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Regionalne Centrum 
Natura 2000 zaprasza

Utworzenie Centrum kosztowało przeszło mi-
lion złotych. W  85 procentach projekt sfi nanso-
wany został z  pieniędzy pozyskanych z  Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. Pozostałą kwotę dołożył samo-
rząd Tarnobrzega.

– Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 
2000 będzie namiastką muzeum przyrodniczego, 
czyli tym czym chcielibyśmy się, na niwie przyrodni-
czej, pochwalić sąsiadując z Wisłą. Jestem pewien, że 
poznawać otaczającą nas przyrodę będą przycho-

dzić tu nie tylko najmłodsi tarnobrzeżanie, 
ale także ci nieco starsi, a także turyści, któ-
rzy przyjeżdżają zwiedzić Zamek Dzikow-
ski i Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega 
– mówi Norbert Mastalerz, Prezydent 
Tarnobrzega.

Podczas wtorkowej uroczystości wrę-
czono nagrody w konkursie plastycznym 
pt. „Mieszkańcy rzeki Wisły i jej brzegów”. 
W  występie artystycznym, z  piosenką 
ekologiczną, zaprezentowały się także 
dzieci z tarnobrzeskiego Przedszkola nr 4.

Regionalne Centrum Promocji Obsza-
ru Natura 2000 zlokalizowane jest we 
wschodnim skrzydle Zamku Dzikowskie-
go w Tarnobrzegu. Tworzą go dwie sale 
wystawowe, sala konferencyjna, pomiesz-
czenie administracyjne, pomieszczenie sanitarne, 
dwie toalety, w  tym toaleta dla osób niepełno-
sprawnych. Centrum czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-16. Wstęp jest bezpłatny.

Wraz z  powstaniem Centrum, zostały także 
utworzone punkty terenowe: główny punkt wi-
dokowy na skarpie wiślanej (za Fregatą) oraz trzy 
punkty informacyjno-promocyjne, a także dwa-
dzieścia tablic kierunkowo-informacyjnych.

Celem działalności Centrum jest prowadzenie, 
koordynowanie oraz promowanie działalności 
zmierzającej do lepszego poznania idei ochro-
ny przyrody w formie programu Natura 2000 na 
przykładzie Tarnobrzeskiej Doliny Wisły. – Przed 

nami praca u  podstaw świadomości ekologicznej 
zarówno najmłodszych mieszkańców regionu, jak 
i starszych pokoleń, szeroko pojęta edukacja ekolo-
giczna oraz upowszechnianie, promowanie i propa-
gowanie działań ekologicznych w myśl zrównowa-
żonego rozwoju. Centrum będzie także zajmować 
się promocją regionu, miasta, jego proekologicz-
nego podejścia do rozwoju – mówi Konrad Niedź-
wiedź, kierownik Centrum.

Chociaż tarnobrzeskie Regionalne Centrum do-
piero rozpoczyna swoją działalność już ma plany 

dotyczące uatrakcyjnienia swo-
jej oferty edukacyjnej. 

– Planujemy zakup prze-
strzennej dioramy edukacyjnej 
z  motywem środowiska życia 
piaszczystego brzegu Wisły i lasu 
łęgowego, typowego dla obszaru 
Natura 2000 TDW z  preparowa-
nymi zwierzętami, a także zakup 
okazałych rozmiarów akwarium 
(niemal 1000 l) wraz z osprzętem 
i  zabudową w  celu prezentacji 
rodzimych gatunków ryb oraz 
zakup dwóch terrariów z przezna-
czeniem na prezentację żywych 
gatunków rodzimej herpetofau-
ny – dodaje kierownik Konrad 
Niedźwiedź.

Powierzchnia Obszaru Natura 2000 Tarnobrze-
ska Dolina Wisły obejmuje międzywale rzeki, 
łącznie 4 056,7 ha i rozciąga się od ujścia Wisłoki 
poniżej Połańca, aż do Sandomierza, gdzie swoją 
granicę opiera o  Góry Pieprzowe. Spełnia rolę 
najważniejszego korytarza ekologicznego w skali 
Polski i  jednego z  ważniejszych w  skali Europy. 
To doskonałe miejsce do turystyki i  aktywnego 
wypoczynku oraz baza wiedzy przyrodniczej, 
powołana jako obszar naturowy ze względu 
na szczególnie cenne walory przyrodnicze tego 
terenu – głównie występowanie wodno-błotnych 
zbiorowisk roślinnych, które tworzą coraz rzadsze 
w naszym kraju typy siedlisk. 

