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Parking dla ciężarówek, oświetlenie ul. Zakładowej, park 
przemysłowy – to tylko kilka z projektów, które Agencja Roz-
woju Przemysłu S.A., zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Stre-
fą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, planuje zrealizować 
w Tarnobrzegu. 

Informacje przekazał na konferencji 17 października, 
wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A  Dariusz Śli-
wowski. W spotkaniu uczestniczył również zastępca pre-
zydenta miasta Kamil Kalinka oraz dyrektor Oddziału ARP 
S.A. w Tarnobrzegu Adam Kuśnierz.

W podstre� e Machów, należącej do tarnobrzeskiej SSE, 
ARP S.A. kupiła od Siarkopolu i Zakładów Chemicznych 1,5 
ha gruntów, na których powstanie parking dla 70 cięża-
rówek. Inwestycja przewiduje także budowę oświetlenia 
na gminnej drodze dojazdowej, tj. na ulicy Zakładowej. 
Agencja wykona oświetlenie na własny koszt, a następnie 
przekaże je miastu. – Otwarcie się na współpracę z rządo-
wą Agencją Rozwoju Przemysłu już przynosi efekty. Miasto 
przystąpiło do prac nad planem zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów strefy, tak aby przyszli inwestorzy 
mieli kompleksowe i przejrzyste zasady, na jakich będą mogli 
lokować swoje przedsięwzięcia w  Machowie – podkreślił 
Kamil Kalinka.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nieustannie zwiększa 
powierzchnię obszarów inwestycyjnych. W planach jest 
zakup terenu o powierzchni ok. 40 ha w pobliżu Tarno-
brzega. Agencja chce zaoferować go inwestorowi, który 
szuka dużej, dobrze skomunikowanej powierzchni. Ponad-
to � nalizowane są rozmowy z Kopalnią Siarki „Machów”, 
dotyczące kupna działki inwestycyjnej o powierzchni ok. 
3 ha. W połączeniu z już posiadanymi sąsiednimi terenami 
będzie to obszar 10 ha – dużego kompleksu inwestycyjne-
go. Po uzbrojeniu tych terenów, będą one do dyspozycji 
przedsiębiorców pod nowe projekty inwestycyjne. ARP 
S.A. planuje także budowę w Tarnobrzegu kolejnych hal 
produkcyjno-magazynowych oraz rozwój infrastruktury 

parku przemysłowego. – Wszystkie te działania wspierane 
są przez tarnobrzeski samorząd, który bardzo aktywnie re-
alizuje szereg przedsięwzięć, znacząco poprawiając ofertę 
inwestycyjną w tym rejonie. Oczekujemy, że dalsza współpra-
ca z władzami Tarnobrzega nadal układać się będzie bardzo 
efektywnie – podkreślił Adam Kuśnierz, dyrektor Oddziału 
ARP S.A. w Tarnobrzegu.

– To bardzo ważne, że potrafimy wreszcie wspólnie 
spojrzeć na potrzeby, wyzwania i potencjał Tarnobrzega. 

Wysiłkiem ARP i samorządu planujemy przywrócić miasto 
na mapę najlepszych lokalizacji dla rozwoju kariery zawo-
dowej, życia prywatnego i inwestowania w Polsce. Razem 
pracujemy nad tym, aby zza okna zniknęły tereny czeka-
jące od dwudziestu lat na zagospodarowanie, a pojawiły 
się nowe zakłady, biura i  ciężarówki, przyjeżdżające do 
Tarnobrzega po produkty, wytwarzane w strefie – podsu-
mował Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A.

 ARP S.A. inwestuje w rozwój Tarnobrzega

Państwowa Komisja Wyborcza podała o� cjal-
ne wyniki wyborów na urząd prezydenta Tarno-
brzega. Przez najbliższe pięć lat na czele miasta 
stać będzie Dariusz Bożek, na którego zagłoso-
wało 51,65% mieszkańców.

Poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów:

Dariusz Bożek – 10 003 (51.65%)
Kamil Kalinka – 4 805 (24,81%)
Elżbieta Miernik-Krukurka – 1 632 (8,43%)
Bożena Kapuściak – 1 515 (7,82%)
Witold Zych – 1 411 (7,29%)

Nowy prezydent ma 58 lat, jest żonaty i ma dwie 
córki. Jest absolwentem historii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Od 35 lat jest nauczy-
cielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tar-
nobrzegu. W latach 2001-2011, przez dwie kadencje, 
pełnił funkcję dyrektora LO. W kadencji samorządu 
2014-2018 radny miejski, od maja 2017 roku prze-
wodniczący Rady Miasta Tarnobrzega.

