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Wakacje to czas leniuchowa
nia dla jednych, ale i wytężo
nej pracy dla drugich. Kiedy 
uczniowie opuszczają na dwa 
miesiące szkolne mury, ich 
miejsce zajmują ekipy bu
dowlane. Wszystko po to, aby 
młodzi tarnobrzeżanie mogli 
zdobywać wiedzę w komfor
towych warunkach. Tegorocz
ne remonty w tarnobrzeskich 
placówkach oświatowych po
chłoną blisko 1,8 min zł.

Wakacyjny remont w Gimnazjum nr 2 już dobiega końca. Fot. D. Bajor

- Kiedy nasi uczniowie przez dwa mie
siące mogą spokojnie poleniuchować, my 
staramy się zrobić wszystko, aby potem 
mogli zdobywać wiedzę w komfortowych 
warunkach. Dlatego jeszcze w poprzednim 
roku szkolnym przeprowadzono wizytacje 
w szkołach, aby na czas wakacji zaplanować 
intensywne remonty. Jak łatwo zauważyć, 
systematycznie modernizujemy nasze pla
cówki oświatowe. Staramy się wykonywać 
nie tylko najpilniejsze remonty, ale wycho
dzimy naprzeciw potrzebom - mówi Nor
bert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Już za miesiąc uczniowie LO będą mogli korzystać ze zmodernizowanej małej sali 
gimnastycznej.

Blisko 180 tys. zł kosztować będą remon
ty bieżące przeprowadzane w aż dwudzie
stu placówkach oświatowych. Ponad 37 
tys. zł pochłonie remont sal lekcyjnych 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. 
Kolejne 33 tys. zł przeznaczono na remont 
sal w Gimnazjum nr 2. Blisko 20 tys. zł to 
remont ogrodzenia, muru i dachu w Gim
nazjum nr 2. Podobną kwotę kosztować 
będzie remont budynku Centrum Kształ
cenia Praktycznego.

Od przedszkola
Remonty nie omijają placówek dla 

najmłodszych tarnobrzeżan, czyli przed
szkolaków. Remont instalacji centralnego 
ogrzewania, pomieszczeń przedszkola 
czy przedszkolnego ogrodzenia to tylko

W szkołach praca wre
drobne prace, które przeprowadzono 
w Przedszkolach nr 4,5 i 6. Najwięcej przez 
wakacje działo się jednak w Przedszkolu nr 
3, w którym wykonano prace termomo- 
dernizacyjne (wymiana stolarki, docieple- 
nie ścian, ościeży, docieplenie stropoda
chu budynku, roboty towarzyszące) oraz 
wykonano instalację solarną. Inwestycję 
zrealizowano w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 - oś 
priorytetowa 2.2 Infrastruktura energe
tyczna. Jej wartość, to blisko 147 tys. zł.

Przez gimnazjum
Ponad 227 tys. zł kosztuje remont czę

ści pomieszczeń budynku Gimnazjum 
Nr 2. Zakres zaplanowanych prac jest 
bardzo szeroki, zaczynając od wymiany 
stolarki drzwiowej, częściowy remont 
instalacji elektrycznej oświetlenia, po
przez skucie istniejących płytek PCV na 
korytarzach i położenie płytek GRES, 
tynkowanie i malowanie nowych ścian, 
aż po wykonanie dwóch podjazdów dla 
osób niepełnosprawnych (zewnętrzny 

i wewnętrzny), remont chodnika czy na
prawę dachu.

Duże zmiany w Koperniku
Spore zmiany przechodzi Liceum Ogól

nokształcące im. M. Kopernika. Ponad 
milion złotych kosztuje termomoderni- 
zacja budynku. Inwestycja realizowana 
jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpac
kiego na lata 2007-2013. Jej wykonawcą 
jest Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje: 
roboty rozbiórkowe i adaptacyjne, docie
plenie ścian, stropu ostatniej kondygnacji, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, mo
dernizację instalacji C.O., wykonanie wen
tylacji mechanicznej, obróbek blacharskich, 

wymianę rynien i rur spustowych, wykona
nie instalacji odgromowej, krat stalowych, 
daszków wejściowych, remont schodów 
zewnętrznych, wykonanie opaski. Prace 
podzielono na dwa etapy. I etap: prace 
termomodernizacyjne - powinien się za
kończyć do 02.12.2013r. II etap: wentylacja 
mechańiczna, będzie wykonany w terminie 
od 03.02.2014r. do 15.04.2014r.

