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„Gdy nie ma dzieci w domu", „Bara

nek", „Będę z Tobą", „Napraw", „Nic dwa 
razy", „Boskie Buenos" - to tylko niektóre 
największe przeboje gwiazd tegorocz
nych Dni Tarnobrzega. Już w najbliższy 
weekend przed tarnobrzeską publiczno
ścią zaprezentuje się plejada muzycznych 
gwiazd. Podczas kilkunastu godzin każdy 
miłośnik muzyki znajdzie coś dla siebie.

■■■■■ Objawienie ostatniego roku
LemON to muzyczne objawienie ostatniego roku. Ze

spół, któremu udała się najtrudniejsza sztuka - odniósł 
komercyjny sukces z niekomercyjną muzyką! Brawurowo 
wygrali 3. edycję Must Be The Musie. Ich debiutancka 
płyta w ciągu kilku tygodni pokryła się złotem i spotkała 
się z uznaniem nie tylko fanów, ale i branży, o czym naj
lepiej świadczy nominacja do Fryderyka 2013 w kategorii 
Debiut Roku. Wystąpili na najważniejszych festiwalach 
w kraju. Oba single z debiutanckiej płyty „Będę z Tobą" i 
„Napraw" zdobywały szczyty list przebojów.

nad Wisłą
LemON to magiczne kompozycje, poruszające teksty i 

charyzmatyczny wokal Igora Herbuta. W melodiach sły
chać łemkowskie korzenie wokalisty, liryczną, ukraińską 
wrażliwość skrzypka, drapieżna gitara dodaje każdej pio
sence rockowego brzmienia, a niezawodna sekcja rytmicz
na dba o nieustający, niosący groove.

Na debiutanckiej płycie znajduje się 14 wyjątkowych piose
nek po polsku, łemkowsku, ukraińsku i angielsku. Większość 
z utworów to kompozycje Igora Herbuta, ale są wśród nich 
też dwa zaskakujące covery. Przebój Beatelsów „Ali You Need 
Is Love" którym LemON zrobił furorę na festiwalu w Sopocie 
oraz „Bez Boju" kultowego ukraińskiego zespołu Okean Elzy.

Ponad 30-letni KULT
Zespół powstał na początku 1982 roku w War

szawie. Swój pierwszy koncert zagrał 7 lipca 1982 
roku w warszawskim klubie „Remont". KULT to 
chyba jedyny w Polsce zespół, który aktywnie i 
nieprzerwanie gra już od 30 lat. Nagrali 14 płyt 
długogrających. Najnowsza, miała swoją premierę 
zaledwie kilka dni temu, 13 maja.

Polscy radiosłuchacze znają doskonale ponad 
30 utworów KULT-u ze wszystkich list przebojów 
np. „Piosenka młodych wioślarzy", „Do Ani", „Krew 
Boga", „Polska", „Parada wspomnień", „Rząd oficjal
ny", „Baranek", „Kochaj mnie, a będę twoją", „Gdy 
nie ma dzieci" i inne.

Zespół zagrał ponad 3000 koncertów. Występo
wali 8-krotnie w Jarocinie i wszystkich innych fe
stiwalach oraz przeglądach w Polsce. Oprócz tego 
gościli na koncertach w Brazylii, Wielkiej Brytanii, 
Irlandii, Holandii, Niemczech, Czechach, Szwecji, 
Stanach Zjednoczonych. Ich koncerty to ponad 
2-godzinne spektakle.

Obecnie zespół tworzą: Kazik Staszewski - śpiew, 
saksofon, Janusz Grudziński - klawisze, Piotr Mora
wiec - gitara, Ireneusz Wereński - bas, Wojciech 
Jabłoński - gitara, Tomasz Goehs - perkusja, Tomasz 
Zdunek - trąbka, Tomasz Glazik - saksofon tenoro
wy, saksofon barytonowy, Jarosław Ważny - puzon.

Dama polskiego rocka
Kora - pierwsza dama polskiego 

rocka, autorka oryginalnych tekstów 
piosenek i wierszy. Zadebiutowała 
w 1976 roku z zespołem Maanam. Już 
na samym początku swojej kariery 
uznana została za niebywałe zjawisko 
wokalno-estradowe. Koncert w 1980 
roku w Opolu był dla Maanamu i Kory 
czasem przełomowym. Na nowej 
fali polskiego rocka Wokalistka i Ze
spół z dnia na dzień stali się wielkimi 
gwiazdami- głosem pokolenia.

