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Nie samymi drogami miasto żyje. 
W tym roku zostaną wybudowane dwa 
nowe „Orlątka” przy Przedszkolach nr 4 
i 12. Pół miliona złotych pochłoną także 
kolejne inwestycje w oświacie. Kolejne 
200 tys. zł zaplanowano w  budżecie 
miasta na budowę monitoringu wizyj-
nego. 150 tys. zł to pozycja w budżecie 
dotycząca modernizacji oświetlenia 
ulicznego. Kwotę 1,7 mln zł pochłonie 
montaż ogniw fotowoltaicznych na bu-
dynkach użyteczności publicznej. Nie 
wiele mniej, bo 1,6 mln zł zarezerwo-
wano na budowę budynku socjalnego. 
Zaś sto tys. zł trafi za to do Przychodni 
Specjalistycznej na zakup cyfrowej ra-
diografii pośredniej.

18 mln na 28 dróg
Jeszcze pod koniec 2013 roku tar-

nobrzeski magistrat otrzymał kilkana-
ście milionów złotych dofinansowania 
w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013 na remonty 
dróg gminnych, powiatowych, a także 
drogi wojewódzkiej nr 723. Dofinan-
sowanie na drogi powiatowe wynio-
sło 4 740 049,94 zł, na drogi gminne 7 
137 669,72 zł, a na drogę wojewódzką 

6 063 781 zł. Wszystkie remonty dróg 
zostaną sfinansowanie w ramach   Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013. Zakończenie prac zaplano-
wano do 8.09.2014.

- Blisko 18 mln zł dofinansowania na 
remonty dróg, to dla nas powód do dumy. 
Od dawna powtarzam, że będziemy wal-
czyć o każdą złotówkę i to są właśnie efek-
ty naszych starań – dodaje Prezydent.

Oprócz drogi wojewódzkiej wyremon-
towanych będzie także aż siedemnaście 
dróg gminnych (ul.: Parkowa, Łąkowa, Ba-
talionów Chłopskich, Przechodnia, Dąbie, 
Młynarska, Wałowa, Zgodna, Kopanina, 
Krańcowa, Cicha, Nizinna, Kolejowa, Za-
ciszna, Ogrodowa, Słomki oraz Szklana). 
Zgłoszone projekty obejmują także re-
monty dziesięciu dróg powiatowych: ul. 
Plac Ludowy, ul. Truskawkowa, Podwale, 
Polna, Piętaka, Kolumby Białeckiej i Gro-
bla, Sielecka, Długa i Sowia.

Drogi i drogi
Oprócz dróg wyremontowanych w ra-

mach RPO WP, tarnobrzeski samorząd 
zaplanował także modernizacje innych 
ulic. 850 tys. zł zaplanowano na pierw-
szy etap remontu ulicy Sokolej oraz 

Drogi, Drogi 
i jeszcze raz drogi

Aż kilkadziesiąt ulic zostanie wyremontowanych tylko 
w tym roku. Tarnobrzeski magistrat ogłosił już przetargi na 
28 dróg, które zostaną zmodernizowane w ramach regio-
nalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007-2013. Wartość tych inwestycji, to kilkana-
ście milionów złotych. W tegorocznym budżecie znalazło się 
jednak o wiele więcej pozycji z różnych dziedzin.

Ul. Borów

Ul. Lądowisko Jana Pawła ii

Ul. Prusa

Ul. Sokola

Wiślnej. Kwotę ponad 573 tys. zł zarezer-
wowano w budżecie na odbudowę drogi 
wewnętrznej ul. Lądowisko Jana Pawła II 
wraz z  odbudową przepustu. W  planach 
wydatków majątkowych tegorocznego 
budżetu znalazła się także kwota 700 tys. 
zł na przebudowę drogi wewnętrznej ul. 
Orzeszkowej. Kolejne 400 tys. zł pochłonie 
przebudowa ul. Por. Sarny od stacji paliw 
PKN Orlen do skrzyżowania z ul. Sikorskie-
go. Blisko 347 tys. zł ma kosztować za to 
odbudowa drogi gminnej ul. Ludowej.

Oprócz ulic budowane będą także chod-
niki. 180 tys. zł zaplanowano w  tegorocz-
nym budżecie na budowę chodnika przy ul. 
Słomki, a kwotę ponad 109 tys. zł zabezpie-
czono na trzeci etap przebudowy ul. Kon-
federacji Dzikowskiej, czyli budowę chodni-
ków. 32 tys. zł planuje się także przeznaczyć 
na remont chodnika przy ul. Piłsudskiego.

W  budżecie zaplanowano także budo-
wę parkingu dla samochodów osobowych 
przy ul. Mickiewicza wraz z remontem zjaz-
du i drogi. 

Inwestycje obywatelskie
W ubiegłym roku Tarnobrzeg jako pierw-

sze miasto na Podkarpaciu wprowadziło 
tzw. budżet obywatelski. To dzięki tej inicja-

tywie mieszkańcy mogli sami zgłaszać po-
trzebne inwestycje, a potem w głosowaniu 
wybrać te najważniejsze. Ku zaskoczeniu 
wielu osób, po przeliczeniu głosów okazało 
się, że w ramach budżetu obywatelskiego 
zostaną wybudowane dwie siłownie na 
świeżym powietrzu. Jedna z nich powsta-
nie na osiedlu Siarkowiec i jej szacunkowa 
wartość, to ok. 100 tys. zł.