Kilka dni temu już ofi cjalnie swoje działanie zainaugurowało Regionalne 
Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzeska Dolina Wisły, które 
powstało w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu.

Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

We wtorek ofi cjalnie otwarto Regionalne Centrum Promocji Obszaru 
Natura 2000 – Tarnobrzeska Dolina Wisły.

Z okazji zbliżającego się 

dnia Świętego Floriana, 
patrona Strażaków, 

pragnę przekazać słowa najwyższego
uznania i podziękowania tym, 
którzy społecznie i zawodowo 
wypełniają strażacką posługę 
niesienia pomocy.
Wasza niezwykle odpowiedzialna 
i wzorowa postawa zasługuje na słowa 
uznania i z pewnością może być wzorem 
do naśladowania.
Trud i poświęcenie, jakie Strażacy 
– zarówno zawodowi, jak i ochotnicy, 
wkładają w służbę w naszym mieście przynosi efekty nie 
tylko w postaci rosnącego stanu bezpieczeństwa. 
Dziękuję funkcjonariuszom Straży Pożarnej oraz Druhnom
i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych 
za wielkie zaangażowanie i życzę, by Święty Florian 
miał Was w swojej opiece i żebyście zawsze 
bezpiecznie wracali ze służby do domu.

Norbert Mastalerz
Prezydent Miasta Tarnobrzega



2 2014merkuriusz tarnobrzeski

Przetarg na siłownie zewnętrzne już ogłoszony

Tak zgodnie z projektem ma wyglądać siłownia na osiedlu Siarkowiec.

 - W ramach naszego pierwszego budżetu obywatelskiego zgłoszono dwa od-
dzielne projekty dotyczące budowy siłowni zewnętrznych na osiedlach Serbinów 
i Siarkowiec. Oba tak przypadły go gustu mieszkańcom, że w trakcie głosowania 
zdobyły największą ilość głosów. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak, zgodnie 
z wolą mieszkańców, postawić dwie siłownie. Jestem pewien, że będą one dobrze 
służyć miłośnikom sportów i aktywnego trybu życia, których w naszym mieście 
nie brakuje – mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Zgodnie z budżetem obywatelskim w tym roku w naszym mieście powstaną 
dwie siłownie zewnętrzne. To, o czym w głosowaniu zdecydowali mieszkańcy, 
teraz, zgodnie z ich prośbą, zrealizuje samorząd, który już ogłosił przetarg na 
realizację inwestycji.

 Inwestycję podzielono na dwa zadania. Pierwszym z nich jest budowa siłowni zewnętrz-
nej na osiedlu Siarkowiec składająca się z dziesięciu urządzeń do ćwiczeń o łącznej ilości 17 
stanowisk. W ramach tego projektu zostaną także zamontowane cztery ławki, dwa kosze 
na śmieci oraz stojak na rowery.

 Nieco większa będzie druga siłownia, która powstanie na osiedlu Serbinów i składać się 
będzie z dwudziestu jeden urządzeń do ćwiczeń o łącznej ilości 39 stanowisk. Tutaj zamon-
towanych zostanie także sześć ławek, cztery kosze na śmieci oraz jeden stojak na rowery. 

 W obu przypadkach część terenu, na którym zainstalowane zostaną urządzenia wykonana 
będzie z tzw. bezpiecznej nawierzchni, a pozostała część z kostki betonowej.

Obie siłownie mają powstać do 30 maja 2014 roku.

Zgodnie z projektem złożonym do budżetu obywatelskiego, siłownia na osiedlu Serbinów 
będzie większa i składać się będzie z 21 urządzeń.

Dotacja dla szpitala

– Dzięki temu możliwe będzie doposażenie placówki 
w niezbędny sprzęt – mówi Norbert Mastalerz – Pre-
zydent Tarnobrzega.

Samorząd Tarnobrzega stara się regularnie wspie-
rać funkcjonowanie tarnobrzeskiej lecznicy. Dlatego 
dotacje przekazywane przez Prezydenta Tarnobrze-
ga przeznaczane są na zakup niezbędnego sprzętu, 
który wskazuje Dyrektor Szpitala.