Każda płyta Kory i Maanamu to 
wielkie przeboje z doskonałymi 
tekstami i świetną muzyką. Do naj
większych hitów należą m.in.: Boskie 
Buenos, Karuzela marzeń, Oddech 
szczura, Kocham cię kochanie moje, 
Szał niebieskich ciał, Luciolla, Lipstick 
on The Glass, Bez ciebie umieram.

Na przełomie lat '80 i '90 Kora 
nagrała dwie płyty solowe: „Bella 
pupa" Kora i Pudelsi oraz „Ja Pana 
w podróż zabiorę" do tekstów Ka
baretu Starszych Panów. Obie uwa
żane są za jedną z najciekawszych, 
awangardowych pozycji tych dwóch 
dekad. Lata '90 i '00 to ponownie 
wielkie sukcesy zespołu Maanam, 
szereg platynowych i złotych płyt, 
kilkaset koncertów dla ponad trzy 
milionowej publiczności. Triumfalny 
powrót Maanamu w wielkim sty-

Źródło: Archiwum zespołów

lu zapoczątkował album „Derwisz 
i Anioł", a kontynuowała „Róża" i na
stępne płyty.

W 2003 roku Kora wydała swoją 
kolejną solowa płytę, zatytułowaną 
„Kora Ola Ola!". Wraz z polsko-laty- 
noskim 14-osobowym zespołem 
przez dwa lata dała przeszło 100 
koncertów, grając jednocześnie 
z Maanamem, a album „Kora Ola 
Ola!" okazał się ogromnym sukce
sem artystycznym i komercyjnym.

KORA wykonuje na koncertach 
utwory z repertuaru Maanamu oraz 
nowe utwory, przygotowywane na 
kolejną płytę.

Dni Tarnobrzega 
na sportowo

Już po raz czwarty w ramach Dni Tar
nobrzega rozgrywane są turnieje spor
towe o Puchar Prezydenta Miasta oraz 
naszych sponsorów. Za nami już turniej 
piłkarski Siarkopol Football Cup - współ
organizowany przez Zakłady Chemiczne 
SIARKOPOL, a także koszykarskie i po raz 
pierwszy również tenisowe, zmagania. 
W najbliższy piątek, 24 maja, odbędą się 
„Siatkarskie zmagania szkół", którego 
współorganizatorem jest Pilkington Au- 
tomotive Poland Sp. z o.o.

Turniej Siarkopol Football Cup rozegrano w minioną niedzielę na boisku Orlik przy SP nr 
3. Do zawodów sportowych zgłosiło się 7 amatorskich drużyn piłkarskich, które zostały po
dzielone na dwie grupy. W walce finałowej, zacięty pojedynek stoczył KS Bułgar i Przyjaciele 
z drużyną Wojów. Mecz zakończył się triumfem KS Bułgar 4:3. W meczu o trzecie miejsce 
drużyna „Przepraszamy, że tu gramy" 3:2 pokonała „Elitę".

Królem strzelców z dorobkiem 6 goli został Patryk Stępień z ekipy „Woje". Najlepszym bram
karzem okazał się zawodnik „Elity" - Mateusz Gielarek, a najlepszym zawodnikiem wybrano 
reprezentanta zwycięzców piłkarskich zmagań - Damiana Rębisza. Nagrody drużynowe, jak i in
dywidualne wręczał zawodnikom Sławomir Litwin - Prezes Zakładów Chemicznych SIARKOPOL.