Drugą siłownię „wywalczyli” sobie 
mieszkańcy Serbinowa. Zgłoszony przez 
nich w ramach budżetu obywatelskiego 
projekt pod nazwą „Aktywne dzieci – ak-
tywni dorośli” o  szacunkowej wartości 
300 tys. zł znalazł uznanie wśród głosują-
cych i został wpisany do budżetu miasta 
na 2014 rok.

Oprócz budowy dwóch siłowni, miesz-
kańcy podczas głosowania zdecydowali 
także o  przebudowie drogi gminnej ul. 
Borów.  

- Nasz budżet obywatelski był pierwszym 
i  można powiedzieć eksperymentalnym. 
W  nasze ślady poszedł Przemyśl i  Rzeszów. 
Wyniki głosowania w Tarnobrzegu zaskoczy-
ły chyba nie jedną osobę. Tylko jedna droga 
znalazła uznanie w oczach głosujących. Za 
to mieszkańcy zdecydowali, że chcą budowy 
aż dwóch siłowni zewnętrznych – mówi Łu-
kasz Dybus, zastępca Prezydenta Miasta.
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 Za sprawą środków unijnych, ministerial-
nych i miejskich Tarnobrzega przygotowano 
ekspozycje w jego podziemiach i 8 komna-
tach parteru, które udostępniono do zwie-
dzania. Przywrócono im historyczny cha-
rakter i wyposażono w wiele odzyskanych 
i pozyskanych w depozyt mebli.

W  piwnicach oglądać można ekspozycje 
archeologiczną, w tym wyposażenie grobu 
wojownika konnego, skarb srebrnych monet, 
ceramikę miechocińską i  dzieje zamku. Na 
parterze odtworzono kaplicę zamkową, bi-
bliotekę z meblami z początku XIX w., pocze-
kalnię, gabinet antyczny, łazienkę i sypialnię 
hrabiego, Pokój Biały, Pokój Żółty (Marczaka) 
oraz Salę Wielką, korytarz i klatkę schodową, 
a z końcem 2013 roku Pokój Czerwony. 

Od 1 stycznia b.r. wprowadzony został 
nowy harmonogram zwiedzania i  nowa 
oferta Muzeum.

Muzeum – Zamek: wtorek – piątek 10 
– 16, sobota i niedziela 12-16. w okresie 
zimowy (październik-kwiecień) i  13-17, 
w okresie letnim (maj-wrzesień). 

Bilety w  cenie 7 zł (normalny) i  4 zł 
(ulgowy) oraz rodzinne (rodzice z dzieć-
mi) 11 zł. 

Równocześnie informujemy iż w ramach 
usług świadczonych przez Muzeum istnieje 
możliwość wynajęcia Sali Wielkiej i Pokoju 
Czerwonego na cele konferencyjne, a  Ka-
plicy zamkowej na śluby kościelne.

Wszelkie zapytania bądź zgłoszenia pro-

simy kierować telefonicznie pod numery: 
503 161 400 i 15 823 79 99, bądź na adres 
mailowy: mhmt@onet.pl

W pierwszej siedzibie Muzeum, zabytko-
wym spichlerzu na ul. Pawlowskiego12 funk-
cjonuje Muzeum Polskiego Przemysłu Siar-
kowego z  ekspozycją poświęconą historii 
i tradycjom górnictwa siarkowego. Muzeum 
Polskiego Przemysłu Siarkowego: wtorek – 
piątek 8 – 15, oraz w soboty po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym. Bilety po 3 i 5 zł.

Muzeum świadczy również bardzo sze-
roką i  atrakcyjną ofertę edukacyjną dla 
wszystkich typów szkół i przedszkoli, oraz 
dla osób dorosłych. Szczegółowa tematyka 
lekcji i spotkań znajduje się na internetowej 
stronie Muzeum.

 Wszystkich tarnobrzeżan i  turystów za-
praszamy do odwiedzenia naszych wystaw 
i skorzystania z muzealnych ofert.

Po wieloletnich staraniach i pracach remon-
towo-adaptacyjnych, od stycznia 2012 roku 
udostępniona została do zwiedzania część 
pięknego zamku hr. Tarnowskich w  Dziko-
wie.  

Ta okazała dziś budowla, znajdująca się 
w rękach wielce zasłużonego rodu od 1522 
roku, to początkowo niewielki dwór wie-
żowy w  ciągu wieków rozbudowywany, 
aż po obecny styl baroku Wazów z czasów 
Zdzisława Tarnowskiego, nadany przez prof. 
Krzyżanowskiego, po tragicznym pożarze 
zamku w 1927 roku. 

Od 1944 roku w Dzikowie funkcjonowała 
szkoła rolnicza, historyczne wnętrza zamie-
niono na klasy. Obrazy przejęło Muzeum 
Narodowe w  Krakowie, archiwum rodowe 
i  gospodarcze Archiwum Państwowe na 
Wawelu, bogate zbiory rękopiśmienne, 
inkunabuły i  starodruki zasiliły Bibliotekę 
Jagiellońską i Narodową, meble i niektóre 
elementy dekoracyjne przewieziono do 
Łańcuta i Rzeszowa, większość wyposaże-
nia uległa jednak rozproszeniu. 

