
merkuriusz
tarnobrzeski

Miejski Informator Samorządowy • nr 224 • wrzesień 2016

Lekcje prowadzone są w  ramach ogólnopolskiego 
projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 
i  dotowane są z  Ministerstwa Sportu i  Turystyki oraz 
współfinansowane przez gminę Tarnobrzeg. Program 
jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach 
sportowych dla uczniów bez selekcjonowania na mniej 
lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo. Ko-
ordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej „Aqua-Swim” Tarnobrzeg. Spośród wszystkich 
pierwszoklasistów utworzono 12 grup, z którymi trenerzy 
i instruktorzy prowadzą zajęcia systematycznie, dwa razy 
w tygodniu. 

Warto podkreślić, że w 2016 roku, od stycznia do czerw-
ca, z projektu skorzystało już 640 uczniów klas pierwszych 
i  drugich szkół podstawowych. To największy projekt 
z zakresu nauki pływania w województwie podkarpac-
kim realizowany przez stowarzyszenie, przy współpracy 
z  jednostką samorządu terytorialnego, w  ramach akcji 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 – „Synergia” kierowana jest do czte-
rech zespołów szkół ponadgimnazjal-
nych i Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Tarnobrzegu. Adresatami pro-
jektu są nauczyciele kształcenia za-
wodowego oraz uczniowie tych szkół. 
Dzięki „Synergii” podniesiemy jakość 
pracy szkół, ale też wyposażymy 
uczniów w  dodatkowe kompetencje, 
niezbędne do podjęcia zatrudnienia 
– mówi Jolanta Kociuba, naczelnik 
Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu 
Miasta Tarnobrzega.

Doskonalenie umiejętności i kom-
petencji zawodowych nauczycieli 
kształcenia zawodowego odby-
wać się ma między innymi poprzez 
szkolenia doskonalące oraz studia 
podyplomowe w  zakresie tematyki 
związanej z  nauczanym zawodem. 
– Projektem objętych zostanie 63 
nauczycieli kształcenia zawodowe-
go i  praktycznej nauki zawodu oraz 

765 uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych – podkreśla naczelnik 
Jolanta Kociuba. Dla uczniów 
planowane są praktyki i  staże 
zawodowe u  przedsiębiorców 
lub pracodawców, dodatko-
we zajęcia specjalistyczne (we 
współpracy z podmiotami oto-
czenia społeczno-gospodar-
czego szkół), udział w zajęciach 
laboratoryjnych prowadzonych 
w  Politechnice Rzeszowskiej. 
Cele projektu będą osiągnięte 
także dzięki doposażeniu pra-
cowni i  warsztatów szkolnych 
w sprzęt i materiały dydaktycz-
ne, dostosowane do standar-
dów określonych przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej.

Całkowita wartość projektu 
wynosi ponad 4 mln 454 tys. zł, 
z czego wkład własny gminy wy-
nosi 445 tys. 560 zł. 

Mamy ponad 4 mln na jakość

Udało się! Z myślą o zwiększeniu szans absolwentów tarnobrzeskich szkół na rynku pracy miasto sięgnęło po olbrzy-
mie dofinansowanie. Teraz, dzięki ponad czterem milionom złotych, pozyskanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” 
poprawi się jakość kształcenia zawodowego w Tarnobrzegu.

Coraz cieplej w tarnobrzeskich szkołach

Z  Rzeszowa napłynęły dobre 
wieści. Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podkarpackiego pozy-
tywnie ocenił dwa tarnobrzeskie 
projekty, które zostały zgłoszone 
do dofinansowania z  funduszu Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020. Projekty te no-
szą nazwę: „Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków użytecz-
ności publicznej miasta Tarnobrze-
ga”. Wartość pierwszego projektu 
opiewa na kwotę 11 mln zł, drugie-
go - 2,4 mln zł. Wkład własny mia-
sta wynosi odpowiednio:  2,1 mln zł 
i niemal 600 tys. zł. 

Pierwsza grupa inwestycji swym 
zasięgiem obejmie Przedszkole nr 
1, internat „Budowlanki”,   Szkołę 

Podstawową nr 8, Przedszkole nr 
7, Przedszkole nr 17, budynek byłe-
go internatu LO, Gimnazjum nr 2, 
Przedszkole nr 15. W drugiej grupie 
obiektów, które będą docieplone są: 
Szkoła Podstawowa nr 9 i budynek 
wielofunkcyjny przy ul. Kościelnej 
3 (mieści się tu   Przedszkole nr 18, 
mieszkania komunalne, przychodnia 
lekarska oraz filia biblioteki miejskiej).