Blisko 40 tys. zł kosztować będzie re
mont małej sali gimnastycznej w tarno
brzeskim Koperniku. Stan, w jakim znaj

dowała się mała sala od jakiegoś czasu 
nie pozwalał na jej użytkowanie, dlatego 
została zamknięta. - Niestety przez pewien 
czas uczniowie popularnego „Kopernika" 
musieli „gnieść" się w jednej sali gimna
stycznej, ponieważ korzystanie z drugiej za
grażało bezpieczeństwu. Dlatego konieczne 
było zabezpieczenie w budżecie miasta od
powiednich środków na remont małej, ale 
jakże potrzebnej, sali gimnastycznej. Mam 
nadzieję, że po remoncie w odnowionej sali 
uczniowie nie będą oszczędzać sił, a nauczy
ciele będą z nich wyciskać siódme poty - do- 
daje Prezydent Norbert Mastalerz.

Wykonawcą prac jest Klub Sportowy 
SIARKA Zakład Działalności Gospodar
czej Spółka z o.o., który wygrał przetarg 
za cenę brutto: 39 333,75 zł. Zakres zapla
nowanych robót będzie obejmował m. in.: 
uzupełnienie ubytków posadzek z desz- 
czułek, demontaż starych drabinek gimna
stycznych i montaż nowych drabinek po 
remoncie ścian, demontaż lamp oświetlo
nych i montaż nowych, oszlifowanie i po
nowny montaż desek z polakierowaniem, 
montaż krat metalowych na balkonie 

oraz malowanie farbą olejną elementów 
metalowych, zabezpieczenie okien folią, 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian 
i sufitów przed malowaniem, przeciera
nie istniejących tynków wewnętrznych 
z zeskrobaniem farby olejnej-lamperie, 
gruntowanie podłoży, malowanie tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną 
- ściany i sufity, malowanie farbami olejny
mi balustrad, rur i uchwytów do drabinek 
gimnastycznych, drzwiczek metalowych 
i uchwytów do drabinek gimnastycznych. 
Wszystkie prace powinny zakończyć się do 
30.09.2013 r.
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Koniec sierpnia, to czas kie
dy działkowcy spotykają się by 
wspólnie podsumować okres wio
senno-letni i podziękować za ze
brane plony.

Dzień Działkowca co roku gromadzi mi
łośników uprawiania własnego ogródka, 
których w naszym mieście nie braku
je. Spotkania są okazją nie tylko do za
prezentowania dorocznych plonów, ale 
również do rozmów o sprawach ważnych 
dla działkowców. Są również okazją do 
wręczenia odznaczeń przyznanych przez 
Polski Związek Działkowców i dyplomów 
za wzorowo pielęgnowany ogródek.

W minioną sobotę w Tarnobrzegu świę
towali działkowcy z ROD Mokrzyszów, 
Miechocin i „Związkowiec". Powody do 
świętowania mieli w szczególności dział- 
kowicze z ROD „Związkowiec", którzy 
mogą już korzystać z nowo odbudowa
nego po pożarze budynku.

Zadowolenia z szybkiej odbudowy nie 
krył Prezes ROD „Związkowiec"- Aleksan
der Gruca.

- - - - - - - - - - - merkuriusz tarnobrzeski- - - - - - - - -

Działkowcy świętują

IV symbolicznym przecięciu wstęgi udział wziął Prezydent Tarnobrzega Norbert Masta
lerz, Władysław Bieniek (z lewej) oraz Aleksander Gruca (z tyłu). Fot. D. Bajor

------------------ 2013
- W nowym budynku znajduje się duża 

świetlica i pomieszczenie biurowo-socjal- 
ne. Odbudowa wypadła bardzo okazale. 
Oczywiście nie byłaby ona możliwa bez 
odpowiednich środków, które pochodziły 
od samych działkowców. Dziękuję również 
panu Prezydentowi Mastalerzowi, który 
wspomógł naszą budowę - mówił prezes 
Gruca.

- Dzień Działkowca, to doskonała okazja, 
by wyrazić podziw dla Państwa pasji i prze
kazać życzenia wszelkiej pomyślności - mó
wił Prezydent Norbert Mastalerz. - W Tar
nobrzegu jest wiele ogrodów działkowych, 
na których mile czas spędzają zarówno 
młodzi, jak i starsi mieszkańcy. Bo ogródki 
działkowe to samo zdrowie, to sposób na 
aktywne, dobre życie.