Żmudną pracę przywracania świetności 
zamkowi, którego zbiory i kolekcja porów-
nywalne były ze zbiorami Czartoryskich 
i Działyńskich, podjęło Muzeum Historyczne 
m. Tarnobrzega, starając się przede wszyst-
kim o  wyprowadzenie z  zamku szkoły, 
a  następnie poddania go wszechstronnej 
konserwacji. Za sprawą środków unijnych, 
ministerialnych i miejskich Tarnobrzega za-
mek otrzymał wzmocnienia konstrukcyjne 
piwnic, nową więźbę dachową i  pokrycie 
z  blachy miedzianej i  dachówki ceramicz-
nej, nowe wszystkie instalacje, tynki, oraz 
posadzki i  pawimenty podłogowe w  piw-
nicach i  8 komnatach parteru, w  których 
urządzono ekspozycje i  udostępniono do 
zwiedzania. Przywrócono im historyczny 
charakter i  wyposażono w  wiele odzyska-
nych i pozyskanych w depozyt mebli.

W  piwnicach oglądać można ekspozycje 
archeologiczną, w tym wyposażenie grobu 
wojownika konnego, skarb srebrnych monet, 
ceramikę miechocińską i  dzieje zamku. Na 
parterze odtworzono kaplicę zamkową, bi-
bliotekę z meblami z początku XIX w., pocze-
kalnię, gabinet antyczny, łazienkę i sypialnię 
hrabiego, Pokój Biały, Pokój Żółty (Marczaka) 
oraz Salę Sejmową (Wielką), korytarz i klatkę 

schodową, a z końcem 2013 roku Pokój Czer-
wony. Wnętrza zamkowe są piękne, a dzieje 
historycznej budowli porywające. Naprawdę 
warto zobaczyć!! Zapraszamy!!

W  pierwszej siedzibie Muzeum, zabyt-
kowym spichlerzu, we wrześniu ubiegłego 
roku otwarte zostało Muzeum Polskiego 
Przemysłu Siarkowego z  ekspozycją po-
święconą historii i  tradycjom górnictwa 
siarkowego.

 Muzeum – zamek: wtorek – piątek 10 
– 16, sobota i niedziela 12-16, okres zimo-
wy (październik-kwiecień) i 13-17, okres 
letni (maj-wrzesień). Bilety w cenie 4 i 7 
zł oraz rodzinne ( rodzice z dziećmi) 11 zł. 

Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowe-
go: wtorek – piątek 8 – 15, oraz w  soboty 
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. 
Bilety po 3 i 5 zł.

Istnieje możliwość wynajęcia Sali Wiel-
kiej i Pokoju Czerwonego w celach konfe-
rencyjnych, a Kaplicy zamkowej na śluby.

 Wszelkie zapytania bądź zgłoszenia pro-
simy kierować telefonicznie: zamek 503 161 
400, spichlerz 15 823 79 99, bądź mailowo: 
mhmt@onet.pl

Aleksandra Janas

Wielkie zmiany 
w MUzeUM HiSTorycznyM

Siedziba wielce zasłużonego rodu hrabiów Tarnowskich, którą jako dwór wieżowy zakupili w 1522 
roku, staraniem Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega , a dzięki środkom unijnym, ministerialnym 
i miejskim doczekała się pięknego wyglądu i znakomitej ekspozycji wnętrz.

Pragniemy przywrócić Zamek Dzikowski w obieg kultury polskiej, przypomnieć, że to tu zawiązano 
I konfederację w obronie Niepodległej (Konfederacja dzikowska 1734 r.), że tu od I połowy wieku prze-
chowywano skarby piśmiennictwa i kultury polskiej, takie jak wszystkie wydania Biblii w języku polskim, 
pierwodruki dzieł ojców literatury polskiej, z Reyem i Kochanowskim oraz rękopis Pana Tadeusza A. 
Mickiewicza. Tu za sprawą Walerii i Jana Feliksa Tarnowskich powstała słynna kolekcja dzieł sztuki, zwana 
kolekcją dzikowską, z obrazami m.in. A. van Dycka, B. Veronese, K. da Pessaro i słynnym Lisowczykiem 
Rembrandta, oraz Matejki, Malczewskiego i Kossaka. Tutaj wreszcie przechowywano zgromadzone przez 
wieki cenne archiwum rodowe z przywilejem fundacyjnym dla Tarnobrzega z 1593 roku.

Udostępniony do zwiedzania jest także ( od 2008 roku) ciąg historycznych piwnic z XV do XVII wieku, 
z ekspozycjami archeologicznymi i historią zamku – w tym dioramy i modele. 

Zwiedzaniu zamku można nadać charakter lekcji muzealnej z mocniejszym zaakceptowaniem 
tematów zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

Zamek Dzikowski usytuowany jest w połowie drogi między Sandomierzem a Baranowem San-
domierskim, w pobliżu Jeziora Tarnobrzeskiego. Ten malowniczy akwen, o powierzchni 455 ha 
lustra wody, powstał w dawnym wyrobisku odkrywkowej kopalni siarki. Jest to dodatkowa atrakcja 
Tarnobrzega.

nauczyciele i uczniowie
zapraszamy do 
zamku Dzikowskiego
w Tarnobrzegu!