Zakończenie termomodernizacji 
wszystkich tych budynków plano-
wane jest na koniec listopada 2017 
r. Zakres prac budowlanych obejmie 
m.in.: docieplenie dachów i elewacji, 
wymianę okien i drzwi, moderniza-
cję centralnego ogrzewania oraz 
montaż paneli fotowoltaicznych.

Miniosiedle „Nova Targowa” powstaje u zbiegu ulic Targowej i Tracza, na miejscu 
dawnej Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego. To zespół dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych. W czteropiętrowych blokach zaprojektowano łącznie sto 
dwadzieścia lokali mieszkalnych, w metrażach od 30 m kw. do 80 m kw. Do dyspozycji 
mieszkańców oddane zostaną dwu-, trzy- i czteropokojowe mieszkania, z możliwością 
własnego zaaranżowania. Mieszkania na parterze będą miały ogródki, a lokale zlokalizo-
wane na wyższych piętrach wyposażone zostaną w balkony. Budynki będą miały windy.

Na etapie projektowym jest z kolei budowa dwóch bloków przy ul. Św. Barba-
ry, prowadzona przez TTBS. Mają one powstać razem z  infrastrukturą: ciągami 
komunikacyjnymi, miejscami postojowymi, zielenią, placami rekreacyjnymi oraz 
śmietnikami. W pierwszym etapie powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny, 
3-klatkowy, 5-kondygnacyjny, w  całości podpiwniczony. Każda klatka schodowa 
wyposażona będzie w dźwig osobowy. Przewiduje się budowę 50 mieszkań dwu- 
i trzy pokojowych oraz 18 boksów garażowych w podpiwniczeniu.

Tak mają wyglądać nowe bloki przy ulicy św. 
Barbary, jakie powstaną w zasobach TTBS.

Nova Targowa. W miejscu, gdzie powstaną 
nowe bloki praca wre.

Niech się mury pną do góry

 Fot. TTBS

Dzięki skuteczności urzędników gmina Tarnobrzeg przeprowadzi 
w 2017 roku zakrojoną na szeroką skalę, a kosztującą niemal 13,5 mln zł, 
termomodernizację budynków szkół i  placówek edukacyjnych w  mieście. 
Inwestycję z tak wielkim rozmachem zaplanować pozwoliło ponad 10 mln 
złotych pozyskanych na ten cel z funduszy zewnętrznych.

W mieście trwa boom związany z inwestycjami w budownictwo wielorodzinne. 
Na ul. Targowej praca już wre, a na ul. Św. Barbary opracowywane są projekty.

Pierwszaki na fali
Gmina dorzuciła się do ministerialnej dotacji i dofi-

nansowuje naukę pływania dla uczniów klas pierwszych 
tarnobrzeskich szkół podstawowych. Bezpłatne zajęcia 
na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji ru-
szyły od 5 września. 

JolANTA KoCiuBA, naczelnik Wy-
działu Edukacji i Zdrowia urzędu Miasta 
Tarnobrzega.
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Końcówka lata upłynęła w Tarnobrzegu pod znakiem odbiorów inwestycji. W niepamięć odeszły dziurawe nawierzch-
nie kolejnych ulic, powstał przepiękny plac zabaw, kolejna siłowania „pod chmurką” i korty tenisowe, którymi możemy 
chwalić się nie tylko w regionie. Zadbano także o godziwe warunki handlujących na tarnobrzeskim placu targowym…

Na światowym poziomie
Realizacji doczekały się korty tenisowe zgłoszone 

do Budżetu Obywatelskiego w roku 2014. Doczekały 
się i to na jakim poziomie! Mamy teraz w Tarnobrze-
gu jedne z najnowocześniejszych kortów w regionie.

Trochę to trwało, ale czekanie się opłaciło. Tak długi 
czas oczekiwania na realizację obywatelskiej inwestycji 
stąd, że pierwotny pomysł budowy dwóch kortów teni-
sowych w miejscu dawnego basenu odkrytego zamie-
niono na trzy korty tenisowe, i to takie z prawdziwego 
zdarzenia, na terenie kompleksu sportowego na Zwie-

rzyńcu. - Pora, by coś się tutaj, na Zwierzyńcu, zaczęło 
fajnego dziać - decyzję tłumaczy prezydent Tarnobrzega 
Grzegorz Kiełb.