Dzisiaj, przy okazji Dnia Działkowca chcę 
Państwu raz jeszcze potwierdzić to, co wie
lokrotnie deklarowałem podczas naszych 
wielu osobistych spotkań. Bardzo cenię 
Państwa pasję, podziwiam codzienną pra
cę i jej wspaniałe plony. Zawsze wspierałem, 
wspieram i będę wspierał tarnobrzeskich 
Działkowców. I to się nie zmieni - mówił 
Prezydent Mastalerz.

Na terenie Rodzinnych Ogródków Dział
kowych „Związkowiec" znajduje się 409 
działek.

Szanty i regaty
nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Za nami VI Festiwal Piosenki Żeglarskiej 
Nowy Brzeg - Nowa Fala. Po raz kolejny 
zawitały do nas najpopularniejsze zespoły 
szantowe. Festiwalowi tradycyjnie towa
rzyszyły żeglarskie zmagania na Jeziorze 
Tarnobrzeskim.
\_____________ J

Festiwal Nowy Brzeg Nowa Fala to nie lada 
gratka dla miłośników żeglarskich dźwięków. Tym 
razem na scenie zaprezentowały się prawdziwe 
gwiazdy, m. in,.: Mechanicy Szanty, Drakę, Yank 
Shippers, EKT Gdynia czy Słodki Całus od Buby. 
Imprezę, po raz kolejny, patronatem objął Prezy
dent Tarnobrzega - Norbert Mastalerz.

Gdy na scenie królowały szanty, na Jeziorze to
czyła się zacięta walka młodych żeglarzy, którzy 
już od piątku do niedzieli rywalizowali w klasie

Co roku w żeglarskich zmaganiach na Jeziorze Tar
nobrzeskim bierze udział coraz więcej miłośników tego 
sportu. Wśród nich nie brakuje także tych najmłodszych.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecz
nego w Tarnobrzegu potwierdził wysoką jakość Obsługi 
klientów w bieżącym roku, zajmując wysokie 2 miejsce 
(w roku poprzednim - 5-te miejsce) w ogólnopolskim 
rankingu spośród 52 pozostałych Ośrodków ROEFS dzia-
tających w Polsce.

Najlepsi
specjaliści w kraju

Na zlecenie instytucji nadzorującej ośrodki - Krajowego Ośrodka 
EFS w Warszawie - corocznie przeprowadzone jest badanie oce
niające i sprawdzające jakość świadczonych usług informacyjnych 
i doradczych dla osób i instytucji zainteresowanych przygotowa
niem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pracownicy Ośrodka byli badani pod kątem wiedzy merytorycz
nej, komunikatywności i postawy wobec klientów.

W tym roku na festiwalowej scenie zagościły 
największe szantowe gwiazdy. Fot. D. Bajor

optimist. Zawody rozgrywano w ramach Międzywo
jewódzkich Mistrzostw Młodzików oraz II Otwartych 
Mistrzostw Podkarpacia o Puchar Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega. W zmaganiach rywalizowało 72 zawodni
ków z 9 klubów z całej Polski. -Zawodnicy z Jacht Klubu 
Kotwica wypadli bardzo dobrze i nadzieje na przyszłość 
są obiecujące. Nasi zawodnicy są młodsi od tych, którzy 
wygrywali w MMM. Przed nami jeszcze wiele zmagań 
żeglarskich, więc trzymamy kciuki- mówi Janusz Bobula, 
prezes Jacht Klubu Kotwica.

- Wiele klubów żeglarskich traktuje nasze regaty jako 
formę zgrupowania. W tym roku gościliśmy nad Je
ziorem uczestników, którzy przyjechali do nas z Kielc, 
Krakowa, Lublina czy Rzeszowa. Wszyscy bardzo chwa
lili panujące tutaj warunki. To najlepsza z możliwych 
reklam naszego pięknego akwenu - podsumował Pre
zydent Mastalerz.

Nowy parking
r Już za niespełna półtora miesiąca przy 

Al. Niepodległości powstaną dwadzie- 
ścia trzy nowe miejsca parkingowe. J

- Niestety, ale w dzisiejszych czasach samochodów przy
bywa zdecydowanie szybciej niż miejsc parkingowych. W 
tym temacie mamy ciągły niedosyt. Dlatego tam gdzie 
to tylko możliwe, staramy się projektować i wykonywać 
nowe parkingi - mówi pezydent Norbert Mastalerz.

