
Tarnobrzeg współpracuje z innymi Trwają prace nad Strategią Ruszyły prace w Zamku Dzikowskim
Nowa Dęba jest kolejnym miastem, które będzie współpracować z Tar
nobrzegiem. Wcześniej porozumienie z władzami Tarnobrzega podpisali 
także Prezydent Stalowej Woli - Andrzej Szlęzak, Burmistrz Sandomie
rza-Jerzy Borowski ►► str. 2
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Na początku lutego w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze 
spotkanie dot. prac nad nową „Strategią rozwoju miasta 
Tarnobrzega na lata 2014-2020". Nowa Strategia powinna 
być gotowa do końca maja 2013 roku. ►► str. 2

Do końca września br. w Zamku Dzikowskim powstanie Regionalne Cen
trum Promocji obszaru Natura 2000 - Tarnobrzeska Dolina Wisły. Zakres 
projektu przewiduje przeprowadzenie prac budowlanych na parterze oraz 
wykonanie infrastruktury w terenie służącej promocji. ►► str. 3

Kolejne dotacje 
dla NGO

Prezydent Tarnobrzega ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie od
padów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli 
nieruchomości. Termin składania ofert mija 3 kwietnia br. Umowa z wyko
nawcą obowiązywać będzie od 1 lipca br. do 31 grudnia 2015 roku.

Śmieci po nowemu
269 tysięcy złotych trafiło do organizacji pozarzą
dowych realizujących zadania z zakresu sportu. 
Kolejne ponad 100 tys. zł otrzymało dziewięć or
ganizacji pozarządowych, które będą realizowały 
zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej.

- Nowe zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi nakładają 
na samorządy nowe obowiązki. Od 
zmian nie ma odwrotu. Stając się 
krajem członkowskim Unii Europej
skiej mieliśmy świadomość, że musimy 
dostosować swoje prawodawstwo w tej 

Termin składania ofert w przetargu mija 3 kwietnia. Prawdopodobnie jeszcze 
w kwietniu poznamy firmę, która będzie odpowiedzialna za odbiór i zagospoda
rowanie odpadów. Fot. A. Rybka

materii do nowych wymogów. 1 tak 
się stało. Mamy nowe przepisy i mu
simy zrobić wszystko, aby im sprostać 
—mówi Prezydent Tarnobrzega, Nor
bert Mastalerz.

Segregujmy śmieci
Na terenie Tarnobrzega zlokalizo

wanych jest około 4110 gospodarstw 
domowych w zabudowie zagrodowej 
i jednorodzinnej, w której zamiesz
kuje około 13 000 mieszkańców 
oraz 319 budynków wielolokalo- 
wych, w których zamieszkuje około 
35 000 mieszkańców.

Sf] ramach zamówienia odbiera
ne będą zmieszane odpady komu
nalne (szacunkowa ilość - 26750 
Mg) oraz odpady zebrane selektyw
nie (szacunkowa ilość - 5500 Mg) 
z podziałem na trzy frakcje: - pa
pier i tekturę, - tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, me
tale oraz szkło i opakowania szkla
ne. Odbierane będą także odpady 
zgromadzone w PSŻOKU (Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych), czyli odpady komu
nalne ulegające biodegradacji (sza
cunkowa ilość - 300 Mg), odpady 
zielone - (szacunkowa ilość - 300 
Mg), chemikalia - (szacunkowa ilość 
- 60 Mg), zużyte baterie i akumula
tory - (szacunkowa ilość - 30 Mg), 

’ zużyty sprzęt elektryczny i elektro
niczny - (szacunkowa ilość - 300 
Mg), meble i inne odpady wielko
gabarytowe - (szacunkowa ilość - 

400 Mg), odpady budowlane i roz
biórkowe - (szacunkowa ilość - 600 
Mg), zużyte opony - (szacunkowa 
ilość - 60 Mg), przeterminowane 
leki - (szacunkowa ilość 0,15 Mg).

Firma, która wygra przetarg będzie 
musiała ustalić harmonogram odbio
ru śmieci, z zastrzeżeniem, że odbiór 
musi odbywać się od poniedziałku do 
soboty w godzinach 6.00-22.00.

Harmonogram 
odbioru

W ramach zamówienia Wykonawca 
zobowiązany będzie odbierać odpady 
komunalne z następującymi często
tliwościami: zmieszane odpady ko
munalne z zabudowy jednorodzinnej 
i zagrodowej - dwa razy w miesiącu, 
a z zabudowy wielorodzinnej - trzy 
razy w tygodniu. Selektywnie zebrane 
odpady komunalne będą odbierane 
z zabudowy jednorodzinnej i zagro
dowej - dwa razy w miesiącu, a z za
budowy wielorodzinnej w okresie od 
kwietnia do września - trzy razy na 
tydzień, ą w okresie od październi
ka do marca - dwa razy na tydzień. 
Odpady z PSZOK-u odbierane będą 
w zależności od potrzeb.

