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SZKOŁY PODSTAWOWE

Do projektu zakwali� kowały się wszystkie szkoły pod-
stawowe z Tarnobrzega z pośród zgłoszonych szkół z wo-
jewództwa podkarpackiego. 

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci 
z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propa-
gowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” 
opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych 
z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każ-
dym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych 
umiejętności i  wiadomości, za które nagradzany jest 
odpowiednią odznaką. Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, 
Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Pił-
karz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. 

Projekt zaczął się we wrześniu i  będzie trwał trzy 
lata. Jego głównym celem jest poprawa stanu zdrowia 
i sprawności � zycznej uczniów klas I-III, zachęcenie ich 
do podejmowania nowych form aktywności � zycznej.

W  ramach programu wszystkie tarnobrzeskie szkoły 
podstawowe otrzymały sprzęt sportowy o wartości 1500 
zł. Sprzęt ten jest dostosowany do wieku uczestników 
i  służy jako pomoc w  realizacji lekcji w-f. Nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania � zycznego opie-
kujący się każdą klasą otrzymują możliwość, przed roz-
poczęciem jego działania, uczestnictwa w konferencjach 
metodycznych. Każda klasa przystępująca do programu 
otrzymała niezbędne materiały programu, w tym: pod-
ręcznik, legitymacje i wlepki poświadcza-
jące zdobycie sprawności. W klasie I jedną 
godzinę wychowania � zycznego tygodnio-
wo prowadzą wspólnie nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej i nauczyciel wychowania 
� zycznego jako asystent. Klasy II kontynu-
ujące program otrzymają do� nansowanie 
umożliwiające organizację 16-godzinne-
go kursu nauki pływania (pierwsze zajęcia 
w roku szkolnym 2015/2016). Szkoły konty-
nuujące przez 3 lata program, na zakończe-
nie tego okresu, otrzymają sprzęt sportowy 
o wartości 750 zł. 

Kolejnym sportowym projektem reali-
zowanym w  mieście jest program Multi-
sport. Dzięki dobrej współpracy Urzędu 
Miasta Tarnobrzega ze szkołami podsta-
wowymi i działającymi przy nich klubami 
oraz stowarzyszeniami popierającymi dzia-
łalność sportową, udało się zakwali� kować 
do ogólnopolskiego programu Multisport. 

Program skierowany jest do dzieci ze szkół podsta-
wowych z klas IV, V i VI i jest realizowany w okresie od 
września do grudnia 2014 r. Polega on na stworzeniu grup 
treningowych, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Treningi 
odbywać się będą w grupach 15-20-osobowych w trzech 
90-minutowych blokach (jednostkach treningowych) 
w  tygodniu, prowadzonych przez osoby posiadające 
odpowiednie   kwali� kacje. W  poszczególnych blokach 
treningowych realizowane są:

Blok 1 - zajęcia zawierające metodyczne podstawy upo-
wszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, 
jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motorycz-
ne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość,

Blok 2 - gry i  zabawy ruchowe oraz gry zespołowe 
m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszy-
kówka, unihokej, kształtujące umiejętność pracy w grupie 
oraz zasady fair play, 

Blok 3 – sporty charakterystyczne dla regionu, z  lo-
kalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe, poszerzają-
ce wiedzę o regionie oraz poczucie tożsamości lokalnej 
z właściwym wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych przy 
szkołach podstawowych, dających możliwość uprawiania 
wielu sportów, zachęcając dzieci do wyboru preferowa-
nej formy aktywności, zgodnego z ich zainteresowaniami 
i predyspozycjami. Głównym założeniem programu jest 
nabycie zróżnicowanych umiejętności ruchowych dzie-
ci i  kreowanie wzorów zachowań prozdrowotnych. Na 
realizację zadania zostały dostarczone pakiety sprzętu 
sportowego o wartości 2 680 zł na każdą szkołę.

Program � nansowany jest przez Ministerstwo Sportu 
i  Turystyki, Samorząd Województwa Podkarpackiego 
oraz Gminę Tarnobrzeg. 

