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Będzie dodatkowe wsparcie finansowe dla drugoligowej druży
ny piłkarskiej Siarki Tarnobrzeg. Prezydent Tarnobrzega Grzegorz 
Kiełb oficjalnie zadeklarował pomoc tarnobrzeskiemu klubowi.

„Zielono-czarno-żółci"
na fali i ze wsparciem

I to pomimo ogromnych ograniczeń ekonomicznych. Ta 
wzorcowa jakość, to przede wszystkim zasługa Włodzi
mierza Gąsiora. Doświadczony mielecki szkoleniowiec 
w przeszłości prowadził już Siarkę w jej ostatnim sezonie 
na najwyższym szczeblu rozgrywek w kraju. Uzyskał z nią 
zresztą historyczny powrót do ekstraklasy po zaledwie 
roku gry na jej zapleczu, co najpewniej już na zawsze 
pozostanie osiągnięciem nie do powtórzenia. Aktualnie, 
choć w zupełnie innych finansowych realiach, zbudował 
pozbawioną kompleksów drużynę, która już nie raz udo
wadniała wyższość w rywalizacji z zespołami z dużych 
i zamożniejszych ośrodków. Uzyskane w obecnej rundzie 
wygrane w meczach z zespołami z Katowic, Bytomia i Po
znania, czy też wyjazdowy remis ze stołeczną Polonią, to 
już fakty. Potwierdzają one nie tylko zasadność obranej 
koncepcji rozwoju sportowego drużyny, ale również bu-

Deklaracje padły podczas konferencji prasowej, która 
odbyła się 7 października. Prezydent Tarnobrzega Grze
gorz Kiełb zapowiedział, że jeszcze w tym roku o 100 
tysięcy złotych zwiększona zostanie dotacja dla Siarki 
Tarnobrzeg S. A. Pierwotnie Klub otrzymał na tego
roczną działalność pół miliona złotych, chociaż apetyty 
działaczy były dużo większe. Teraz, dodatkowy zastrzyk 
finansowy podnosi dotację dla Klubu do poziomu 600 
tysięcy złotych.

Jak podczas konferencji zaznaczył prezydent, nasz dru- 
goligowiec także w przyszłym roku otrzyma wsparcie 
na podobnym poziomie, tj. 600 tys. zł. Prezydent Kiełb 
nie wykluczył, że prócz tych pewnych 100 tysięcy, klub 
jeszcze pod koniec tego roku otrzyma jakieś dodatkowe 
pieniądze. Wszystko zależy jednak nie tylko od bardzo 
ograniczonych możliwości miejskiego budżetu, ale rów
nież od osiągniętego przez piłkarzy wyniku sportowego.

Pro Junior
A ten póki co jest znakomity. Bardzo młody zespół, 

ze średnią wieku niespełna 22 lata, wciąż nie przestaje 
zadziwiać kibiców i sympatyków piłki nożnej. Po trzy
nastej ligowej kolejce obecnego sezonu plasuje się na 
wysokiej, czwartej lokacie w tabeli. Dość powiedzieć, że 
utrzymanie tej pozycji przez „zielono - czarno - żółtych" 
do 4 czerwca przyszłego roku oznaczałoby wywalczenie 
przez nich możliwości występu w barażach o prawo do 
gry na zapleczu ekstraklasy.

Jakby tego było mało, drużyna z siarkowego grodu 
pewnie przewodzi drugoligowej stawce w klasyfika
cji programu Pro Junior System. Końcowy sukces w tej 
rywalizacji wiązałby się z zasileniem po sezonie konta 
Klubu premią niebagatelnej wysokości - siedemset pięć
dziesiąt tysięcy złotych. To byłby ogromny finansowy 
sukces pozwalający na zmniejszenie obecnych ekono
micznych dysproporcji, które nie ułatwiają rywalizacji 
podkarpackiego zespołu z tymi ze znacznie bogatszych, 
zachodnich regionów w kraju. Warto przypomnieć, że Pro 
Junior System to program promowania i wspierania przez 
Polski Związek Piłki Nożnej jakości szkolenia w klubach. 
PZPN nagradza drużyny stawiające na młodych piłkarzy

(młodzieżowców). Odważna decyzja Zarządu Siarki Tar
nobrzeg S. A. i trenera Włodzimierza Gąsiora, polegająca 
na gruntownym odmłodzeniu kadry zespołu, już przed 
ubiegłym sezonem bardzo szybko przyniosła efekt w po
staci powstania walecznego, ambitnego teamu, który 
pomimo skromnego budżetu potrafi swą grą i osiąga
nymi wynikami sprawiać sporo radości tarnobrzeskim 
kibicom. Również tym, którzy z różnych względów, nie 
tylko zawodowych - nie mogą regularnie dopingować 
Siarki przy Alei Niepodległości 2.