W sobotę 18 maja odbyły się również rozgrywki koszykarskie, które rozegrano na kom
pleksie boisk Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4. Do turnieju zgłosiły się 4 drużyny złożone 
tylko z gimnazjalistów. Triumfatorem okazała się ekipa „Szalone pietruszki" w składzie: Oskar 
Presman, Paweł Kowalczyk, Wiktor Rycerz, Dawid Rzeźnik, Maciej Śpiewak, która zdobyła 
komplet punktów. Drugie miejsce wywalczyły „Dzikie czołgi" w składzie: Kamil Karliński, 
Szymon Szymański, Tomasz Gonciarz, Maciej Kulczycki, Zenon Kisiel, Jakub Galus.
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Wielkimi krokami zbliżają się kolejne 

Dni Tarnobrzega. Największa i najpopu
larniejsza impreza w regionie, podczas 
której bawić się będzie kilkanaście tysię
cy osób. Z niecierpliwością odliczamy już 
godziny i czekamy na wszystkich miło
śników dobrej zabawy. J

Jako, że dla chcącego, nic trudnego, co 
roku podnosimy poprzeczkę nieco wyżej 
i gwarantujemy świetną zabawę. Dlatego 
tegoroczne Dni Tarnobrzega także będą 
wyjątkowe i na pewno niezapomniane. 
A nie byłoby to możliwe, gdyby nie wiele 
życzliwych osób, które pomagają w każdy 
możliwy sposób.

Jak się organizuje tak dużą imprezę? 
Szuka się grupy zapaleńców, którzy mają 
tysiąc pomysłów i milion chęci do pracy. 
Ta grupa ludzi „zapala" chęciami kolej
nych. I w ten sposób, przy udziale dużej 
grupy ludzi, udaje się zorganizować świet
ną zabawę, która dostarczy moc nieza
pomnianych wrażeń kilkunastu tysiącom 
osób. Bo takie są Dni Tarnobrzega.

Koncerty, turnieje sportowe, konkursy, 
karaoke, nagrody, puchary i wiele różnych 
atrakcji. To przygotowaliśmy na najwięk
szą imprezę w naszym regionie. Organi
zacja Dni Tarnobrzega nie byłaby możliwa, 
gdyby nie życzliwość i wsparcie naszych 
sponsorów, którzy ochoczo włączyli się 
do tak dużego przedsięwzięcia jakim nie
wątpliwie są dni naszego miasta. Wielu nie 
trzeba było długo namawiać. Wystarczy
ło jedno spotkanie i od razu deklarowali 
wsparcie przy organizacji. Wielu współ
pracuje z nami już po raz trzeci, dlatego 
bez rozmów już wiemy, że i tym razem 
możemy liczyć na ich wsparcie.
- Czujemy się w jakiś sposób odpowie

dzialni za miasto i jego „życie", dlatego nie 
wyobrażamy sobie, abyśmy mogli nie włą
czyć się w Dni Tarnobrzega - mówili zgod
nie właściciele firm, do których zwrócił się 
Prezydent Miasta.

- Pragnę serdecznie podziękować tym 
wszystkim, którzy postanowili włączyć się 
w organizację Dni Tarnobrzega. Co roku 
sprawiacie Państwo tym miłą niespodziankę 
naszym mieszkańcom. Dziękuję tym, którzy 
wsparli nas finansowo, ale i tym, którzy po
mogli w każdy inny sposób. Dziękuję tym, 
którzy co roku nas wspierają i tym, którzy 
po raz pierwszy włączyli się w sponsoring. 
Jak co roku, wśród firm, które nas wsparły są 
małe, rodzinne, często także jednoosobowe, 
ale są też duże, działające na całą Polskę. 
I jedni i drudzy postanowili dorzucić swo
ją „złotówkę”. Dzięki Wam pokazujemy, że 
można zrobić coś wspólnie dla Tarnobrzega 
i tarnobrzeżan. W końcu to nasze miasto. 
Razem tu żyjemy i pracujemy. Razem też się 
bawimy. Cieszę się, że dostrzegacie to Pań
stwo i jesteście z nami - mówi Prezydent 
Norbert Mastalerz.

Wśród sponsorów tegorocznych Dni 
Tarnobrzega są duże przedsiębiorstwa, 
które działają w różnych miastach Polski, 
ale są także małe rodzinne firmy. Każde
mu, kto dołożył przysłowiową „złotówkę" 
i przyczynił się do tego, aby tegoroczne 
Dni Tarnobrzega były wyjątkowe, serdecz
nie dziękujemy.