Jak wiadomo, od kilku lat trwają prace adaptacyjne zamku Dzikowskiego, 
w  którym swoją siedzibę ma tarnobrzeskie Muzeum. W  styczniu 2012 roku 
udostępniona została do zwiedzania część zamku Tarnowskich

Po wieloletnich staraniach i szeroko zakrojonych pracach remontowo-konserwator-
skich - najcenniejszy zabytek Tarnobrzega – zamek Dzikowski – od stycznia 2012 roku 
udostępnia swe odremontowane historyczne wnętrza: Kaplicę zamkową, bibliotekę, 
poczekalnię, gabinet antyczny, łazienkę i sypialnię hrabiego, Pokój Biały, Pokój Żółty 
(Marczaka) i Salę Sejmową (Wielką), z portretami sarmackimi właścicieli.

Serdecznie zapraszamy do Dzikowa.
Czynne od wtorku do piątku w godz. 10-16,
Niedziela: 13-17 ( kwiecień - październik)
Bilety w cenie 4 zł ulgowy i 7 zł normalny.

Informacja i rezerwacja 503 161 400 lub 15 923 79 99 w. 21
Ostatnia grupa wchodzi godzinę przed zamknięciem.
Inne terminy w uzgodnieniu z dyrektorem.

Więcej informacji na stronie: www.mhmt.pl
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Budowa strategii rozwoju sprowadza się do 
odpowiedzi na proste, kluczowe pytanie - do 
czego, jako wspólnota dążymy i jak to chcemy 
osiągnąć. 

- Chcemy, aby w  2020 roku Tarnobrzeg był 
miastem stabilnym gospodarczo i bezpiecznym. 
Chcemy optymalnie wykorzystać nasz potencjał 
gospodarczy oraz dokończyć procesy rewitaliza-
cyjne obszarów po przemyśle siarkowym – tłuma-
czy Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz. 

Trzy cele strategiczne sformułowane w no-
wym dokumencie to:

•  Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej 
oraz rozwinięcie jak najlepszych warunków 
dla trwałego rozwoju gospodarczego Tar-
nobrzega 

•  Wzrost poziomu i  jakości życia, poprawa 
spójności społecznej oraz wzmocnienie 
aktywności obywatelskiej

•  Poprawa wykorzystania zasobów przy-
rodniczych, wzmocnienie ochrony przed 
zagrożeniami oraz rozwój przestrzenny 
Tarnobrzega jako bieguna wzrostu.

W prace zespołu (pod kierownictwem dr. Wi-
tolda Pyciora z Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego), który przygotowywał doku-
ment włączyli się m.in. pracownicy UM i wielu 
instytucji miejskich, przewodniczący osiedli, 
przedstawiciele organizacji gospodarczych 
i pozarządowych.

Rada Miasta przyjęła dokument podczas 
styczniowej nadzwyczajnej sesji. 

Tarnobrzeg ma 
nową strategię 
rozwoju

rada Miasta Tarnobrzega uchwali-
ła strategię rozwoju miasta do roku 
2020. – Stawiamy na gospodarkę 
i  turystykę – mówi prezydent nor-
bert Mastalerz.

Taką dotację na realizację różnego rodzaju 
inwestycji otrzyma od Prezydenta Miasta Pol-
ski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd 
Podkarpacki w Rzeszowie. 

- Co roku działkowcy mogą liczyć na nasze 
wsparcie. Dzięki dotacji możemy partycypować 
w kosztach inwestycji realizowanych na terenie 
tarnobrzeskich ogrodów działkowych, które zrze-
szają kilka tysięcy osób – mówi Norbert Masta-
lerz, Prezydent Tarnobrzega. 

Zgodnie z umową, w roku 2014 środki do-
tacji zostaną wykorzystane przy współfinan-
sowaniu realizacji następujących zadań na 
terenach rodzinnych ogrodów działkowych 
miasta Tarnobrzega: 
1.  Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego ok. 

120 mb – ROD „Kamionka”; 
2.  Wykonanie konstrukcji wiaty rekreacyjnej – 

ROD „Miechocin”;
3.  Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego ok. 

500 mb – ROD „Mokrzyszów”; 
4.  Wykonanie remontu budynku administra-

cyjnego – ROD „Nadole”;
5.  Wykonanie wiaty placu rekreacyjnego - przy-

łącz kanalizacji sanitarnej – ROD „Siarkopol”; 
6.  Wykonanie modernizacji instalacji c.o. 

w Domu Działkowca – ROD „Wymysłów”; 
7.  Wykonanie melioracji - drenaż rurowy ok. 

600 m – ROD „Związkowiec”;
8.  Wykonanie Domu Działkowca III etap - ro-

boty wykończeniowe – ROD „Zwierzyniec”.

Dotacja dla roD
Sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 
trafi w tym roku do tarnobrzeskich 
ogródków działkowych. 

Olek to 14-stomiesięczny radosny chło-
piec, który mieszka w Padwi Narodowej. 
Lubi tańczyć i  śpiewać. Jest ciekawym 
świata malcem i oczkiem w głowie swoich 
rodziców. Olek choruje na ostrą białaczkę 
limfoblastyczną. By żyć potrzebuje zgod-
nego genetycznie dawcy szpiku. Nie bądź 
obojętny. Zarejestruj się jako dawca!