– Co roku chcemy przekazywać określoną kwotę na 
zakup potrzebnego sprzętu na rzecz szpitala, ponieważ 
ten sprzęt jest wykorzystywany do leczenia mieszkań-
ców Tarnobrzega, a także okolic naszego miasta – wy-
jaśnia Prezydent Norbert Mastalerz.

- Wymieniliśmy w Urzędzie Miasta 
można powiedzieć „prehistoryczne” 
oprogramowanie finansowo-księgo-
we na nowoczesny system „Ratusz”. 
To prawdziwa rewolucja informatycz-
na w naszej księgowości, oczywiście 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. 

Choć, jak każda duża zmiana wyma-
ga czasu, aby wszystko „zaskoczyło” 
jak należy, to jestem pewien, że ten 
nowoczesny system zdecydowanie 
usprawni funkcjonowanie tak dużej 
instytucji – mówi Norbert Mastalerz, 
Prezydent Tarnobrzega. 

System tworzą aplikacje dziedzino-
we, wśród których są m. in. systemy 
podatkowe i współpracujące, opłaty 
lokalne, systemy ewidencyjne, księgo-
wość budżetowa, systemy płacowo-ka-
drowe, aplikacja do zarządzania obie-
giem spraw i dokumentów, systemy 
analityczne, system do tworzenia aktów 

prawnych, system do przeprowadzania 
konsultacji społecznych on-line.

Tarnobrzeski magistrat od stycznia 
tego roku realizuje projekt pod na-
zwą „Innowacyjny T@rnobrzeg – zin-
tegrowany system zarządzania urzę-
dem i świadczenia e-usług”, na który 
otrzymał dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007 -2013 Oś Priorytetowa: 3. 
Społeczeństwo informacyjne.

Wartość całego projektu to 1  004 
018,25zł, a poziom dofinansowania 
wyniósł 85%.

Kolejne
dofinansowanie
z „Malucha” 

– Jest to nasza kolejna dotacja, którą przeznaczymy 
na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego przy ulicy De-
kutowskiego. O dofinansowanie staramy się podczas 
każdej z edycji programu „Maluch”. Dzięki temu moż-
liwa była adaptacja budynku dawnego przedszkola 
właśnie na potrzeby żłobka, a także odbudowa placu 
zabaw przy placówce. Po raz kolejny otrzymana do-
tacja pozwoli na działanie żłobka, którego brak bar-
dzo utrudniał życie wielu mieszkańcom Tarnobrzega 
– mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Gmina   Tarnobrzeg została zakwalifikowana do 
dofinansowania w konkursie na finansowe wspie-
ranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„Maluch-edycja 2014” moduł 2 w ramach Resortowe-
go programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch”. Wysokość dofinansowa-
nia wyniesie 710 600 zł.

– Przy budynku Urzędu Miasta za-
wsze trudno było zaparkować. Sytu-
acji nie poprawiło także utworzenie 
parkingów wzdłuż ulicy Mickiewicza. 
Niestety mieszkańcy, którzy chcą za-
łatwić jakąś sprawę w magistracie 
często samochód muszą parkować 
kilka ulic dalej. Dlatego chcąc uła-
twić załatwianie spraw w Urzędzie 
postanowiliśmy wykorzystać 
niezagospodarowany teren 
po byłym placu zabaw przy 
żłobku miejski. Dzięki temu 
przybędzie aż kilkadziesiąt 
nowych miejsc parkingowych 
– mówi Norbert Mastalerz, 
Prezydent Tarnobrzega.

Przedmiotem zamówienia 
obejmuje budowę parkingu 
o nawierzchni z kostki bruko-
wej wraz z remontem drogi 
wewnętrznej i zjazdu.

Zakres inwestycji obejmu-

je: remont bitumicznej nawierzchni 
istniejącego parkingu z wymianą 
na kostkę betonową, budowę no-
wego parkingu na 30 miejsc po-
stojowych – w tym 2 dla osób nie-
pełnosprawnych, rozbiórkę wiaty 
stalowej zlokalizowanej w miejscu 
projektowanego parkingu, remont 

drogi wewnętrznej i zjazdu oraz bu-
dowę odwodnienia parkingu.