Historycznie
Zielono-czarno-żółci są nie tylko rewelacją kolejne

go z rzędu sezonu w II lidze. Są również doskonałym 
przykładem, że nawet w mieście wielkości Tarnobrze
ga można zbudować jakość sportową, która zachwyca. 

dzący najwyższy szacunek warsztat trenerski opiekuna 
tarnobrzeżan.

Niestety, pomimo doskonałej postawy na boisku, dru- 
goligowiec cały czas zmaga się z problemami finanso
wymi. Pomimo czynionych przez Zarząd Spółki starań 
o pozyskanie nowych sponsorów, jak również dokona
nia sporych cięć w wydatkach, sytuacji wciąż nie można 
określić jako stabilnej. Zadeklarowana przez prezydenta 
miasta pomoc ze strony lokalnego samorządu ma na celu 
pokrycie przynajmniej części najpilniejszych wydatków. 
Nieco spokojniejszy, ekonomiczny byt z pewnością za
owocuje większym optymizmem w drużynie i pomoże 
jej w kontynuowaniu udanej promocji naszego miasta na 
centralnej, piłkarskiej mapie Polski. Tarnobrzescy kibice 
będą więc mogli liczyć na przeżywanie radosnych, spor
towych momentów, które ich zespół gwarantuje.

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 LISTOPADA 2016 r.
godz. 9.30 - uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny - kościół oo. Dominikanów 

godz. 10.30 - uroczystości patriotyczne - pl. Bartosza Głowackiego
okolicznościowe wystąpienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
część artystyczna w wykonaniu uczniów ZSP nr 1 
złożenie kwiatów pod pomnikiem Bartosza Głowackiego 

godz. 16.30 - inscenizacja historyczna „TARNOBRZEG U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI
(park za Zamkiem Dzikowskim)

godz. 17.15 - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych - Sala Wielka Zamku 
Dzikowskiego

(tego dnia zwiedzanie wystaw stałych i czasowych
w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega - wstęp bezpłatny)

POSZUKIWANA CHOINKA!
Pracownicy tarnobrzeskiego magistratu poszukują cho

inki świątecznej na Plac Bartosza Głowackiego.
Minimalna wysokość poszukiwanego drzewka wynosi

12-15 metrów. Powinno ono mieć zwartą i symetryczną ko
ronę bez ubytków. Pod uwagę są brane najładniejsze okazy 
gatunków: świerka, jodły lub daglezji. Drzewo musi także spełniać 
warunki ustawowe kwalifikujące je do wycięcia. Osoba udostępniająca uzyska 
stosowną pomoc przy bezpłatnym uzyskaniu zgody na usunięcie.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Tarnobrzega pod numerem telefonu 15 822 65 70 wew. 219 lub drogą 
elektroniczną na adres email srodowisko@um.tarnobrzeg.pl. Zgłoszenia 
przyjmowane będą do 18 listopada 2016 r. Po tym terminie dokonany zostanie 
wybór drzewka.

Prezydent Miasta zobowiązuje się zapewnić wycięcie i transport drzewka. Po 
świętach pocięte drewno zostanie zwrócone właścicielowi.
\/

mailto:srodowisko@um.tarnobrzeg.pl


2 --------------------------------------- merkuriusz tarnobrzeski------------------------------------ 2016

Budżet Obywatelski na 2017 rok rozstrzygnięty
Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Bema i Litewskiej spotkał się z największym uznaniem mieszkańców Tamobrze 

ga. Projekt ogólno miejski, wart 400 tys. zł uzyskał najwięcej, bo 1069 głosów i zostanie zrealizowany w ramach bu 
dżetu miasta w 2017 roku.

PROJEKTY 0GÓLN0MIEJSK1E

Pozostałe projekty, na które tarnobrzeżanie gło
sowali stosunkowo licznie, jak droga dojazdowa do 
cmentarza parafialnego czy wykonanie ujęcia wód 
siarczkowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim otrzyma
ły już znaczniej mniej wskazań, bo 764 i 419 głosów. 
Te dwa i pozostałe niestety nie zostaną zrealizowa
ne w ramach budżetu miasta.
- Wiele z projektów, które nie wygrały głosowa

nia, uznać można za ciekawe i warte realizacji. Jed
nak z uwagi na to, że przyszły rok będzie szczególny

pod względem inwestycyjnym dla miasta, co wiąże 
się z rezerwacją dużych kwot w ramach wkładu wła
snego, nie będzie niestety możliwości wprowadze
nia ich do budżetu miasta na 2017 rok - powiedział 
prezydent miasta Grzegorz Kiełb.

W tym roku mieszkańcy wybierali jeden projekt 
dotyczący całego Tarnobrzega oraz projekty doty
czące każdego osiedla miasta. Poniżej prezentujemy 
wyniki głosowań oraz frekwencję na poszczegól
nych osiedlach.