Nowy parking zostanie wybudowany przy Al. Nie
podległości na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja

do skrzyżowania z ul. Skalna Góra. Zaparkować tam 
będą mogły 23 samochody. Inwestycja obejmuje nie 
tylko budowę samego parkingu, ale także wykona
nie chodnika, oznakowania poziomego i pionowego, 
a także wykonanie niskiego ogrodzenia ochronnego 
dębu oraz nawiezienie humusu i obsianie go trawą. 
W ramach zaplanowanych prac rozebrane zostanie 
dotychczasowe ogrodzenie kolidujące z budową no
wego parkingu, wykarczowane zostaną także pnie 
po wcześniejszych wycinkach drzew.

Dodatkowo wykonana zostanie wymiana istnieją
cej sieci wodociągowej oraz konieczna przekładka 
na sieci gazowej, polegająca, na przebudowie ist
niejącego gazociągu oraz zasuw i wyniesienie ich 
poza projektowane miejsca parkingowe.

Termin wykonania inwestycji, to 10 października 
2013 roku.

Pracownicy tarnobrzeskiego ROEFS-u mają powody do zadowo
lenia.

ROEFS Tarnobrzeg bezpłatnie informuje, szkoli i doradza przy 
przygotowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z 
EFS. Każdy kto chce przygotować lub realizuje projekt PO KL 
może liczyć na bezpłatną i fachową pomoc pracowników Ośrod
ka. Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu od 2009r. prowadzi 
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zapraszamy do skorzystania usług ośrodka, www.tarnobrzeg. 
roefs.pl Nasz adres: Ul. M. Dąbrowskiej 15, pok.2,3, 39-400 Tar
nobrzeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.tarnobrzeg
roefs.pl
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Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (praw
nych opiekunów, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub 
innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

3
Wniosek składa się do dyrektora 

szkoły, do której uczeń będzie uczęsz
czał w roku szkolnym 2013/2014, w ter
minie do 10 września 2013 r.

Pomocą w formie dofinansowa
nia zakupu podręczników obejmuje 
się uczniów rozpoczynających w roku 
szkolnym 2013/2014 naukę:
• w klasach I-III lub V szkoły podsta
wowej,

• w klasie II szkoły ponadgimnazjal- 
nej: zasadniczej szkoły zawodowej, 
liceum ogólnokształcącego i techni
kum

oraz uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim,

• z upośledzeniem umysłowym w stop
niu umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężony
mi, w przypadku gdy jedną z niepeł
nosprawności jest niepełnospraw
ność wymieniona powyżej

• posiadających orzeczenie o potrze
bie kształcenia specjalnego, o któ
rym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, uczęszczających w roku 
szkolnym 2013/2014 do szkół dla 
dzieci i młodzieży (podstawowych, 
gimnazjów, ponadgimnazjalnych) 
oraz szkół specjalnych przysposabia
jących do pracy dla uczniów z upo
śledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
dla uczniów z niepełnosprawnościa
mi sprzężonymi.
W przypadku uczniów z upośledze

niem umysłowym w stopniu umiarko
wanym lub znacznym oraz uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężony
mi, gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stop
niu umiarkowanym lub znacznym, 
dofinansowanie obejmuje również 
zakup materiałów dydaktycznych, 
za pomocą których nauczyciel może 
realizować podstawę programo
wą kształcenia ogólnego dla tych 
uczniów (tj. książek pomocniczych, 
kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych 
oraz opracowań wykorzystywanych 
w edukacji przedszkolnej).

Kryteria udzielania pomocy
W roku szkolnym 2013/2014 pomoc 

w formie dofinansowania zakupu pod
ręczników mogą otrzymać uczniowie, 
którzy spełniają jedno z czterech niżej 
wymienionych kryteriów:

• rozpoczynają naukę w klasie I szko
ły podstawowej i pochodzą z rodzin, 
w których dochód na osobę w rodzi
nie nie przekracza kryterium docho
dowego, o którym mowa w art. 5 ust.
I ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.); 
obecnie wynosi 539,00 zł netto na 
osobę w rodzinie;

• rozpoczynają naukę w klasie II, III 
lub V szkoły podstawowej lub w klasie
II szkoły ponadgimnazjalnej i pochodzą 
z rodzin, w których dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 
8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 
2013 r. poz. 182 ze zm.); obecnie wynosi 
456,00 zł netto na osobę w rodzinie;

• rozpoczynają naukę w klasach ob
jętych programem „Wyprawka szkol
na" ,i pochodzą z rodzin, w których 
dochód netto na osobę w rodzinie 
przekracza 456 zł, a w których wy
stępują przypadki określone w art. 

