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„Orlątko" remont ulicy 11-go Listopada, budowa windy przy budyn
ku Urzędu Miasta, budowa parkingu przy Al. Niepodległości, termo- 
modernizacja części hali sportowej i odnowiona sala gimnastyczna 
- to tylko część inwestycji rozpoczętych lub już zrealizowanych w dru
giej połowie tego roku.

Jeszcze w tym roku, przy Przedszkolu nr 
6, powstanie pierwsze w Tarnobrzegu „Or
lątko", czyli mini boisko do piłki nożnej. Pre
zydent Tarnobrzega ogłosił już przetarg na 
zaprojektowanie i wykonanie pierwszego 
boiska przygotowanego specjalnie z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach Tarnobrzega.

- Można powiedzieć, że wychodzimy na
przeciw oczekiwaniom i rodziców i dzieci. 
Kiedy przy szkołach budowaliśmy Orliki, 
pojawiały się coraz częściej głosy, że moż
na by nieco mniejsze boiska budować przy 
przedszkolach. Myślę, że jest to bardzo dobry 
pomysł, w szczególności patrząc na zainte
resowanie jakie wzbudza Piłkarskie Przed
szkole Siarki - mówi Norbert Mastalerz, 
Prezydent Tarnobrzega.

Boisko z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy będzie miało wymiary 10 x 15 m i 
będzie wyposażone w dwie mini bramki 
piłkarskie o wymiarach 150 x 100 cm. Za
montowane zostaną także piłkochwyty, a 
cały teren wokół boiska będzie ogrodzo
ny. Planowany termin zakończenia inwe
stycji, to 16.12.2013.

Nowy parking 
przy Al. Niepodległości

Dwadzieścia trzy nowe miejsca parkin
gowe powstaną wkrótce przy Al. Niepod
ległości. Inwestycje za kwotę 149 583 zł 
zrealizuje tarnobrzeski Rejon Dróg Miej
skich. - Niestety, ale w dzisiejszych czasach 
samochodów przybywa zdecydowanie 

także wykonanie chodnika, oznakowania 
poziomego i pionowego, a także wyko
nanie niskiego ogrodzenia ochronnego 
dębu oraz nawiezienie humusu i obsia
nie go trawą. W ramach zaplanowanych 
prac rozebrane zostanie dotychczasowe

INWESTYCYJNIE
intensywny koniec roku
ogrodzenie kolidujące z budową nowego 
parkingu, wykarczowane zostaną także 
pnie po wcześniejszych wycinkach drzew.

Dodatkowo wykonana zostanie wymia
na istniejącej sieci wodociągowej oraz 
konieczna przekładka na sieci gazowej, 
polegająca na przebudowie istniejącego 
gazociągu oraz zasuw i wyniesienie ich 
poza projektowane miejsca parkingowe. 
Termin wykonania inwestycji, to 10 listo
pada 2013 roku.

Przetarg już ogłoszony
Do 30 czerwca przyszłego roku ma 

zakończyć się przebudowa ulicy 11-go 
Listopada. Prezydent Miasta ogłosił już 
przetarg na realizację tej inwestycji. - Prze-

Zakres inwestycji obejmie przebudowę 
ul. 11 - go Listopada w Tarnobrzegu od ul. 
Św. Barbary do ronda w ul. Sienkiewicza 
wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kopernika, a 
także remont chodników na terenie przy
ległym do granicy pasa drogowego w ulicy 
11 - go Listopada. Zakres zaplanowanych 
obejmuje m. in. przebudowę lewo i pra
wostronnej zatoki dla autobusów, pasów 
postojowych dla samochodów osobowych 
na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Koper
nika do ronda w ul. Sienkiewicza, przebu
dowę odwodnienia ulicy, a także remont 
istniejących chodników z częściowym ich 
przystosowaniem do parametrów ścieżki 
rowerowej. 

mian, zostaną wykonane nowe nasadzenia 
drzew i krzewów ozdobnych.

Termomodemizacja 
hali sportowej

Do końca bieżącego roku przeprowa
dzona zostanie termomodemizacja ściany 
północnej obiektu sportowego przy Al. 
Niepodległości 2 w Tarnobrzegu. Szczegó
łowy opis przedmiotu zamówienia obejmu
je m. in.: docieplenie ścian zewnętrznych, 
docieplenie ościeży, wymianę parapetów 
zewnętrznych i okien PCV, a także wymianę 
opaski wokół budynku i remont schodów. 
Termin zakończenia prac mija 16 grudnia br.