Liczba głosów oddanych przez mieszkańców 
Tarnobrzega podczas konsultacji społecznych 

w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

Osiedle Ilość 
oddanych głosów 

18.09,25.09,02.10.

Ilość odda
nych głosów 

procentowo

Sobów 920 71%

Ocice 239 57%

Wielowieś 494 37%

Zakrzów 269 34%

Sielec 119 27%

Nagnajów 30 22%

Miechocin 198 21%

Podłęże 109 13%

Mokrzyszów 220 12%

Piastów 92 8%

Siarkowiec 383 8%

Dzików 183 7%

Wielopole 381 7%

Stare Miasto 79 4%

Serbinów 337 3%

Przywiśle 142 2,91%

lp- projekt Ilość 
głosów

1 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej i Bema 1069

2 Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego 764

3 Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyj- 
nego nad Jeziorem Tarnobrzeskim

419

4 Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wisłostrada 376

5 Budowa drogi lokalnej łączącej ul. Żniwną położoną w os. Miechocin z ul. 
Koniczynki w os. Ocice

356

6 Budowa szalet miejskich 323

7 Wodny Plac Zabaw 135

8 „Tobie Ojczyzno"- Mural upamiętniający żołnierzy niezłomnych w tym postać 
tarnobrzeżanina Hieronima Dekutowskiego ps. ZAPORA

117

9 „Zbudujmy razem ścianę - niech połączy nas wspinanie" Etap II - wyposażenie 
Centrum Wspinaczkowego

101

10 „NORMALNA SPRAWA"- budowa publicznych toalet nad Jeziorem Tarnobrzeskim 83

11 Młodzieżowy Klub 71

12 CZYSTE TRAWNIKI - PRZYJEMNE SPACERY 55

13 Uzupełnienie ciągu pieszo-rowerowego do Jeziora Tarnobrzeskiego 37

14 Modernizacja Miejskiej Siłowni MOSIR przy al. Niepodległości 37

15 „Summertime Tarnobrzeg"- budowa trzech drewnianych, zadaszonych wiat 
turystyczno-rekreacyjnych nad Jeziorem Tarnobrzeskim

21

Nowy zarząd, nowa kadencja
15 października w strażnicy OSP 

Tarnobrzeg na osiedlu Sobów odbył 
się IV zjazd Zarządu Oddziału Miej
scowego ZOSP RP w Tarnobrzegu.

Ustępujący zarząd rozliczył się 
przed delegatami z działalności 
minionych pięciu lat, uzyskując 
absolutorium za swoją kadencję. 
Następnie został powołany nowy 
zarząd oddziału. Prezesem oraz 
delegatem na zjazd wojewódzki 
został ponownie wybrany druh 
Edward Szlichta. Komendantem 
Miejskim ZOSP RP w Tarnobrze
gu wybrany został ponownie druh 
Wojciech Zioło, któremu powie
rzono także reprezentowanie tar
nobrzeskich strażaków w Zarzą
dzie Wojewódzkim nowej kaden

cji. Wiceprezesami zostali druh 
Michał Maj i druh Michał Wiącek, 
skarbnikiem - druh Gustaw Tom
czyk, a sekretarzem druh Aneta 
Surowiec. Do ścisłego prezydium 
zarządu weszli również: Prezydent 
Miasta Tarnobrzega Grzegorz

Kiełb oraz Kapelan Strażaków 
miasta Tarnobrzega, ks. Jan Kasze- 
wicz. Skład prezydium uzupełnili 
przedstawiciele pozostałych OSP 
w osobach: druh Szczepan Kozioł, 
druh Andrzej Dobrowolski, druh 
Zbigniew Barnaś.

Strażacy z Sobowa mają nowy wóz
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo trafił 

do jednostki OSP Sobów. Zastąpi wysłużonego, 27-letnie- 
go Stara.

12 października, naczelnik jednostki OSP Sobów 
druh Witold Kalinka odebrał kluczyki do nowego 
auta. Wręczył je prezydent Tarnobrzega Grzegorz 
Kiełb. - Jednostkę OSP Sobów i służących w niej 
druhów można stawiać za wzór. Zarówno w kwestii 
funkcjonowania jak i dbałości o posiadany sprzęt. 
Dlatego z wielką przyjemnością przekazuję kluczyki 
do nowego pojazdu - dodał prezydent.