Na nowym parkingu będzie mo-
gło być zaparkowanych prostopa-
dle 30 samochodów. Wykonawcą 
inwestycji jest Klub Sportowy SIAR-
KA Zakład Działalności Gospodar-
czej Sp. z o.o.

Wartość inwestycji: 152 167,41 zł.

Informatyzacja magistratu

Nowy parking za Urzędem

Dofinansowanie
dla WTZ

– Staramy się jak tylko możemy wspie-
rać działające na rzecz osób chorych w 
naszym mieście organizacje. Kilka tygodni 
temu nową siedzibę znalazły WTZ działa-
jące przy Parafii. Teraz przeznaczamy 25 
tys. zł na dofinansowanie zakupu dwóch 
samochodów. Jestem pewien, że są to wła-
ściwie wydane środki, które w jakiś sposób 
przyczynią się do poprawy życia uczestni-
ków warsztatów – mówi Norbert Masta-
lerz, Prezydent Tarnobrzega.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tar-
nobrzegu ogłosiło już przetarg na zakup 
dwóch fabrycznie nowych mikrobusów do 
przewozu niepełnosprawnych uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu.

Termin dostawy przedmiotu zamó-
wienia, to 15.06.2014.

Elektroniczny System Zarządza-
nia Miastem, to jeden komplek-
sowy system, który tworzy kilka-
naście różnego rodzaju aplikacji 
dziedzinowe, dzięki którym tarno-
brzeski Urząd Miasta będzie mógł 
sprawniej funkcjonować. 

Do 30 czerwca powstanie trzy-
dzieści nowych miejsc parkingo-
wych za budynkiem Urzędu Mia-
sta przy ulicy Mickiewicza 7.

25 tys. zł dofinansowania prze-
kazał samorząd tarnobrzeski dla 
Warsztatów Terapii Zajęciowej  na 
zakup dwóch samochodów do prze-
wożenia uczestników WTZ. 

Ponad 710 tys. zł dofinansowania otrzyma 
samorząd tarnobrzeski z resortowego programu 
„Maluch – edycja 2014”.

Trzysta tysięcy złotych dotacji od samorządu 
tarnobrzeskiego otrzyma wkrótce Wojewódzki 
Szpital w Tarnobrzegu. 
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Oszczędności 
dzięki ogniwom 
fotowoltaicznym

– Energia elektryczna uzyskana z urządzeń 
fotowoltaicznych ma uzupełniać istniejące źró-
dło energii elektrycznej i być w jak najwyższym 
stopniu wykorzystana na wewnętrzne potrzeby 
konkretnych obiektów – mówi Norbert Masta-
lerz, Prezydent Tarnobrzega.

Zakres robót obejmuje m. in. wybudowanie 
i uruchomienie 13 oddzielnych kompletnych 
systemów paneli fotowoltaicznych o mocy no-
minalnej 10 kWp na obiektach szkolnych: Gim-
nazjum nr 3; Szkoła Podstawowa nr 4; Szkoła 
Podstawowa nr 9; Liceum Ogólnokształcące; 
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu 
(dawny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2); Gimnazjum nr 1; Gimnazjum nr 2; Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3; Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1; Zespół Szkół Gór-
nik; Centrum Kształcenia Praktycznego; Szkoła 
Podstawowa nr 3; Szkoła Podstawowa nr 10.

Zakres inwestycji obejmuje także urucho-
mienie jednego układu fotowoltaiczno-ter-
micznego opartego o ogniwa PV i bloku 
hybrydowym PVT o mocy nominalnej PV 
15 kWp oraz od 17,1 do 17,6 kW mocy ciepl-
nej, zlokalizowanego na Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji.

Zgodnie z zamówieniem dziewięć syste-
mów powinno być posadowionych na grun-
cie, a pięć systemów na dachach budynków 
szkół i obiektu basenowego zgodnie z do-
kumentacją projektową. 

Termin zakończenia wszystkich prac, to 
22.08.2014.