Mała sala gimnastyczna LO 
jak nowa

Zakończył się już za to dawno wycze
kiwany przez uczniów popularnego „Ko
pernika" remont małej sali gimnastycz
nej. W ubiegłym roku szkolnym sanepid 
nie dopuścił, ze względu na zły stan, do 
użytkowania sali gimnastycznej.

szybciej niż miejsc parkingowych. W tym 
temacie mamy ciągły niedosyt. Dlatego 
tam gdzie to tylko możliwe, staramy się 
projektować i wykonywać nowe parkingi 
- mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert 
Mastalerz.

Nowy parking zostanie wybudowany 
przy Al. Niepodległości na odcinku od 
skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania 
z ul. Skalna Góra. Zaparkować tam będą 
mogły 23 samochody. Inwestycja obejmu
je nie tylko budowę samego parkingu, ale 

budowa ulicy 11-go Listopada, to kolejna 
duża inwestycja drogowa, której realizację 
rozpoczniemy w 2013 roku. Podczas budo
wy wiaduktu i modernizacji drogi 871, cały 
ruch drogowy skierowany był właśnie na uli
cę 11-go Listopada, która i tak już nie była 
w najlepszym stanie. Mieszkańcy bloków 
znajdujących się przy tej ulicy od dawna 
dopominali się o modernizację i naprawę 
nawierzchni. Cieszę się, że udało się znaleźć 
środki na tak dużą inwestycję - mówi Pre
zydent Mastalerz.

W ramach zaplanowanych prac zostaną 
także przebudowane zjazdy, dokonana zo
stanie korekta geometrii skrzyżowań z ul. 
M. Kopernika i ul. Św. Barbary, na kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej zostaną wymienio
ne pokrywy, pierścienie odciążające i wła
zy. Oczywiście zostanie także wykonane 
nowe oznakowanie pionowe i poziome. 
Przebudowane zostanie także oświetlenie 
uliczne, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 
Zostaną również usunięte drzewa i krzewy 
kolidujące z realizacją zamierzeń. W za-

W ramach inwestycji uzupełniono ubytki 
posadzek, zdemontowano stare i zamon
towano nowe drabinki, a także oświetlenie, 
zamontowano kraty metalowe na balkonie 
oraz wymalowano farbą olejną elementy 
metalowe, zabezpieczono okna folią. Gene
ralną odnowę przeszły ściany, sufit oraz par
kiet, który został na nowo polakierowany.

Wykonawcą inwestycji był Klub Sporto
wy SIARKA Zakład Działalności Gospodar
czej Spółka z o.o., który wygrał przetarg za 
cenę brutto: 39 333,75 zł.
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E-cmentarz
- nowa funkcja 
w geoportalu
Kilka dni temu tarnobrzeski magistrat uruchomił 
nową funkcję w geoportalu. Program e-cmentarz 
daje możliwość odszukania grobów osób, których 
miejsce wiecznego spoczynku znajduje się na tar
nobrzeskim cmentarzu komunalnym w Sobowie.

- System jest bardzo intuicyjny, więc myślę, że nikt nie 
będzie miał problemu z jego obsługą. Docierały do nas 
coraz częściej pytania czy wzorem innych miast mogli
byśmy uruchomić tego typu portal. Cała dokumentacja 
fotograficzna, która kosztowała ogrom pracy, została 
przygotowana przez dwóch pracowników Urzędu - 
mówi Norbert Mastalerz, Prezydenta Tarnobrzega.

Program Cmentarze daje możliwość odszu
kania grobów osób, których miejsce wiecznego 
spoczynku znajduje się na tarnobrzeskim cmen
tarzu komunalnym.

Jak dotrzeć do e-cmentarza?
1. Bezpośrednio przez stronę www.tarno- 

brzeg.pl, moduł e-cmentarz komunalny.
2. Poprzez miejski geoportal www.tarno- 

brzeg.geoportal2.pl - (dla tych, którzy pre
ferują korzystanie z usług systemu informacji 
przestrzennej).