Na bogate wyposażenie nowego auta składa się 
między innymi: napęd terenowy 4x4, zbiornik wody 
o pojemności 2600 I, zbiornik na środek pianotwór
czy, autopompa, prądownica wysokociśnieniowa, 
działko wodno-pianowe, zraszacze przednie i bocz
ne, układ do ładowania akumulatorów pojazdu, 
pneumatyczno-elektryczny maszt oświetleniowy 
z lampami LED, wyciągarka elektryczna o uciągu 8

ton. Auto ma także agregat 
trójfazowy, trzyelementowa 
rozkładana drabina, 4 sztuki 
przenośnych radiotelefonów 
oraz 6 kompletów umundu
rowania specjalnego do dzia
łań ratowniczych (ubranie, 
buty, hełm)

Całkowity koszt zakupu no
wego wozu dla jednostki OSP

Sobów to 815 tys. 490 zł. Gmina Tarnobrzeg wsparła 
zakup kwotą 300 tys. zł., a pozostałe fundusze pocho
dzą z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głów
nej Państwowej Straży Pożarnej, oraz Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Wkrótce nowe auto trafi także do JRG PSP Tarno
brzeg, którego częściowy koszt poniósł także samo
rząd Tarnobrzega.

NAZWA OSIEDLA-PODŁĘŻE

LP- Tytuł projektu Ilość głosów 
oddanych 
na projekt

Wartość 
projektu

1. Budowa kanalizacji deszczowej, ul. Ziołowa 59 100 000,00 zł

WIELOWIEŚ

1. Plac zabaw APR „Stawik" (kontynuacja)
Plac obok stadionu przy ulicy Grobla, osiedle Wielowieś

466 100 000,00 zł

SOBÓW

1. Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Sobów 
Teren przy ul. Olszowej, vis a vis parku osiedlowego 
„Olszynka"

871 100 000,00 zł

ZAKRZÓW

1. Zasypanie zbiornika wodnego w Zakrzowie pod kątem 
utworzenia osiedlowego kącika rekreacyjno-wypoczyn
kowego
Osiedle Zakrzów przy ul. Plac Ludowy w miejscu znajdu
jącego się tam obecnie zbiornika wodnego

247 100 000,00 zł

NAGNAJÓW

1. Ogrodzenie budynku osiedlowego i placu zabaw oraz 
budowa altany

28 100 000,00 zł

PRZYWIŚLE

1. Remont alejki - chodnika w rejonie obeliska Porucznika 
Sarny Remont alejki - chodnika w „Lasku Bulońskim"

134 100 000,00 zł

PIASTÓW

1 Remont ulicy Łokietka -1 etap 89 100 000,00 zł

DZIKÓW

1. Rewitalizacja trasy spacerowo-rowerowej od Parku Dzi
kowskiego do Osiedla Dzików

136 100 000,00 zł

2. Rewitalizacja zabytkowej fontanny w Parku Dzikowskim
- „ daj fontannie nowe życie"

14 100 000,00 zł

3. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana 
Pawła II w Tarnobrzegu

11 5 000,00 zł

SIELEC

1. Budynek przedszkola niepublicznego wraz z mieszkaniem 
komunalnym

89 100 000,00 zł

2. Budynek Domu Ludowego 22 100 000,00 zł

SERBINÓW

1. Tarnobrzeg w obiektywie
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

67 45 000,00 zł

2. Bezpieczne przedszkole i szkoła
Tereny Przedszkola nr 12, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz 
Zespół Szkół Specjalnych

64 50 000,00 zł

3. „Stołówka marzeń"
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

196 50 000,00 zł

STARE MIASTO

1. Dopuszczenie ruchu rowerów na Placu Bartosza Głowackiego 5 2000,00

2. Rewitalizacja Placu Górnika 58 10000,00

3. Bezpieczny plac zabaw 11 30000,00

MIECHOCIN

1. Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie terenu uży
teczności publicznej, położonego w Tarnobrzegu- Osiedlu 
Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych- ulic: 12 Paź
dziernika, J. Długosza i St. Orła

139 100 000,00 zł

2. Modernizacja drogi gminnej ul. Jana Długosza na odcinku 
o długości 180 mb zlokalizowanym pomiędzy skrzyżo
waniami z drogą powiatową ul. A. Mickiewicza i drogą 
gminną ul. Budowlanych

41 100 000,00 zł

3. Modernizacja drogi gminnej - ul. Wesołej 13 100 000,00 zł

OCICE

1. Budowa parkingu przy Remizie Strażackiej i Domu Osie
dlowym na Osiedlu Ocice

58 33 000,00 zł

2. Piłkochwyty na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej 49 17 000,00 zł

3. Budowa Oświetlonej Siłowni na Świeżym Powietrzu na 

Osiedlu Ocice
121 50 000,00 zł

WIELOPOLE

1. Plac zabaw dla dzieci - „Jak za dawnych lat"
Osiedle Wielopole przy ul. H. Dekutowskiego teren Gim
nazjum nr 3

74 75 000,00 zł

2. Parking dla samochodów osobowych i dostawczych 
Działka obok placu zabaw przy ul. Tracza

230 100 000,00 zł

3. Remont nawierzchni drogi wraz z instalacją oświetlenia 
ulicznego przy ulicy Wyspiańskiego

58 100 000,00 zł

SIARKOWIEC

1. Modernizacja Placu Zabaw Przedszkola nr 15 przy ul. Św. 
Barbary

139 60 000,00 zł

2. Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej przy ul. 
Św. Barbary oraz budowa sześciu miejsc parkingowych