Również w tym roku, po raz kolejny, ho
norowy patronat nad Dniami Tarnobrzega 
objęli także: Wojewoda Podkarpacki i Mar
szałek Województwa Podkarpackiego. Za 
to również im dziękujemy.

www.dnkamobrzega.pl

(TOITOlPolska)

Bawimy się dzięki wam!
Dziękujemy!
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ORGANIZATOR

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
Norbert Mastalerz

PREZYDENT 
TARNOBRZEGA O 
zaprasza na tereny zielone nad Wisłą

MAJA piątek:
START godz. 18.00 

Exsilium
Raggafaya

START godz. 17.00 
Le Moor

Atmasfera

MAJA niedziela
START godz. 16.00 

PullOver!
WEEKEND

BRAKiM

TRANS DŹWIG

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
17.05 godz. 21.00 Karaoke z przebojami gwiazd Dni Tarnobrzega

- Grill Bar Bocianówka
18.05 godz. 10.00 - Basket Cup - Turniej koszykówki 

dla gimnazjalistów - Orlik przy SP nr 3
19.05 godz. 9.00 - Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego Open

- Stowarzyszenie Tarnobrzeski Klub Tenisa
- Orlik przy SP nr 9

19.05 godz. 10.00 - Siarkopol Football Cup - Turniej piłkarski 
sponsorowany przez Zakłady Chemiczne SIARKOPOL
- Orlik przy SP nr 3

19.05 godz. 15.00 - Czy znasz swoje miasto?
Quiz wiedzy o Tarnobrzegu - TDK

24.05 godz. 17.00 - „Gramy z Małym Księciem dla Igora”
II Koncert charytatywny ZSS nr 2 im. Małego Księcia 
-TDK

24.05 godz. 10.00 - Pilkington Volleyball Cup
- Siatkarskie Zmagania Szkół 2013 - Orlik nad Wisłą 

25.05 godz. 9.00 - Otwarte Zawody Strzeleckie
- Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju GROM 

25.05 godz. 9.00 - Turniej Mini Tenisa Ziemnego
(dzieci yv wieku 5-10 lat) - Stowarzyszenie Tarnobrzeski 
Klub Tenisa - Orlik przy SP nr 9

25.05 godz. 13.00 - Mecz towarzyski pomiędzy drużyną 
Prezydenta Tarnobrzega a Marszałka Województwa 
Podkarpackiego - Stadion Miejski przy Al. Niepodległości 2 

26.05 godz. 10.00 - Tarnobrzeskie Prezentacje Dziecięce
- Występy artystyczne tarnobrzeskich przedszkolaków
- tereny zielone nad Wisłą

26.05 godz. 10.00 - „Piknik podaj łapę”
- Stadion Miejski przy Al. Niepodległości 2

26.05 godz. 12.00 - „Tarnobrzeskie Wodociągi z wiedzą 
dla najmłodszych” - stoisko promocyjno - edukacyjne 
(gry i zabawy dla dzieci)

26.05 godz. 14.00 - Rodzinny turniejjnotoryzacyjny
o Puchar Dyrektora WORD w Tarnobrzegu
- Miasteczko Ruchu Drogowego

26.05 godz. 14.30 - Praktyczny pokaz nurkowania
dla młodzieży szkolnej - Klub LOK Octopus Tarnobrzeg
- basen MOSiR

24-26.05 Multimedialne Centrum Rozrywki Play Station
i Xbox zapewnia sieć elektromarketów Avans
i sklep internetowy www.avans.pl

RÓWNIEŻ: 
konkursy z nagrodami, gastronomia, wesołe miasteczko, urządzenia zabawowe, 

stoiska promocyjne, mroczny zakątek Tarnobrzeskich Straszonów oraz wiele 
innych atrakcji
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Już od 1 czerwca krakowska firma P0- 

LKAR będzie odpowiadać za miejską komu
nikację samochodową. Ceny biletów się nie 
zmienią, ale od tego dnia będzie obowiązy
wać nowy wzór biletów.