Jak wyświetlić plan i rysunek cmentarza?
Aby rozpocząć pracę z modułem Cmenta

rze należy wyświetlić jego warstwę poprzez 
zaznaczenie pustego kwadratu obok nazwy 
warstwy: Cmentarze znajdującego się z lewej 
strony ekranu na pasku „Warstwy"

------- merkuriusz tarnobrzeski
Jak znaleźć grób naszych bliskich?
W celu wyszukania grobu osoby zmarłej należy z 

prawej strony ekranu rozwinąć pasek Szukaj i wybrać 
opcję Szukaj grobu. Moduł Cmentarze pozwala na 
wyszukiwanie grobu po nazwisku lub imieniu osoby 
zmarłej, jak również po dacie urodzenia lub śmierci. 
Po wpisaniu danych i kliknięciu przycisku Szukaj od
powiedni grób lub groby zostaną zaznaczone niebie
skim markerem na planie cmentarza.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje i zdjęcie 
grobu?

Aby wyświetlić informacje na temat osoby zmarłej 
oraz zdjęcie nagrobka należy z paska narzędzi wy
brać ikonę Informacja oraz kliknąć na zaznaczonym 
symbolu grobu.

Dodatkowa funkcja dla urządzeń mobilnych!
Dodatkową funkcją która pomoże nam odnaleźć 

grób osoby bliskiej na cmentarzu jest funkcja umoż
liwiająca posiadaczom komórek i tabletów odwie
dzającym nasz geoportal zobaczyć na mapie wła
sną rzeczywistą lokalizację w terenie. Aby włączyć 
tą funkcje należy użyć ikony widocznej wyłącznie 
na urządzeniach mobilnych i potwierdzić zgodę na 
udostępnienie swojej lokalizacji. Wówczas na mapie 
pojawi się marker określający naszą pozycję w terenie 
z dokładnością do kilku metrów.
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P.H.U. POLKAR informuje 
)asażerów korzystających ze środków 
komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu 
o dodatkowych kursach autobusów 
od 28 października do 8 listopada 2013 r.
• W dniach 28,29,30,31 października 2013 dodatkowe kursy linii 

14 z godz.: 9.00 i 13.00

• W dniu 1 listopada 2013 (piątek) komunikacja miejska kursuje zgod
nie z rozkładem jazdy tak jak w niedzielę. Dodatkowo wprowadza 
się kursy linii specjalnych na cmentarz w Sobowie:

LINIA Cl -10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00.
Trasa: Niepodległości -1 Maja - Moniuszki - Mickiewicza- Piłsudskie

go- Sienkiewicza - Sikorskiego - Zwierzyniecka - Kazimierza 
Wielkiego - Wiejska - Słomki - Warszawska - Bema - cmentarz 
Sobów - Bema - Sobów III

Powrót w kolejności odwrotnej o godz.: 10.30,11.30,12.30,13.30, 
14.30,15.30,16.30,17.30.

LINIA C2 -10.30,11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30
Trasa: Niepodległości -1 Maja - Moniuszki - Wyspiańskiego - Koper

nika -11 Listopada - Kwiatkowskiego- Kazimierza Wielkiego - 
Dąbrówki - Fabryczna - Warszawska - Bema - cmentarz Sobów
- Bema - Sobów III

Powrót w kolejności odwrotnej o godz.: 11.00,12.00,13.00,14.00, 
15.00,16.00,17.00

Dodatkowo wprowadza się kursy:

Linii B o godz: 7.30,8.30,9.30,12.30,14.30,15.30,18.30,19.30
Linii D o godz: 6.50,7.20,7.50,9.50,12.50,13.20,13.50
Linii 3 o godz: 16.15
Linii 4 o godz: 13.30,15.15
Linii C3 o godz: 14.05
Trasą: Mickiewicza - Miechocin - Ocice - Mokrzyszów - Sienkiewicza

- Grota Roweckiego - Mickiewicza - Niepodległości -1 Maja - Mo
niuszki - Wyspiańskiego - Kopernika-11 Listopada - Kwiatkow
skiego- Kazimierza Wielkiego - Wiejska - Słomki-Sobów Cmen
tarz - Sobów - Wielowieś Grobla - Wielowieś - Sielec - Zakrzów - 
Sikorskiego-Wyspiańskiego-Moniuszki-1 Maja - Niepodległości.