Wybraliśmy nowe władze NOWA RADA MIASTA VIII KADENCJI:

KWW DARIUSZA BOŻKA RAZEM DLA TARNOBRZEGA
Dariusz Bożek (jego miejsce zajmie Adam Rębisz)

Andrzej Biernat
Bogusław Potański
Maciej Ziobro
Cezary Mikrut
Damian Szwagierczak
Monika Łagowska-Cebula

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Łukasz Nowak
Kamil Kalinka
Anna Pekár
Marian Zioło
Marian Cąpała

KWW WSPÓLNY TARNOBRZEG
Waldemar Szwedo
Waldemar Stępak
Leszek Ogorzałek
Elżbieta Miernik-Krukurka
Artur Kiper

KWW DLA ZGODY I ROZWOJU TARNOBRZEGA
Grzegorz Kiełb
Alfred Martyniak
Bożena Kapuściak
Włodzimierz Trybuła 
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Jubileusz 25-lecia istnienia obchodziła  
5 października Tarnobrzeska Agencja Roz-
woju Regionalnego S.A. 

Podczas uroczystego spotkania w Zam-
ku Dzikowskim podsumowano wielo-
letnią działalność spółki. W  wydarzeniu 
wzięło udział wielu zaproszonych gości 
z  Anną Pekár pełniącą obowiązki pre-
zydenta miasta Tarnobrzega na czele. 
Uczestnikami wydarzenia byli również 
przedstawiciele samorządu wojewódz-
twa, instytucji otoczenia biznesu, uczelni 
i firm. Wśród gości nie zabrakło również 

byłych i  obecnych członków rady nad-
zorczej, zarządu oraz pracowników TARR.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. została założona w  1993 
roku, by wspierać rozwój gospodarczy 
regionu, poprzez inicjowanie i realizację 
projektów nastawionych na długotermi-
nowe efekty ekonomiczne i społeczne. 
W  czasie 25-letniej działalności TARR 
S.A. zrealizowała 20 projektów, w  tym 
12 projektów dotacyjnych, udzieliła 
522 dotacji oraz 140 pożyczek na blisko  
8 mln zł. Zorganizowano kilka tysięcy 
godzin doradztwa, szkoleń i usług infor-

macyjnych, przygotowano ponad 100 
opracowań studialnych i eksperckich dla 
gmin i przedsiębiorstw. Łącznie przez 25 
lat agencja pozyskała ponad 35 mln zł.

Obecnie spółka realizuje projekty: 
„Centralny Okręg Szkoleniowy  – subre-
gion tarnobrzeski”, Działanie 9.5 „Pod-
noszenie kompetencji osób dorosłych 
w  formach pozaszkolnych” w  ramach 
RPO WP na lata 2014-2020 oraz Działanie 
7.5 „Wsparcie mikro, małych i  średnich 
przedsiębiorstw oraz ich pracowników 
z  subregionu „ST” w  ramach Podmio-
towego Systemu Finansowania Usług 
Rozwojowych”. Agencja złożyła również 
wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej o akredytację Akses, 
pozwalający na prowadzenie Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Miasto 
Tarnobrzeg jest głównym udziałowcem 
spółki i posiada 72,08 akcji TARR S.A.

25 lat Tarnobrzeskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego

Dzień edukacji
12 października odbyły się miejskie obchody Dnia 
Edukacji Narodowej zorganizowane przez Wydział 
Edukacji i  Zdrowia Urzędu Miasta Tarnobrzega, we 
współpracy ze Szkołą Podstawowa nr 10, której 
uczniowie i absolwenci zapewnili oprawę artystycz-
ną części oficjalnej uroczystości.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Ko-
ściele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Następnie uczestnicy udali się do sali wi-
dowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury. 
Na uroczystość zaproszono 150 gości, wśród 
nich był m.in. podkarpacki wicekurator oświaty 
Stanisław Fundakowski.

Uroczystość była okazją do uhonorowania 
środowiska oświatowego za pełną serca i zaan-
gażowania pracę dydaktyczno-wychowawczą, 
kształtującą umysły i osobowość młodego po-
kolenia. Pełniąca obowiązki prezydenta miasta 
Tarnobrzega Anna Pekár wręczyła nagrody 26 
dyrektorom, pedagogom oraz pracownikom 
placówek oświatowych. Prezydent podkreśliła 
również osiągnięcia pedagogów tarnobrze-
skich szkół, którzy w roku szkolnym 2017/2018 
otrzymali: 4 Nagrody Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, 25 Nagród Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty, 40 Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Oficjalnie odebrano również przysięgę i wrę-
czono akty nadania stopnia awansu zawodo-
wego – nauczyciela mianowanego, 7 nauczy-
cielom tarnobrzeskich szkół, którzy w  roku 
2018 zdali egzamin na kolejny stopień awan-
su. Podczas uroczystości przyznano także 22 
stypendia prezydenta miasta Tarnobrzega na 
I semestr roku szkolnego 2018/2019, uczniom 
którzy uzyskali wybitne wyniki w nauce.

Z  okazji święta wyjątkowe wyróżnienie 
otrzymał Witold Szkutnicki, nauczyciel wy-
chowania fizycznego i  edukacji dla bezpie-
czeństwa z  Zespołu Szkół im. ks. Stanisława 
Staszica, który w sierpniu będąc nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim uratował życie tonącemu 21-let-
niemu mężczyźnie.