I się zadziało… Na „Zwierzyńcu” powstały trzy korty 
o najnowocześniejszej nawierzchni akrylowej. W skład 
kompleksu wchodzi też budynek magazynowo-szat-
niowo-sanitarny, miejsca parkingowe. Teren kortów jest 
oświetlony, więc korzystać z nich będzie można do póź-
nych godzin wieczornych.

Godziny otwarcia kortów, jak i wysokość opłat za ko-
rzystanie z nich, ustali zarządzający nowym obiektem 
MOSiR Tarnobrzeg. Pierwsi amatorzy tenisa na nowe 
korty będą mogli wejść na początku października.

Inwestycja kosztowała 1 351 770 złotych. – Pierwotny 
projekt, który zakwalifikował się do realizacji z budżetu 
obywatelskiego, oszacowany był na kwotę 960 000 złotych. 
Miasto otrzymało jednak dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w wysokości 300  000 złotych, co pozwoliło na 
realizację inwestycji w takim wymiarze, w jakim ją właśnie 
odebralismy – dodaje prezydent.

Handlujący na placu targowym w  Tarnobrzegu 
odetchnęli w  ulgą. Po nietrafionej modernizacji 
obiektu w  roku 2012 i  bezskutecznym proszeniu 
o poprawki, wysłuchani zostali dopiero przez obec-
ne władze. Zakończono właśnie podzieloną na kilka 
etapów modernizację placu przy ul. Kwiatkowskiego.

Udana przebudowa 
placu targowego

Modernizacja placu była odpowiedzią na prośby użyt-
kowników tego miejsca. Po modernizacji placu targo-
wego w roku 2012, którą na siłę „uszczęśliwiono” korzy-
stających z tego miejsca, a która okazała się nietrafiona, 
obecne władze miasta do zadania podeszły komplekso-
wo. Co najważniejsze, wszystkie planowane zmiany zo-
stały wcześniej uzgodnione i omówione z handlującymi. 
Temat koniecznych zmian poruszano podczas kilku spo-
tkań władz Tarnobrzega z kupcami.

Zadanie rozpisano na lata 2015/16 i podzielono na kilka 
etapów. Zmianie uległa w pierwszej kolejności lokalizacja 
stoisk (zdemontowano niektóre już istniejące stoiska i po 
wykonaniu fundamentów ustawiono w innym miejscu). 
Na placu targowym stanął budynek socjalno-sanitarny 
z  prawdziwego zdarzenia. Znajdują się w  nim toalety, 
w tym także dostosowane do potrzeb niepełnospraw-
nych, boksy przebieralni i umywalki. Budynek podłączo-
ny jest do instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycz-
nej. W ramach prac inwestycyjnych wymieniono także 
rozdzielnice elektryczne, odmalowano ogrodzenie od 
ul. Kwiatkowskiego i odwodniono nieutwardzony teren 
placu handlowego. Ogółem, wszystkie wykonane roboty 
kosztowały miasto dokładnie 255 057,62 zł.

Dodatkowo Rejon Dróg Miejskich Tarnobrzeg wyrów-
nał fragment nieutwardzonego placu przy ogrodzeniu 
z Galerią Park Tarnobrzeg w miejscach, gdzie po każdym 
deszczu pojawiały się kałuże. 

Teraz już handlujący narzekać nie mogą. Zadowolenia 
z  wykonanych prac nie kryje także prezydent Grzegorz 
Kiełb. – Cieszę się z przeprowadzonych remontów. Zrobiliśmy 
wiele, by poprawić komfort zarówno handlujących, jak i ku-
pujących – podczas odbioru mówił prezydent. – lista po-
prawek, które zgłaszali nam podczas konsultacji kupcy, była 
długa. Staraliśmy się wsłuchać w ich potrzeby, by optymalnie 
i jak najlepiej podejść do realizacji tego zadania. 

Zmiany, zmiany, zmiany...

Miedzy innymi orbitek, narciarz, wahadło, wioślarz... Dziewięć 
urządzeń sportowych do swojej dyspozycji mają mieszkańcy 
osiedla Sobów. A wszystko dzięki… samym sobie. 