• W dniu 2 listopada 2013 (sobota) komunikacja miejska kursuje 
zgodnie z rozkładem jazdy tak jak w soboty. Dodatkowo wprowa
dza się kursy: Cl o 13.00,16.00 i C2 o 14.30 

• W dniu 3 listopada 2013 (niedziela) komunikacja miejska kursuje 
zgodnie z rozkładem jazdy tak jak w niedzielę. Dodatkowo wpro
wadza się kursy: Cl o 11.00,13.15,15.00,16.00 

• W dniach: 4,5,6,7,8 listopada 2013 wykonywany będzie o godz: 
10.20 dodatkowy kurs LINII C4

Trasą: Niepodległości - 1-go Maja - Moniuszki-Mickiewicza - Piłsud
skiego - Sienkiewicza - Sikorskiego - kościół Serbinów - Kazimierza 
Wielkiego - Sikorskiego - Warszawska - Bema - cmentarz Sobów.
Autobus czekał będzie pod cmentarzem. Powrót z cmentarza Sobów 
po zakończeniu Mszy Świętej rozpoczętej o godz.11.00 na cmentarzu 
w Sobowie. Dodatkowe informacje: tel. 15 8141818

Druga edycja konkursu 
„Rolnictwo oczami Dziecka"
Już po raz drugi ZOT Siarkopol w Tarnobrzegu zorganizował dla uczniów Szko
ły Podstawowej nr 11 w Sobowie konkurs plastyczny pod hasłem „Rolnictwo 
oczami Dziecka". Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali atrakcyjne nagrody. 
Patronat nad konkursem objął Prezydent Norbert Mastalerz.

uAU UDKU I U IUWAROWEGO L
„Siarkopol" Sp. zo.o.

Pamiątkowe zdjęcie tuż po rozdaniu nagród. Fot. A. Rybka

- Pierwsza edycja konkursu cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów „11", dlate
go nie mogliśmy poprzestać na tym i musieli- 
śmy zorganizować drugą edycję. Staramy się 
regularnie wspierać uczniów sobowskiej „11" 
organizując konkursy czy wycieczki - mówi 
Władysław Rzepecki, prezes ZOT Siarkopol.

W drugiej edycji konkursu udział wzięło 
dwadzieścia czworo dzieci z tarnobrzeskiej 
„11". Komisja konkursowa nagrodziła trzy naj
lepsze prace. Pierwsze miejsce zajęła Patrycja 
Piwowar. Miejsce drugie zajął Maciej Knafel, 
a trzecie Kamil Zioło. Specjalną nagrodę przy
znaną przez Prezesa Zarządu ZOT „Siarkopol" 
-Władysława Rzepeckiego, otrzymał Łukasz 
Dybus. Pozostałe miejsca zajęli: Wiktoria Pi
wowar, Justyna Rymarczyk, Kinga Dudek, 
Aleksandra Wilk, Kamila Winogrodzka, Agata 
Golecka, Weronika Wołoszyn, Dawid Zioło, 
Aneta Myszka, Jakub Stępień, Marcelina Ma
ciąg, Julia Kutyła, Weronika Czech, Agata Miś- 
kiewicz, Zuzanna Myszka, Patryk Sempruch, 
Wiktoria Myszka, Marta Mróz, Wiktoria Wilk, 
Filip Filipczak.

Nagrody wszystkim dzieciom wręczyli: Pre
zes Zarządu - Władysław Rzepecki, Dyrektor 
Operacyjny - Janusz Statuch, Dyrektor Han
dlowy - Agnieszka Poniewierska, Robert Wro
na z Zakładów Chemicznych Siarkopol oraz 
Prezydent Tarnobrzega - Norbert Mastalerz.

Sponsorami nagród dla wszystkich dzieci 
są: Grupa Azoty, Grupa Puławy, Zakłady Che
miczne „Siarkopol" Sp. z o.o.

Jak zapewnił na koniec Prezes Władysław 
Rzepecki, już szykowane są kolejne niespo
dzianki dla dzieci.

RDM zajmie się 
utrzymaniem 
dróg przez rok
Tarnobrzeska spółka Rejon Dróg Miej
skich przez najbliższy rok odpowiadać 
będzie za bieżące utrzymanie dróg 
w granicach administracyjnych miasta 
Tarnobrzega. Wartość realizacji tego 
zadania, to ponad milion złotych.

RDM wygrał we wrześniu przetarg 
i będzie odpowiadać za bieżące remon
ty dróg. Umowę, zgodnie ze specyfikacją 
zamówienia publicznego, na realizację 
zadania podpisano do 31.08.2014 r. Za
kres zaplanowanego zadania obejmuje 
m.in. remonty nawierzchni jezdni, chod
ników, zatok autobusowych, remonty 
elementów odwodnienia, oczyszczenie 
rowów, przepustów, regulację wysoko
ściową studni uzbrojenia podziemne
go, a także remonty elementów bezpie
czeństwa ruchu drogowego, oznakowa
nia pionowego oraz montaż i malowanie 
urządzeń zabezpieczających.