67 100000,00 zł

3. Budowa skweru rekreacyjnego i rozbudowa siłowni na 
świeżym powietrzu przy ul. Kopernika

70 100000,00 zł

4. Budowa Alejki Spacerowej przez działki 72 100000,00 zł

MOKRZYSZÓW

1. Przebudowa ulicy Siewna - Zaułek 10 100000,00 zł

2. Budowa siłowni napowietrznej przy stadionie 70 100000,00 zł

3. Przebudowa ulicy wewnętrznej „Glinkowa" 10 100000,00 zł

4. Ładne centrum Mokrzyszowa wizytówką Tarnobrzega 98 100000,00 zł
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OBWIESZCZENIE 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Na podstawie Zarządzenia nr 9/2012 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 
19 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy finansowej 
ze środków budżetu miasta pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z te
renu nieruchomości położonych na terenie miasta Tarnobrzeg, uprzejmie 
informuję, że można składać do Prezydenta Miasta Tarnobrzega wnio
ski o dofinansowanie w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, 
pochodzących z demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbe
stowo - cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe 
budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Z pomocy Miasta przy demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu od
padów korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaści
cielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków 
gospodarczych z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest, oraz 
osoby posiadające takie wyroby zdeponowane na należących do nich nie
ruchomościach, zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzega.

Dofinansowaniem w 100% objęte są koszty transportu, unieszkodliwiania 
i/lub demontażu. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem 
i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski będą realizowane w roku 2017 według kolejności złoże
nia, do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w da
nym roku budżetowym na realizację tych zadań. Wnioski odpowia
dające wymogom formalno-prawnym, na które nie udzielono pomocy 
w roku budżetowym, na który złożono wniosek mogą być zakwalifiko
wane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym 
w pierwszej kolejności.

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa z dniem 30 
listopada 2016 r.

Wnioski złożone po tym terminie będą umieszczane na liście rezerwo
wej i mogą być zrealizowane zgodnie z kolejnością wpływu w przypadku 
dostępności limitów określonych w umowie z Wykonawcą. Wnioski mogą 
być składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tar
nobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 - sektor A; sala 1; stanowisko 5: Inwestycje, 
Drogownictwo, Edukacja, Zdrowie, Kultura - w godzinach pracy Urzędu, 
oraz pisemnie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32,39-400 
Tarnobrzeg.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż 6 działek ewidencyjnych objętych księgą wieczystą 

nr TB1T/00030328/5 położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice, stanowiących 
własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne:

Lp- Nr ewid. 
działki

Powierzchnia Cena wywoławcza nieruchomości

1 1/18 0,1781 ha
75 500,00 zł 4-23% VAT

siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) + 23% po
datku VAT

2 1/19 0,1898 ha 80 500,00 zł+23% VAT osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100)+23% podatku VAT

3 1/20 0,1803 ha
76 500,00 zł + 23% VAT

siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) + 23% 
podatku VAT

4 1/21 0,1808 ha
76 500,00 zł + 23% VAT

siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) + 23% 
podatku VAT

5 1/24 0,1206 ha
51 500,00 zł + 23% VAT

pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) + 23% po
datku VAT

6 1/26 0,1210 ha
51500,00 zł+23% VAT

pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) + 23% po
datku VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości po 8.000,00 zł. /słownie: osiem tysięcy zło
tych 00/100/ na każdą z działek należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 
18124027441111000039909547 PeKaO S.A.

I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tar
nobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 14.00.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek 
bankowy do dnia 25 listopada 2016 r.

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

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko d/s go

spodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, tel. 822 
65 70, wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 822 65 70, wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, 
w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych objętych KW TB1T/00067920/3 położonych 

w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

LP- Nr działki
Pow. 

nierucho
mości

Cena wywoławcza nieruchomości

1.
2550/4 i 2550/13 0,2152 ha 67 500,00 zł + 23% VAT

sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 + 23% po
datku VAT.

2. 2550/5 i 2550/14 0,2235 ha 70 000,00 zł+23% VAT siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 + 23% podatku VAT

3.
2550/6 i 2550/15 0,1502 ha 47 500,00 zł + 23% VAT

czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 + 23% po
datku VAT

4. 2550/9 i 2550/18 0,1602 ha 50 500,00 zł+23% VAT pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100 + 23% podatku VAT

5. 2550/10 i 2550/19 0,2189 ha 69 000,00 zł + 23% VAT sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100+23% podatku VAT

6. 2550/20 0,1145 ha 55 000,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 + 23% podatku VAT

7. 2550/21 0,1149 ha 55 000,00 zł+23% VAT pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 + 23% podatku VAT