Sfinalizowana została ubiegłoroczna inicjatywa mieszkańców osie-
dla Sobów, zgłoszona do budżetu obywatelskiego. Sobowianie już 
korzystają z siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie.

– Za tę inwestycję mieszkańcy mogą podziękować samym sobie. Przy-
gotowali projekt, zmobilizowali się podczas głosowania i właśnie oto są 
tego efekty – mówił prezydent miasta Grzegorz Kiełb podczas odbioru 
inwestycji.

Siłownia, która powstała dzięki inicjatywie sobowian, kosztowała 
dokładnie 38 tys. 800 zł. W centrum osiedla zamontowano dziewięć 
urządzeń, z których siedem służyć może dwóm osobom jednocześnie. 
Po aktywności fizycznej odsapnąć będzie można na ławeczkach, 
których zamontowano cztery, znalazło się też miejsce na stojak na 
rowery. Pomyślano również o koszach na śmieci i lampie oświetlającej 
teren siłowni.

mają siłownię z „obywatelskiego”

Królestwo dzieci
w mokrzyszowie
Piękny, kolorowy, a co najważniejsze, 

bezpieczny plac zabaw mają do swej 
dyspozycji najmłodsi mieszkańcy osie-
dla Mokrzyszów. 

Do dyspozycji maluchów jest siedem 
nowoczesnych urządzeń. Na terenie pla-
cu zamontowano też dwie ławeczki. Plac 
jest ogrodzony i posiada bezpieczną na-
wierzchnię. Inwestycja kosztowała miasto 
dokładnie 73 400 zł. 

Plac usytuowano w sąsiedztwie miejsco-
wego boiska sportowego. Nieprzypadko-
wo. – Fajnie, gdyby udało się zagospodaro-
wać ten teren jako kompleks sportowo-re-
kreacyjny. Jest boisko, właśnie powstał plac 
zabaw, a przewodniczący osiedla złożył do 
Budżetu obywatelskiego projekt budowy si-
łowni zewnętrznej, która miałaby powstać, 
o ile mieszkańcy poprą propozycję, właśnie 
też w tej części osiedla – mówi prezydent 
Tarnobrzega Grzegorz Kiełb. 

Już nie straszy
Pomimo ulewnego deszczu odebrano 

w poniedziałek 5 września zmodernizo-
wany plac zabaw przy Szkole Podstawo-
wej nr 9.  

– Panie prezydencie, to ja do pana pisałam 
o remont tego placu zabaw. Dziękuję – doko-
nującego odbioru prac modernizacyjnych 
prezydenta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba za-
skoczyła jedna z mieszkanek osiedla Dzików. 
Konieczna już modernizacja placu zabaw przy 
„dziewiątce”  wpisała się w oczekiwania rodzi-
ców zatroskanych o  bezpieczeństwo dzieci 
korzystających z tego miejsca na Dzikowie.

 – Plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 9 wykonany został w  ramach programu 
„Radosna Szkoła” w  roku 2010. Niestety, 
nawierzchnia z  płytek poliuretanowych nie 
zdała egzaminu, uległa odkształceniu na tyle 
znacznemu, że wymagała wymiany. obecna 
nawierzchnia wykonana została z trawy syn-
tetycznej. Mam nadzieję, że okaże się dużo 
trwalsza, a  także spodoba się małym użyt-
kownikom placu zabaw – mówi prezydent 
Tarnobrzega Grzegorz Kiełb. 

Modernizacja placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 9 przy ul. Wiejskiej 4 obej-
mowała wymianę całej nawierzchni placu 
(290 m2), kosztowała 50 000,00 zł brutto.
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Zwierzyniecka już nie do poznania. 12 

września prezydent Tarnobrzega Grzegorz 
Kiełb dokonał odbioru inwestycji, na którą 
czekali nie tylko mieszkańcy Serbinowa. 

Przebudowa
ulicy Zwierzynieckiej 

Dziury w betonowych płytach, którymi w 
części wyłożona była ul. Zwierzyniecka, dawały 
się we znaki zarówno przemierzającym ją dział-
kowiczom, jak i korzystającym z boisk sporto-
wych, a także klientom marketu budowlanego. 
Przebudowa nie była więc żadną fanaberią. 