Odpady będą odbierane w pojem
nikach o pojemności od 120 1 do 
70001 oraz w workach 1201 z folii 
LDPE przeznaczonych na gromadze
nie odpadów zebranych w sposób se
lektywny.

Dwa razy w miesiącu właściciele 
nieruchomości w zabudowie jedno
rodzinnej i zagrodowej otrzymywać 
będą worki foliowe do segregacji od
padów.

Ogłoszony przetarg obejmuje także 
zbiórkę zużytego sprzętu elektryczne
go i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych oraz 
odpadów remontowo — budowlanych. 
Odpady te będą odbierane w zabudo
wie jednorodzinnej - cztery razy do 
roku (harmonogram zbiórki zostanie 
ustalony przed podpisaniem umowy), 
a w zabudowie wielorodzinnej - dwa 
razy w miesiącu.

W lutym rozstrzygnięte zostały kolejne konkursy 
dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 
publicznych. Na początku miesiąca przyznano do
tacje na zadania ze sportu. Na ogłoszony konkurs 
wpłynęło czterdzieści ofert. Dofinansowanie przy
znano na realizację aż trzydziestu ośmiu projektów. 
Kwota przyznanej dotacji, to 269 tysięcy złotych. 
Wsparcie finansowe otrzymały trzydzieści dwie or
ganizacje. Dzięki przyznaniu dotacji będą organizo
wane m. in. zajęcia sportowe w szkołach, na basenie, 
nauka jazdy na koniach, zajęcia z żeglarstwa, XIII 
Podkarpacki Turnicy Tenisa Stołowego Olimpiad 
Specjalnych oraz VIII Mityng w Trójboju Siłowym 
Olimpiad Specjalnych czy piłkarska letnia akademia.

- Dzięki zaangażowaniu wielu osób, które udzie
lają się w różnego rodzaju stowarzyszeniach, oferta 
kulturalna czy sportowa jest bardzo bogata. Organizo
wanych jest mnóstwo różnego rodzaju zajęć, a dzieci 
i młodzież może kształcić się i rozwijać swoje talenty
— mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

W połowie lutego rozstrzygnięto także kolejny 
konkurs dla organizacji pozarządowych, tym razem 
z zakresu pomocy społecznej. Swoje oferty złożyło 
dziewięć organizacji. Tylko jedna nie otrzymała 
dofinansowania na realizację dwóch projektów.

Wśród organizacji, które otrzymały dofinansowanie 
znalazło się m. in.: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, które realizować 
będzie zadanie pn. „Wczesna interwencja szansą dla 
rozwoju dziecka”, Stowarzyszenie Amazonek „Po
mocna dłoń”, które chce przygotować dwa projekty 
„Amazonko - dąż do sprawności” i „Wspierajmy się 
i bądźmy razem” oraz Tarnobrzeski Bank Żywno
ści, Caritas Diecezji Sandomierskiej. Dofinansowanie 
otrzymał także Uniwersytet Trzeciego Wieku przy 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarno
brzegu z projektem „Integracja środowiska seniorów 
przez aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowot
ną”, a także Stowarzyszenie ESTEKA, które przygoto
wało projekt „Rehabilitacja dzieci i młodzieży poprzez 
udział w zajęciach hipoterapeutycznych”, jak również 
Regionalne Centrum Promocji i Informacji dla Kobiet 

’z projektem „Tarnobrzeg - 16 dni przeciwko przemo
cy” i Polski Czerwony Krzyż w Tarnobrzegu - „Pomóż 
nam pomagać” oraz Sandomierskie Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”
— „Prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorują
cych psychicznie, ich rodzin i opiekunów”.

- Pomoc społeczna jest trudnym zagadnieniem. 
Niestety cały czas rośnie liczba osób i całych rodzin, 
które korzystają z tej pomocy. Dlatego organizacje 
pozarządowe, które podejmują się realizacji zadań 
z zakresu pomocy społecznej zawsze mogą liczyć na 
różnego rodzaju wsparcie ze strony samorządu — do- 
daje Prezydent Mastalerz.



luty 2013

Tarnobrzeg współpracuje z innymi
Nowa Dęba jest kolejnym miastem, które będzie współpracować z Tarnobrzegiem. Burmistrz Wiesław Ordon i Prezydent 
Tarnobrzega - Norbert Mastalerz podpisali już stosowne porozumienie. Wcześniej porozumienie z władzami Tarnobrzega 
podpisali także: Prezydent Stalowej Woli - Andrzej Szlęzak, Burmistrz Sandomierza - Jerzy Borowski

Pod koniec stycznia informowaliśmy 
o podpisaniu „trójporozumienia” pomię
dzy władzami Tarnobrzega, Stalowej Woli 
i Sandomierza. Dokument dotyczy współ
pracy na rzecz społeczno-gospodarczego 
rozwoju subregionu, nawiązującej do ide
ałów Centralnego Okręgu Przemysłowego. 
„Strony postanawiają dążyć do zacieśnienia 

- Jesteśmy sąsiadami, którzy mają wspólne interesy zwłaszcza 
na obszarach poprzemysłowych „Siarkopolu" — mówił Burmistrz 
Nowej Dęby — Wiesław Ordon, który także podpisał porozumienie 
o współpracy. Fot. D. Bajor

Pod koniec stycznia zostało podpisane „trójporozumienie” pomiędzy 
władzami Tarnobrzega, Stalowej Woli i Sandomierza

współpracy obszarach służących rozwo
jowi społeczno-gospodarczemu, rozwijać 
współpracę w celu wspierania działań na 
rzecz rewitalizacji, promocji potencjałów 

turystycznych i gospodarczych oraz akty
wizacji lokalnego rynku pracy” - czytamy 
w porozumieniu.