Kwota realizacji zadania, to 
1 047 320,40 zł.

http://www.tarno-brzeg.pl
http://www.tarno-brzeg.geoportal2.pl
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Ponad milion osiemset czterdzieści tysięcy zło
tych dofinansowania trafiło w latach 2011-2013 
do Tarnobrzega w ramach programu „Maluch". To 
najwyższa kwota dotacji na Podkarpaciu. W paź
dzierniku Wojewoda Podkarpacki - Małgorzata 
Chomya-Śmigielska odwiedziła tarnobrzeski żło
bek, aby zobaczyć jak funkcjonuje ta placówka.

Największy 
beneficjent 
na podkarpaciu

- Kiedy w lutym 2011 roku weszła w życie ustawa 
o opiece dla dzieci do lat 3, na podkarpaciu dyspo
nowaliśmy zatrważająco niską ilością takich miejsc, 
których było zaledwie kilkaset na cały region. Dlatego 
zorganizowaliśmy we wszystkich powiatach, dla któ
rych dedykowany był ten program, spotkania informa- 
cyjno-promocyjne. Po trzech latach funkcjonowania 
programu mamy już na podkarpaciu 1661 miejscopie- 
ki dla dzieci do lat 3. Łączna kwota dotacji wyniosła 
prawie 9 min zł. Niespełna 2 min zł z tej kwoty trafiło 
do Tarnobrzega, który jest największym beneficjentem 
programu. Tuż po nim są miasta Rzeszów, Krosno oraz 
Dębica - mówiła podczas wizyty w tarnobrzeskim 
żłobku Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wojewoda 
Podkarpacki.

- Gdyby nie program Maluch, prawdopodobnie nie 
byłoby w Tarnobrzegu żłobka miejskiego. Przy tak 
dużej kwocie dofinansowania „poszperaliśmy" po 
różnych działach i paragrafach budżetowych i wy
skrobaliśmy kilka złotych na zabezpieczenie wkładu 

własnego. Dlatego pragnę serdecznie podziękować 
Pani Wojewodzie za pomoc i wsparcie, na które za
wsze możemy liczyć - mówił Prezydent Tarnobrzega, 
Norbert Mastalerz.

- Uruchomienie placówki z pewnością było dla nas, 
jak i rodziców nową sytuacją. Ale uczyliśmy się od sie
bie wzajemnie. Dziś sygnały jakie docierają do mnie od 
rodziców, mówią o satysfakcji i bardzo dobrej współ
pracy pomiędzy nami. Zawsze chcemy podwyższać  ja
kość świadczonych usług, aby dzieci czuły się tu dobrze 
i bezpiecznie - mówi Lidia Murias, dyrektor żłobka.

W 2011 roku w ramach programu „Maluch" po
wstało 297 miejsc, a gminy otrzymały wsparcie w 
wysokości 450 tys. zł. W 2012 roku przekazano sa
morządom 2,2 min zł na utworzenie 203 nowych 
miejsc. W latach 2011-12 oraz w I edycji programu 
w 2013 roku o dotacje w ramach programu mogły 
ubiegać się gminy. Natomiast z uwagi na zmianę 
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
która m.in. poszerzała katalog osób mogących się 
ubiegać o środki finansowe z budżetu państwa na 
utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki, II 
edycja programu „Maluch 2013" skierowana została 
do osób fizycznych, osób prawnych. Po raz pierw
szy pojawiły się oferty dotyczące tworzenia miejsc 
opieki w klubach dziecięcych (Sokołów Młp., Tarno
brzeg) i u dziennych opiekunów. WI i II edycji 2013 
roku oferty na łączną kwotę 6,2 min zł obejmowały 
utworzenie 1161 miejsc. W regionie ma powstać 
887 nowych miejsc, w tym 537 miejsca w żłobku, 
26 miejsc w dwóch klubach dziecięcych oraz 324 
miejsca u opiekunów dziennych.