Wszystkie zajęcia dla uczniów są bezpłatne. 
We wrześniu rozpoczęły się również bezpłatne zajęcia 

w ramach „Powszechnej nauki pływania”. Przeszło 400 
uczniów z klas I-szych z wszystkich tarnobrzeskich szkół 
podstawowych uczestniczy w zajęciach z nauki pływania, 
które są prowadzone przez wysoko wykwali� kowanych 
instruktorów pływania. Zajęcia realizowane są na pływal-
ni krytej MOSiR, a dzieci z odległych osiedli miasta mają 
zapewniony transport. 

PRZEDSZKOLAKI
Od początku października w  Tarnobrzegu ru-
szyły zajęcia dodatkowe dla dzieci 5 i 6-letnich 
z  wszystkich miejskich przedszkoli i  oddziałów 
zerowych funkcjonujących przy szkołach pod-
stawowych. 

Część środków z budżetu gminy została przeznaczona 
na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym na posze-
rzanie oferty przedszkoli poprzez organizację tzw. zajęć 
dodatkowych.

Ruszył program powszechnej nauki pływania dla 
przedszkolaków. Uczestnikami tego przedsięwzięcia są 
dzieci sześcio- i  pięcioletnie ze wszystkich przedszkoli 
publicznych w mieście. Zajęcia na basenie są formą zajęć 
dodatkowych. Prowadzone są przez wyspecjalizowanych 
trenerów pływania. Ponadto o  bezpieczeństwo dzieci 
podczas zajęć dbają ich opiekunowie. Nauka pływania 
odbywa się w grupach ok. 25-osobowych w dni powsze-
dnie oraz w soboty.

Oprócz nauki pływania, w tarnobrzeskich przedszko-
lach i oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych 
odbywają się również, w wymiarze dwu zajęć tygodnio-
wo na oddział przedszkolny- zajęcia z nauki języka an-
gielskiego oraz zajęcia muzyczno-ruchowe. 

Zajęcia z nauki języka angielskiego polegają na roz-
wijaniu sprawności słuchania, mó wienia i  rozumienia 
w  języku nauczania, uwrażliwiając na melodykę języ-
ka. Prowadzenie zajęć odbywa się w formie m.in. gier 
i zabaw oraz z wykorzystaniem aktywizujących metod 
nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału 
w zajęciach. 

Zajęcia muzyczno-ruchowe oparte są na śpiewie i ruchu 
przy muzyce, zgodnie z metodyką wychowania muzycz-
nego. Program zajęć jest dostosowany do poszczególnych 
grup wiekowych, zawierając ćwiczenia słuchowo-ruchowe 
i  rytmiczne, uwrażliwiające na różne elementy muzyki. 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem 
pianina/keybordu i instrumentów perku-
syjnych. Nauka piosenek oraz układów 
tanecznych, zabawy ruchowe z piosenką 
oraz zabawy rytmiczne, a  także gra na 
dziecięcych instrumentach pozwolą dzie-
ciom odkrywać świat dźwięków. 

W  przypadku zajęć, w  których biorą 
udział dzieci niepełnosprawne zasto-
sowane są elementy muzykoterapii np. 
aktywność muzyczno-ruchowa, metoda 
Batii Strauss. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez 
osoby posiadające wykształcenie kierun-
kowe w specjalności odpowiadającej pro-
wadzonym zajęciom oraz przygotowanie 
pedagogiczne. 

Czas trwania zajęć dodatkowych jest 
dostosowany do możliwości rozwojo-
wych dzieci i wynosić 30 minut dla dzieci 
5- i 6-letnich. 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 
dzięki staraniom Prezydenta Miasta Tarnobrze-
ga w tarnobrzeskich szkołach podstawowych 
ruszyły zajęcia sportowe w ramach programu 
„Mały Mistrz”, � nansowane wspólnie przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Woje-
wództwa Podkarpackiego, przy wsparciu Gminy 
Tarnobrzeg. 