Pani Ania i Pan Maciej, rodzice Olka zwró-
cili się o pomoc do Fundacji DKMS posiada-
jącej największą w  Polsce (400  000) bazę 
dawców komórek macierzystych. Zarów-
no rodzice chłopca, jak i jego starszy brat 
niestety nie mogą być dawcami. Bardzo 
trudno jest znaleźć „genetycznego bliź-
niaka”. Prawdopodobieństwo wynosi 1:25 
000, a przy rzadkim kodzie genetycznym 
aż jeden do kilku milionów.

Dziś w tarnobrzeskim magistracie odby-
ła się konferencja prasowa, w której wzięła 
udział m. in. Pani Ania, mama chłopca.

- Zwracamy się z  ogromną prośbą. Zare-
jestruj Się! Może to właśnie ty jesteś   „gene-
tycznym bliźniakiem” i dzięki temu pomożesz 
Olkowi wygrać z  chorobą! Będziemy szczę-
śliwi, jeśli wiele osób zechce przyjść i pomóc 
poprzez rejestrację - apelują rodzice.

Do włączenia się w akcję gorąco nama-
wia Prezydent Tarnobrzega Norbert Ma-
stalerz, który także jest już zarejestrowa-
nym w bazie DKMS dawcą szpiku.  

- Niezmiernie mi miło, że w Tarnobrzegu 
gościmy uczestników tej niezwykle cennej 
i jakże ważnej inicjatywy. Zachęcam wszyst-
kich mieszkańców, jak i pracowników insty-
tucji w naszym mieście do rejestracji. Każdy 
z nas może pomóc! - zachęcał Prezydent.

Zarejestrować może się każdy zdrowy 
człowiek pomiędzy 18 a  55 rokiem życia, 
ważący minimum 50kg. Rejestracja zajmuje 

tylko chwilę. Polega na przeprowadzeniu 
wstępnego wywiadu medycznego, wypeł-
nieniu formularza z danymi osobowymi oraz 
pobraniu 4 ml krwi. Na podstawie pobranej 
próbki zostaną określone cechy zgodności 
antygenowej, a jeśli okaże się, że kod gene-
tyczny dawcy zgadza się z kodem chorego, 
wtedy dochodzi do przeszczepu. Wszyscy, 
którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć 
ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Więcej informacji: www.dkms.pl 

Pełną parą idą prace remontowe dwóch sal gimnastycznych w Szkole 
Podstawowej nr 3. – gdy uczniowie wrócą z ferii zimowych, sale będą już 
gotowe – mówi Prezydent norbert Mastalerz.

remontujemy kolejne sale gimnastyczne

złoto dla roeFS
w Tarnobrzegu! 

Złoty certyfikat jest przyznawany przez instytucję nadzorującą 
za całokształt działalności w danym roku. 

To do tej pory największy sukces ROEFS w Tarnobrzegu!
Otrzymany certyfikat jest oceną realizacji wszystkich działań, 

które prowadzi Ośrodek - informacyjnych, promocyjnych, szkole-
niowych, doradczych i animacyjnych. Jest to też ocena klientów 
Ośrodka dotycząca zadowolenia z  jakości świadczonych usług 
informacyjnych i doradczych. 

- Naszym klientem są wszystkie instytucje, które chcą realizować 
lub realizują projekty w  ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego z  terenu sześciu powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego, 
kolbuszowskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i  m. Tarnobrzega. 
Pomagamy im opracowywać koncepcję projektu, pisać wnioski, a na-
stępnie realizować -  mówi Magdalena Wrońska, kierownik Ośrodka. 
- Cieszę się bardzo z tego sukcesu, tym bardziej, że przekłada się on na 
sukces naszych klientów w postaci wielu dofinasowanych projektów 
i ich pomyślnej realizacji – dodaje kierowniczka ROEFS.

Krajowy Ośrodek EFS skontrolował m.in.: dokumentację pro-
jektową w oparciu o etapy realizacji projektu, osiągane rezultaty, 
aktywność pracowników we współpracy z innymi instytucjami 
oraz obsługę klientów Ośrodka.

- Osiągnięty wynik świadczy o  wysokich kompetencjach mery-
torycznych  i   społecznych wszystkich członków zespołu. Pokazuje 
zaangażowanie i wysoki poziom współpracy całej kadry Ośrodka 

– mówi Hubert Czub prezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego – instytucji przy której działa ROEFS. – Myślę, że 
osiągnięty wynik jest dobrą podstawą do dalszych działań, szcze-
gólnie w perspektywie zbliżającego się kolejnego okresu programo-
wania. Posiadana wiedza i potencjał powinna zostać odpowiednio 
wykorzystana w latach 2014-2020 – dodaje prezes TARR. 

W tym roku to kolejny sukces Regionalnego Ośrodka Europej-
skiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu.  W sierpniu 2013 
roku ROEFS Tarnobrzeg zajął wysokie 2 miejsce w ogólnopolskim 
rankingu spośród 52 pozostałych Ośrodków ROEFS działających 
w Polsce.