8
2550/31 0,1128 ha 54 500,00 zł + 23% VAT

pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100+23% podatku 
VAT

9.
2550/32 0,1136 ha 54 500,00 zł + 23% VAT

pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100+23% podatku 
VAT

10. 2550/33 0,1145 ha 55 000,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 + 23% podatku VAT

11. 2550/35 0,1199 ha 57 000,00 zł+23% VAT pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 + 23% podatku VAT

12. 2550/37 0,1188 ha 57 000,00 zł + 23% VAT pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 + 23% podatku VAT

13. 2550/38 0,1199 ha 57 000,00 zł+23% VAT pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 + 23% podatku VAT

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Tarnobrzeg 
ozn. nr ewid. 406/56 o pow. 0,3938 ha objętej księgą wieczystą 
Nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Batalio
nów Chłopskich obręb Zakrzów, przeznaczonej pod zabudowę 

usługową wielofunkcyjną i działalność produkcyjną.
Nieruchomość położona jest na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.
Zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną służy prawo pierwokupu. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120 000,00 zł. (słownie: sto 

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) + 23 % podatek VAT
Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w sali 

narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.
Wadium w formie pieniężnej w wysokości 25.000,-zł. /słownie: dwadzie

ścia pięć tysięcy złotych 00/100/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta 
Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg 
w terminie do dnia 24 listopada 2016 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarno
brzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 24 listopada 2016 r. do godz. 12.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na 
ww. rachunek bankowy do dnia 24 listopada 2016 r.

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

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów sta

nowisko nr 4 ds. gospodarki gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Mickiewicza 7, tel. 822-65-70, wew. 278 oraz Wydział Geodezji 
i Gospodarki Gruntami, tel. 822-65-70, wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www. 
tarnobrzeg.pl, Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip. 
pl oraz zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w sali narad Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości po 9 000,00 zł /słownie: dziewięć tysięcy złotych 
00/100/ na każdą z działek należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 
7 do dnia 23 listopada 2016 r. do godziny 14.00 lub na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18 
1240 2744 1111 0000 3990 9547 Bank PeKaO S.A l/O Tarnobrzeg do dnia 23 listopada 2016 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy 
do dnia 23 listopada 2016 r.

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

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów stanowisko nr 4 ds. gospo

darki gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, tel. 822 65 70, wew. 278 
oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. 822 65 70, wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, w Biule
tynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Tarno
brzega przy ul. Mickiewicza 7.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 24 października 2016 r. do 

dnia 14 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7, wykazu nieruchomości gruntowej składającej się 
z działek ewid. ozn. nr 349/2 i 349/3 o łącznej pow. 0,8554 ha stanowiącej 
własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów 
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesan
tów lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta 
Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, pok. 38 oraz telefonicznie tel. 15 822 65 
70, wew. 222.

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

http://www.tarnobrzeg.pl
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl
tarnobrzeg.pl
http://www.tarnobrzeg.eobip
http://www.tarnobrzeg.pl
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl


4 ----------------------------------------merkuriusz tarnobrzeski----------------------------------- 2016
TARNOBRZESKI DOM KULTURY zaprasza na:

XXXIX BARBÓRKOWĄ DRAMĘ TEATRALNĄ 
patronat: rezydent Miasta Tarnobrzega - GRZEGORZ KIEŁB 

1-7 grudnia 2016 r.
„KOLACJA NA CZTERY RĘCE"

Paul Bara
TEATR KAMIENICA W WARSZAWIE

przekład: Jacek Stanisław Buras 
reżyseria: Krzysztof Jasiński, 
scenografia: Andrzej Lewczuk, 
kostiumy: Andrzej Lewczuk, 
obsada: Emilian Kamiński, Olaf Lubaszenko, 

Maciej Miecznikowski
premiera: Warszawa, 12 września 2015

Jerzego Bończaka. Spektakl podpowie ci czy następnym razem zgodzisz się 
na przyjęcie prezentu urodzinowego od serdecznego przyjaciela.

5 grudnia 2016 r., godz.17.00,20.00
Czas trwania: ok. 140 minut, 1 przerwa

„PÓŁ NA PÓŁ"
Jorki Sanchez i Pepa Anton Gomez (Mitad y mitad) 

G-INVEST OLAF GRUSZKA i PIOTR SZWEDES

przekład: Rubi Birden 
reżyseria: Wojciech Malajkat 
scenografia: Wojciech Stefaniak 
obsada: Piotr Polk, Piotr Szwedes 
premiera: listopad 2014, Nowy Sącz

