEWICZA 4

3 DOMKI DO SPRZEDAŻY
Widok elewacji  domów w Lantanach

DO SPRZEDAŻY 
POZOSTAŁO 3 DOMKI

 (stan na dzień 
18 kwietnia 2014 r.)

CENA DOMKU 
wraz z działką 

= 385 000 ZŁ
LOKALIZACJA: TARNOBRZEG 

– OSIEDLE OCICE
(obok boiska sportowego)

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. 11 Listopada 
Już od soboty, tj. 21 czerwca br., na ul. 11 Listopada nastąpiła zmiana organizacji ruchu.

Dobiegające końca prace związane z remontem ulicy, w tym wykonanie oznakowania pionowe-
go i poziomego spowoduje (zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu) zmianę pierwszeństwa 
jazdy na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i ul. Kopernika.

Po zakończonym remoncie pierwszeństwo jazdy będą miały pojazdy skręcające z ul. 11 Listopada 
w ul. Kopernika jadące w stronę centrum oraz pojazdy skręcające z ul. Kopernika w ul. 11 Listopada 
jadące w stronę ronda na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada z ul. Sienkiewicza (rondo przy STATOIL).

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę.


