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Oto projekty, które spośród 33 zakwalifikowanych do 
głosowania, zdobyły najwięcej głosów: 

1. „Dom dla psów – modernizacja siedziby przytuliska 
dla zwierząt na terenie byłej Kopalni Machów – 378   - 
szacunkowy koszt: 90 tys. zł

2. „Oto wieża jest dla jerza”, czyli ekologiczne odkoma-
rzanie Tarnobrzega poprzez budowę wież lęgowych dla 
jerzyków – 347, koszt - 150 tys. zł

3. Realizacja I etapu budowy hali sportowej i dwóch 
kortów tenisowych na terenie byłego basenu odkrytego 
– 343, koszt - 960 tys. zł

Tarnobrzeżanie, którzy oddali w sumie 2190 głosów, w 
tym 4 nieważne (dla porównania w roku ubiegłym było ich 
1197, w tym 2 nieważne)  wysoko ocenili też projekty opra-
cowania koncepcji zagospodarowania Lasku Bulońskiego 
(297 głosów), budowy ścieżek rowerowych (282) i  boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 (236).   

Przeliczenia głosów dokonała ośmioosobowa komisja, 
w której uczestniczyli także radni Stanisław Uziel i Leszek 
Ogorzałek.

- Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w  ideę 
budżetu obywatelskiego, pomysłodawcom pro-
jektów i tarnobrzeżanom, którzy oddali na nie 
swoje głosy. W tym roku było ich o tysiąc więcej 
niż poprzednio, co   świadczy dobitnie, że nasi 
mieszkańcy  coraz lepiej odrabiają tę ważną lek-
cję demokracji bezpośredniej.  Że warto było dać 
im możliwość, aby wprost zadecydowali na co 
przeznaczyć ich milion złotych – mówi Prezydent 
Norbert Mastalerz. 

- Jestem bardzo mile zaskoczona tym, że to wła-
śnie nasz projekt uzyskał największą liczbę gło-
sów tarnobrzeżan. Oczywiście marzyliśmy o tym, 
ale zaskoczenie i tak jest ogromne. Jest to bardzo 
budujące. Pragniemy też podziękować wszyst-
kim, którzy zagłosowali na nasz projekt. Dzięki 
temu będziemy mogli polepszyć warunki naszym 
czworonożnym przyjaciołom – mówi Agnieszka 
Wilamowska, Prezes Tarnobrzeskiego Stowarzy-
szenia „Chrońmy zwierzęta”. 

Budżet obywatelski
na 2015 – rozstrzygnięty

Modernizacja przytuliska dla zwierząt. Budowa wież lęgowych 
dla ptaków jerzyków. Budowa kortów tenisowych na terenie 
byłego basenu odkrytego. To projekty, które zwyciężyły w dru-
giej edycji budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 
2190 tarnobrzeżan, o tysiąc więcej niż przed rokiem.

– Mamy bardzo rozbudowaną sieć 
placówek oświatowych, gdzie co rusz 
potrzebne są jakieś mniejsze lub większe 
remonty. Okres wakacji jest idealnym 
momentem do przeprowadzenia tych 
największych remontów, które zdecy-
dowanie poprawią warunki do nauki. 
Po raz pierwszy także przy szkołach 
montujemy ogniwa fotowoltaiczne, 
które wytwarzające energię elektrycz-
ną przeznaczoną na własne potrzeby 
– mówi Norbert Mastalerz, Prezydent 
Tarnobrzega.

Kolejne termomodernizacje
Podczas wakacji rozpoczęły się 

jedne z  większych inwestycji oświa-
towych, czyli termomodernizacje 
dwóch budynków, Szkoły Podstawo-
wej nr 3 oraz Przedszkola nr 4. Zakres 
prac realizowanych w  „sportowej 
trójce” obejmuje m. in. docieplanie 
dachu, wymianę drzwi wejściowych, 
montaż wentylacji mechanicznej 
w  salach gimnastycznych, wymianę 
instalacji p. poż., stolarki okiennej, 
malowanie korytarzy-lamperii, malo-
wanie i  wymianę stolarki drzwiowej  
w głównym korytarzu, wymianę okna 
podawczego oraz drzwi kuchennych, 
malowanie sali lekcyjnej nr 40, malo-
wanie gabinetu pedagoga szkolnego, 
przygotowanie nowego dodatkowe-
go pomieszczenia świetlicy szkolnej 

dla sześciolatków, malowanie sali do 
zajęć ruchowych dla sześciolatków. 
Prace podzielono na dwa etapy. Ter-
min wykonania I  etapu - instalacja 
c.o. - do 29.08.2014r., II etap: pozosta-
łe roboty – do 30.09.2014r. Wartość 
inwestycji, to  1 619 102,15 zł.

W przypadku Przedszkola nr 4, ter-
momodernizację za kwotę 223,4 tys. 
zł. przeprowadza Zakład Działalności 
Gospodarczej KS Siarka Prace potrwa-
ją do końca września br.  - Zakres prac 
jest szeroki, m. in. ocieplimy w nim ścia-
ny, wymienimy instalację CO i stolarkę 
okienną oraz wyremontujemy wejścia 
i  kominy. Liczymy, że już tej zimy za-
płacimy za ogrzewanie „czwórki” dużo 
mniej -  mówi Prezydent Mastalerz. 

Ogniwa fotowoltaiczne
Dobiega już końca kolejna duża 

inwestycja przy tarnobrzeskich szko-
łach, jaką jest montaż ogniw foto-
woltaicznych. Dwanaście placówek 
oświatowych zostało wyposażonych 
w systemy fotowoltaiczne wytwarza-
jące energię elektryczną przeznaczo-
ną na własne potrzeby. Zakres inwe-
stycji obejmuje m. in. wybudowanie 
i uruchomienie 12 oddzielnych kom-
pletnych systemów paneli fotowolta-
icznych o mocy nominalnej 10 kWp na 
obiektach szkolnych: Gimnazjum nr 
1, 2, 3; Szkoła Podstawowa nr 3, 4, 9, 

10; Liceum Ogólnokształcące; Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 3; Ze-
spół Szkół im. ks. St. Staszica; Centrum 
Kształcenia Praktycznego. Wartość in-
westycji, to  1078 710 zł.