Modernizacja dotyczyła odcinka od ronda 
z ul. Kwiatkowskiego i ul. Kazimierza Wielkie-
go, aż do lasu „Zwierzyniec”. Wykonane prace 
budowlane objęły przebudowę konstrukcji   
jezdni i chodników, budowę drogi rowerowej 

i ciągu pieszego wzdłuż ulicy oraz budowę 
kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji 
powstało 89 nowych miejsc parkingowych, a 
55 istniejących zostało wyremontowanych. Nie 
zapomniano o nowym oświetleniu drogi oraz  
jej oznakowaniu. W tym celu zamontowano 
22 latarnie i 40 znaków drogowych. Koszt całej 
inwestycji wyniósł niemal 1,4 mln zł.

Nowo zbudowany chodnik i droga rowerowa 
kończą się tuż przed lasem. Z uwagi na nieroz-
strzygnięte w tym miejscu własności gruntowe, 
nie dochodzą one bezpośrednio do leśnej dro-
gi. Jednak teren miedzy chodnikiem, a lasem 
zostanie wyrównany, aby umożliwić swobodne 
dojście i przejazd rowerem. Wspomnieć też na-
leży, że docelowo asfalt od ulicy Zwierzynieckiej 
zostanie przedłużony aż do ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie, gdy realizowany będzie remont tej 
ulicy. Obie drogi połączone zostaną w przyszło-
ści z drogą obwodową Tarnobrzega.

Odświeżona mieszka 
Bez dziur i bez kałuż. Mieszkańcy osiedla 

Piastów mogą już korzystać z wyremonto-
wanej ulicy Mieszka I.

Dotychczas ulica Mieszka I zwana była przez 
mieszkańców Piastowa „małą Wenecją”. Po 
każdym, nawet najmniejszym deszczu, na 
ulicy tworzyły się potężne kałuże. Teraz już 
koniec „pływania”. Ulica Mieszka I zyskała zu-
pełnie nowy wygląd. Dotychczasową dziu-
rawą drogę z płyt pokryła świeża warstwa 
bitumiczna. I to niejedne zmiany… 

– Zainstalowaliśmy nowe oświetlenie, pojawił 
się nowy chodnik z kostki brukowej. Ponadto 
wybudowaliśmy miejsca postojowe, których 
wcześniej nie było. Teraz jest ich dziewiętnaście, 
w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób nie-
pełnosprawnych – wylicza Prezydent Grzegorz 
Kiełb.

Remont ulicy Mieszka I kosztował tarno-
brzeski samorząd ponad 267 tysięcy złotych.

Og łOsZeNie
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg 

ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomo-
ści gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. 
nr ewid. 1080 o pow. 0,4342 ha objętej księgą wieczystą Nr 
TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów z 
przeznaczeniem na cele rolne.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego za jeden rok wy-
nosi 100 zł. 

Wylicytowany czynsz dzierżawca będzie uiszczać do dnia 31-
go marca każdego roku na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 
18124027441111000039909547 BANK PeKaO S.A I.O/Tarnobrzeg 
lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. o godz. 
10-tej w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 
32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 20,-zł. /słownie: 
dwadzieścia złotych 00/100/ należy wpłacić na konto Urzę-
du Miasta Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 
PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 19 paź-
dziernika 2016 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega,  
 ul. Mickiewicza 7 do dnia 19 października 2016 r. do godz. 14-tej. 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środ-
ków pieniężnych na wskazane konto.

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

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu pod-
lega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem prze-
targu. 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się z projek-
tem umowy dzierżawy przed przystąpieniem do przetargu i 
złożyć na piśmie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią powyż-
szego projektu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg 
zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego w pierwszym roku 
umowy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany będzie do za-
gospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem do dnia 30 
czerwca 2017 r. 

Wszelkie nakłady dotyczące zagospodarowania terenu uczest-
nik wygrywający przetarg zobowiązany jest zabezpieczyć we 
własnym zakresie i na własny koszt.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospo-
darki Gruntami. Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 
7 tel. 822-65-70 wew. 210 lub 222. 

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

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TARNOBRZEGU 
we współpracy ze 

STOWARZYSZENIEM TARNOBRZESKI BANK ŻYWNOŚCI
realizuje

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym

We wrześniu 2016r. rozpocznie się kolejna dystrybucja paczek 
żywnościowych w  ramach Podprogramu 2016 , która będzie 
trwać do czerwca 2017r.