Uwaga! 
Utrudnienia na 
ul. Warszawskiej

W związku z pracami remontowymi pro-
wadzonymi w  ramach inwestycji ”Moder-
nizacja drogi wojewódzkiej nr 723w Tarno-
brzegu” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007-2013, kierujący podczas 
najbliższych miesięcy tj. do 08.09.2014 r. 
(terminu zakończenia remontu) spodziewać 
się mogą następujących utrudnień w ruchu:

W  czasie modernizacji ulicy zostanie 
wprowadzony ruch wahadłowy sterowny 
„ręcznie” przez odpowiednio ubranych 
i  przeszkolonych pracowników. Ruchem 
kierować będzie także sygnalizacja świetl-
na. Na wielu odcinkach ulicy ze względu na 
technologię prowadzenia robót obowiązy-
wać będzie ograniczenie prędkości.

Miejsca prowadzenia robót są zawsze 
oznakowane odpowiednimi znakami. W bie-
żącym miesiącu utrudnienia dotyczyć będą 
głównie odcinka od skrzyżowania z ul. Fa-
bryczną do skrzyżowania z ul. Litewską.

Panie opowiadały o  swojej sile młodości, a  także i  o  sile 
doświadczenia. Podczas spotkania wręczono także Perłę Tar-
nobrzega, nagrodę przyznaną dla niezwykle utalentowanego 
młodego tarnobrzeżanina.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był Norbert Ma-
stalerz, Prezydent Tarnobrzega. Wśród pań gościem hono-
rowym została Elżbieta Łukacijewska - Poseł do Parlamentu 
Europejskiego.

– Trzeba to otwarcie przyznać, na wielu polach panie są o wiele 
lepsze od panów. Kobiety są bardziej ambitne, bardziej zaanga-
żowane czy bardziej dokładne. Potrafią pogodzić wiele ról i  są 
lojalne wobec swoich przekonań i  zasad. Dlatego w  Urzędzie 
Miasta na dziewiętnaście stanowisk kierowniczych, aż trzynaście 
powierzyłem paniom. Panowie są w zdecydowanej mniejszości 
– dodaje Prezydent Norbert Mastalerz.

Pierwszy Tarnobrzeski Salon Kobiet podzielono na dwa pane-
le dyskusyjne, które poprowadziła Anna Czaplińska, naczelnik 
Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Do 
pierwszego, zatytułowanego „Siła Doświadczenia” zaproszone 
zostały panie: Elżbieta Łukacijewska, Maria Dziamba, wieloletnia 

dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, od 40 lat związana z tarno-
brzeską oświatą, Krystyna Frąszczak, założycielka i Prezes Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu oraz Teresa Huńka, 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.

W  drugim panelu, o  swojej „Sile 
Młodości” rozmawiały panie: Mar-
ta Lipowska, malarka która znalazła 
się na liście najbardziej perspekty-
wicznych artystów do 35 roku życia 
„Kompas Młodej Sztuki”, Angelika 
Michalik, tarnobrzeska trenerka 
pływania, Marta Kaczmarek, właści-
cielka fitness klubu FITNESKA w Tar-
nobrzegu oraz Diana Ciecierska, 
półfinalista programu „Mam Talent”.

Podczas spotkania po raz pierw-
szy wręczono także nagrodę Perła 
Tarnobrzega dla niezwykle utalen-
towanego, 11-letniego wioloncze-
listy Krzysztofa Michalskiego który 
uświetnił spotkanie swoim krótkim 
występem. W  przerwie zaprezen-
towała się także młodzież Zespołu 
Szkół Społecznych nr 2 im. Małego 
Księcia w  Tarnobrzegu, z  repertu-
arem piosenek francuskojęzycznych.

I Tarnobrzeski Salon Kobiet

Kasa na Centrum Promocji 
Obszaru Natura

– Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zakup edukacyjnych ma-
teriałów multimedialnych, sprzętu audiowizualnego, przestrzennej diora-
my, okazałych rozmiarów akwarium wraz z osprzętem i zabudową w celu 
prezentacji rodzimych gatunków ryb, dwóch terrariów z przeznaczeniem na 
prezentację żywych gatunków rodzimej herpetofauny. Dzięki doposażeniu, 
Centrum będzie mogło w bardziej atrakcyjny sposób przedstawić swoją ofertę 
edukacji ekologicznej – mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega. 

Szacunkowa wartość zadania to 62 500,00 zł. Poziom dofinansowania 
to 80%, nie więcej jednak niż 50 000,00 zł.