Trójporozumienie
- Liczymy na to, że podpisane porozumie

nie trzech miast leżących na terenie dwóch 
województw, spowoduje, że będziemy bar

dziej atrakcyjni, z punktu widzenia różnych 
projektów składanych do nowego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. 
To, co nas łączy, to na pewno infrastruktura 

drogowa i transport publiczny. Drugie za
gadnienie to zabytki, promocja i turystyka. 
My, jako miasto Tarnobrzeg, mamy piękny 
Zamek Dzikowski i Jezioro Tarnobrzeskie, 
które stwarza wspaniale warunki do wypo
czynku oraz uprawiania sportów wodnych. 
W czerwcu planujemy składać pierwsze 
wnioski o środki na przygotowanie nowych 

projektów, czyli środki jakie będziemy mogli 
pozyskać na przykład na studium wykonal
ności — mówił Norbert Mastalerz, Prezy
dent Tarnobrzega.

Współpraca z Nową Dębą
Na początku lutego Prezydent Norbert 

Mastalerz wraz z Burmistrzem Nowej Dęby
- Wiesławem Ordonem podpisali w murach 
Zamku Dzikowskiego podobny dokument.

- Niezmiernie cieszę się z podpisania umo
wy deklaracji o współpracy pomiędzy Tar
nobrzegiem a Nową Dębą. Tego typu po
rozumienia umacniają nas jako samorząd, 
gdyż nie jest tajemnicą, że większy będzie 
mógł więcej. Unia Europejska wobec kryzysu 
w finansach publicznych wielu krajów stara 
się bacznie przyglądać komu przyznaje środki 
wydatkowane na wszelkiego rodzaju dota
cje i inne formy pomocy. W związku z tym 
szansę na powodzenie i uzyskanie takiej po
mocy będą miały tylko największe projekty 
o znaczeniu regionalnym. Zawarcie takich 
wspólnych porozumień, jak to z Sandomie
rzem i Stalową Wolą i to z Nową Dębą może 
znacząco przyczynić się zwiększenia naszych 
szans we wspólnym interesie - mówił Prezy
dent Norbert Mastalerz.

- Jesteśmy sąsiadami, którzy mają wspólne 
interesy zwłaszcza na obszarach poprzemysło
wych „Siarkopolu”. Wspólnie zasygnalizowa
liśmy do Programu Rozwoju Polski Wschod
niej chęć współrealizowania kilku projektów. 
Chcielibyśmy także rozwijać w dalszym ciągu 
Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomicz
ną. Chcemy także poprawić infrastrukturę 
techniczną, która w znacznym stopniu może 
przyczynić się do przyciągnięcia potencjalnych 
inwestorów. Myślę, że ważnym będzie rów
nież skorelowanie działań w zakresie promocji 
walorów gospodarczych i turystycznych, jak 
również podejmowanie wspólnych przedsię
wzięć w tym zakresie — mówi Wiesław Ordon
- Burmistrz Nowej Dęby.

Kolejną gwiazdą tegorocznych 
Dni Tarnobrzega będzie polsko- 
-łemkowsko-ukraiński zespół Le- 
mON, który fanów zdobył dzięki 
wygranej w popularnym progra
mie muzycznym „Must Be The 
Musie". LemON wystąpi w piątek, 
jako gwiazda wieczoru.

LemON 
na Dniach 
Tarnobrzega

Zespół LemON powstał zaraz po 
telefonie informującym o zakwalifiko
waniu się artysty do programu „Must 
Be The Musie”. Pomysł na wspólne 
granie powstał w głowie Igora — wy
chowanego w łemkowskiej rodzinie, 
studenta wokalistyki jazzowej. Igor 
pojawił się na castingu we Wrocławiu 
ze swoim kuzynem Adamem. Mieli 
ze sobą tylko gitarę klasyczną, ale to 
wystarczyło, żeby zachwycić komisję. 
Nie wiedzieli wtedy, że spontaniczna 
decyzja o przyjściu na casting zamieni 
się w największą przygodę ich życia.

Pomysł i chęć grania zaowocował 
znalezieniem kolejnych członków ze
społu, skrzypka Andrzeja Olejnika, 
perkusisty Piotra Budniaka i basisty 
Piotra Kołacza.