Spektakl powstał na podstawie

Sztuka Paula Barza opowiada 
o fikcyjnym spotkaniu dwóch gi
gantów świata muzyki- Jana Seba
stiana Bacha oraz Jerzego Fryderyka 
Handla. Rozmowa kompozytorów 
to błyskotliwy pojedynek barwnych 
osobowości, dwóch wizji sztuki 
- i życia dzięki sztuce.. Pierwszy - 
skromny, biedny, ale uznany i sza
nowany. Drugi - miłośnik londyń
skich salonów, bogaty i wpływowy, 
ulubieniec królów. Urodzeni w tym 
samym roku, doskonale znali na
wzajem swoją twórczość, lecz nigdy

się nie spotkali. W starciu tym kompozytorom sekunduje kamerdyner Schmidt.
Czy pod wyszukanymi strojami i kunsztownymi perukami mogą się kryć 

zwykłe ludzkie słabości? Aromat świeżych warzyw i owoców, najbardziej 
wyszukane gatunki owoców morza - barokowy przepych „Kolacji na cztery 
ręce" może oszałamiać. Do stołu, a właściwie do fortepianu zasiada dwóch 
wielkich kompozytorów XVIII wieku. Paul Barz, niemiecki dramatopisarz 
i muzykolog, poddaje obu wirtuozów uważnej analizie. Fikcyjne spotkanie 
tych dwóch postaci stanowi okazję do refleksji nad zaskakująco współcze
snymi problemami.

„Kolacja na cztery ręce" w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego to przedstawienie 
szlachetne, budzące salwy szczerego śmiechu. Nacisk został w nim położony 
na zaprezentowanie aktorskiego kunsztu, żywy kontakt z publicznością i przy
pomnienie Widzom, czym może być teatr.

sztuki hiszpańskich dramatopisarzy 
Jordiego Sdncheza i Pepa Antóna 
Gómeza. „Pół na pół" to przesycona 
czarnym humorem komedia, opo
wiadająca o dwóch przyrodnich bra
ciach, którzy postanawiają pozbyć 
się swojej rodzicielki. Wbrew pozo
rom bracia nie są wcale bezdusznymi 
potworami czyhającymi na śmierć 
biednej matki staruszki. Rzeczywi
stość przedstawiona we współcze
snej hiszpańskiej komedii jest o wiele 
bardziej skomplikowana, a historia
relacji łączącej braci z matką jest opowiedziana w sposób przewrotny i bardzo... 
śmieszny. Świetnie napisane, błyskotliwe i zabawne dialogi, wyraziście nakre
ślone postacie. Piętrowe kłamstwa, zwroty akcji i mnóstwo czarnego humoru.

7 grudnia 2016 r„ godz.18.00 
Czas trwania: ok. 100 minut, 1 przerwa

1 grudnia 2016 r., godz.18.00 
czas trwania: 120 minut, 1 przerwa

„MIĘDZY ŁÓŻKAMI"
Norm Foster 

TEATR GUDEJKO 

tłumaczenie: Mirosław Połatyński 
reżyseria: Artur Barciś 
scenografia: Krzysztof Kelm 
kostiumy: Grażyna Gudejko i Bartek Gudejko 
muzyka: Piotr Hajduk 
obsada: Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Ankudowicz, 

Artur Barciś, Radosław Pazura, Robert Majewski 
premiera: 7 września 2015

„Między łóżkami", to inteligentna 
komedia Norma Fostera składająca się 
z sześciu epizodów, które przedstawiają 
zabawne, ale również wzruszające losy 
mieszkańców prowincjonalnego mia
steczka w Kanadzie. Dwie godziny z ich 
życia i sześć różnych sypialni. A w każdej 
z nich inne dylematy życiowe, trudne 
decyzje i często abstrakcyjne sytuacje, 
które decydują o ludzkich losach. W su
mie 15 postaci granych brawurowo 
przez piątkę znakomitych aktorów. Do
skonała zabawa, ale również refleksja 
i wzruszenie.

4 grudnia 2016 r., godz.16.30,19.30 
Czas trwania: ok. 120 minut, 1 przerwa

XXXIX BDT towarzyszą wystawy: 
„William Shakespeare - zilustrowana twórczość" 
Poplenerowa Wystawa Ilustratorów - Zamość 2015 

ze zbiorów BWA Zamość
— • —

10 grudnia 2016 r„ godz. 17.00 
spektakl

„GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE" 
w wykonaniu Teatru 

Tarnobrzeskiego Domu Kultury „CZWARTEK" 

obsada: Magdalena Gleń, Barbara Godzina, Iwona Cena, 
Agata Szymańska, Iwona Ćwik, Aleksandra 
Wolak, Agata Gorycka, Magdalena Polnicka, 
Mateusz Załusko, Adrian Bolko, Wiesław 
Szumielewicz

czas trwania: 110 minut 
premiera: 3 lipca 2016

„PREZENT URODZINOWY"

REZERWACJA BILETÓW DLA ZAKŁADÓW PRACY 
od 4 listopada 2016 r. (piątek) 

w godz. 8.30-15.00 na specjalnym formularzu 
Formularz do pobrania na www.tdk.tarnobrzeg.pl

Rezerwacje nadesłane pocztą elektroniczną 
i faksem nie zostaną zrealizowane!