LASERY do nauki żeglowania

– Dzieciaki, które na razie uczyły się żeglować na OPTIMIST-ach nie miały 
później możliwości rozwijania swoich umiejętności. Dlatego potrzebny był 
sprzęt, który będzie odpowiedni do kontynuowania nauki przez młodzież 
z większymi umiejętnościami, a takich też w Tarnobrzegu nie brakuje – 
mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

– Teraz będziemy mogli kontynuować treningi na wyższej klasie przez za-
wodników uprawiających żeglarstwo dotychczas na jachtach klasy OPTIMIST. 
Zawodnicy mogą startować w  regatach w  klasie OPTIMIST do piętnastego 
roku życia. I co dalej? Dotychczas nie było sprzętu, na którym mogłyby konty-
nuować naukę. Dzięki zakupieniu dwóch LASER-ów będziemy mogli poszerzyć 
klub i otworzyć drugą sekcję w LASERZE. Bez tego sprzętu zawodnicy musieliby 
zakończyć swoją karierę – mówi Janusz Bobula, prezes Jacht Klubu Kotwica.

Dni Tarnobrzega: 
logo wybrane 

Prezydent Tarnobrzega już po raz piąty zor-
ganizował konkurs, w którym nagrodą jest 1000 
zł. W tegorocznej edycji nadesłano ponad pięć-
dziesiąt projektów. Tradycyjne prace zgłaszane 
były z różnych miast Polski.

W  pierwszym etapie konkursu, komisja wy-
brała pięć, jej zdaniem, najlepszych projektów. 
W kolejnym etapie, podczas głosowania to inter-

nauci mieli wybrać zwycięzcę. Niestety ze wzglę-
du na stwierdzenie nieprawidłowości i naruszeń 
podczas głosowania internetowego organizator 
musiał unieważnić ten etap zgodnie z § 8 regu-
laminu konkursu. W  związku z  tym zwycięzcę 
spośród tych pięciu projektów wybrali wszyscy 
członkowie komisji. Autorem zwycięskiego logo 
jest tarnobrzeżanin pan Damian Piekarz.

Do 8 września potrwa modernizacja 
drogi wojewódzkiej nr 723, czyli ulicy 
Warszawskiej. Niestety kierowców cze-
kają utrudnienia. W związku z tym ape-
lujemy o ostrożną jazdę i cierpliwość. 

Już wkrótce na czternastu budynkach 
użyteczności publicznej zostaną za-
montowane ogniwa fotowoltaiczne. 
Inwestycja realizowana jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007-2013 – oś priorytetowa 2.2 
Infrastruktura energetyczna.

Wyjątkowe i piękne kobiety zawładnęły kilka dni temu 
Zamkiem Dzikowskim podczas pierwszego Tarnobrzeskie-
go Salonu Kobiet. 

O swojej sile doświadczenia opowiadały  panie: Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Maria Dziamba, wieloletnia dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, , Krystyna 
Frąszczak, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu oraz Teresa Huńka, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.

Podczas spotkania wręczono nagrodę Perła Tarnobrzega dla uta-
lentowanego, 11-letniego wiolonczelisty Krzysztofa Michalskiego.

Dwie łódki klasy LASER do kolejnego etapu szkolenia młodzieży trafi-
ły do Jacht Klubu Kotwica. Koszt ich zakupu to 50 tys. zł.

Logo autorstwa tarnobrzeżanina pana 
Damiana Piekarza zwyciężyło w tegorocznej 
edycji konkursu na logo Dni Tarnobrzega.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie przyznał tarnobrzeskiemu samorządowi kolejne dofinansowanie, 
tym razem na doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Na-
tura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu.
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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 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

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

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

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)

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 24 kwietnia 

2014 r. do dnia 15 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, 
wykazów dotyczących:

1.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu 
przy ul. B. Chrobrego ozn. nr ewid. 2362/52 o pow. 0,0009ha z przeznaczeniem na poi prawe 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 35, poł. przy 
ul. Moniuszki 18 w Tarnobrzegu wraz z udziałem wynoszącym 5660/146510 niewydzielonej 
części gruntu ozn. nr ewid. 409/2 o pow. 0,0641 ha 

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: 
15 822-65-70, wew. 222.

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