- Energia elektryczna uzyskana 
z  urządzeń fotowoltaicznych ma uzu-
pełniać istniejące źródło energii elek-
trycznej i być w jak najwyższym stopniu 
wykorzystana na wewnętrzne potrzeby 
konkretnych obiektów – mówi Norbert 
Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Remonty, remonty
Przez całe wakacje trwały także 

mniejsze i  większe remonty w  pla-
cówkach oświatowych poczynając 
od przedszkoli po szkoły ponadgim-
nazjalne. W Szkole Podstawowej nr 9 
na osiedlu Dzików pomalowano dwie 
sale dydaktyczne oraz szatnię w bloku 
sportowym.

Za to w Szkole Podstawowej nr 10 
przeprowadzono reperację i malowa-
nie ścian trzech sal lekcyjnych oraz 
remont pokoju nauczycielskiego, uzu-
pełniono płytki  PCV w salach lekcyj-
nych i na korytarzach, wyremontowa-
no pomieszczenia magazynowe i po-
mocnicze, a także wymieniono osłony 
docieplenia ściany międzyokiennej 
w  sali gimnastycznej, dostosowano 
armaturę sanitarną dla najmłodszych 
dzieci oraz naprawiono część poszycia 
dachowego w obrębie sal lekcyjnych 
klas I-III.

Niewielki remont przeprowadzono 
także w  Zespole Szkół Specjalnych, 
gdzie odświeżono sanitariaty, zmo-
dernizowano oświetlenie w  salach 
dydaktycznych, wyczyszczono wykła-
dziny, a także pomalowano lamperię. 

Szkoły czekają na uczniów
Okres dwumiesięcznych wakacji, to dla uczniów czas leniuchowa-
nia. Jednak placówki oświatowe nie przestają pracować, a wręcz 
przeciwnie. Okres wakacji to czas wytężonej pracy nad modernizacją 
tarnobrzeskich szkół i przedszkoli.

Ogniwa fotowoltaiczne przy Szkole Podstawowej nr 10.

 W ramach termomodernizacji Szkoła Podstawowa nr 3 
nabrała zupełnie nowych barw.

Prace prowadzone były także na sali gimnastycznej „spor-
towej trójki”.

W ramach TBO 2015 wygrał projekt modernizacji przytuliska dla 
zwierząt.  Fot. D. Bajor
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Odbudowujemy ulicę Grzybową
Do 30 września powinien zakończyć się remont 

ulicy Grzybowej na osiedlu Mokrzyszów. Wartość 
inwestycji, to 345 015 zł, a jej wykonawcą jest Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz 
Wojtas Piaseczno.

– Ulewne deszcze jakie miały miejsce w lipcu przed trze-
ma laty wyrządziły wiele szkód na osiedlowych drogach. 
Dlatego staramy się sukcesywnie remontować te drogi 
dla przywrócenia bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego, a  także dla umożliwienia dojazdu właści-
cieli do posesji – mówi Norbert Mastalerz, Prezydent 
Tarnobrzega.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 
ulicy Grzybowej na odcinku 0+000 do 0+658 w zakre-
sie wykonania robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego sprzed wystąpienia 
szkód spowodowanych intensywnymi opadami desz-
czu w lipcu 2011 roku.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie utwardzenia 
poboczy materiałem kamiennym, remont  elementów 
odwodnienia, zjazdów do posesji oraz wykonanie re-
montu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Termin 
wykonania inwestycji to 30 września 2014 roku.

Ulica Ludowa już gotowa
Za to zakończył się już remont ulicy Ludowej w Mo-

krzyszowie. Wykonawcą inwestycji, której koszt wy-
niósł 252 457,50 zł było sandomierskie Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD”. 
- Jest to już kolejna inwestycja, którą realizuje na osiedlu 
Mokrzyszów i z pewnością nie ostatnia – mówi Norbert 
Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega. 

Zakres inwestycji obejmował remont konstrukcji 
nawierzchni jezdni w kilometrażu 0 + 060 - 0 + 567 
w technologii kostki brukowej betonowej, remont po-
boczy, zjazdów do posesji, odwodnienia nawierzchni 
jezdni, utwardzenie całości ścieku nowymi korytkami 
trójkątnymi, wykonanie barier energochłonnych (ba-
rier sprężystych), zabezpieczenie rurami ochronnymi 
odcinków sieci gazowej, wodociągowej i telekomuni-
kacyjnej, regulację wysokościową studzienek kanali-
zacyjnych, a także plantowanie terenu oraz humuso-
wanie z obsianiem trawą.

Ulica Piekarska także do remontu
Kolejną z  dróg na osiedlu Mokrzyszów, którą cze-

ka remont jest ulica Piekarska. Także ta ulica została 
zniszczona przez ulewne deszcze przed trzema laty.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie utwardzenia 
poboczy materiałem kamiennym, remont  elementów 
odwodnienia oraz zjazdów do posesji, a także wyko-
nanie remontu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
Inwestycja powinna być gotowa do 15 grudnia bieżą-
cego roku. Właśnie ogłoszono przetarg na realizację 
tej inwestycji. Termin składania ofert w przetargu mija  
4 września 2014 o godzinie 10:00. 

Mokrzyszów w budowie
Ze sporymi utrudnieniami w ruchu drogo-
wym muszą liczyć się mieszkańcy Mokrzyszo-
wa. A to za sprawą remontu aż trzech ulic na 
tym osiedlu.

Kilka dni temu zakończył się remont ulicy Ludowej.

Do 30 września powinien zakończyć się remont ulicy 
Grzybowej

Mieszkańcy osiedla Dzików mogą już korzystać z no-
wego chodnika przy ulicy Konfederacji Dzikowskiej. 
Tak zakończył się trzeci  etap jej  przebudowy. 

Nowy chodnik
na Dzikowie

Obejmował on wykonanie ciągu chodnikowego (z opaską 
oraz dojściami z  kostki brukowej) - od skrzyżowania z  ul. 
Wiejską wzdłuż ul. Konfederacji do bloku mieszkalnego nr 6.