  Program ma na celu dostarczenie osobom najuboż-
szym artykułów spożywczych w formie paczek.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znaj-
dujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria 
określone w  art. 7 ustawy o  pomocy społecznej i  których 
dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego upraw-
niającego do skorzystania z  pomocy społecznej, tj. 951 zł 
dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby 
w rodzinie.

Podstawą otrzymania paczki żywnościowej jest skiero-
wanie wystawione przez pracownika socjalnego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w  Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-10.00, 14.00-15.30. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
15 822 60 97.

W  skład paczki żywnościowej w  PODPRGORAMIE 2016 
wchodzą następujące produkty: makaron jajeczny, ryż biały, 
herbatniki, mleko UHT, groszek z  marchewką, koncentrat po-
midorowy, ser podpuszczkowy dojrzewający, cukier biały, olej 
rzepakowy, fasola biała, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju, 
gulasz wieprzowy z warzywami, powidła śliwkowe.

Paczki żywnościowe wydawane będą w 11 punktach odbio-
ru na terenie miasta Tarnobrzega i jego osiedlach w określonych 
dniach i godzinach.

Dodatkowo osoby objęte programem mogą korzystać 
z bezpłatnych warsztatów i spotkań aktywizujących.
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Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
www.tarnobrzeg.pl
centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81
Prezydent – Grzegorz Kiełb, tel. 15 822 11 49 
Z-ca Prezydenta – Józef Motyka
Z-ca Prezydenta – Wojciech Brzezowski
Skarbnik – Urszula Rzeszut
Sekretarz Miasta – Przemysław Rękas
Wydziały przy ul. Kościuszki 32
Wydział Organizacyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Promocji Sportu i Kultury
Biuro Kontroli
Biuro Obsługi Prawnej
Doradca Prezydenta ds. Zdrowia
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący RM - Kamil Kalinka,
tel. 15 822 71 39
Wydziały przy ul. Mickiewicza 7
Biuro Obsługi Interesantów
Centrum Obsługi Inwestora
Biuro Zamówień Publicznych
Wydział Edukacji i Zdrowia
Wydział  Środowiska i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich 

Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
Kasa Urzędu Miasta
Informacja-Kancelaria
Miejski Rzecznik Konsumentów 
(dyżur: wt., śr., pt.)
Wydziały przy ul. Kościuszki 30
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986
Godziny pracy Urzędu Miasta
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30 (BOI ul. Mickiewicza7)
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega 
oprac. materiałów: Joanna Lewicka, Joanna Rybczyńska, 
Barbara Skrok-Szczur, Robert Chrząstek, Dariusz Bajor, 
Anna Zygiert. 
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Urząd Miasta Tarnobrzega

Międzynarodowo w trosce o Ziemię

W  projekcie udział wzięło 22 uczestników. W  tym 
roku młodzi ludzie spotkali się pod hasłem „How to 
Save Our Planet („Jak uratować naszą Ziemię”). Mło-
dzi ludzie z  trzech różnych europejskich krajów pró-
bowali odpowiedzieć na szereg pytań odnoszących 

się do szeroko pojętej tematyki ekologii, negatywnych 
skutków ingerencji człowieka w środowisko naturalne, 
omawiali metody chroniące nasze naturalne zasoby, 
jak również poświęcali swoją uwagę na opracowanie 
działań i  sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom 
wody i  gleby. Efektem ich kilkudniowych wspólnych 
działań jest miedzy innymi gazetka dotycząca działań 
proekologicznych.

Podczas wymiany odbyły się także warsztaty teatral-
ne prowadzone przez Agnieszkę Mroczkę, instruktora 
Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Dzięki nim młodzież 
nauczyła się wyrażać swoje poglądy poprzez ruch sce-
niczny, poprawiła komunikację interpersonalną, Zajęcia 
znakomicie wpłynęły także na integrację grupy. Ciekawy 
akcent warsztatowy wprowadził Mariusz Dyszlewski, któ-
ry poprowadził zajęcia fotograficzne, podczas których 
przybliżył uczestnikom techniki i metody pracy z apara-
tem fotograficznym. Młodzież mogła sama spróbować 
swych sił „z drugiej strony” aparatu, wykonywać różnego 

rodzaju zdjęcia. W efekcie zajęć powstały fotograficzne 
portrety na desce, będący pamiątką z  tego tarnobrze-
skiego spotkania. 