W listopadzie ubiegłego roku zespół 
wydał swoją debiutancką płytę. Na pły
cie znalazło się 14 wyjątkowych i melo
dyjnych piosenek po polsku, łemkow- 
sku, ukraińsku i angielsku. Większość 
utworów to własne kompozycje Igora 
Herbuta, w tym te, które przyniosły 
LemONowi zwycięstwo w „Must Be 
The Musie”.•----------

Nowa Rada Organizacji Pozarządowych
Na początku lutego przedstawiciele organizacji pozarządo
wych działających na terenie Tarnobrzega wybrali nowych 
członków Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych. 
Rada liczy 10 osób, a jej kadencja trwa 2 lata.

Były to już drugie wybory do TROP. Podczas spotkania zgłoszono 
czternastu chętnych. Do rady weszło dziesięć osób z największą licz
bą punktów. Nową Tarnobrzeską Radę Organizacji Pozarządowych 
tworzą: Krzysztof Gronek, Witold Bochyński, Janusz Wierdak, 
Dariusz Dziedzic, Dorota Wyrzykowska-Pycior, Anna Pietryka,

Na początku lutego w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie dot. prac nad nową„Strategią rozwoju miasta Tarnobrze
ga na lata 2014-2020". W spotkaniu wspólnie z Prezydentem Tarnobrzega uczestniczyli Radni Miasta Tarnobrzega, przedstawi
ciele instytucji działających na terenie miasta, Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Tarnobrzeskiej Izby Przemysło
wo-Handlowej, Agencji Rozwoju Przemysłu SA o/w Tarnobrzegu, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Spotkanie miało charakter szko- 
leniowo-informacyjny. Zaprezen
towano podczas niego narzędzia, 
którymi będą się posługiwać zespo
ły robocze pracujące przy sporzą
dzaniu dokumentu. Przedstawiono 
również plan dokumentu oraz har- , 
monogram prac, który przewiduje, 
że nowa Strategia powinna być go
towa do końca maja 2013 roku.

Następne spotkania będą odby
wać się w ramach 4 zespołów robo
czych, w następujących obszarach 
tematycznych: - Infrastruktura 
techniczna, - Aktywność gospo- 
darcza/przedsiębiorczość, - Kapitał 
ludzki i społeczny, -Środowisko 
i energetyka.

Zadaniem zespołów roboczych bę
dzie określenie celów poszczególnych 
obszarów, jak również kierunków 
działań. Aktualnie obowiązująca 
Strategia rozwoju miasta Tarnobrze
ga na lata 2007-2013 została opraco
wana w 1997 roku i zaktualizowana 
w 2006 roku.

Trwają prace nad Strategią 
rozwoju Tarnobrzega

Genowefa Stadnik, Izabela Opioła, Krystyna Frąszczak, Iwona 
Dybus-Grosicka. Tuż po wyborach odbyło się pierwsze spotkanie 
członków, którzy spośród siebie wybrali prezydium rady. Prze
wodniczącą, ponownie, została wybrana Iwona Dybus-Grosicka. 
Wiceprzewodniczącą wybrano Dorotę Wyrzykowską-Pycior, a se
kretarzem został Witold Bochyński.

- Gratuluję wszystkim członkom nowej Rady Organizacji Pozarządo
wych. Wybór do rady jest pewnym wyróżnieniem za swoją dotychczasową 
działalność, ale wiąże się także z ogromną odpowiedzialnością i zaufaniem, 
jakim zostaje obdarzona konkretna osoba — mówi Prezydent Tarnobrzega, 
Norbert Mastalerz.

- Opracowanie nowej strategii jest 
konieczne chociażby z powodu przystą
pienia przez Samorząd Województwa 
do opracowania aktualizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Podkarpackiego 
do 2020 r. czy opracowania Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpac
kiego na lata 2014-2020, który będzie 
podstawą do przygotowania dokumen
tów programowych dla pozyskiwania 
środków unijnych w nowej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej. Musimy 
wpisać potrzeby rozwojowe Tarnobrze
ga w kierunki finansowania zadań ze 
środków unijnych w nowej perspektywie 
— mówi Norbert Mastalerz, Prezydent 
Tarnobrzega.
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KALENDARZ 
IMPREZ 2013

Marzec
15.03 Czwartkowe Wieczory Zamkowe-godz. 17.30 MHMT

21.03 X Konkurs Teatrów Obcojęzycznych „Na Scenę"TDK
22.03 XI Konkurs Plastyczny Tradycyjne Obrzędy Polskie „Gwiazdka 

2013'TDK

Kwiecień
11.04 -15.05„Wspomnienia nie tylko dla dzieci"- Wystawa z Muzeum 

Dobranocek w Rzeszowie

16.04 XVI Konkurs Plastyczny „Malujemy Pastelami"

Wernisaż, podsumowanie konkursu

18.04 Czwartkowe Wieczory Zamkowe - godz. 17.30 MHMT

20.04 XI Konkurs Recytatorski „Dziecięce lnterpretacje"TDK
27.04 XIII Konkurs Piosenki Angielskiej-finał TOK -12.04 -eliminacje 

wstępne
28.04 XXXIII Bieg Siarkowca, Klub Biegacza„Witar"