W  ramach zaplanowanych prac wykonano m. in. plan-
towanie gruntu, nawiezienie humusu oraz obsiano trawą 
powierzchnie przeznaczone pod trawnik. 

Koszt inwestycji to: 50 191 zł , a wykonawcą prac była firma 
„MOK-BUD” z Tarnobrzega.

– To kwotowo niewielka, ale bardzo ważna, bo  długo ocze-
kiwana i  potrzebna,  inwestycja w  tej części miasta – mówi 
Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz

Zakończył się trzeci etap przebudowy ulicy Konfederacji Dzi-
kowskiej.  Fot. A. Jeż

Ulica B. Śmiałego 
do remontu

654 453,23 zł – tyle kosztować będzie remont ulicy 
Bolesława Śmiałego. – To pierwsza od lat tak duża 
inwestycja na osiedlu Piastów, ale z  pewnością nie 
ostatnia – zapowiada Norbert Mastalerz, Prezydent 
Tarnobrzega. 
- 
– Przez minione lata osiedle Piastów było pomijane pod wzglę-

dem dużych inwestycji drogowych. Niektórzy mieszkają tam 
już kilkadziesiąt lat i przez długi okres czasu nie mogli liczyć na 
remont chociażby ulicy B. Śmiałego. Od tej kadencji staramy się 
tak planować inwestycje, aby mieszkańcy żadnego z osiedli nie 
mogli czuć się pokrzywdzeni – wyjaśnia Prezydent Mastalerz.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje remont drogi gminnej, 
ciągów pieszo-zjazdowych, zatoki parkingowej, chodników 

i  zjazdów w  granicach pasów drogowych w  ulicy Bolesława 
Śmiałego. Zostanie także wykonana korekta geometrii skrzy-
żowań ulicy Bolesława Śmiałego z pozostałymi ulicami, przesta-
wione zostaną słupy oświetlenia ulicznego, na odcinku drogi 
wykonany będzie remont ścieku ulicznego z kostki brukowej 
betonowej oraz uregulowana zostanie wysokość istniejących 
wpustów ulicznych podłączonych przykanalikami do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmuje także wykonanie 
regulacji pionowej studzienek, wymianę krat i włazów żeliw-
nych, wykonanie humusowania na terenach zieleni z obsianiem 
trawą, a także wykonanie oznakowania pionowego i poziome-
go. Remont jezdni na odcinku drogi polegać będzie na zerwa-
niu istniejącej konstrukcji drogi i wykonaniu nowej.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Inwestycja 
powinna być gotowa do końca października bieżącego roku.

654 453,23 zł – tyle kosztować będzie remont ulicy Bolesława 
Śmiałego.  Fot. D. Bajor.

Święto plonów już za nami

– Wspólnie ze społecznościami na-
szych tarnobrzeskich osiedli po raz 
pierwszy organizujemy jedne, wspól-
ne dożynki. Coroczne święto plonów 
zawsze odbywało się na niemal 
każdym z tarnobrzeskich rolniczych 
osiedli i to często w jednym czasie. 
Dlatego mieszkańcy innych osiedli 
nie mieli szans uczestniczyć w tej 

niezwykłej imprezie - mówi Norbert 
Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Dlatego tegoroczna impreza po 
raz pierwszy miała charakter ogól-
nomiejski i odbyła się w parku Dzi-
kowskim. Rolnicy różnych osiedli 
wspólnie prezentowali zebrane 
plony. Oczywiście nie zabrakło tak-
że widowiska obrzędowego oraz 

pieśni biesiadnych, a także wystę-
pów artystycznych przedstawicieli 
różnych osiedli.

- Muszę przyznać, że frekwencja 
podczas miejskich dożynek mnie 
ogromnie zaskoczyła. W piątkowe 
popołudnie wiele rodzin wybrało się 
do parku, aby obejrzeć widowisko 
obrzędowe czy wysłuchać koncertu 
pieśni biesiadnych. Teraz nie pozo-
staje mi już nic innego, jak podzięko-
wać tym wszystkim, którzy włączyli 
się w organizację święta i patrząc na 
frekwencję i dobrą zabawę, już dziś 
serdecznie zaprosić na drugie tar-
nobrzeskie Święto Plonów – mówi 
Prezydent Norbert Mastalerz.

Zachwycające wieńce dożynkowe, a przede wszystkim smacz-
ne owoce i warzywa, czyli plony tarnobrzeskiej ziemi – można 
było podziwiać i kosztować podczas pierwszego Święta Plonów, 
zorganizowanego w miniony piątek w Parku Dzikowskim.
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INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega infor-

muje o wywieszeniu na okres 21 dni 
tj. od dnia 27 sierpnia 2014 r. do dnia 
17 września 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewi-
cza 7, wykazu dotyczącego sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy lokalu mieszkalnego poł. w 
Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 7/11 
wraz ze sprzedażą udziałów w czę-
ściach wspólnych budynku i urządzeń, 
które nie służą do wyłącznego użytku 
właścicieli poszczególnych lokali oraz 
sprzedażą części gruntu ozn. nr ewid. 
3000/4 i 1220/3 o łącznej pow. 0,0905 
ha obj. KW Nr TB1T/00054471/6.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Biurze Obsługi Interesantów 
lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega 
ul. Mickiewicza 7, pok. 38 oraz telefo-
nicznie tel. 15 822-65-70 wew. 222. 

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

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega in-

formuje o wywieszeniu na okres 21 
dni tj. od dnia 26 sierpnia 2014 r. do 
dnia 16 września 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. 
Mickiewicza 7, wykazu dotyczące-
go sprzedaży w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego nieru-
chomości stanowiącej własność 
Gminy Tarnobrzeg  ozn. nr ewid. 
696 o pow. 0,4129 ha  położonej w 
Tarnobrzegu przy Alei Warszawskiej 
z  przeznaczeniem pod zabudowę  
jednorodzinną oraz nieuciążliwe 
usługi, handel i rzemiosło.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Biurze Obsługi Interesan-
tów lub w Wydziale Geodezji i Go-
spodarki Gruntami Urzędu Miasta 
Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, pok. 
38 oraz telefonicznie tel. 015 –822-
65-70 wew. 222. 