DODATKOWE ZAJĘCIA 
dla najmłodszych

tarnobrzeżan
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6 372 790,89 zł – 
 tyle wyniosły wydatki inwestycyjne prowadzone przez spółkę 
Tarnobrzeskie Wodociągi w latach 2011-2014

INWESTYCYJNY 
232 681 066,81 zł –  tyle wyniosły inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte 

do realizacji w latach 2011-2014

36 158,46 mb –  tyle metrów bieżących chodników udało się wybudować lub 
zmodernizować w ciągu minionych czterech lat

96 596,42 mb –  tyle metrów bieżących dróg udało się zmodernizować w ciągu 
minionych czterech lat

53 489,3 mb –   tyle metrów bieżących poboczy udało się wyremontować w ciągu 
minionych czterech lat

1 487 –  tyle miejsc parkingowych powstało lub zostało zmodernizowanych w  ciągu 
minionych czterech lat

8  490  356,32 zł (do� nansowanie ze 
środków zewnętrznych 3 453 716,84 zł)

Zamek Dzikowski – to nie tylko nasza, tarnobrze-
ska perełka, ale i Unijna Perła Podkarpacia. Dawna 
siedziba rodu Tarnowskich z każdym rokiem pięknieje 
w oczach zyskując dawny blask. Odnowione podzie-
mia, a także parter zamku wraz z piękną kaplicą, co 
roku przyciągają tysiące odwiedzających. Adaptacja 
obiektu możliwa jest dzięki pozyskanym przez wła-
dze miasta środkom zewnętrznym. 

11 650 808,24 zł (do� nansowanie ze 
środków zewnętrznych 9 627 126,21zł)

Przebudowa i modernizacja drogi wojewódz-
kiej nr 723 – Droga wojewódzka nr 723, to jedna 
z kluczowych ulic prowadzących przez Tarnobrzeg 
i łączących miasto z sąsiednim Sandomierzem. Jej 
przebudowa i modernizacja realizowana była dwu-
krotnie. Ostatni etap jest właśnie na ukończeniu.

14 389 046,74 zł (do� nansowanie ze 
środków zewnętrznych 3 556 777,78 zł)

Stadion miejski przy Al. Niepodległości – jego 
modernizacja trwa już kilka lat i dzięki zaangażowa-
niu Prezydenta Miasta będzie kontynuowana także 
w kolejnych. Miłośnicy piłkarskich rozgrywek mają 
do dyspozycji zadaszoną trybunę na 2703 miejsc oraz 
bufet, a zawodnicy będą mogli korzystać z pełnego 
zaplecza oraz pomieszczeń biurowych, jakie powsta-
ły pod trybuną w ramach jednego z etapów moder-
nizacji. W przyszłym roku planowany jest montaż 
czterech słupów oświetleniowych, dzięki czemu 
piłkarskie widowiska będą mogły być rozgrywane 
wieczorową porą. 

8 431 745 zł (do� nansowanie ze środków 
zewnętrznych 1 985 159,73 zł)

Al. Niepodległości – 1 Maja – Szeroka – Piłsud-
skiego - Poprawa powiązań komunikacyjnych regio-
nu poprzez modernizacje dróg gminnych ul. Targowa 
z rondem w ul. Piłsudskiego i ul. Szerokiej z ul. Szpi-
talna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza, to 
kluczowa inwestycja drogowa zrealizowana w ciągu 
minionych lat w ścisłym centrum miasta. Dzięki niej 
usprawniono ruch na dwóch skrzyżowaniach, które 
po realizacji zmieniły się w ronda, a także stworzono 
nowe miejsca parkingowe. 

3 010 721 zł (do� nansowanie ze środków 
zewnętrznych 1 968 789,13 zł)

Poprawa układu komunikacyjnego regionu po-
przez modernizację dróg powiatowych Al. Nie-
podległości i ul. 1 Maja – W 2011 roku przeprowa-
dzono kompleksowy remont dwóch najważniejszych 
ulic na terenie osiedla Przywiśle - Alei Niepodległości 
oraz ulicy 1 Maja.

61 291 687,33 zł (do� nansowanie ze 
środków zewnętrznych 46 334 395,81 zł)

Droga wojewódzka nr 871 – to największa do-
tychczasowa inwestycja drogowa w Tarnobrzegu. 
Modernizacja drogi połączona została z budową 
wiaduktu nad torami kolejowymi. Dzięki staraniom 
Prezydenta Tarnobrzega wysokość do� nansowania 
z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
została zwiększona z 60 do 85%, czyli aż o 11 mln zł.