Najwyższa kwota dotacji w ramach programu 
trafiła do Tarnobrzega. Dofinansowanie miejsc 
opieki dla dzieci do lat trzech w latach 2011-2013 
wyniosło 1 840 311 zł, w tym:

- dla gminy - łącznie kwota 1 659 271 zł,
- dla osób fizycznych oraz fundacji łącznie kwota 

181 040
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Razem powalczymy o kasę
Burmistrzowie Jacek Hynowski i Wiesława Ordon, 
a także Wójtowie Marian Grzegorzek, Kazimierz Skóra 
podpisali wspólnie z Prezydentem Norbertem Ma- 
stalerzem deklarację o współpracy na rzecz realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach 
Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Nowa perspektywa unijna niesie za sobą możliwości reali
zacji inwestycji w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Te
rytorialnych. Kiedy jeszcze nie była określona forma obszarów 
funkcjonalnych, zaproponowaliśmy podpisywanie wspólnych 
porozumień pomiędzy gminami powiatu tarnobrzeskiego. 
Bardzo dobrze stało się, że w ramach nowej strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Tarnobrzeg 
znalazł się wśród pięciu tzw. biegunów wzrostu, bo to daje 
nam szansę bycia tzw. obszarem funkcjonalnym - mówił 
Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

- Na dziś, Zarząd Województwa Podkarpackiego  jeszcze nie 
określił, jak wiele pieniędzy może spłynąć na nasz teren. Nasze 
zamierzenia są dość ambitne. Dyskutowaliśmy już o tym, co 
nas łączy. Dziś podpisaliśmy deklarację o współpracy na rzecz 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ale nie 
jest to początek naszej współpracy z Tarnobrzegiem. Mamy 
już wspólny projekt dotyczący termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej, który znalazł się na liście rankingowej 
Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przed nami dużo 
pracy, ale wierzę, że ten projekt uda się nam dobrze zrealizo
wać i przyniesie on wymierne efekty dla naszych mieszkań
ców - mówił Burmistrz Nowej Dęby, Wiesław Ordon.

Już na samym wstępnie porozumienia czytamy: „Ma
jąc na względzie zapisy Strategii Rozwoju Województwa 
- Podkarpackie 2020 uchwalonej 26 sierpnia 2013 roku 

WWczy^staMsza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele o.o. Dominikanów

'i

Współorganizatorzy:

Tarnobrzeski Dom Kultury 
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

0" Manifestacja Patriotyczna na Placu B. Głowackiego
- wystąpienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega
- występ artystyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Kopernika
- złożenia kwiatów pod Pomnikiem B. Głowackiego

Około^H .30 - Koncert Jana Kondraka "Drogi Wolności" (piosenki autorskie 
oijąz m.in.: Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Jacka Kaczmarskiego) 
w<Tarnobrześkim Domu Kultury - wstęp wolny

f 1 ‘ J * i j *. < «
* . * i , < , >

16.30 -‘Wykład prof. H. Samsonowicz "Kazimierz Wielki", 
występ zespołu muzyki dawnej "Hortus Musicali" z Mielca 
w,Zamku Dzikowskim - wstęp wolny
f Prezydent Tarnobrze

.'i
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wyznaczającej Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzega 
oraz kierując się możliwościami jakie stworzyła Komisja 
Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, 
w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów

miejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich ob
szarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami struktural
nymi UE deklarujemy wolę współpracy na rzecz utworze
nia i rozwoju społeczno-gospodarczego Tarnobrzeskiego 
Obszaru Funkcjonalnego obejmującego: Miasto i Gminę 
Baranów Sandomierski, Gminę Gorzyce, Gminę Grębów, 
Miasto i Gminę Nowa Dęba oraz Miasto Tarnobrzeg".

Koordynacja działań i przygotowanie mechanizmów 
wdrożenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial
nych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego powierzo
no Prezydentowi Tarnobrzega.
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MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO WŁADYSŁAW ORTYL ZAPRASZA NA

Podkarpacki Pestl^aL
NAUKI I TECHNIKI

TARNOBRZEG, 5-6 LISTOPADA 2013
Miejsce: Miejski Ośrodek Sporu I Rekreacji Im. Alfreda tresera

39-400 Tarnobrzeg. Al. Niepodległości ź
rzajtkt wipdifinanłowłny n łrodtdw Und Eu'op*jtk<ei w bu'Ct>efsE*ego funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

serdecznie zaprasza 
przedstawicieli organizacji społecznych 

działających na terenie Miasta Tarnobrzega

NA PLENARNE ZGROMADZENIE 
ZWANE FORUM

podczas którego zostaną wybrani 
przedstawiciele organizacji społecznych 

do Miejskiej Rady Seniorów.
Forum odbędzie się 14 listopada 2013 r., o godz. 16 w sali 

201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ulicy Kościuszki 32.