Informacja niniejsza umieszczo-
na jest w Internecie pod adresem 
www.tarnobrzeg.eobip.pl.

Bon Rodzinny 3+
Co raz więcej przedsiębiorstw przyłączyło się do programu wsparcia rodzin 3+ re-

alizowanego przez samorząd tarnobrzeski. Specjalnymi bonami wydawanymi przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie można zapłacić m.in. w placówkach oświatowych, 
instytucjach kultury, spółdzielniach mieszkaniowych, za usługi miejskiej komunikacji 
samochodowej itp.

Poniżej zamieszczamy wykaz podmiotów-partnerów realizujących Program „Bon 
Rodzinny 3+” (aktualizacja: 20.08.2014)

Nazwa Podmiotu Miejsce świadczenia usług/ 
sprzedaży towarów/ 
przyjmowania opłat

Wykaz towarów, usług Dane kontaktowe 
podmiotu, 

adres strony www

1 Muzeum Historyczne 
Miasta Tarnobrzega

Muzeum Historyczne Miasta
Tarnobrzega: Zamek Dzikow-
ski ul. Sandomierska 27 
Muzeum Przemysłu 
Siarkowego w Tarnobrzegu 
ul. Pawłowskiego 14 

• Zwiedzanie ekspozycji stałych w Zamku 
Dzikowskim i Muzeum Przemysłu Siarko-
wego • Zwiedzanie ekspozycji czasowych 
w Zamku Dzikowskim • Udział w impre-
zach organizowanych przez Muzeum 
Historyczne Miasta Tarnobrzega.

tel. 15 823 79 99 
mhmt@onet.pl 
www.mhmt.pl 

2 Niepubliczny 
Żłobek „Nazaret” 
w Tarnobrzegu 

Niepubliczny Żłobek „Naza-
ret” w Tarnobrzegu 
ul. Konstytucji 3 Maja 6  

Wnoszenie opłat za pobyt dziecka 
w żłobku.

ochronkambnp@gmail.com

3 Katolickie Przedszkole 
im. Św. Józefa 
w Tarnobrzegu 

Przedszkole nr 1 parafia MPNP 
w Tarnobrzegu ul. Konstytucji 
3 Maja 11 Przedszkole nr 2 
w Tarnobrzegu ul. J. Matejki 7 

Wnoszenie opłat za pobyt dziecka 
w przedszkolu.

tel. 797 592 193 (Przedszkole 
nr 1) 730 699 959 
(Przedszkole nr 2) 
ochronkambnp@gmail.com 
www.ochronka.tbg.net.pl

4 Żłobek Miejski 
w Tarnobrzegu

Żłobek Miejski w Tarnobrzegu 
ul. Dekutowskiego 4

Opłata za pobyt dziecka w żłobku. tel. 15 815 11 08 
zlobek.tarnobrzeg@gmail.
com 
www.zlobekmiejski.tarno-
brzeg.pl

 5 Tarnobrzeska Spó ł-
dzielnia Mieszkaniowa 
w Tarnobrzegu

Tarnobrzeska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Tarnobrzegu 
ul. Wyspiańskiego 3 

Opłaty eksploatacyjne • Opłaty za usługi. tel. 15 822 57 78 
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl 
www.tsm.tarnobrzeg.pl

6 Spółdzielnia Mieszka-
niowa „SIARKOWIEC” 
w Tarnobrzegu

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„SIARKOWIEC w Tarnobrzegu 
ul. Moniuszki 3

Opłaty czynszowe za lokale 
mieszkaniowe.

tel. 15 823 38 88
15 823 38 89
sm@smsiarkowiec.pl 

7 P.H.U. POLKAR Paulina 
Szczepanik w Krakowie

miasto Tarnobrzeg Usługi komunikacji miejskiej 
w Tarnobrzegu. 

tel. 15 814 18 18  
polkar.tarnobrzeg@op.pl

8 Tarnobrzeski Dom 
Kultury w Tarnobrzegu

Tarnobrzeski Dom Kultury  
w Tarnobrzegu 
ul. Słowackiego 2 

Opłaty za imprezy oraz zajęcia 
artystyczne organizowane przez TDK.

tel. 15 822 21 10 
www.tdk.tarnobrzeg.pl 
sekretariat@tdk.tarnobrzeg.
pl 

9 Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji  
w Tarnobrzegu

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Tarnobrzegu 
ul. Al. Niepodległości 2

Opłaty za bilety i karnety wstępu 
na pływalnię krytą MOSiR.

tel. 15 822 95 22 
www.mosir.tarnobrzeg.pl 
sekretariat@mosir.tarno-
brzeg.pl

10 Gimnazjum Nr 3 
w Tarnobrzegu

Gimnazjum Nr 3 
w Tarnobrzegu 
ul. Dekutowskiego 17

Opłaty za obiady szkolne • wycieczki 
klasowe • bilety wstępu • spektakle • 
konkursy i składki ubezpieczeniowe.

tel. 15 822 37 36 
zs3tbg@poczta.wp.pl

11 Przedszkole Nr 15  
w Tarnobrzegu

Przedszkole Nr 15 
w Tarnobrzegu 
ul. Św. Barbary 20 

Opłaty za wyżywienie dzieci uczęszcza-
jących do przedszkola oraz opłaty za 
godziny (ponad 5 godzin podstawy pro-
gramowej) pobytu dzieci w przedszkolu.

tel. 15 823 33 96 
przedszkole15.tbg.onet.eu 
przedszkole15.tbg.net.pl

12 Szkoła Podstawowa Nr 3  
w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Tarnobrzegu 
ul. Kochanowskiego 1

Opłaty za zajęcia pływania na obiektach 
MOSiR oraz za obiady szkolne.

tel. 15 823 35 11
 sekretariatsp3@op.pl

13 Przedszkole Nr 3 
w Tarnobrzegu

Przedszkole Nr 3 w Tarnobrzegu 
ul. Dekutowskiego 2

Opłaty za przedszkole. tel. 15 822 25 28 
przedszkole3tbg@o2.pl 

14 Przedszkole Nr 2 
w Tarnobrzegu

Przedszkole Nr 2 
w Tarnobrzegu 
ul. Kochanowskiego 7

Opłaty za przedszkole. tel. 15 822 37 18 
przedszkole2tbg@o2.pl 
www.przedszkole2tbg.pl