1  073  079,75 zł (do� nansowanie ze 
środków zewnętrznych 857 073,27 zł) 

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 
2000 - Tarnobrzeska Dolina Wisły – zlokalizowane 
jest we wschodnim skrzydle Zamku Dzikowskiego. 
Głównym zadaniem Centrum jest propagowanie wie-
dzy o funkcjonowaniu sieci obszarów Natura 2000, 
prezentowanie informacji o środowisku przyrodni-
czym Doliny Wisły oraz popularyzacja zasad ochrony 
przyrody. Oferta Centrum obejmuje wystawę foto-
gra� i przyrodniczej oraz stałą ekspozycję ekspona-
tów związanych z Tarnobrzeską Doliną Wisły. Do dys-
pozycji zwiedzających oferuje także stale poszerzany 
zasób biblioteczny. W ramach inwestycji, na skarpie 
nad Wisłą, ustawiono specjalną altanę z lornetką, 
przez którą można obserwować Wisłę.

5  903  509,12 zł (do� nansowanie ze 
środków zewnętrznych 1 959 143,95 zł)

Stanica i keja nad Jeziorem Tarnobrzeskim 
– zostały oddane do użytku w maju 2014 roku, a 
wykonane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja te-
renów poprzemysłowych poprzez budowę stanicy 
wodniackiej nad Jeziorem Machowskim”. Stanica to 
nowoczesny budynek, w którym można korzystać 
z sali konferencyjnej, hotelu, tawerny czy altan gril-
lowych. Tuż obok zlokalizowany jest hangar na łód-
ki, a kilkadziesiąt metrów dalej, na akwenie, można 
zacumować żaglówkę przy nowoczesnej kei. Jest 
to pierwsza tak duża inwestycja zrealizowana przez 
samorząd nad naszym jeziorem. 
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1 156 105,29 zł (w tym do�nansowanie 
ze środków zewnętrznych 925 671,06 zł)

Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej - Czternaście budynków 
użyteczności publicznej zostało wyposażonych w sys-
temy fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną 
przeznaczoną na własne potrzeby. Jest to pierwszy 
taki projekt realizowany w naszym mieście, ale z pew-
nością nie ostatni. Nasze miasto było prekursorem w 
skali ogólnopolskiej w montażu ogniw fotowoltaicz-
nych na budynkach użyteczności publicznej. Energia 
elektryczna uzyskana z urządzeń fotowoltaicznych ma 
uzupełniać istniejące źródło energii elektrycznej i być w 
jak najwyższym stopniu wykorzystana na wewnętrzne 
potrzeby konkretnych obiektów. W systemy fotowolta-
iczne wyposażone zostały: Szkoły Podstawowe nr 3, 4, 
9, 10, Gimnazja nr 1, 2, 3, Liceum Ogólnokształcące im. 
M. Kopernika, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 
3, Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica, Centrum Kształcenia 
Praktycznego oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
a także Warsztaty Terapii Zajęciowej.

33 848 810,92 zł (doinansowanie ze 
środków zewnętrznych 23 040 392 zł)

Tarnobrzeski Park Przemysłowo – Technolo-
giczny - nowoczesny inkubator przedsiębiorczości 
wyposażony m. in. w hale, parkingi i budynki, który 
powstał w Zakrzowie z myślą o przyszłych inwesto-
rach. Od razu obok TPPT powstało także rondo, które 
usprawni ruch w tym miejscu. 

2  253  233,28 zł (doinansowanie ze 
środków zewnętrznych 1 802 586,62 zł)

Uzbrajanie terenów inwestycyjnych – Po raz 
pierwszy władze Tarnobrzega zdecydowały się wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów 
i profesjonalnie przygotować tereny, na które będą 
mogli wejść inwestorzy. Pod uzbrajanie wybrano 
tereny w Zakrzowie, naprzeciwko Tarnobrzeskiego 
Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

1 290 907 zł (doinansowanie ze środków 
zewnętrznych 788 164 zł)

Plac targowy – Zmodernizowane, zadaszone sto-
iska handlowe, przebudowana nawierzchnia części 
placu targowego, ogrodzenie, kanalizacja deszczo-
wa, budowa miejsca składowania odpadków stałych 
oraz dostawa i montaż elementów małej architektu-
ry – to wszystko zostało wykonane w ramach prze-
budowy placu   targowego stałego przy ul. Kwiat-
kowskiego, jaka miała miejsce w 2012 roku.