V Interpretacje Taneczne„P0WIEW"

Maj
03.05 Tarnobrzeska Majówka
07.05 Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Dni Kultury Studenckiej 2013

16.05 Czwartkowe Wieczory Zamkowe-godz. 1730 MHMT

18-19.05 Europejska Noc Muzeów MHMT

21.05 Tarnobrzeski Fokus II edycja konkursu plastycznego-finał 

21.05 -16.06 wystawa pokonkursowa II edycji konkursu plastycznego 

24.05-26.05 Dni Tarnobrzega Tereny zielone nad Wisłą

Czerwiec
01.06 Miejski Dzień Dziecka Plac Bartosza Głowackiego

01.06 11I Maraton wokół jeziora Tarnobrzeskiego

13-15.06 XVII Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces"TDK

20.06 Czwartkowe Wieczory Zamkowe-godz. 17.30 MHMT
Turniej Koszykówki Ulicznej Plac Bartosza Głowackiego MOSiR

Lipiec
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Tarnobrzega 

lipiec - sierpień XXI Międzynarodowe Koncerty Organowe
29.07- 2.08 III Baśniowy plener - warsztaty ilustracji do bajek -TDK

Sierpień
03-04 Jarmark Dominikański Plac Bartosza Głowackiego

03-10.08 XVI Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce - 

Tarnobrzeg

11-17.08 Plener TBG
16.08-10.09 Wernisaż poplenerowy-TDK

Święto Lotnictwa Plac Bartosza Głowackiego MOSiR

Wrzesień
14.09 Międzynarodowy Festiwal „Satyrblues" Stowarzyszenie OKO, 

TDK

19.09 Czwartkowe Wieczory Zamkowe - godz. 17.30 MHMT
Święto Latawca Tereny zielone nad Wisłą, MOSiR

Październik
17.10 Czwartkowe Wieczory Zamkowe-godz. 17.30 MHMT

Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera MOSiR

Listopad
Otwarty Turniej Tańca Brack Dance „Stylowe Uderzenie" SDK, TDK

11.11 Obchody Narodowego Święta Niepodległości

14.11 Czwartkowe Wieczory Zamkowe-godz. 17.30 MHMT

18.11 -10.12 XXXI Barbórkowa Drama Teatralna

Grudzień
06.12 Mikołaj w mieście

08.12 Parada Mikołajów

11.12 XI Rejonowy Konkurs Recytatorski Dla Szkół Gimnazjalnych

19.12 Czwartkowe Wieczory Zamkowe - godz. 17.30 MHMT

22.12 Wigilia Miejska Plac Bartosza Głowackiego

31.12 Tarnobrzeg wita Nowy Rok Plac Bartosza Głowackiego

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wy

wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 25 lutego 
2013 r. do dnia 18 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wyka
zów nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarno
brzegu przeznaczonych do oddania w najem lub 
dzierżawę na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych 
najemców, dzierżawców oraz z przeznaczeniem na 
sezonową działalność gospodarczą

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob
sługi Interesantów Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 lub 
telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 
tel. 015-822-65-70 wew. 221.

Informacja oraz wykaz dostępne są również w Interne
cie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl

MERKURIUSZ TARNOBRZESKI

Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługo- 
wa JANOSIK" Import-Eksport Marian 
Ślazyk z Męcina rozpoczęła już prace 
remontowe w Zamku Dzikowskim w 
ramach realizacji projektu „Utworze
nie Regionalnego Centrum Promocji 
obszaru Natura 2000 - Tarnobrzeska 
Dolina Wisły w Tarnobrzegu".

- Dokończenie adaptacji Zamku Dzikow
skiego, to duże wyzwanie przed samorzą
dem. Niestety ciągle brakuje milionów zło
tych na dokończenie tej inwestycji. Dlatego 
realizacja projektu Natura 2000 — Tarno
brzeska Dolina Wisły jest szansą na wyre
montowanie kolejnych pomieszczeń i uatrak
cyjnienie samego zamku — mówi Norbert 
Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Zakres projektu przewiduje przepro
wadzenie prac budowlanych na parterze 
budynku zamku w celu stworzenia Regio
nalnego Centrum obszaru Natura 2000 
Tarnobrzeska Dolina Wisły oraz wykona
nie infrastruktury w terenie służącej pro
mocji obszaru Natura 2000.

W budynku zamku zostaną przygoto
wane: sale wystawiennicze oraz sala kon- 
ferencyjno-mulitimedialna. Przygotowana 
będzie także biblioteka wraz z czytelnią, 
która wykorzystywana będzie na orga
nizowanie wystaw poświęconych Tarno
brzeskiej Dolinie Wisły, gromadzenie pu
blikacji promocyjnych i informacyjnych, 
prezentowanie filmów czy organizowanie 
spotkań, konferencji i odczytów. W ra
mach projektu zostanie również zakupione 
wyposażenie meblowe do tych pomiesz
czeń oraz sprzęt komputerowy i multime
dialny.