Nowy przewoźnik 
w miejskiej komunikacji

- To, co nas czeka w komunikacji miejskiej 
z pewnością można nazwać rewolucją. Bo po 
wielu latach monopolu, na nasz tarnobrze
ski rynek wkroczył nowy przewoźnik, który 
spełnia wszystkie wymagania i zaproponował 
o wiele niższą kwotę za świadczone usługi. Nie
stety PMKS dopóki był monopolistą, niejedno
krotnie próbował przeforsować swoje wysokie 
ceny, co pokazał nawet ten przetarg. A nas nie 
stać przy takim taborze i ciągłych podwyżkach 
cen biletów, na płacenie 6 zł za wozokilometr. 
Dlatego wygrał tańszy przewoźnik. Wierzę, że 
dla tarnobrzeżan oznacza to nową, lepszą ja
kość w komunikacji miejskiej - mówi Norbert 
Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Przetarg na kolejny rok
Aktualna umowa realizowana przez tarno

brzeskie Przedsiębiorstwo Miejskiej Komuni
kacji Samochodowej (PMKS) wygasa 31 maja 
br. W przetargu na świadczenie usług prze
wozowych na kolejny rok wzięły udział dwie 
firmy: wspomniany PMKS i krakowski POLKAR. 
Pierwsza zaproponowała cenę 6 zł za tzw. wo

zokilometr (w sumie 2,69 min zł), druga 3,87 zł 
(w sumie 1,73 min zł).

Wedle komisji przetargowej, obie spółki 
spełniły warunki określone w specyfikacji prze
targowej, dlatego o zwycięstwie zadecydowa
ła cena. Gdy jednak po ogłoszeniu zwycięzcy 
przetargu, PMKS zgłosił pewną wątpliwość 
(dotyczącą referencji konkurenta) Prezydent 
Tarnobrzega potraktował to zgłoszenie bardzo 
poważnie, unieważniając wybór najkorzyst
niejszej oferty. Po trwającym kilka dni - do
datkowym zbadaniu i ocenie dwóch ofert na 
świadczenie komunikacji miejskiej, ponownie 
zwycięzcą przetargu zostało krakowskie Przed
siębiorstwo Handlowo-Usługowe POLKAR. 
Przegrany, PMKS skorzystał z prawa do złoże
nia odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej.

KIO odrzuciła protest
Przetarg na świadczenie komunikacji miej

skiej w Tarnobrzegu był przeprowadzony 
prawidłowo. Tak orzekła Krajowa Izba Odwo
ławcza, który w całości odrzuciła odwołanie 
Przedsiębiorstwa Miejskiej Komunikacji Sa

mochodowej. Efekt? Miasto może podpisać 
umowę z nowym przewoźnikiem.

- Izba w całości oddaliła odwołanie PMKS, 
co oznacza, że przetarg odbył się całkowicie 
zgodnie z obowiązującym prawem i procedu
rami - mówi Prezydent Mastalerz.

Ceny biletów bez zmian
Nowy przewoźnik zacznie świadczyć swoje 

usługi z dniem 1 czerwca. Ceny biletów się 
nie zmienią, ale od tego dnia będzie obowią
zywać nowy wzór biletów. Dlatego prosimy 
pasażerów, aby nie kupowali „na zapas" aktual
nie jeszcze obowiązujących biletów, ponieważ 
od dnia 1 czerwca honorowane będą już tylko 
nowe bilety firmy POLKAR.

Bilet jednorazowy normalny, zakupiony 
w punktach sprzedaży, wynosi 2,40 zł. Bilet jed
norazowy ulgowy kosztuje połowę tej kwoty. 
Taki sam bilet kupowany u kierowcy zapłacimy 
odpowiednio 2,80 zł i 1,60 zł.

Opłata za przewóz bagażu o wymiarach po
wyżej 60 cm x 60cm x 20 cm oraz przewóz psa 
(z wyjątkiem psa przewodnika osoby niewido-

Od 1 czerwca br. tak będą wyglądały bilety 
miejskiej komunikacji samochodowej.

mej), w granicach administracyjnych miasta 
Tarnobrzega, wynosi 1,20 zł. Opłata za przewóz 
roweru (dotyczy autobusów do tego przysto
sowanych) wynosi 2,40 zł.

Bilet miesięczny na jedną linię kosztuje 60 zł 
(ulgowy - 36 zł), na dwie linie - 72 zł (ulgowy 
- 43,20 zł), a bilet miesięczny na wszystkie linie 
(sieciowy) - 91,20 zł (ulgowy - 54,70 zł). Cena 
biletów miesięcznych okresowych, na 15 dni, 
stanowi 50% wyżej wymienionych cen biletów 
miesięcznych.