15 Szkoła Podstawowa Nr 4 
w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa Nr 4 
w Tarnobrzegu 
ul. Wyspiańskiego 10 

Opłaty za zajęcia pływania na obiektach 
MOSiR • Opłaty za obiady w stołówce 
szkolnej • Opłaty za płatne imprezy or-
ganizowane w szkole.

tel. 15 822 74 41 
sp4tbg@wp.pl sp4-tbg.pl 

16 Przedszkole Nr 1 
w Tarnobrzegu 

Przedszkole Nr 1 
w Tarnobrzegu 
ul. Kosmonautów 4

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 
• Opłaty za wyżywienie.

tel. 15 822 74 10 
administracja@przedszko-
le1. tarnobrzeg.pl

17 Zakład Optyczny 
Grażyna Wojciechowska 
w Tarnobrzegu

Salon Optyczny 
w Tarnobrzegu 
ul. Sikorskiego 2A 
Salon Optyczny 
w Tarnobrzegu 
ul. Pl. B. Głowackiego 19

Opłaty za wykonanie okularów korek-
cyjnych dla dzieci • Opłaty za wykonanie 
okularów korekcyjnych dla dorosłych • 
Opłaty za wymianę szkieł w okularach 
• Opłaty za soczewki kontaktowe i akce-
soria • Opłaty za komputerowe badanie 
wzroku • Dodatkowy rabat 5 % dla rodzin 
z bonami.

tel. 15 822 20 03 
salon@optyk-tarnobrzeg.pl
www.optyk-tarnobrzeg.pl

18 Przedszkole Nr 4 
w Tarnobrzegu

Przedszkole Nr 4 w Tarnobrze-
gu ul. Por. Jana Tracza 2 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. tel. 15 822 28 36 
przedszkole4.niezapominaj-
ka@gmail.com

19 Przedszkole Nr 5 
w Tarnobrzegu

Przedszkole Nr 5 
w Tarnobrzegu 
ul. Dekutowskiego 19 

Opłaty za pobyt godzinowy dziecka 
w przedszkolu (czesne).

tel. 15 822 40 71 
przedszkole5.tbg@gmail.com 
www.przedszkole5.tarno-
brzeg.pl

20 Przedszkole Nr 6 
w Tarnobrzegu

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu 
ul. 1-go Maja 14

Opłaty za czesne w przedszkolu • Opłaty 
za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

tel. 15 688 20 67 
przedszkole89@wp.pl

21 Tarnobrzeskie 
Wodociągi Sp. z o.o. 
w Tarnobrzegu

Tarnobrzeskie Wodociągi 
w Tarnobrzegu Biuro Obsługi 
Klienta-kasa ul. Wiślna 1 

Opłaty przez indywidualnych odbiorców 
usług, którzy mają podpisane ze Spółką 
umowy na dostarczenie wody i odbiór 
ścieków.

tel. 15 823 22 95 15 823 22 03 
biuro@wodociagi.tarno-
brzeg.pl 
www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

22 HURTOWNIA „KONTAKT” 
Krystyna Gburyk
 w Tarnobrzegu

HURTOWNIA „KONTAKT” Kry-
styna Gburyk w Tarnobrzegu 
ul. Sandomierska 6 

Opłaty za artykuły szkolne • Opłaty za 
artykuły biurowe, Opłaty za zabawki.

tel. 15 822 35 50 
kontakt256@wp.pl

23 P.P.H.U. „BRAWO” 
w Tarnobrzegu

P.P.H.U. „BRAWO”s.c  
w Tarnobrzegu 
ul. Dekutowskiego 6

Opłaty za bieliznę – skarpety, rajstopy 
• Opłaty za pościel, ręczniki • Opłaty za 
kołdry, poduszki i koce.

24 Firma Handlowa 
„KWAN” 
w Tarnobrzegu

Firma Handlowa „KWAN” 
Jerzy Kwieciński 
w Tarnobrzegu 
ul. Wyspiańskiego 12

Opłaty za artykuły szkolne i papiernicze 
•  Opłaty za chemiczne środki czystości • 
Opłaty za artykuły gospodarcze i higie-
niczne.

tel. 15 641 55 72 
biuro@kwan.net.pl 
www.kwan.net.pl

25 Księgarnia „BAJKA” s.c. 
w Tarnobrzegu

Księgarnia „BAJKA” s.c. 
w Tarnobrzegu 
ul. Piłsudskiego 2

Opłaty za podręczniki szkolne • Opłaty za 
pomoce dydaktyczne • Opłaty za słowni-
ki i atlasy • Opłaty za artykuły szkolne i 
papiernicze.

tel. 15 822 27 76 
bajkasc@gmail.com

26 Przedszkole Integracyj-
ne Nr 9 w Tarnobrzegu

Przedszkole Integracyjne Nr 9 
w Tarnobrzegu ul. Wiejska 4

Opłata za przedszkole. tel. 15 822 26 84 
pi9tbg@neostrada.pl

27 MARATON RUN SPORT 
HURT – SPORT 
w Tarnobrzegu

MARATON RUN SPORT HURT – 
SPORT Andrzej Mroziński 
w Tarnobrzegu 
ul. Piłsudskiego 6

Opłaty za zakup asortymentu sklepu 
sportowego tj. odzieży i sprzętu sporto-
wego w cenach hurtowych. 

tel. 15 823 26 99 602 751 237 
andrzejmrozinski@poczta.
onet.pl

28 Przedszkole Nr 13 
w Tarnobrzegu

Przedszkole Nr 13 
w Tarnobrzegu ul. Sokola 8

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu. www.przedszkole13tbg@
wp.pl

29 BOOMBOOK Sp. z o.o. 
Sp. k. w Tarnobrzegu

BOOMBOOK Sp. z o.o. Sp. k. 
w Tarnobrzegu SKLEP NR 2 
ul. Mickiewicza 34 B

Opłaty za podręczniki • Opłaty za arty-
kuły papiernicze • Opłaty za klocki lego, 
puzzle, gry i kolorowanki.