Kolejnym elementem projektu będzie 
wykonanie prac w terenie i przygotowanie 
pozostałej infrastruktury służącej promocji 
obszaru Natura 2000. W ramach projektu, 
na. skarpie wiślanej, z której roztacza się 
widok na obszar Tarnobrzeskiej Doliny

Pozostałe trzy punkty informacyjno- 
-promocyjne składające się z tablic, sie
dziska i stojaków na rowery powstaną 
w trzech miejscach wzdłuż wału i jedno
cześnie w bezpośredniej bliskości obszaru 
Natura 2000 tj. międzywala rzeki Wisły.

Zadanie zostanie zakończone do 30 
września 2013 roku. Wartość zadnia, to

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU 
URZĘDU MIASTA TARNOBRZEGA 

informuje o zapisach 

dzieci pięcioletnich (ur. 2008 r:) 
i sześcioletnich (ur.2007 r.) 

do pięciogodzinnych klas „zerowych" 
w publicznych przedszkolach

i szkołach podstawowych w Tarnobrzegu 
na rok szkolny 2013/2014

Zapisy przyjmowane będą od dnia 1 marca do 31 marca 2013r. 
w następujących placówkach:

Przedszkole Nr 8 ul.Sobowska 1
Przedszkole Nr 18 ul.Kościelna 3
Przedszkole Integracyjne Nr 9 ul.Wiejska 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 7
Szkoła Podstawowa Nr 9
Szkoła Podstawowa Nr 10

Jednocześnie informujemy, że od 1 marca 2013 r. 
dokonywane będą zapisy:

do klas pierwszych szkół podstawowych:
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 7
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 9
Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 11

ul.Mickiewicza 86 
uLSienkiewicza 215 
ul.Wiejska 4 
ul.Dąbrowskiej 10

ul.Kochanowskiego 1
ul.Wyspiańskiego 10
ul.Mickiewicza 86 
uLSienkiewicza 215 
ul.Piętaka 53 
ul.Wiejska 4 (w tym oddział integracyjny) 
ul.Dąbrowskiej 10 
ul.Olszowa 1

do klas pierwszych gimnazjalnych
Gimnazjum Nr 1 ul Jachowicza 4
Gimnazjum Nr 2 ul.Kopernika 18 (w tym oddział integracyjny)
Gimnazjum Nr 3 ul.Dekutowskiego 17

3

Ruszyły prace
w Zamku Dzikowskim

Wisły, powstanie główny punkt widoko- 987 713,82 złotych. Wartość wydatków 
wy wraz ze stanowiskiem obserwacyjnym kwalifikowanych: 956 505,69 złotych, 
(wyposażonym w lornetki, altanę, tablice a wysokość dofinansowania: 813 029,83 
informacyjno-promocyjne, zadaszenie). złotych (85 procent).

W lutym rozpoczęły się prace w Zamku Dzikowskim, które potrwają do końca września br.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Regionalnego Programu Ope
racyjnego Województwa Podkarpackie
go na lata 2007-2013, oś priorytetowa 
4 Ochrona środowiska i zapobieganie 
zagrożeniom, działanie 4.3 Zachowanie 
oraz ochrona różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wy

wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 25 lutego 2013 
r. do dnia 18 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Mia
sta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazów 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu prze
znaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na 
okres 3,5, i 7 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob
sługi Interesantów Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 lub 
telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 
tel. 015-822-65-70 wew. 221.

Informacja oraz wykaz dostępne są również w Interne
cie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informu

je o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 
25 lutego 2013 r. do dnia 18 marca 2013 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7, wykazu dotyczącego oddania 
w najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej 
własność Miasta Tarnobrzega na prawach powia
tu położonej w Tarnobrzegu przy ulicy 1-go Maja, 
oznaczonej nr ewid. 382/10 o pow. 36 m2, na okres 
do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7, stanowi
sko nr4 ds. gospodarki nieruchomościami tel. 15 -822-65-70 
wew. 278 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami tel. 15 -822-65-70 wew. 221

Informacja oraz wykaz dostępne są również w Interne
cie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl

http://www.tarnobrzeg.eobip.pl
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl
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PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 
DOTYCZĄCY WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Prezydent Miasta Tarnobrzega zawiadamia, że z dniem 31.03.2013 r. 
upływa termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczy
stego nieruchomości gruntowych, bez odrębnego wezwania.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego płatne w roku 2013 odpowiadają 
wysokości opłat wniesionych w roku 2012. Nie dotyczy to nieruchomości, dla których 
opłaty roczne zostały zaktualizowane w roku ubiegłym.

Opłaty winny być wpłacane na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega 
Nr 18124027441111000039909547 Bank PKO S.A I O/Tarnobrzeg lub w kasie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 
15:30, wtorek 7:30-16:30.