Nagrodzeni 
za bohaterską 
postawę

Młodszy kapitan Daniel Mysz
ka - strażak PSP w Tarnobrzegu, 
a także Adam Bednarz i Zenon 
Dziadura otrzymali z rąk Prezy
denta Norberta Mastalerza i Ko- Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz 
mendanta PSP - Andrzeja Babca dziękował bohaterom za ich odważną postawę. 
serdeczne gratulacje. Najwięk
sze i najserdeczniejsze podziękowania za uratowanie życia złożył pan Stanisław 
Łopusiński, który żyje dzięki pomocy tych trzech osób.

Zarówno mł. kpt. Daniel Myszka, jak i dwaj tarnobrzeżanie wykazali się 
odwagą i wielkim opanowaniem. Być może to dzięki ich szybkiej interwencji 
i świetnej współpracy udało się uratować pana Stanisława Łopusińskiego.

Kilkanaście dni temu dwaj przechodnie zwrócili uwagę na nieprzytomnego, 
leżącego na chodniku, mężczyznę. Od razu przystąpili do udzielania pierwszej 
pomocy. Dzięki telefonicznym wskazówkom mł. kpt. Daniela Myszki profesjo
nalnie udzielili niezbędnej pomocy przedmedyczrTej. Nie wiadomo jak poto
czyłyby się losy mężczyzny, gdyby nie błyskawiczna pomoc przypadkowych 
przechodniów.

Dziś w tarnobrzeskiej Komendzie PSP pan Stanisław Łopusiński w towarzy
stwie Prezydenta Norberta Mastalerza oraz Komendanta Andrzeja Babca, miał 
okazję podziękować za uratowanie życia.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję bardzo. Dzięki szlachetnej postawie tych 
panów mogę nadal cieszyć się życiem - mówił ze łzami w oczach pan Stanisław, 
który podarował całej trójce własnoręcznie wykonane figurki.

Bohaterskiej postawy gratulował również Prezydent Tarnobrzega Norbert 
Mastalerz. - Zachowanie tych trzech panów jest pięknym dowodem na to, że my 
jako społeczność nie pozostajemy obojętni i potrafimy reagować w takich sytu
acjach. Pozostaje mi być dumny z Państwa postawy - mówił Prezydent, który za 
obywatelską postawę wręczył wszystkim pamiątkowe pióra, listy gratulacyjne 
oraz albumy z fotografiami Tarnobrzega.

................ ..................................... <
Ponad osiemset tysięcy złotych dofinan

sowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo
łecznej otrzyma samorząd tarnobrzeski na 
prowadzenie Żłobka Miejskiego.
.......

Dofinansowanie 
z„Malucha" 
na żłobek

Dotację przyznano w ramach resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch 2013-edycja 1".

- Otrzymaliśmy pełne dofinansowanie, o jakie się 
ubiegaliśmy. Jest tojużkolejny raz kiedy otrzymujemy 
dotację w ramach rządowego programu „Maluch", 
dzięki czemu mogliśmy stworzyć w Tarnobrzegu 
bardzo dobrze funkcjonujący żłobek miejski - mówi 
Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz.

Koszty ponoszone na funkcjonowanie placów
ki, to głównie wynagrodzenia i ich pochodne 
zarówno opiekunów, jak i pozostałego personelu, 
wydatki administracyjne i związane z utrzyma
niem lokalu - opłaty ponoszone m. in. na ogrze
wanie, wodę, gaz, energię elektryczną, itp.

Dzięki przyznanym środkom planowana jest wy
miana mebli kuchennych oraz płytek podłogowych 
w kuchni Żłobka. Z uwagi na nowo wyremonto
wany budynek i plac zabaw planowane jest także 
założenie monitoringu zewnętrznego.

Żłobek Miejski w Tarnobrzegu jest także przy
stosowany do przyjęcia dzieci niepełnospraw
nych oraz wymagających szczególnej opieki.

Tarnobrzeg dostanie dodatkowe 11 min złotych
Dwuletnie starania Prezydenta Tarnobrzega o zwiększenie 

dofinansowania największej inwestycji miejskiej zakończyły się 
pełnym sukcesem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zdecy
dowało, że aż o jedenaście milionów złotych powiększy dotację 
na modernizację drogi wojewódzkiej nr 871.