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Tar-
nobrzegu: Krystyna Zagórska-Halemba – lider ds. osób 50+, Joanna Simko-Rak 
- specjalista ds. Informacji i Promocji, Iwona Płaza - asystent projektu, Magdalena 
Wrońska – kierownik projektu, Agnieszka Kaczmarczyk – doradca kluczowy, Witold 
Pycior – animator, Mateusz Piotrowski - lider ds. osób niepełnosprawnych.  Fot. ROEFS

Do końca stycznia powinien zakończyć się 
remont dwóch sal w Szkole Podstawowej nr 3.

nie bądź obojętny.
zarejestruj się jako dawca!

reJeSTrAcJA potencjalnych dawców:
2 lutego 2014 r. godz. 10.00-17.00 
Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Jana Pawła II, Padew Narodowa
3 lutego 2014 r. godz. 10.00-17.00 
Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu 
ul. 1 Maja 1 (Poliklinika-parter)

- Miłośników sportu w „trójce” nie brakuje. 
Placówka przecież od wielu lat nosi miano 
szkoły sportowej. Dlatego, aby dzieci mogły 
ćwiczyć w dobrych warunkach, a nie poty-
kać się o wystające z parkietu deski, zdecy-
dowaliśmy o  remoncie tych sal – dodaje 
Prezydent Mastalerz.

Zakres robót obejmuje remont dużej 
sali gimnastycznej oraz sali kolegialnej. 
W  ramach zaplanowanych prac przewi-
dziano: cyklinowanie parkietu, cyklino-
wanie deszczułek- zabudowę grzejników, 
gruntowanie lakierem, malowanie pól bo-
isk, 2-krotne lakierowanie, malowanie linii 
boisk, 2-krotne malowanie lamperii farbą 
olejną, a także dostawę i montaż wyposa-
żenia sali gimnastycznej.

Wszystkie prace remontowe powinny 
zakończyć się do 31 stycznia bieżącego 
roku. Ich wykonawcą jest Klub Sportowy 
SIARKA Zakład Działalności Gospodarczej 
Spółka z o.o. 

Wartość inwestycji, to 43 632,39 zł

regionalny ośrodek europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu działający w ramach Tarnobrzeskiej 
Agencji rozwoju regionalnego S.A. w wyniku certyfikacji ośrodków prowadzonej przez instytucję nadzorującą 
ośrodki – Krajowy ośrodek eFS w Warszawie – otrzymał złoty, najwyższy certyfikat oceniający działania ośrodka. 

 Fot. D. Bajor

15-miesięczny 
oluś 
szuka osoby, która 
podzieli się z nim 
swoim zdrowym 
szpikiem kostnym.
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Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81
Prezydent – 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

I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wy-
wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 20 stycznia 
2014 r. do dnia 10 lutego 2014 r. w siedzibie Urzę-
du Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wy-
kazu nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarno-
brzegu przeznaczonych do oddania w najem  lub 
dzierżawę na okres do 3 lat i do 10 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miasta ul.  Mickiewicza 
7 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami tel. 015 –822-65-70 wew. 222. 

Informacja dostępna jest również w Internecie pod 
adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl.

I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie-
szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 21 stycznia 2014 
r. do dnia 11 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Mia-
sta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazów 
dotyczących :

 1. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego nieruchomości gruntowej położonej w Tar-
nobrzegu przy Alei Warszawskiej ozn. nr ewid. 696 o 
pow. 0,4129 ha z przeznaczeniem pod zabudowę jed-
norodzinną oraz nieuciążliwe usługi, handel i rzemiosło.

2. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej 
w Tarnobrzegu obręb Sielec ozn. nr ewid. 1386 o pow. 
0,1394 ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego 
dla osób, które są właścicielami nieruchomości przyle-
głych do nieruchomości będącej przedmiotem zbycia

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob-
sługi Interesantów lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, 
pok. 38 oraz telefonicznie tel. 015 –822-65-70 wew. 222. 

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

I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie-
szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 28.01.2014 r. do 
dnia 18.02.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tar-
nobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu dotyczą-
cego oddania w najem części nieruchomości grun-
towej, stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega 
na prawach powiatu położonej w Tarnobrzegu 
przy ulicy Targowej 4, oznaczonej nr ewid. 2147/3 
o pow. 0,0007 ha, na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miasta przy ul. Mickie-
wicza 7, stanowisko nr 4 ds. gospodarki nieruchomo-
ściami, tel. 15 822-65-70 wew. 278 lub telefonicznie 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. 15 
822-65-70 wew. 221

Informacja o wywieszeniu wykazu dostępna jest 
również w internecie pod adresem www.tarnobrzeg.
eobip.pl 

Królowa jest tylko jedna... 
Doda na Dniach Tarnobrzega

- Urodziny naszego miasta, to wielkie wydarzenie dla wielu mieszkań-
ców nie tylko Tarnobrzega, ale i sąsiednich miejscowości. Dlatego przy-
gotowania do tej imprezy rozpoczęliśmy już jesienią ubiegłego roku. Nie 
wszystkie szczegóły możemy już zdradzić, ale pomału możemy odkrywać 
muzyczne karty – mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz.