tel. 535 935 551 
2@boombook.pl 
www.boombook.pl

30 Firma Handlowa
DRUCZEK 
w Tarnobrzegu

Firma Handlowa DRUCZEK 
w Tarnobrzegu 
ul. Kopernika 9

Opłaty za materiały reklamowe i kartony 
• Opłaty za artykuły szkolne, zeszyty i 
okładki • Opłaty za artykuły piśmienne  • 
Opłaty za środki chemiczne i opakowania.

tel. 15 823 36 21 
druczek@wp.pl

31 WÓZKI ARTYKUŁY 
DZIECIĘCE Stanisława 
Kozioł w Tarnobrzegu

WÓZKI ARTYKUŁY DZIECIĘCE 
Stanisława Kozioł w Tarno-
brzegu ul. Piłsudskiego

Opłaty za odzież i akcesoria dziecięce • 
Opłata za wózki, łóżeczka, foteliki i za-
bawki.

tel. 15 822 46 43

32 Gmina Tarnobrzeg Kasa Urzędu Miasta 
Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7

Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

tel. 15 822 65 70 (wew. 201) 
um@um.tarnobrzeg.pl 
www.tarnobrzeg.pl

33 Sklep „KUBUŚ” K&J
Urbaniak
w Tarnobrzegu

Sklep „KUBUŚ” K&J Urbaniak 
w Tarnobrzegu 
ul. Mickiewicza 1

Opłaty za odzież niemowlęcą i dziecięcą 
do rozmiaru 176 cm • Opłaty za wózki 
dziecięce, foteliki samochodowe i łóżecz-
ka • Opłaty za kojce, pościele, akcesoria 
niemowlęce i zabawki.

tel. 15 823 32 93 
ujacek3@go2.pl

34 Firma Handlowa 
„GALBUT” 
w Tarnobrzegu

Sklepy obuwnicze w Tarno-
brzegu ul. Pl. B. Głowackiego 
37 ul. Pl. Głowackiego 4 
ul. Szeroka 12

Opłaty za zakup obuwia tel. 15 822 78 41
tel.602 386 228 
galbut@interia.pl 

35 „WIOLA” Sklep 
Spożywczo-Przemysło-
wy w Tarnobrzegu

„WIOLA” Sklep Spożywczo- 
Przemysłowy w Tarnobrzegu 
ul. B. Śmiałego 1

Opłaty za pieczywo, artykuły spożyw-
cze, owoce, warzywa • Opłaty za artyku-
ły przemysłowe (chemia) z wyłączeniem 
wyrobów tytoniowych i alkoholu.

tel. 507 022 255 
d.wójcikowska@interia.pl 

36 Księgarnia NOVA DUO
Sp. z o. o. 
w Tarnobrzegu

Księgarnia NOVA DUO Sp. z o. o. 
w Tarnobrzegu 
ul. Piłsudskiego 2

Opłaty za podręczniki szkolne, książki, 
artykuły biurowe i papiernicze, plecaki, 
tornistry i piórniki.

tel. 664 455 464 
tp@ksiegarnienova.pl 
www.ksiegarnienova.pl

37 Tarnobrzeskie Towa-
rzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o.
w Tarnobrzegu

Tarnobrzeskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
Sp. z o. o. w Tarnobrzegu 
ul. Mickiewicza 4

Opłaty czynszowe tel. 15 822 98 60 
tarnobrzeskitbs@poczta.
onet.pl 
www.ttbs.tarnobrzeg.pl

38 Księgarnia „HALSZKA” 
 w Tarnobrzegu

Księgarnia „HALSZKA”  w Tar-
nobrzegu ul. Sandomierska 2

Opłaty za podręczniki, pomoce naukowe, 
słowniki, atlasy, encyklopedie, przewod-
niki,  beletrystykę.

tel.15 823 17 21 
info@księgarniahalszka.pl 
www.księgarniahalszka.pl

39 Stowarzyszenie  JACHT
 KLUB  „KOTWICA”  
w Tarnobrzegu 

Stowarzyszenie JACHT KLUB 
„KOTWICA”  w Tarnobrzegu 
ul. Żeglarska 2

Opłaty za półkolonie, szkolenie młodzie-
ży • Opłaty za składki (sekcje sportowe 
dla dzieci) • Czartery  sprzętu wodnego-
(żaglówki)

tel.693 661 599 
m.domanska@kotwica.tar-
nobrzeg.pl

40  Sklep obuwniczy  
„MARABUT” Mariusz
 Dziob w Tarnobrzegu

Sklep obuwniczy „MARABUT” 
Mariusz Dziob w Tarnobrzegu 
ul. Mickiewicza 16

Opłaty za obuwie • Opłaty za akcesoria 
obuwnicze

dziobma@poczta.onet.pl

41  Firma Handlowa 
„ABAKUS”
Iwona Szlesińska

Sklep papierniczy w Tar-
nobrzegu Firma Handlowa 
„ABAKUS” Iwona Szlesińska 
Sklep papierniczy w Tarno-
brzegu ul. Sienkiewicza 4/68

Opłata za artykuły szkolne i papiernicze tel.15 688 21 42 
iw.555@poczta.onet.pl

42  Handel Art. 
Przemysłowymi Gospo-
darstwa Domowego  
Józef Kusina  
w Tarnobrzegu

Sklepy z Art. Przemysłowymi 
Gospodarstwa Domowego Jó-
zef Kusina w Tarnobrzegu ul. 
Dekutowskiego 7ul. Sienkie-
wicza 38/76a w Sandomierzu 
ul. Opatowska 9

Opłata za art. ogrodnicze (nawozy,do-
niczki, nasiona, ziemie) • Opłata za art. do 
wyposażenia kuchni, mieszkań, domów  • 
Opłata za art. z porcelany, szkła, plastiku, 
możliwość uzyskania dużego rabatu

tel. 513 777 118 
tel. 15 822 58 33

43 Sklep Odzieżowy
„GRAWIK” Zbigniew 
Faron w Tarnobrzegu

Sklep Odzieżowy „GRAWIK” 
Zbigniew Faron w Tarnobrze-
gu ul. Sienkiewicza 3

Opłata za odzież tradycyjną i sportową-
(spodnie, koszule, bluzy, swetry, kurtki)

tel.604 475 720 
zbigniew.faron@yahoo.pl

Wykaz Podmiotów-Partnerów 
realizujących Program „Bon Rodzinny 3+”
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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 
•  Druk: Drukarnia Media Regionalne, 

ul.Mechaniczna 12, Tarnobrzeg
• Kolportaż

Dzieci w wieku przedszkolnym 
i uczniowie szkół podstawowych:

WARSZTATY TEATRALNO-LOGOPEDYCZNE - dla dzieci w wieku 4-6 lat. 
realizowane  raz w tygodniu, trwające 45 min. Podczas zajęć dzieci pra-
cują nad poprawną wymową, oddechem oraz dykcją. Zabawy i ćwiczenia 
teatralno- logopedyczne pozwalają rozwijać wyobraźnię i kreatywność 
małego dziecka oraz zachęcają do systematycznych ćwiczeń dykcyjnych. 
Spotkanie organizacyjne 18 września 2014 r. (czwartek), godz. 16.00

TEATRZYK „MAGIK”- zajęcia odbywają się w grupach wiekowych: kl. 
I-III i IV-VI szkół podstawowych, raz w tygodniu. W ramach zajęć dzieci 
uczą się świadomości ruchu, emisji głosu, pracują nad dykcją, wymową 
sceniczną, oddechem, interpretacją tekstu. Zajęcia pomagają przełamy-
wać nieśmiałość, rozwijać wyobraźnię przez różnego rodzaju improwiza-
cje. Poprzez rolę i spektakl dzieci zdobywają wiedzę, jak kreować postać 
sceniczną, budować etiudy i pracować nad spektaklem. Finałem zajęć jest 
prezentacja przedstawienia.  Spotkanie organizacyjne 18 września 2014 
r. (czwartek), godz. 16.00

PRACOWNIA PLASTYCZNA - dzieci podczas zajęć realizują swoje marze-
nia i pasje, rozwijają talent, poznają świat sztuki. W pracowni powstają 
rysunki, rzeźby, prace malarskie oraz inne, wykonane rozmaitymi tech-
nikami. Sposób pracy uczestników zajęć nie jest przytłoczony sche-
matami i ograniczeniami, panuje pełna swoboda w wyrażaniu siebie. 
Działania zostają podsumowane wystawą prac w Galerii TDK, połączonej 
z uroczystym wernisażem. Spotkanie organizacyjne 15 września 2014 r. 
(poniedziałek), godz. 16.30

RYTMIKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW - zajęcia odbywają się przy akom-
paniamencie pianina raz w tygodniu. Mają na celu uwrażliwienie dzieci 
na różne elementy muzyki. Rytmika jest wszechstronną metodą słucho-
wo- ruchową ściśle powiązaną z muzyką. Podczas zajęć wprowadzane są 
ćwiczenia rozwijające twórczą inwencję dziecka, należą do nich śpiew, 
taniec i zabawy rytmiczne.  Spotkania organizacyjne 4, 11, 25 września 
2014 r. (czwartki), godz. 16.00

NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE KLAWISZOWYM – zajęcia indywidu-
alne dla dzieci od 6 lat. Nauka na instrumentach takich jak: pianino, 
keyboard jest idealnym sposobem na ogólny rozwój muzyczny, poznanie 
podstawowych zasad muzycznych. Gra na tych instrumentach wyrabia 
umiejętności skupienia i koncentracji, rozwija pamięć słuchową, wzro-
kową, logiczną i zdolności manualne. Ilość miejsc ograniczona. Spotkania 
organizacyjne 4, 11, 25 września 2014 r. (czwartki), godz. 16.00

młOdzIeż od 13 roku życia 
PRACOWNIA PLASTYCZNA „MALARNIA”. W pracowni zajęcia prowa-

dzone są w kilkuosobowych grupach co daje możliwość indywidualnej 
pracy z każdym uczestnikiem, niezależnie od stopnia zaawansowania. 

Założenia programowe dotyczą szkiców malarskich i rysunkowych (wę-
giel, ołówek, farby wodne), prac studyjnych (opracowanie detali, faktur, 
kompozycji obrazu, perspektywy, światłocienia). Tematy to martwa 
natura, postać, portret, architektura. Zajęcia pozwalają młodzieży od-
krywać i  rozwijać twórczą kreację, doskonalić warsztat zarówno dla 
samokształcenia, jak i  do zawodowego wykorzystania uzdolnień ar-
tystycznych. Spotkania organizacyjne 16, 17 września 2014 r. (wtorek, 
środa) od godz. 14.00

NAUKA GRY NA GITARZE AKUSTYCZNEJ, BASOWEJ I  KONTRABASIE. 
Muzyczne zajęcia dla instrumentalistów mające na celu opanowanie 
gry na wymienionych instrumentach w obrębie stylistyki pop i jazzowej. 
Umiejętności praktyczne uzupełnione będą wiedzą z teorii muzyki: skale, 
harmonia itp.  Ilość miejsc ograniczona.

STUDIO PIOSENKI. Dla dzieci powyżej 13-tu lat rozwijających bardziej 
zaawansowane już umiejętności wykonawcze. Zajęcia warsztatowe sta-
nowią punkt wyjścia dla tworzenia repertuaru obejmującego różnorodne 
stylistyki i formy. Poszerzany jest również repertuar autorski. Spotkania 
organizacyjne 4, 11, 25 września 2014 r. (czwartki), godz. 16.00

 MŁODZIEŻOWY KLUB LITERACKI. Młodzież szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych  zapraszamy do wspólnej dyskusji o poezji, prozie, do 
prezentuje swoich własnych prób literackich.

MŁODZIEŻOWY TEATR AMATORSKI. Teatr dla młodzieży, która w gru-
pach pracuje nad dykcją, mową ciała, prezentacją sceniczną, przygo-
towuje spektakl teatralny oparty o scenariusz z polskiej lub światowej 
literatury dramatycznej. Spotkania każdej grupy odbywają się raz w ty-
godniu. Spotkania organizacyjne 16, 18 września 2014 r. (czwartki), 
godz. 17.00

KURS KOMPUTEROWY – MUZYKA. Kurs dotyczy wąskiego zakresu 
zastosowań komputera, jak: realizacja nagrań dźwiękowych, edycja 
dźwięku, zapoznanie się z  przodującymi programami muzycznymi, 
kompozycja i aranżacja utworów. Adresowany jest do osób pragnących 
rozpocząć działalność tego rodzaju lub zawodowo związanych z działal-
nością muzyczną: twórców, instruktorów muzycznych itp.