1 107 409,78 zł (doinansowanie ze środ-
ków zewnętrznych 558 704,78 zł) – w ciągu minio-
nych czterech lat w Tarnobrzegu powstało aż siedem 
nowoczesnych i przede wszystkim bezpiecznych pla-
ców zabaw dla dzieci wybudowanych w ramach pro-
gramu „Radosna Szkoła”, a także powstał plac zabaw 
przy Katolickim Przedszkolu im. św. Józefa

28 713 080,61 zł – tyle kosztowała od-
budowa oczyszczalni ścieków, zbiornika retencyjne-
go na Nadolu, a także kanalizacji sanitarnej na pięciu 
osiedlach po powodzi jaka miała miejsce w 2010 roku

1 366 930 zł (doinansowanie ze środków 
zewnętrznych 1 161 387,91 zł) 

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania 
w oparciu o system informacji o terenie GIS 

GEOPORTAL – Działki, budynki, adresy, drogi, plan 
zagospodarowania, studium zagospodarowania, ofer-
ty inwestycyjne, a także wszelkie informacje przydatne 
turystom - to tylko niektóre informacje o Tarnobrzegu, 
jakie moża przeglądać w zaciszu własnego domu. A z 
drugiej strony, podniesienie efektywności struktur ad-
ministracyjnych, usprawnienie i przyspieszenie niektó-
rych procedur administracyjnych oraz podwyższenie 
kwaliikacji pracowników Urzędu Miasta. To wszystko 
dzięki wdrożonemu w 2011 roku nowoczesnemu sys-
temowi. Miasto Tarnobrzeg, jako jedno z pierwszych 
wdrożyło profesjonalny i nowoczesny system. 

e-CMENTARZ - to kolejna funkcja w geoportalu, 
która daje możliwość odszukania grobów osób, któ-
rych miejsce wiecznego spoczynku znajduje się na 
tarnobrzeskim cmentarzu komunalnym w Sobowie. 
Miejsce lokalizacji konkretnego nagrobka, jego zdję-
cie i opis można znaleźć po wpisaniu w odpowiednie 
miejsce imienia i nazwiska osoby zmarłej, jej daty 
urodzenia lub śmierci. Baza, która obecnie zawiera 
fotograie i opisy ponad dwóch i pół tysiąca grobów 
jest na bieżąco uaktualniana. 

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski (TBO) – to możliwość 
zdecydowania przez mieszkańców, jakie inwestycje powinny zostać wpisane do 
przyszłorocznego budżetu miasta. Inicjatywa zrodziła się w 2013 roku, a pierwsze 
projekty wybrane w ramach TBO znalazły się już w budżecie na 2014 rok. Były 
nimi dwie siłownie zewnętrzne na osiedlach Serbinów i Siarkowiec, a także mo-
dernizacja ul. Borów. W TBO na rok 2015 mieszkańcy wybrali do realizacji: „Dom 
dla psów – modernizacja siedziby przytuliska dla zwierząt na terenie byłej Kopalni 
Machów”, „Oto wieża jest dla jerza”, czyli ekologiczne odkomarzanie Tarnobrzega 
poprzez budowę wież lęgowych dla jerzyków, a także „Realizację I etapu budowy 
hali sportowej i dwóch kortów tenisowych na terenie byłego basenu odkrytego”. 
Co roku planowany budżet TBO wynosi milion złotych.

TARNOBRZEG
12 484,5 mb –  tyle metrów bieżących ścieżek rowerowych udało się stworzyć 

w ciągu minionych czterech lat

9649 mb –  tyle metrów bieżących sieci wodociągowej udało się wybudować w latach 
2011-2014

1275 mb –  tyle metrów bieżących sieci wodociągowej udało się zmodernizować 
w latach 2011-2014

5565 mb –  wybudowana w latach 2011-2014 sieć kanalizacji sanitarnej

400 mb –  wybudowana w latach 2011-2014 sieć kanalizacji deszczowej

625 mb –  zmodernizowane w latach 2011-2014 rurociągi wody surowej
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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

Miejski 
Informator Samorządowy 

•  Wydawca: 
Urząd Miasta Tarnobrzega 

 i Tarnobrzeski Dom Kultury

•  oprac. materiałów: 
Agata Rybka, 

 Wojciech Malicki 

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

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż działki zabudowanej garażem 

oznaczonej nr ewid.: 3102/695 o  pow.0,0018 ha 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 
wynoszącego 1/31 części w  działce oznaczonej nr 
ewid.3102/49 o  pow.0,0468 ha stanowiącej drogę 
dojazdową do garażu położonych w  Tarnobrzegu 
obręb Mokrzyszów. 