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce naro
dowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, właściwy organ udziela 50% bo
nifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli 
nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Udzie
lenie bonifikaty następuje na udokumentowany wniosek użytkownika wieczystego. 
. Do wniosku należy dołączyć wskazane w druku dokumenty potwierdzające osią

gnięte dochody w roku poprzedzającym rok, w którym ma być udzielona bonifikata 
od opłat rocznych. Druki wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta 
sektor A, sala 1 stanowisko nr 4 ds. gospodarki nieruchomościami lub ze strony 
internetowej www.tarnobrzeg.pl.

Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 
dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekra- 
czający danego roku kalendarzowego.

Informacje dotyczące wyżej wymienionych opłat można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów sektor A, sala 1 stanowisko nr 4 ds. gospodarki nieruchomościami tel. 
8226570 wew. 278 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 8226570 
wew. 218,235.

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje,

zgodniezzapisamiart. 39ust.1 pktl, art. 46 ustawy z dnia 3 października2008r. o udostęp
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dl U. Nr 199, poz. 1227zpóźn. zm.)

o przystąpieniu do opracowania projektu 
„Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega 

na lata 2014-2020".
Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że w terminie 21 dni od dnia 

ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia 28.02.2013 r. do dnia 20.03.2013 r. 
można zapoznać się z założeniami do ww. opracowania w Biurze Obsługi Interesan
tów Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 - sektor A; sala 1; stanowisko 
5: Edukacja, zdrowie, kultura i sport, komunalny i środowisko, fundusze pomocowe 
oraz wnieść uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta 
Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, osobiście - ustnie do protokołu 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega jw., albo za pomocą środ
ków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy fundusze@um.tarnobrzeg.pl, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 145v0 
z póżn. zm.). Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta 
Tarnobrzega.

Jednocześnie informuję, że uwagi i wnioski złożone po ww. terminie nie będą 
brane pod uwagę, za datę wpływu uważa się datę stempla pocztowego.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 1897/5 o pow. 0,0946 ha, objętej KW TB1T/00053060/5 

wraz z udziałem wynoszącym 16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. 
nr ewid. 1897/4 o pow. 0,0179 ha, objętej KW TB1T/00053058/8, stanowiącej własność miasta Tarnobrzega 
na prawach powiatu, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 8.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość ozn. nr ewid. 1897/5 o pow. 0,0946 ha zabudowana jest budynkiem administracyjno-biurowym, mu

rowanym, wolnostojącym, 2-kondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 425,00 m2 oraz powierzchni 
całkowitej 1120,00 m2. Budynek położony jest w Tarnobrzegu przy ulicy Św. Barbary 8. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tarnobrzega, nieruchomość położona jest na terenie ozn. symbolem 
88U-teren usług wielofunkcyjnych.

Nieruchomość gruntowa ozn. nr ewid. 1897/4 o pow. 0,0179 ha, jest niezabudowana, stanowi drogę wewnętrzną do
jazdową do działki nr ewid. 1897/5. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Tarnobrzega, nieruchomość położona jest na terenie ozn. symbolem 88U-teren usług wielofunkcyjnych.

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 1897/5 o pow. 0,0946 ha, objętej KW TB1T/00053060/5 
wraz z udziałem wynoszącym 16 części w prawie własności działki nr ewid. 1897/4 o pow. 0,0179 ha wynosi: 517 500,00 
zł/ słownie: pięćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100, w tym:

- cena nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 1897/5 o pow. 0,0946 ha 505 000,00 zł/ słownie: pięćset pięć tysięcy 
złotych 00/100 (co stanowi 97,58 % ww. ceny wywoławczej);

- cena udziału wynoszącego 16 części w prawie własności działki ozn. nr ewid. 1897/4 o pow. 0,0179 ha 12 500,00 zł netto/ 
słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100 (co stanowi 2,42 % ww. ceny wywoławczej) + VAT.

Od ceny uzyskanej w przetargu, za udział wynoszący 16 części w działce ozn. nr ewid. 1897/4 o pow. 0,0179 ha, zostanie 
naliczony 23 % podatek VAT stosownie do procentowego udziału w cenie wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2013 r. o godz. 11.00 w Sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ulicy Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w kwocie 52 000,00 zł/ słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100, należy wpłacić 
na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 181240 27441111 00003990 9547 PEKAO SA I o/Tarnobrzeg do dnia 12.04.2013 
r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ulicy Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu do dnia 12.04.2013 r. do godz. 14:00.