StuDenci, Dorośli
TEATR DRAMATYCZNY. Stwarza możliwość rozwijania zainteresowań 

i pasji osobom dorosłym. Spotkania w teatrze odbywają się raz w tygo-
dniu, w godzinach popołudniowych. Na zakończenie roku artystycznego 
wystawiane jest przedstawienie, będące podsumowaniem rocznej pracy. 
Spotkania organizacyjne 11, 18, 25 września 2014 r. (czwartki), godz. 18.00

PRACOWNIA PLASTYCZNA „MALARNIA” otwarta dla dorosłych. W pro-
gramie pracowni znajdą się: ćwiczenia malarskie w technikach wodnych 
i olejnych, rysunek odręczny i techniki mieszane. Zajęcia raz w tygodniu.
Zajęcia organizacyjne 17 września 2014 r. (środa) w godz. 17.00-19.00

CHÓR KAMERALNY. Jeśli lubisz śpiewać - zapraszamy. Nie trzeba znać 
nut. Można nauczyć się prawidłowej emisji głosu i zespołowego muzyko-

wania. Konieczny jest  zapał i słuch muzyczny.  Spotkania organizacyjne 
7, 14, 21 października 2014 r. (wtorki), godz. 19.00.

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA. Młodzież i  dorośli. Nauka gry na instru-
mentach 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., działa przy TDK. Zajęcia 
w grupach wiekowych dla dzieci i młodzieży odbywają się w poniedział-
ki, wtorki, środy i piątki (dwa razy w tygodniu).

W programie zajęć inscenizacja, miniatura, techniki tańca klasycznego, 
jazzowego, hip-hop. Zapisy od 1 września 2014 r. 

zAJĘciA cAŁoroczne 
Dla grup zorganizowanych, klas szkolnych. Zapraszamy klasy wraz 

z pedagogami.
EDUKACJA MUZYCZNA. Tarnobrzeski Dom Kultury przy współpracy Fil-

harmonii Narodowej w Warszawie zaprasza w roku szkolnym 2014/2015 
zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadginazjalnych na cykl audycji umuzykalniających pn.  „Spotkania 
z muzyką”. Koncerty edukacyjne wykonywane przez artystów Filharmo-
nii Narodowej, które znakomicie uzupełniają wiedzę nabytą w szkole. 
Każdy koncert trwa 45 minut i jest opatrzony komentarzem dostosowa-
nym do wieku uczniów. Prezentowana jest muzyka polska oraz innych 
regionów świata, uczniowie zapoznawani są z podstawowymi wiado-
mościami z zakresu historii muzyki, biografii wybitnych kompozytorów, 
form muzycznych, budowy i techniki gry na instrumentach muzycznych. 
Na każdy miesiąc roku szkolnego przypada jeden koncert - we środę 
o godz. 9.50. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z niepowtarzalnej 
okazji obcowania z  muzyką wielkich mistrzów wykonywaną na żywo 
przez znakomitych artystów.

 LEKCJE HISTORYCZNE. Adresowane są do uczniów gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Wykład połączony jest z prezentacją multimedialną. 
W roku szkolnym 2014/2015 proponujemy tematy:” Bajki z Auschwitz” 
oraz „Żołnierze wyklęci w PRL”

WYSTAWY. Programując wystawy uwzględniamy cykliczne formy 
działalności m.in. Barbórkową Dramę Teatralną, Dzień Teatru, Satyrblues, 
konkursy, plenery, jubileusze i spotkania okolicznościowe. Przy organi-
zacji wystaw współpracujemy m.in. z  archiwami teatrów stołecznych 
Biurem Wystaw Artystycznych w  Sandomierzu, Rzeszowie i  Kielcach, 
Galeriami Sztuki, wydawnictwami i ośrodkami kultury w kraju. Co roku 
organizujemy również kilka wystaw autorskich promujących różne formy 
sztuk plastycznych, oraz wystawy pokonkursowe i poplenerowe..

WARSZTATY całoroczne lub jednorazowe: plastyczne, teatralne, mu-
zyczne i taneczne. W ramach działalności statutowej realizujemy corocz-
nie kilkadziesiąt imprez artystycznych, oświatowych i  rozrywkowych 
o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Tarnobrzeski Dom Kultury organizuje konkursy, przeglądy, imprezy 
i wystawy upowszechniające zarówno sztukę profesjonalną jak i ama-
torski ruch artystyczny.  Powyższe działania są inspiracją i motywacją do 
pracy zespołów artystycznych.

KINO „WISŁA” Tarnobrzeskiego Domu Kultury w 2012 r. zostało wy-
posażone w  nowoczesny projektor cyfrowy do wyświetlania filmów 
z przystawką 3D. Organizuje dopołudniowe projekcje filmów dla dzieci 
z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Partnerzy kina: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka 
Narodowa, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, Kinads.

Tarnobrzeski Dom Kultury prowadzi działalność wydawniczą .W sprze-
daży są wydawnictwa książkowe poświęcone tematyce regionalnej. 
Świadczy także usługi w zakresie wynajem sal, sprzętu nagłaśniającego 
i oświetleniowego oraz plakatowania.

Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu 
rozpoczyna kolejny sezon artystyczny 2014/2015 

Pragniemy jak co roku zaprosić  dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w organizowanych przez nas zajęciach 
w pracowniach, zespołach i warsztatach. Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoją osobowość 
twórczą, talenty i zainteresowania oraz miło spędzić czas. Zajęcia i warsztaty będą prowadzone  przez profesjonalną 
kadrę, instruktorów TDK z wieloletnim doświadczeniem.

Zapisy od 1 września 2014 r.
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Ruchu Amatorskiego

ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 74 97 

e-mail: ara@tdk.tarnobrzeg.pl
www.tdk.tarnobrzeg.pl