7 ustawy o pomocy społecznej (np. 
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, 
niepełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, bezrobocie, przemoc 
w rodzinie, alkoholizm, narkomania, 
zdarzenie losowe i inne);

• są słabowidzący, niesłyszący, 
z upośledzeniem umysłowym w stop
niu lekkim, z upośledzeniem umysło
wym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełno
sprawności jest niepełnosprawność 
wcześniej wymieniona oraz posiada
ją orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 71 b 
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty i którzy uczęszczają 
w roku szkolnym 2013/2014 do szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół po
nadgimnazjalnych: zasadniczych szkół 
zawodowych, liceów profilowanych, 
techników, uzupełniających liceów 
ogólnokształcących i techników uzu
pełniających dla dzieci i młodzieży lub 
do szkół specjalnych przysposabia
jących do pracy dla uczniów z upo
śledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi;

Zasady udzielania pomocy
1. Pomoc w formie dofinansowania 

zakupu podręczników udzielana jest 
na wniosek rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych), 
a także dyrektora szkoły, nauczyciela, 
pracownika socjalnego lub innej osoby, 
za zgodą przedstawiciela ustawowego 
lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek składa się do dyrektora 
szkoły, do której uczeń będzie uczęsz
czał w roku szkolnym 2013/2014, w ter
minie do 10 września 2013 r. (termin 
ustalony Zarządzeniem Nr 218/2013 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 
22.07.2013 r.)

3. Dyrektor sporządza listę uczniów 
uprawnionych do otrzymania pomocy 
i przekazuje Prezydentowi Miasta.

4. Po otrzymaniu środków pienięż
nych na dofinansowanie zakupu pod
ręczników dyrektor szkoły zwraca ro
dzicom koszty zakupu na podstawie 
przedstawionych dokumentów zakupu.

5. W przypadku szkół prowadzonych 
przez osoby prawne niebędące jed
nostkami samorządu terytorialnego 
lub przez osoby fizyczne koszty zakupu 
podręczników zwraca Prezydent Miasta.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o dofinansowanie zaku

pu podręczników.

2. Dokumenty potwierdzające 
dochód rodziny (netto). W uzasad
nionych przypadkach - zamiast za
świadczenia o wysokości dochodów 
- oświadczenie o wysokości docho
dów.

3. W przypadku, gdy rodzina ucznia 
korzysta ze świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej w formie zasił
ku stałego lub okresowego, można 
przedłożyć zaświadczenie z właściwe
go ośrodka pomocy społecznej o ko
rzystaniu ze świadczeń pieniężnych 
w formie zasiłku stałego lub okreso
wego.

4. W przypadku, gdy rodzina ucznia 
klasy I szkoły podstawowej korzysta 
ze świadczeń rodzinnych w formie 
zasiłku rodzinnego lub dodatku do 
zasiłku rodzinnego, można przedło
żyć zaświadczenie o korzystaniu ze 
świadczeń.rodzinnych w formie zasił
ku rodzinnego lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego.

5. W przypadku uczniów pochodzą
cych z rodzin niespełniających kryte
rium dochodowego, a w których 
występują przypadki określone w art. 
7 ustawy o pomocy społecznej do 
wniosku należy dołączyć uzasadnienie 
potrzeby przyznania pomocy.

6. W przypadku uczniów niepełno
sprawnych, uprawnionych do otrzy
mania dofinansowania, należy do
łączyć kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego 
przez publiczną poradnię psycholo- 
giczno:pedagogiczną, w tym porad
nię specjalistyczną.'

Informacje dodatkowe
1. Refundacji kosztów poniesionych 

przez ucznia na zakup podręczników 
dokonuje się na podstawie imiennych 
dowodów zakupu (oryginału: faktury 
VAT wystawionej imiennie na ucznia, 
rodzica (prawnego opiekuna, rodzica 
zastępczego), rachunku, paragonu lub 
oświadczenia o zakupie odpowiednio 
podręczników lub materiałów dydak
tycznych).