Nie zabrakło także warsztatów dziennikarskich. Warsz-
taty pozwoliły uczestnikom spotkania na zdobycie umie-
jętności dziennikarskich, głównie dotyczących przygoto-
wania materiałów do publikacji. 

Wymiany międzynarodowe organizowane przez Tarno-
brzeski Dom Kultury, to nie tylko warsztaty. Goście z Fran-
cji i Mołdawii mieli okazję poznać Tarnobrzeg i okolice. 
Dzięki współpracy z Januszem Wepsięciem z Regional-
nego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 
w Tarnobrzegu uczestnicy wymiany mieli oka-
zję zapoznać się z efektami rekultywacji tere-
nów posiarkowych Kopalni Jeziórko, zwiedzić 
Muzeum Przyrodnicze mieszczące się w Zam-
ku Dzikowskim. Zwiedzili także Sandomierz, 
Kraków oraz  atrakcyjnie spędzili czas nad Je-
ziorem Tarnobrzeskim.

Efektem końcowym całego projektu jest wydanie prze-
wodnika o tematyce ekologicznej. Młodzi ludzie, których 
połączyły wspólne zainteresowania, przedstawili swoje 
opinie na temat ochrony środowiska i szeroko pojętych za-
gadnień proekologicznych. Spotkanie trzech grup z różnych 
krajów europejskich to również możliwość poznania zwy-
czajów i kultury naszych sąsiadów, wymiana doświadczeń 
oraz budowanie poczucia świadomości wspólnej Europy. 

Projekt wymiany został zorganizowany przez Tarno-
brzeski Dom Kultury, dzięki programowi Erasmus +. Ko-
ordynatorami projektu byli: Piotr Markut i Anna Zygiert.

Międzynarodowo i bardzo eko? Tylko w Tarnobrze-
gu! W ramach programu Erasmus+ od 18 do 29 sierpnia 
gościliśmy w Tarnobrzegu młodzież z  Francji i  Mołda-
wii. W  tak międzynarodowym składzie podejmowali-
śmy ekologiczne tematy. 

Zanim jednak pani Joanna rozpoczęła wędrówkę po 
cytrynowym sadzie wtajemniczyła  słuchaczy w historię 
swojej drogi pisarskiej i dziwne losy swojej pierwszej 
„książki” - tajemniczo zaginionej i odnalezionej po wie-
lu latach. A  potem w  sali odczytowej zapachniało… 
cytryną. Autorka z  niesamowitą swadą poprowadziła 
słuchaczy po cytrynowym sadzie opowiadając historię  
czarownicy Kałamutki, dziadka Ignacego i urodzin jego 
ukochanej wnuczki Małgosi. Każdy z uczestników,  czy 
to przedszkolak, uczeń szkoły podstawowej, czy doro-
sły z otwartą buzią słuchał opowieści. Nie obyło się też 
bez niespodzianki, którą przygotowała autorka. Były 
to warsztaty,  podczas których dzieci wykonały z masy 
solnej, oczywiście pachnącej cytryną, guziki według 
własnego pomysłu. Świnki, kotki, serduszka i inne gu-
zikowe formy zachwyciły pomysłodawczynię zabawy. 

Na zakończenie każdego spotkania wszyscy otrzyma-
li okolicznościowe zakładki z podpisem  Joanny Krzy-
żanek, a ci którzy zakupili książki, osobistą dedykację. 
W spotkaniach, które odbyły się dzięki współpracy MBP 
z Wydawnictwem Diecezjalnym w Sandomierzu, wzięły 
udział  pięcio- i sześciolatki z Przedszkoli nr 2 i 13 oraz 
uczniowie kl. I – III Szkoły Podstawowej nr 4 i Publicznej 
Podstawowej Szkoły Katolickiej w Tarnobrzegu.

 opr. MBP

Cytrynowe
opowieści

Joanna Krzyżanek, autorka bajek, opowieści i wier-
szy dla dzieci 22 września gościła w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Tarnobrzegu. Na spotkania z najmłodszy-
mi czytelnikami przyjechała wraz z... bohaterami swo-
jej ostatniej książki z serii Pachnąca Biblioteka. 