SPRZEDAŻ BILETÓW DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH 
od 9 listopada 2016 r. (środa) w godz. 8.30-18.00 

z wyłączeniem: 11,12,13,19, 20,26,27 listopada 2016 r.

Robin Hawdon
AGENCJA ARTYSTYCZNA JERZY BOŃCZAK Urząd Miasta Tarnobrzega

reżyseria: Jerzy Bończak
scenografia: Klaudia Solarz
kostiumy: Ewa Borowik 
obsada: Maria Pakulnis, Magdalena Wójcik,

Marcin Troński,Tadeusz Chudecki, Jerzy Bończak 
premiera: 9 kwietnia 2010

Wyobraź sobie, że dziś są 
twoje urodziny. Serdeczny przy
jaciel zatroskany twoją kondycją 
psychiczną - właśnie niedawno 
rozstałeś się z żoną - przygoto
wał dla ciebieniezwykly prezent 
urodzinowy...

Otóż w pewnym hotelowym 
pokoju masz umówioną dys
kretną kolację - oczywiście 
opłaconą przez serdecznego 
przyjaciela. Początek komedii 
omyłek, przypadków i zbiegów

okoliczności. Znakomita obsada, błyskotliwe dialogi i mistrzowska reżyseria

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 - Grzegorz Kiełb, tel. 15 822 11 49 
z-ca Prezydenta - Józef Motyka 
z-ca Prezydenta - Wojciech Brzezowski 
skarbnik - Urszula Rzeszut 
sekretarz Miasta - Przemysław Rękas

Wydziały przy ul. Kościuszki 32
• Wydział Organizacyjny
• Wydział Budżetu i Finansów
• Wydział Promocji Sportu i Kultury
• Biuro Kontroli
■ Biuro Obsługi Prawnej
• Doradca Prezydenta ds. Zdrowia
• Biuro Rady Miasta
• Przew. RM - Kamil Kalinka, tel. 15 822 71 39 
Wydziały przy ul. Mickiewicza 7

■wST) BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA
w TARNOBRZEGU

oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnobrzegu 
zapraszają

NA TYDZIEŃ HISTORYCZNY
pod hasłem

... A to Polska właśnie 1918-1939

Program:

14.11.2016 r., godz. 17.
PIOTR DUMA: 

Traktat wersalski a Polska

15.11.2016 r., godz. 17
DARIUSZ BOŻEK:

Gospodarka Rzeczpospolitej

16.11.2016 r., godz. 17
TADEUSZ ZYCH:

Polityka zagraniczna Polski

17.11.2016 r., godz. 17
WALDEMAR STĘPAK: 

Tarnobrzeg w okresie międzywojennym

18.11.2016 r., godz. 17
GRZEGORZ KOCIUBA: 

Literatura okresu międzywojennego

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych 

do Bibiloteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 
- sala konferencyjna, ul. Wyspiańskiego 2A

------------------------------- - -------------------------------------X
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ BARBARY 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
GMINA TARNOBRZEG • POWIAT TARNOBRZESKI

zapraszają na

Koncert papieski pt: 
„ŚLADAMI MIŁOŚCI"

13 listopada 2016 r. (niedziela) 
godz.16.30 

kościół pw. Świętej Barbary
ul. św. Barbary 26, Tarnobrzeg

EWA AKSAMOWIC - wokal
RAFAŁ ALICKI - fortepian,wokal
EWELINA KORCZAK - skrzypce 
MAGDALENA ŚLÓSARZ - skrzypce 

MAGDALENA KISZKA - wiolonczela 
MAŁGORZATA GÓRECKA - flet poprzeczny 
ZESPÓŁ NOROLIM

PATRONAT HONOROWY 
Gmina Tarnobrzeg 

Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Powiat Tarnobrzeski

\/

• Biuro Obsługi Interesantów
• Centrum Obsługi Inwestora
• Biuro Zamówień Publicznych
• Wydział Edukacji i Zdrowia
• Wydział Środowiska i Rolnictwa
. Wydział Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej
• Wydział Urbanistyki, Architektury

i Budownictwa
• Wydział Techniczno-lnwestycyjny

i Drogownictwa
• Wydział Komunikacji
• Wydział Spraw Obywatelskich
• Urząd Stanu Cywilnego
• Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
• Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy

Pomocowych
• Kasa Urzędu Miasta
• Informacja-Kancelaria
• Miejski Rzecznik Konsumentów

(dyżur: wt„ śr., pt.)
Wydziały przy ul. Kościuszki.30

• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
• Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986

Godziny pracy Urzędu Miasta
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30 (BOI ul. Mickiewicza7) 
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Miejski Informator Samorządowy

Merkuriusz BI 
tarnobrzeski W
Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega, oprać, ma
teriałów: Joanna Lewicka, Joanna Rybczyńska, 
Robert Chrząstek, Sylwester Szczepocki.

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