W sobotę, 31 maja, na tarnobrzeskiej scenie pojawi się ShataQS, 
zwyciężczyni ostatniej edycji popularnego programu telewizyjnego 
„Must Be The Music”. ShataQS, czyli Małgorzata Kuś, to 30-letnia wo-
kalistka, liderka soulowo-funkującej grupy. To także autorka tekstów 
i  producentka. Wokalistka przez 

pewien czas mieszkała w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie 
współpracowała z m. in. Macy 
Grey, Judith Hill i Sheilą Jordan.

Gwiazdą sobotnich Dni 
Tarnobrzega będzie nazywa-
na królową polskiej muzyki 
- Doda! W maju 2013 wokalist-
ka rozpoczęła nowe tournée, 
„Fly High Tour”.  Jak podaje 
oficjalna strona artystki, Doda 
to obecnie najpopularniejsza 
osoba w Polsce. Swoją karierę 
muzyczną rozpoczęła w 2000 
roku kiedy została wybrana 
wokalistką grupy muzycznej 
Virgin, pokonując tym samym 
setki kandydatek, które przy-
były na przesłuchania. Artyst-
ka podpisała wówczas kontrakt 
płytowy z wytwórnią Universal 
Music Polska. W 2007 Doda roz-
poczęła karierę solową, zainau-
gurowaną wydaniem w lipcu albumu „Diamond Bitch”. Promowały 
go single „Katharsis”, „To jest to”, a także po wydaniu reedycji „Nie 
daj się”, ballada „Rany” i dedykowany fanom „Dziękuję”. Artystka ma 
na swoim koncie siedem płyt, w tym dwie solowe. Ostatni jej album 
„7 Pokus Głównych” ukazał się w 2011 roku, a promowały go single 
„Bad Girls”, „XXX”, „Electrode”. W grudniu 2012 Doda podpisała nowy 
kontrakt fonograficzny, z wytwórnią EMI Music Poland.

Doda będzie gwiazdą tegorocz-
nych Dni Tarnobrzega. Fot. Arch. art.

Kasa dla organizacji Ponad czterysta pięćdziesiąt 
tysięcy złotych trafiło do organi-
zacji pozarządowych zajmujących 
się pomocą społeczną i sportem. 

od 30 maja do 1 czerwca będziemy w tym roku świętować 
urodziny Tarnobrzega. W tych dniach na terenach zielonych 
nad Wisłą jak zwykle nie zabraknie atrakcji oraz mocnej 
dawki dobrej muzyki. Po raz pierwszy przed tarnobrzeską 
publicznością wystąpi królowa… czyli Doda.

Uwaga! BArWienie 
WoDy SiecioWeJ

W związku ze znacznymi ubytkami wody sieciowej 
ECO Tarnobrzeg sp. z o.o. informuje, że od 27 stycznia 
br. rozpocznie barwienie wody w miejskim systemie cie-
płowniczym w Tarnobrzegu. Głównym celem barwienia 
jest efektywniejsza lokalizacja awarii i nieszczelności sys-
temu ciepłowniczego oraz ograniczenie ubytków wody 
sieciowej.

Środkiem chemicznym, który zostanie wprowadzony 
do systemu ciepłowniczego jest substancja barwiąca o 
nazwie Derylux. Bezpieczeństwo stosowania Derylux 
jest potwierdzone atestem higienicznym o numerze: 
HK/W/0300/01/2009. Substancje barwiące (w tym przypad-
ku w kolorze zielonym) są powszechnie stosowane przez 
firmy ciepłownicze w celu uzyskania większej efektywności 
i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. W przypadku jednak 
zauważenia wycieku zielonej wody w mieszkaniach, prosi-
my o wstrzymanie się z jej stosowaniem zarówno do celów 
spożywczych, jak i sanitarnych. Barwiona na zielono woda 
znajduje się w sieci ciepłowniczej i powinna być niewidocz-
na. Jej pojawienie się w miejscach takich jak kran, czy na 
zewnątrz budynku wiąże się z potencjalną nieszczelnością, 
o czym prosimy informować naszych pracowników z Pogo-
towia Ciepłowniczego pod numerem telefonu 993.

Prezydent Miasta rozstrzygnął już dwa 
konkursy dla organizacji pozarządowych. 
Dotacje przyznano także w  tzw. dużym 
sporcie.

Jako pierwszy został rozstrzygnięty 
otwarty konkurs ofert z  pomocy spo-
łecznej. Kwotę ponad stu tysięcy złotych 
pochłonie realizacja dziesięciu zadań 
przez siedem organizacji pozarządowych 
działających na terenie Tarnobrzega. 
Wśród organizacji, które otrzymały dofi-
nansowanie znalazło się: Stowarzyszenie 
Amazonek „Pomocna Dłoń”, Tarnobrzeski 
Bank Żywności, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku przy PWSZ w Tarnobrzegu, Cari-
tas Diecezji Sandomierskiej, Stowarzy-
szenie Esteka, Polski Czerwony Krzyż oraz 
Stowarzyszenie Maja im. Marii Delimaty 
w Tarnobrzegu. 