Każda organizacja społeczna, prowadząca działalność na 
rzecz osób starszych na terenie Miasta Tarnobrzega ma jeden 
głos. W imieniu organizacji w głosowaniu uczestniczy osoba 
upoważniona przez właściwy organ organizacji. Mandat wy
borczy otrzymuje się po przedłożeniu przedmiotowego upo
ważnienia W przypadku organizacji mającej oddziały na terenie 
miasta, mandat otrzymuje tylko zarząd oddziału.

Do Rady zgłasza się osoby obecne na Forum. Istnieje moż
liwość zgłoszenia osoby nieobecnej, która złożyła pisemną 
deklarację zgody na kandydowanie.

Do Rady wchodzi 9 osób, które otrzymały największą liczbę 
głosów. W sytuacji, gdy dwie lub więcej osób uzyskało taką 
samą liczbę głosów i niemożliwe jest jednoznaczne określenie 
9-osobowego składu, spośród tych osób przeprowadza się 
wybory uzupełniające.

INFORMACJE
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie
szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 25 października 

2013 r. do dnia 15 listopada 2013 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 

wykazów:

• nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi
ny Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu przeznaczo
nych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat

• nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice prze
znaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

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. 222.

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

Marszałek woj. podkarpackiego - Władysław Ortyl, 
Prezydent Miasta Tarnobrzeg - Norbert Mastalerz, 
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A. 
jako Koordynator zadania projektu systemowego 

zapraszają na
Podkarpacki Festiwal Nauki 
i Techniki, który odbędzie 

w Tarnobrzegu 
w dniach 5-6 listopada 2013 r. 

w obiektach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

im. A.Freyera al. Niepodległości 2
„Nauka nie musi być nudna" - to hasło przewodnie Festiwalu 

skierowanego głównie do uczniów szkół, nauczycieli, mieszkańców oraz 
kadry inżynieryjno-technicznej przedsiębiorstw z terenu miasta Mielca 
i ościennych miejscowości. Dla wszystkich zwiedzających zaplanowano 
szereg atrakcji - wiodącą jest wystawa „Eksperymentuj!" oraz po
kazy przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik. Dodatkowymi 
wydarzeniami Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki są:

Wystawa samolotów i rakiet kosmicznych przygotowana przez 
Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich

Interaktywne stoiska wystawiennicze lokalnych szkół, instytucji 
i przedsiębiorstw.

Ponadto:
Interaktywny eksponat edukacyjny sterowania płatowcem - 

wirtualne loty samolotem przygotowane przez Mielecki Portal Lotniczy 
EPML Spotters

„Roboty w akcji - czyli co roboty mają do roboty?" - interaktywne 
stoiska przygotowane przez Świat Robotyki, Sylwester Paterek 

Potęga Umysłu - urządzenia wykorzystujące fale mózgowe EEG 
do treningu koncentracji prezentowane przez Planetaziemia.com, Piotr 
Sołkiewicz

Prezentacja pojazdów elektrycznych - Agencja Rozwoju Regio
nalnego „MARR" S.A.

Warsztaty z fotografii tematycznej przygotowane przez Labora
torium FOTO LAB z modelarstwa przygotowane przez Aeroklub Mielecki 
im. Braci Działowskich

Wykłady popularno-naukowe
• „Podróż w przyszłość - czym zajmuje się współczesna nauka" - dr 

inż. Mirosław Hajder, WSIZ w Rzeszowie.
• „Historia kosmicznych lotów załogowych „ - Paweł Pasterz, Radio- 

latorium Polskie Radio Rzeszów.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu 

na okres 21 dni tj. od dnia 28 października 2013 r. do dnia 18 
listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7 wykazu w sprawie sprzedaży w trybie pierw
szego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
zabudowanej oznaczonej nr ewid. 425 o pow. 0,0708 ha poł. w 
Tarnobrzegu obręb Miechocin przy ul. Mickiewicza z przezna
czeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7 lub 
telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 
015-822-65-70 wew.218.210.