2. W przypadku złożenia oświadcze
nia o zakupie, do oświadczenia należy 
dołączyć informację o rozliczeniu wy
datków tylko w ramach Rządowego 
programu pomocy uczniom w roku 
2013 - „Wyprawka szkolna".

3. W przypadku zakupu podręczni
ków lub materiałów dydaktycznych 
dla grupy uczniów, zwrotu kosztów 
dokonuje się po przedłożeniu po
twierdzenia zakupu wystawionego 
przez podmiot dokonujący zakupu, na 
podstawie faktury VAT i listy uczniów, 
dla których zakupiono podręczniki lub 
materiały dydaktyczne.

Końcowy etap 
)rac naa Strategią 
Rozwoju Tarnobrzega

Dobiegają końca działania związane z budowaniem Strategii 
Rozwoju Tarnobrzega na lata 2014-2020 i we wrześniu 2013 roku 
planowana jest konsultacja społeczna dokumentu. Budowanie no
wej strategii zostało podjęte w związku z osiągnięciem horyzontu 
czasowego dokumentu dotychczas obowiązującego. Pierwsza stra
tegia miasta była przyjęta w 1997 roku w czasie kiedy Tarnobrzeg 
był jeszcze miastem wojewódzkim. W tamtym czasie dokument ten 
był zaliczany do pionierskich inicjatyw tego rodzaju w Polsce. 10 lat 
później, w związku z okresem programowania na lata 2007-2013 
Strategia została poddana gruntownej aktualizacji.

Oprócz naturalnego wygaśnięcia aktualności ważnym powo
dem podjęcia prac nad nową strategią są przesłanki wynikające 
z potrzeby dostosowania programów rozwoju do dokumentów 
wyższego rzędu oraz przyjęcia przez nasz kraj w 2011 roku nowego 
modelu polityki regionalnej. W odróżnieniu od pierwszej strategii, 
która była podejmowana jako dobrowolna inicjatywa samorządu 
budowany aktualnie dokument jest obowiązkowy, a zarówno jego 
kształt jak i proces tworzenia zostały dość szczegółowo określone. 
Od tego typu dokumentów oczekuje się dziś m.in. strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wymagania te istotnie wy
dłużają procedurę, jednak są niezbędne pod względem formalnym.

Strategia Tarnobrzega na lata 2014-2020 była tworzona w trakcie 
spotkań zespołów roboczych pracujących w następujących obsza
rach tematycznych:

Infrastruktura techniczna,
Aktywność gospodarcza/przedsiębiorczość,
Kapitał ludzki i społeczny,
Środowisko i energetyka.
Uczestnikami zespołów byli przedstawiciele szerokiego spektrum 

środowisk lokalnych. Łącznie zrealizowano się 6 sesji warsztato
wych obejmujących: zespołową analizę problemów, kolejne etapy 
SWOT, określanie potencjałów rozwojowych, formułowanie wizji, 
celów strategicznych oraz kierunków działania. Informacja o prze
biegu prac nad strategią była dwukrotnie prezentowana podczas 
sesji Rady Miasta (w kwietniu - prezentacja założeń oraz w lipcu 
2013 roku prezentacja roboczej wersji strategii).

Proces tworzenia został poszerzony o robocze spotkania z radny
mi oraz poglądową analizę propozycji działań formułowanych przez 
środowiska lokalne. Propozycje były przyjmowane przez okres 2 
miesięcy. Łącznie za pomocą jednolitego formularza pozyskano ok. 
150 propozycji. Warto podkreślić, że niezależnie od skali tych propo
zycji (od poziomu remontu odcinka chodnika aż po wielkie i kom
pleksowe projekty) zgłoszenia cechowało zaangażowanie, realizm 
oraz konstruktywność. Autorem większości propozycji projektów 
był Urząd Miasta. Ponadto, autorami zgłoszeń były m.in. Przedsię
biorstwo Energetyki Cieplnej, spółdzielnie mieszkaniowe, spółka 
Wodociągi Tarnobrzeskie, szkoły, instytucje pomocy społecznej, 
organizacje pozarządowe oraz przewodniczący większości osie
dli. Jak można było przewidywać skala oczekiwań przekracza pod 
względem finansowym, organizacyjnym i technicznym możliwość 
jednoczesnego zrealizowania (zgrubnie szacowana łączna wartość 
oczekiwań osiągnęła poziom ok. 1 miliarda złotych).