Cena wywoławcza działki nr ewid. 3102/695 wraz 
z udziałem w prawie użytkowania wieczystego wy-
nosi : 1930,00 zł /słownie: jeden tysiąc dziewięćset 
trzydzieści złotych 00/100/+ podatek VAT w tym cena 
udziału - 430,00 zł + podatek VAT. 

Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste 
gruntu wynosić będzie 25% wartości gruntu uzyska-
nej w przetargu + podatek VAT

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

Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014 r. 
o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta Tarno-
brzega przy ul. Kościuszki 32, pok.201. 

Wadium w  formie pieniężnej w  wysokości   200 
zł/słownie: dwieście złotych 00/100/ należy wpła-
cić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega Nr 
18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I  O/Tar-
nobrzeg w terminie do dnia 28 listopada 2014 r. lub 
w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 
7 do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 14.00. 

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środ-
ków 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 uza-
sadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi 
Interesantów-stanowisko ds. gospodarki nierucho-
mościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mic-
kiewicza 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. 
Biuletynie Informacji Publicznej-www.t arnobrzeg.
eobip.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Mickiewicza 7.

OBWIES ZCZENIE 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega

W  związku z  obowiązującym regulaminem reali-
zacji programu usuwania azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest z  budynków zlokalizowa-
nych na terenie miasta Tarnobrzega, uprzejmie in-
formuję, że można składać do Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega wnioski o  do� nansowanie w  zakresie 
usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających 
azbest pochodzących z demontażu materiałów bu-
dowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych 
płaskich i falistych stanowiących pokrycie dachowe 
budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

Z  pomocy Miasta przy demontażu, transporcie 
i  unieszkodliwianiu odpadów korzystać mogą osoby 
� zyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, 
wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych 
i budynków gospodarczych z wbudowanymi wyrobami 
zawierającymi azbest, oraz osoby posiadające takie wy-
roby zdeponowane na należących do nich nieruchomo-
ściach, zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzega. 

Do� nansowaniem w 100% objęte są koszty trans-
portu, unieszkodliwiania i/lub demontażu. Pomoc nie 
obejmuje kosztów związanych z zakupem i monta-
żem nowych pokryć dachowych. 

Wnioski będą realizowane w  roku 2015 według 
kolejności złożenia, do czasu wyczerpania środków 
pieniężnych przeznaczonych w danym roku budże-
towym na realizację tych zadań. Wnioski odpowia-
dające wymogom formalno-prawnym, na które nie 
udzielono pomocy w  roku budżetowym, na który 
złożono wniosek mogą być zakwalifikowane do 
udzielenia do� nansowania w  następnym roku bu-
dżetowym w pierwszej kolejności. 

Termin składania wniosków o udzielenie pomo-
cy upływa z dniem 15 grudnia 2014 r. 

Wnioski mogą być składane osobiście w Biurze Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy 
ul. Mickiewicza 7 - sektor A; sala 1; stanowisko 5: 
Edukacja, Zdrowie, Kultura, Środowisko, Fundusze 
Pomocowe - w godzinach pracy Urzędu, oraz pisem-
nie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 
32, 39-400 Tarnobrzeg. 

TEATR GUDEJKO W WARSZAWIE
Norm Foster  

„OLD LOVE” 
reżyseria: Andrzej Chichłowski, 
scenografia: Krzysztof Kelm, 
obsada:  MAŁGORZATA OSTROWSKA- KRÓLIKOWSKA, ARTUR BARCIŚ,  PAWEŁ 

DOMAGAŁA, ZUZANNA GRABOWSKA
premiera: 19 października 2013 r.