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

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu 

na okres 21 dni tj. od dnia 28.10.2013 r. do dnia 18.11.2013 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewi
cza 7, wykazu dotyczącego oddania w najem nieruchomo
ści gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta 
Tarnobrzega na prawach powiatu położonej w Tarnobrze
gu przy ulicy Sandomierskiej 24, oznaczonej nr ewid. 1282 
o pow. 0,0981 ha, na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7, stanowisko 
nr 4 ds. gospodarki nieruchomościami tel. 15 -822-65-70 wew. 
278 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Grun
tami tel. 15 -822-65-70 wew. 221

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

OGŁOSZENIE
Wychodząc naprzeciw prośbom pasażerów komunikacji 

miejskiej informujemy, że od dnia 30.09.2013 ulegają zmianie 
godziny odjazdu kursów linii nr 2 i 3 w dni robocze

Linia 2 Kurs 6:00 (przystanek początkowy) przyspiesza się 
odjazd na godz. 5:55 na całej trasie

Linia 3 Kurs z 6:43 (przystanek początkowy) przyspiesza się 
odjazd na godz. 6:30 na całej trasie
Kurs z 7:13 (przystanek początkowy) przyspiesza się 
odjazd na godz. 7:01 na odcinku trasy Niepodległo
ści - ul. Zamkowa

Dodatkowe informacje pod nr tel. 15 81418 18

Urząd Miasta Tarnobrzega

Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl 
www.tarnobrzeg.pl
centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81
Prezydent - Norbert Mastalerz,
tel. 15 8221149
Zastępca prezydenta - Łukasz Dybus
Skarbnik - Maria Nabrzeska, wew. 584
Sekretarz - Marta Kamysz-Turbak, wew. 510
Wydziały mieszczące przy ul, Kościuszki 32 
Kancelaria Prezydenta Miasta 
tel. 15 82211 90

e-mail: rzecznik@um.tarnobrzeg.pl
Wydział Organizacyjny
Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Dariusz Kołek 
tel. 15 822 71 39,158226775
Wydziały mieszczące się przy ul, Mickiewicza 7
Biuro Obsługi Interesantów
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego

Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozwoju Miasta i Programów Pomocowych 
Kasa Urzędu Miasta
Informacja-Kancelaria
Miejski Rzecznik Konsumentów (przyjmuje we wtorki i 
środy w BOI Sektor A sala 3 st. 5)
Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986
GODZINY PRACY URZĘDU MIASTA 
poniedziałek 7.30-15.30 
wtorek 7.30-16.30
środa 7.30-15.30
czwartek 
piątek

730-15.30
7.30-15.30

Merkuriusz n 
tarnobrzeski Ty
Miejski Informator Samorządowy

• Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega
i Tarnobrzeski Dom Kultury

• oprać, materiałów: Agata Rybka, 
Wojciech Malicki

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

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie

szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 28 października 2013 
r. do dnia 18 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu w sprawie 
sprzedaży w trybie pierwszego przetargu ustnego nie
ograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej 
nr ewid. 425 o pow. 0,0708 ha poł. w Tarnobrzegu obręb 
Miechocin przy ul. Mickiewicza z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob
sługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickie
wicza 7 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodar
ki Gruntami tel. 015-822-65-70 wew.218.210.

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

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie

szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 31 października 
2013 r. do dnia 21 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazów 
dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz najemców lokali mieszkalnych:

• Nr 14 przy ul. Mickiewicza 5 wraz ze sprzedażą udzia
łów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które 
nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszcze
gólnych lokali oraz oddaniem we współużytkowanie 
wieczyste niewydzielonej części gruntu ozn. nr ewid. 
2136/6 o pow. 0,0410 ha.

• Nr 4 przy ul. Kochanowskiego 6 wraz ze sprzedażą 
udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, 
które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli po
szczególnych lokali oraz oddaniem we współużytkowa
nie wieczyste niewydzielonej części gruntu ozn. nr ewid. 
397/2 o pow. 0,0584 ha.

• Nr 58 przy ul. Sienkiewicza 4 wraz ze sprzedażą udzia
łów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które 
nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszcze
gólnych lokali oraz oddaniem we współużytkowanie 
wieczyste niewydzielonej części gruntu ozn. nr ewid. 
2073/2 o pow. 0,1235 ha.

• Nr 9 przy ul. Moniuszki 18 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. 409/2 o pow. 
0,0641 ha.

• Nr 26 przy ul. Mickiewicza 5a wraz ze sprzedażą udzia
łów 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. 2136/8 o pow. 
0,0579 ha.

• Nr 15,22,37,48,50,52 przy ul. Sikorskiego 7 wraz z 
przynależnymi piwnicami oraz ze sprzedażą udziałów 
w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie 
służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych 
lokali oraz sprzedażą niewydzielonej części gruntu ozn. 
nr ewid. 1220/3 i 3000/4 o łącznej pow. 0,0905 ha.

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

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