Zgłoszone propozycje działań oprócz wykorzystania przy formu
łowaniu celów strategii zostały uporządkowane i w postaci załączni
ka będą stanowiły jeden z elementów dokumentacji uzupełniającej.

Projekt nowej Strategii Rozwoju Tarnobrzega uwzględnia 
również przyszłe programy operacyjne perspektywy 2014-2020. 
Większość z nich jest jeszcze w fazie powstawania niemniej jednak 
dokumenty programowe takie jak Europa 2020 oraz projekt Umowy 
Partnerstwa pozwalają na ukierunkowanie również pod kątem 
przyszłego aplikowania o środki z funduszy strukturalnych.

Ramy i charakter bieżącego artykułu nie pozwalają na szczegó
łową prezentację pełnego projektu strategii dlatego w dążeniu do 
przekazania możliwie konkretnej informacji nt. kształtu strategii 
poniżej przedstawiono syntetyczne jej podsumowanie.

W największym skrócie wizję rozwoju można streścić nastę
pująco:

Pożądany obraz Tarnobrzega roku 2020 to miasto stabilne i bez
pieczne, które poprzez optymalne wykorzystanie swego potencjału 
oraz procesów rewitalizacji obszarów po przemyśle siarkowym 
zapewnia miejsca pracy oraz godziwe warunki życia swoich miesz
kańców.

Zbliżeniu do takiego stanu mają służyć działania w ramach trzech 
kierunkowych celów strategicznych. Są one następujące:

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwinięcie jak naj
lepszych warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego Tarnobrzega

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

Poprawa wykorzystania lokalnych zasobów, wzmocnienie ochro
ny przed zagrożeniami oraz rozwój przestrzenny Tarnobrzega jako 
bieguna wzrostu.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe poprzez konkretne dzia
łania. Zostały one pogrupowane w zespoły, które merytorycznie 
odzwierciedlają cele pośrednie. Sformułowano 23 takie cele - obej
mują one obszary rozwoju uznane za kluczowe dla Tarnobrzega w 
perspektywie lat 2014-2020 przy uwzględnieniu znanych dziś szans 
i możliwości wynikających m.in. z nowego okresu programowania 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
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INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. 
od dnia 23 sierpnia 2013 r. do dnia 13 września 
2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Mickiewicza 7 wykazu nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Tar
nobrzeg, położonych w Tarnobrzegu przezna
czonych do oddania w najem lub dzierżawę na 
okres do 3 lat i 10 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biu
rze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta ul. Mic
kiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Gruntami tel. 15 822-65-70, wew. 221.

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

INFORMACJA

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. 
od dnia 23 sierpnia 2013 r. do dnia 13 września 
2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Mickiewicza 7 wykazu w sprawie sprze
daży w trybie pierwszego przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowych 
oznaczonych nr ewid. 499/12 o pow. 0,0459 ha 
, 499/13 o po w. 0,0811 ha poł. w Tarnobrzegu 
przy ul. Jachowicza z przeznaczeniem pod bu
dowę budynku mieszkalnego w zabudowie 
bliźniaczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w 
Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tar
nobrzega ul. Mickiewicza 7 lub telefonicznie w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 15 
822-65-70, wew. 218,210.

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

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 27 sierpnia 2013 r. do dnia 17 września 2013 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazów dotyczących:

1. sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. nr ewid. 2362/17 o pow. 0,0017 
ha położonej w Tarnobrzegu przy ul. B. Chrobrego, osiedle Piastów przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości 
przyległej.

2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych:
- Nr 19 przy ul. Kochanowskiego 2 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wy
łącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste niewydzielonej części gruntu 
ozn. nr ewid. 396/2 o pow. 0,0568 ha.

- Nr 2 przy ul. Mickiewicza 38 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącz
nego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste niewydzielonej części gruntu ozn. 
nr ewid. 389/2 o pow. 0,0580 ha.

- Nr 25 przy ul. Dekutowskiego 10 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wy
łącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste niewydzielonej części gruntu 
ozn. nr ewid. 2015/25 o pow. 0,0268 ha.

- Nr 26 przy ul. Sikorskiego 11 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego 
użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste niewydzielonej części gruntu ozn. nr 
ewid. 3000/2 o pow. 0,0708 ha.