- Zadania z  zakresu pomocy społecznej 
realizowane przez różnego rodzaju orga-
nizacje dotyczą przede wszystkim pomocy 

osobom chorym, niepełnosprawnym oraz 
tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
życiowej.  Na szczęście w  Tarnobrzegu nie 
brakuje stowarzyszeń, którym nie jest obo-
jętny los takich osób czy rodzin i które sta-
rają się im pomóc. Dlatego wszystkie takie 
inicjatywy zasługują na uznanie i  słowa 
podziękowania za wsparcie i  troskę, jaką 
otaczają potrzebujących – mówi Prezydent 
Norbert Mastalerz.

W  zeszłym tygodniu rozstrzygnięty 
został również otwarty konkurs ofert 
z  zakresu sportu. – To tak zwany „mały 
sport”, czyli zadania realizowane na rzecz 
dzieci i  młodzieży. To przede wszystkim 
dofinansowanie działania UKS-ów, czyli 
uczniowskich klubów sportowych oraz 
organizacji corocznych wydarzeń spor-
towych. To także piłkarska akademia 
i piłkarskie przedszkole Siarki czy działa-
nie nowej organizacji, Tarnobrzeskiego 
Szkolnego Związku Sportowego, która 
zajmie się organizacją rozgrywek miedzy 
szkolnych czy pomocą, przede wszystkim 
finansową, w  udziale naszych szkolnych 

drużyn w rozgrywkach na wyższym szcze-
blu wojewódzkim czy ogólnopolskim– do-
daje Prezydent Tarnobrzega.

Wysokość przyznanych dotacji to po-
nad trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych. 
Dofinansowanie otrzymały 34 organizacje 
na realizację 37 różnego rodzaju zadań.

Na początku roku przyznano także 
dotacje na tzw. duży sport, czyli zadania 
realizowane przez zawodowych sportow-
ców. Dofinansowanie otrzymało aż jede-
naście organizacji na łączną kwotę milio-
na dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych. 
Największe dotacje otrzymał Koszykarski 
Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg S.A., 
Klub Sportowy Siarka oraz Klub Tenisa 
Stołowego w Tarnobrzegu. Dofinansowa-
nie otrzymały także OKS-y Mokrzyszów, 
Wielowieś, Iskra Sobów, Koniczyna Ocice, 
UOKS Zakrzów, UKS Wspólnota Serbinów, 
a także stowarzyszenia działające na rzecz 
sportowców niepełnosprawnych: Inte-
gracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg oraz 
Integracja - Stowarzyszenie Sprawnych 
Inaczej Przyjaciół.

Tysiące serc 
i tysiące złotówek

12 stycznia na tarnobrzeskich ulicach kwesto-
wało ponad 160 wolontariuszy. Wśród nich nie 
zabrakło Prezydenta Tarnobrzega – Norberta 
Mastalerza, jego zastępcy – Łukasza Dybusa oraz 
Anny Czaplińskiej – naczelnik Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu. 

- Każdy finał WOŚP, to połączenie przyjemnego 
z pożytecznym. To świetny przykład na to, że wystar-
czy chcieć, aby pomóc. Złotówka do złotówki i to daje 
później fenomenalną kwotę ponad 76 tys. zł. Dlatego 
gratuluje sztabowi i dziękuję wszystkim tym, którzy 
dorzucali każdy grosik do kolorowych puszek. Dziękuję 
także wszystkim wolontariuszom oraz osobom, które 
w każdy możliwy sposób włączyły się w organizację 
tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest finał WOŚP. 
Pamiętajcie! Gramy do końca świata i o  jeden dzień 
dłużej! – mówi Prezydent Norbert Mastalerz, któ-
ry wspólnie z  innymi wolontariuszami przez kilka 
godzin zbierał pieniądze do wośpowej puszki. Po 
podliczeniu okazało się, że do „prezydenckiej” pusz-
ki wrzucono 3 tys. 166 zł i 4 grosze.

Rekordowa okazała się także licytacja, której hi-
tem była koszulka meczowa Borussii Dortmund 
należąca do Roberta Lewandowskiego, za którą 
zapłacono 3 tys. 900 zł. Za 800 zł zlicytowano 
także prezydencki gabinet, który w jednodniowe 
władanie wylicytował pan Marcin Kapusta. Za 210 
zł „poszła” także meczowa koszulka koszykarzy 
Asseco Gdynia wraz z autografami zawodników.

 Wielkie i huczne orkiestrowe granie rozpoczęło 
się tradycyjną kawalkadą pojazdów wszelakich, któ-
ra przejechała ulicami Tarnobrzega. Później grupy 
medyczne OSP „Dzików” oraz „Sobów” przedsta-
wiły ekstremalne przypadki konieczności udzielania 
pierwszej pomocy. Na placu Głowackiego pojawiły 
się także tarnobrzeskie morsy, które zażywały ką-
pieli w lodowatej wodzie. Nie zabrakło także moc-
nej dawki ruchu z Klubem Fitneska. 

 Na tarnobrzeskiej scenie zagościł m. in. mielecki 
zespół Sotrmborn, tarnobrzescy ZGRZYTELSI oraz 
młoda i bardzo utalentowana tarnobrzeżanka Diana 
Ciecierska. Gwiazdą wieczoru był zespół Pudelsi, po 
występie którego nad miastem rozbłysło tradycyjne 
światełko do nieba.

7845876 zł – tyle udało się zebrać tarno-
brzeskiemu sztabowi Wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy podczas 22 finału.