Spektakl „Old Love” to wyśmienita komedia romantyczna Norma Fostera. 
Podejmuje ona temat miłości, zwłaszcza miłości fizycznej ludzi w „pewnym 
wieku”. Opowieść o związku, który rodzi się między osobami, które niemal 
przez całe życie przelotnie się spotykają; o determinacji mężczyzny, który stara 
się zdobyć serce dość opornej ukochanej, o rozbudzeniu, zdawałoby się, dawno 
zapomnianych emocji. „Old Love” to sztuka stawiająca ważne życiowe pytania, 
pełna ciepła, optymizmu i humoru.

23 listopada 2014 r., godz. 17.00 i 19.30

AGENCJA ARTYSTYCZNA...CDN.. W KRAKOWIE
Romain Gary 

„OBIETNICA PORANKA” 
reżyseria: Maciej Wojtyszko, scenografia:
Urszula Bartos-Gęsikowska, 
obsada: ANNA SENIUK I GRZEGORZ MAŁECKI
prapremiera: 19 czerwca 2013 r.

Anna Seniuk i Grzegorz Małecki razem na scenie w spektaklu „Obietnica 
poranka” . Świetni aktorzy w sztuce na podstawie niezwykłej autobiografii 
Romaina Gary’ego o nadopiekuńczej miłości, napisanej z delikatnością, ciepłem 
i subtelną ironią. 

„Obietnica poranka” to jedna z najbardziej wzruszających i pięknych książek 
poświęconych matce, jakie kiedykolwiek zostały napisane. To subtelna opowieść 
o kobiecie wielkiego sercai niezwykłych przymiotów charakteru, chociaż nie-
pozbawionej wad i śmiesznostek, zdecydowanej zrobić wszystko, aby osiągnąć 
cel, jaki sobie postawiła w życiu. Jej syn będzie kiedyś wielkim bohaterem, 
generałem, wspaniałym francuskim pisarzem i ambasadorem Francji. Dla niego 
ona była wszystkim co miał, jego największym skarbem, ale też

i przekleństwem. Przedstawienie to przyjemność podwójna: jedna wynika ze 
śledzenie losów bohaterów, druga z oglądania świetnych aktorów. 

Spektakl przygotowany w związku z jubileuszem 45-lecia pracy artystycznej 
Anny Seniuk.

24 listopada 2014 r., godz. 18.00 

ALE! TEATR W WARSZAWIE
AGENCJA ARTYSTYCZNA CERTUS W CZĘSTOCHOWIE
Dan Goggin 

„NUNSENSE”„SIOSTRUNIE”
reżyseria: Mariusz Kiljan, 
scenografia: Wojciech Stefaniak, 
choreografia: Anna Głogowska, 
obsada:  ANNA DERESZOWSKA, JOLANTA FRASZYŃSKA, ROBERT ROZMUS, 

KATARZYNA ŻAK, JULIA KAMIŃSKA 
premiera: 16 czerwca 2014 r.

Siostrunie to pogodna, roztańczona i rozśpiewana komedia, w której są 
wszystkie elementy dobrej komedii muzycznej: cięty dowcip, efektowne pio-
senki, ciekawa muzyka, znakomita gra aktorska i taniec ze stepem włącznie.

Siostrunie to świetna zabawa w musicalowym stylu! Akcja spektaklu roz-
poczyna się w momencie, gdy na skutek eksperymentów kuchennych siostry 
Julii, w klasztorze umierają zakonnice. By zdobyć pieniądze na pochówek, 
siostrzyczki decydują się zorganizować show, w którym same wystąpią. Pomysł 
wydaje się szalony i nieco karkołomny, ale czy na pewno? Znakomita obsada 
aktorska i muzyka na żywo w wykonaniu zespołu muzycznego The Jobers.
Żywiołowe, przebojowe Siostrunie szturmem zdobyły świat. Mamy na-
dzieję, że rozbawią do łez i zjednają serca również naszych widzów. 

 5 grudnia 2014 r., godz. 17.00 i 20.00

TEATR CAPITOL W WARSZAWIE
Johnnie Mortimer & Brian Cooke 

„KIEDY KOTA NIE MA” 
reżyseria: Andrzej Rozhin, 
scenografia i kostiumy: Joanna Pielat-Rusinkiewicz, 
obsada:  VIOLA ARLAK, JACEK LENARTOWICZ, PIOTR CYRWUS, MAJA BAREŁ-

KOWSKA, ALEKSANDRA GRZELAK, MARTA WIERZBICKA
premiera: 8 września 2014 r.