- Nr 19 przy ul. Mickiewicza 5a wraz ze sprzedażą udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącz
nego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste niewydzielonej części gruntu ozn. 
nr ewid. 2136/8 o pow. 0,0579 ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 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

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż 4 działek ewidencyjnych objętych KW TB1T/00030328/ 
położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice, stanowiących własność Gminy 
Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednoro
dzinne:

- nr 1/50 o pow. 0,1025 ha cena wywoławcza 78 000 zł + 23% VAT/
- nr 1/51 o pow. 0,1025 ha cena wywoławcza 78 000 zł + 23% VAT
- nr 1/52 o pow. 0,1025 ha cena wywoławcza 78 000 zł + 23% VAT
- nr 1/53 o pow. 0,1025 ha cena wywoławcza 78 000 zł + 23% VAT

TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

sp. Z 0.0.

informujemy o rozpoczęciu 
sprzedaży 

DOMKÓW JEDNORODZINNYCH 
w stanie deweloperskim 

wraz z działką 
o powierzchni 9 arów

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. 

od dnia 21 sierpnia 2013 r. do dnia 11 września 
2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Mickiewicza 7, wykazu dotyczącego 
sprzedaży w trybie przetargu nieograniczone
go nieruchomości niezabudowanej stanowią
cej własność Miasta Tarnobrzega na prawach 
powiatu ozn. nrewid. 1884/13, przeznaczonej 
pod zabudowę usługowo-handlową.

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. o godz. 11-tej w 
sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 
201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 000,00 zł /słownie: dzie
sięć tysięcy złotych 00/100/ na każdą z działek należy wpłacić w kasie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 lub na konto Urzędu Miasta 
Tarnobrzega nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547 Bank PeKaO S.A l/O 
Tarnobrzeg do dnia 19 września 2013 r. do godziny 14-tej.

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 stano

wisko 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 w Internecie pod adre
sem: www.tarnobrzeg.eobip.pl

LOKALIZACJA: TARNOBRZEG 
- OSIEDLE OCICE 

(obok boiska sportowego)
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OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż działki ewidencyjnej objętej KW TB1T/00073974/1 ozn. nr ewid. 150 o po
wierzchni 0,1111 ha położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów, stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg przeznaczonej na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza działki ozn. nr ewid. 150 o pow. 0,1111 ha - 2 500 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2013 r. o godz. 10-tej w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Ko

ściuszki 32, pok. 201. -
Wadium w formie pieniężnej w wysokości 500,00zł/słownie: pięćset złotych 00/100/ należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Tarnobrze

ga, ul. Mickiewicza 7 lub na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 181240 274411110000 3990 9547 Bank PeKaO S.A l/O Tarnobrzeg do dnia 
26 września 2013r. do godziny 14-tej.

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. gospodarki gruntami Urzędu Miasta Tar

nobrzega 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 w Internecie pod adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl

Urząd Miasta Tarnobrzega j

Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32 
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl 
www.tamobrzeg.pl 
centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81 
Prezydent - Norbert Mastalerz, 
tel. 15 8221149 
Zastępca prezydenta - Łukasz Dybus 
Skarbnik - Maria Nabrzeska, wew. 584 
Sekretarz - Marta Kamysz-Turbak, wew.
Wydziały mięszcątt śijprzy u|, Kpkiuaki 32 

Kancelaria Prezydenta Miasta 
tel. 15 8221190

r. 510

e-mail: rzecznik@um.tarnobrzeg.pl
Wydział Organizacyjny
Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Dariusz Kołek 
tel. 15 822 7139,158226775
Wydziały mieszczące $ię przy y|. 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

730-15.30
730-1630
730-15.30
7.30-15.30
730-15.30

Merkuriusz n 
tarnobrzeski W
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

• Kolportaż ( di \

Dom w Żurawinie 2, pow. 125m2 + garaż 
Cena: 395 tys.

■■
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Dom w Lantanach, pow. 112m2 + garaż 
Cena: 385 tys.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
pod nr tel. 15 822 98 60, 

NA STRONACH INTERNETOWYCH: 
www.ttbs.bip.pl • www.ttbs.tarnobrzeg.pl 

lub w siedzibie spółki 
TARNOBRZEG, UL. MICKIEWICZA 4
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