- To były bardzo długie, trudne rozmowy z kierownictwem Mini
sterstwa Rozwoju Regionalnego, które przy pomocy Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości zarządza unijnym Programem Operacyj
nym Rozwój Polski Wschodniej. Jestem niezwykle rad, że rozmowy 
z panią minister Elżbietą Bieńkowską i jej zastępcami zakończyły 
się pełnym sukcesem - mówi Prezydent Tarnobrzega Norbert 
Mastalerz.

Sukces polega na tym, że Ministerstwo Rozwoju Regional
nego wyraziło zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania 
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 871 z sześćdziesięciu do 
osiemdziesięciu pięciu procent kosztów. Czyli do maksymalnej 
wielkości przewidzianej, w tym programie unijnym.

- Kwotowo skutkuje to tym, że zamiast 35,2 min zł - jak wyne
gocjowali moi poprzednicy, dostaniemy aż 46,3 min zł. W naszych, 
niełatwych realiach budżetowych, dodatkowe jedenaście milionów 
to potężny zastrzyk pieniędzy - dodaje Norbert Mastalerz.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 wraz z budową wia
duktu zamknie się kwotą 59,1 min zł. Jest to największa inwesty
cja drogowa w mieście.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci prze

targ ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho
mości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Tarnobrzeg ozn. nr 425 o pow. 0,0708 ha poł. przy 
ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu, obręb Miechocin. z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlo
wo-usługowej.

Nieruchomość nie jest obciążona długami ani rosz
czeniami osób trzecich oraz hipotekami przymuso
wymi.

Zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Urzę
du Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu Delegatura 
w Tarnobrzegu budynek zlokalizowany ww. działce 
został zdjęty z ewidencji konserwatorskiej. Nabywca 
nieruchomości może wystąpić o zezwolenie na roz
biórkę budynków.

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wy
nosi 120 000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 r. o 
godz. 12-tej w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Kościuszki 32, pok.201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 20 000,-zł 
/słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 / nale
ży wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega Nr 
18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarno- 
brzeg w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r. lub w kasie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 
21 czerwca 2013 r. do godz. -14 tej.

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

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasad
nionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi 
Interesantów - stanowisko ds. gospodarki nierucho
mościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mic
kiewicza 7, tel. 15 822-65-70, wew. 278 oraz Wydział 
Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 15 822-65-70, 
wew. 210,240,218

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

Urząd Miasta Tarnobrzega

Urząd Miasta Tarnobrzega

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
email: um@um.tarnobrzeg.pl 
www.tarnobrzeg.pl 
centrala: 15 822 65 70 
fax: 15 822 52 81
Prezydent - Norbert Mastalerz,
tel. 15 8221149
Skarbnik - Maria Nabrzeska, wew. 584 
Sekretarz - Marta Kamysz-Turbak, wew. 510 
Wydziały mięsząące się.p_rzy..gLKościu«ki j2 
Kancelaria Prezydenta Miasta 
tel. 15 8221190

e-mail: rzeanik@um.tamobrzeg.pl
Wydział Organizacyjny
Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Dariusz Kołek 
tel. 15 822 71 39,158226775
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 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek

7.30- 1530
7.30- 16.30
7.30- 15.30
7.30-15.30
7.30-15.30

Merkuriusz H| 
tarnobrzeski gy
Miejski Informator Samorządowy

• Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega
i Tarnobrzeski Dom Kultury

• oprać, materiałów: Agata Rybka,
Wojciech Malicki

*Druk: Drukarnia Media Regionalne,
ul.Mechaniczna 12, Tarnobrzeg

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie

szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 20 maja 2013 r. do 
dnia 10 czerwca 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu w spra
wie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczone
go nieruchomości zabudowanej budynkiem Hotelu 
„Nadwiślańskiego", budynkami bazy turystycznej i 
pomocniczo-gospodarczym oraz garażem, oznaczonej 
nr ewid. 300/6 o pow.0,6045 ha poł. w Tarnobrzegu ul. 
Przy Zalewie 1.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. 
Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Gruntami tei. 015-822-65-70 wew.218.

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

http://www.tarnobrzeg.eobip.pl
mailto:um@um.tarnobrzeg.pl
http://www.tarnobrzeg.pl
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