„Kiedy kota nie ma...” istnieje szansa, że pojawi się w najmniej oczekiwanym 
momencie! A wtedy bieg komicznych wydarzeń w tej znakomitej brytyjskiej 
komedii sytuacyjnej, może nabrać zawrotnego tempa, a rozbawienie widzów 
całkowicie wymknąć się spod kontroli. Podróż poślubna do Saint Tropez? Tak! Ale 
w dwudziestą rocznicę ślubu ??? Jak poradzą sobie z wzajemnymi uszczypliwo-
ściami dwa zabawne angielskie małżeństwa z 20-letnim stażem? Jak rozbudzić 
dziką namiętność w mężu fajtłapie? Jak zaimponować zmanierowanej zamożnej 
siostrze i nie zabić jej wędzonym łososiem ? Odpowiedzi mogą być abstrakcyjnie 
zaskakujące! Jedyne przewidywalne tego wieczoru, to ponad 2 godziny dobrego 
dowcipu, humoru i śmiechu do łez! 

7 grudnia 2014 r. , godz.16.30 i 20.00

Zespół „Dzień Dobry”

„DZIEŃ DOBRY PANIE MARKU”
PIOTR MIRECKI – śpiew, gitara, cajon, 
MAŁGORZATA STACHURA – bas akustyczny, śpiew, 
JAN STACHURA – gitara, 
KRZYSZTOF MACIEJOWSKI – skrzypce, śpiew,
STANISŁAW JONECZKO – akordeon

Zespół „Dzień Dobry” istnieje od lutego 2004 roku. Wspólne muzykowanie 
wyzwala w nich bardzo silne emocje i ogromną radość. Chcą, by ich muzyka 
podobnie oddziaływała na słuchaczy, co określają mianem pozytywnej aku-
stycznej fali. W 2008 zespół zdobył I miejsce i statuetkę „Serce Szczerozłote” na 
Krakowskim Festiwalu Twórczości Marka Grechuty „Korowód”. Konsekwencją 
tego wydarzenia jest program pod tytułem: „Dzień Dobry Panie Marku”, który 
zawiera utwory z repertuaru Marka Grechuty w nowych aranżacjach i piosenki 
autorskie, zaprezentowany w rocznicę urodzin Artysty.

10 grudnia 2014 r., godz. 18.00 

Rezerwacja biletów dla zakładów pracy i instytucji od 28 października 2014 r. 
(wtorek) w godz. 8.30 - 15.30 na specjalnym formularzu. Formularz do pobrania 
na stronie www.tdk.tarnobrzeg.pl Rezerwacje nadesłane pocztą elektroniczną 
i faksem nie zostaną zrealizowane.

•  Sprzedaż biletów dla osób indywidualnych: 4 listopada 2014 r. 
(wtorek) w godz. 10.00 -18.00 a od 5 listopada 2014 r. (środa) w 
godz. 8.30 - 18.00.

•  Odbiór biletów z rezerwacji grupowych od 5 listopada 2014 r. 
(środa) do 14 listopada 2014 r. (piątek) w godz. 8.30-15.00

•  11 listopada 2014 r. a także w soboty i niedziele nie będzie pro-
wadzona sprzedaż biletów dla osób indywidualnych oraz odbiór 
biletów z rezerwacji grupowych

Informacje, rezerwacje i sprzedaż biletów: 
Tarnobrzeski Dom Kultury Dział Organizacji Imprez, 

p. 47, tel. 15 822-21-10, w. 32

Imprezy towarzyszące:

•  Mikołaj Malesza - „Moje theatrum” - malar-
stwo i scenografia. Wernisaż wystawy - 22 
listopada 2014 r., godz. 17.00

•  Promocja 4 tomu Barbórkowej Dramy Te-
atralnej - „Twarze Dramy w obiektywie 
Pawła Matyki”

XXXVII BARBÓRKOWA 
DRAMA TEATRALNA

pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega
 NORBERTA MASTALERZA

23 listopada – 10 grudnia 2014 r.
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