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 ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu 

Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, tel. (15) 822-65-70 wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 
(15) 822-65-70 wew. 221.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl
Ponadto, Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, iż pierwszy przetarg ustny nieograniczony z dnia 06.11.2012 r., 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 1897/5 o pow. 0,0946 ha, objętej KW TB1T/00053060/5 wraz 
z udziałem wynoszącym 16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr ewid. 1897/4 
o pow. 0,0179 ha, objętej KW TB1T/00053058/8, stanowiących własność miasta Tarnobrzega na prawach powiatu, poło
żonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 8, zakończył się wynikiem negatywnym.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wy

wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 22 lutego 2013 r. 
do 15 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarno
brzega przy ul. Mickiewicza 7 oraz tablicach ogłoszeń 
wykazu dot. sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gmi
ny Tarnobrzeg ozn. nr ewid. 3538/1 o pow.0,0054 ha 
obj. KW TB1T/ 00029882/6 położonej w Tarnobrzegu 
przy ul. Sztygarów w celu poprawy warunków za
gospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr 
ewid.3538/2 stanowiącej własność osoby fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob
sługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickie
wicza 7, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 
015 822-65-70 wew. 218.

Informacja o wywieszeniu wykazu dostępna jest w in- 
ternecie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie

szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 22 lutego 2013 r. do 
15 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarno
brzega przy ul. Mickiewicza 7 oraz tablicach ogłoszeń 
wykazu dot. sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
nieruchomość gruntowych stanowiących własność 
gminy Tarnobrzeg ozn. nr ewid.: 1459/4o pow.0,0612 
ha obj. KW 1B1T/ 00025540/9,1460 o pow. 0,0138 ha 
obj. KW TB1T /00050521/4 położonych w Tarnobrzegu 
przy ul. Sienkiewicza obręb Moktzyszów w celu po
prawy warunków zagospodarowania nieruchomość 
przyległej ozn. nr ewid.1459/5.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. 
Mickiewicza 7, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Grun
tami tel. 015 822-65-70 wew. 218.

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

Biuro Rady Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, Kościuszki 32 
tel.15822-71-39
faz. 15 822-67-75

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Norbert Mastalerz, tel. 15 822-11-49

skarbnik
Maria Nabrzeska, tel. 15 822-68-19

sekretarz
Marta Kamysz-Turbak, tel. 15 822-13-04

Urząd Miasta
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 
e-mail: um@uin.tarnobrzeg.pl 
www.tarnobrzeg.pl 
centrala: 15 822-65-70
Wydz. Organizacyjny
Wydz. Budżetu i Finansów
Kancelaria Prezydenta Miasta

<______________ :

tel. 15822-11-90,
ul. Mickiewicza 7
Wydz. Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego
Wydz. Architektury, Budownictwa
i Inwestycji
Wydz. Rozwoju Miasta i Programów
Pomocowych
Wydz. Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Wydz. Spraw Komunalnych i Środowiska
Wydz. Komunikacji
Urząd Stanu Cywilnego
Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Miejski Rzecznik Konsumentów
Biuro Obsługi Interesantów, sektor A, sala 
3, stanowisko 3
wtorki i środy od godz. 7.30 do 15.30

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

Straż Miejska
ul. Mickiewicza 7a, tel. 986; 15 822-75-43

Awaryjne
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Wodociągowe 158230885

Komenda Miejska

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI 
insp. mgr Mirosław Furdyna 
tel. 15 85133 01

Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO 
nadkomisarz Zbigniew Brzyszcz 
tel. 15 851 33 03

Zespół ds. Prewencji Kryminalnej 
Nieletnich i Patologii
asp. szt. mgr Andrzej Barnaś 15 851 33 13 
st. sierż. mgr Rafał Szymański 15 85133 43

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KMP 
w Tarnobrzegu
asp. szt. Henryk Madej, tel. 15 851 33 42, 
kom. 510 997 268, pok. 123

DZIELNICOWI

REJON 1
- mł. asp. R. Ciach, tel. 15 85134 66, 

kom. 510997 274

REJON 2
- st.sierż. Stanisław Ciba, tel. 15 851 34
70, kom. 510 997 278
REJON 3
- mł. asp. J. Grądzie), tel. 15 851 34 68, 
kom. 510 997 276

REJON 4
- mł. asp. J. Trzeciak, tel. 15 85134 61, 
kom. 510 997 269
REJON 5
- asp. Ł. Piątek, tel. 15 851 3469, 
kom. 510 997 277
REJON 6
- mł. asp. J. Prokop, tel. 15 85134 71, 
kom. 510 997 279
REJON 7
- mł. asp. K. Ciesielski, tel. 15 851 34 67, 
kom. 510 997 275
REJON 8
- asp. sztab. P. Skalski, tel. 15 85134 65, 
kom. 510 997 273
REJON 9
- st. sierż. D. Wdowiak-Wilk, tel. 15 851 
3461,
kom. 510 997 271
REJON 10
- mł. asp. 5. Stępień, tel. 15 851 34 64, 
kom. 510 997 270

MERKURIUSZ 
TARNOBRZESKI 
Miejski Informator Samorządowy

Wydawca:
Urząd Miasta Tarnobrzega 

ul. Kościuszki 32 
tel. 15 822 65 70 

oprać, materiałów: 
Agata Rybka 

Wojciech Malicki 
Skład: 

Wydawnictwo Samorządowe 
Sp. z o.o., ul 1-go Maja 4a 

Druk: 
Drukarnia Media Regionalne, 

ul.Mechaniczna 12. Tarnobrzeg

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