Jubileusz 
Szkół Katolickich

29 września odbył się ewangelizacyjno-charytatyw-
ny Piknik Szkół Katolickich „Strefa Aniołów”. 

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, której 
przewodniczył opiekun szkół i organ prowadzący 
w jednej osobie, ks. dr Jan Biedroń, proboszcz pa-
rafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbi-
nowie. W uroczystości uczestniczył także zastępca 
prezydenta miasta Kamil Kalinka, który w swoim 
przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na rolę 
szkół katolickich w  tarnobrzeskiej społeczności. 
Gratulując udanego dziesięciolecia, wręczył szkole 
pamiątkowy grawer.

Podsumowaniem części oficjalnej było wręczenie statuetek 
Aniołów Dobroci osobom szczególnie zasłużonym Rodzinie 
Szkół Katolickich. Na wszystkich uczestników spotkania czekał 
jubileuszowy tort. Tradycyjnym polskim tańcem, polonezem, 
zapoczątkowano czas integracji i  wspólnej zabawy. Jak co 
roku, także i tym razem podczas festynu można było zakoszto-

wać „anielskich smaków”, posłuchać koncertu uczniów, wziąć 
udział w loterii fantowej i skorzystać z wielu innych atrakcji.

Tegoroczny piknik był zapowiedzią kolejnych wydarzeń 
planowanych przez szkoły katolickie. 10 lat istnienia, zaufa-
nie rodziców i uczniów oraz wsparcie władz miasta i licznych 
przyjaciół zobowiązuje do działania i  planowania kolejnych 
jubileuszy, w duchu wiary chrześcijańskiej i patriotyzmu.

Zakończyły się inwestycje związane zabez-
pieczeniem osuwiska miechocińskiej skarpy 
oraz przebudową i  budową chodników na 
osiedlach Siarkowiec i  Nagnajów. 15 paź-
dziernika odbioru robót dokonała pełniąca 
obowiązki prezydenta miasta Anna Pekár.

Prace nad osuwiskiem w  Miechoci-
nie   prowadzone były już w  2014 roku. 
Po przeprowadzeniu szczegółowych ba-
dań okazało się, że wody opadowe z uli-
cy Wesołej, mają wpływ na stabilizację 
skarpy. Nowy projekt ujął swym zakresem 
wybudowanie odwodnienia ul. Wesołej, 
poprzez budowę kanalizacji wraz z prze-
budową nawierzchni drogi. Rozbudo-
wano istniejącą sieć drenaży. Wykonano 
płytki rów nadskarpowy oraz kanalizację 
deszczową o długości ponad 145 m w pa-
sie drogowym ulicy Wesołej, z  wykona-
niem przyłącza do istniejącej kanalizacji 
w  ulicy Mickiewicza. Na realizację tego 
zadania miasto uzyskało promesę z  Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, w ramach środków na usuwanie 
klęsk żywiołowych w  kwocie 608 tys zł, 
a koszt realizacji całego zadania wyniósł 

763  461,00 zł. Wykonawcą zadania była 
firma Inżynieria Rzeszów S.A. Ulica Wesoła 
uzyskała nową konstrukcję z  kostki 
brukowej betonowej, na odcinku o łącznej 
długości ponad 110 m. Wyremontowano 

również chodnik przy skrzyżowaniu ul. 
Wesołej z ul. Mickiewicza.

Tego samego dnia odebrane zostały tak-
że dwie inwestycje związane z przebudo-
wą chodników przy ulicy św. Barbary na 

odcinku od skrzyżowania z  ul. Gruntową 
do skrzyżowania z ul. Sikorskiego na osie-
dlu Siarkowiec oraz przy ul. Wisłostrada na 
osiedlu Nagnajów. Oba chodniki zrealizo-
wane zostały w  ramach Tarnobrzeskiego 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Chodnik przy ul. św. Barbary przebu-
dowano tak, aby istniała możliwość jego 
dostosowania po jednej stronie na drogę 
rowerową, z  której mogą korzystać rów-
nież piesi. Wykonawcą zadania była spółka 
Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu. War-
tość zadania wyniosła 133 398,25 złotych.

Nowy chodnik na osiedlu Nagnajów ma 
2 m szerokości. Biegnie od skrzyżowania 
Wisłostrady z ul. Zakładową w kierunku ul. 
św. Józefa oraz od skrzyżowania Wisłostra-
dy z  ul. Nadwiślańską w  kierunku Tarno-
brzega. Wykonano również odwodnienie 
i dokonano regulacji istniejących zjazdów. 
Zadanie zrealizowała firma Remontowo-
-Budowlana BRUK-BUD z  Nowej Dęby. 
Koszt robót wyniósł 84 017,39 zł.

Kolejne inwestycje zrealizowane
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30 września nad Jeziorem Tarnobrzeskim odbył się dzie-
cięcy bieg z przeszkodami RUN-Fit KIDS o Puchar Prezy-
denta Miasta Tarnobrzega i festiwal kolorów holi.

W ostatni dzień września nad Jeziorem Tarnobrze-
skim żegnaliśmy lato. Słoneczna niedziela ściągnęła 
nad wody jeziora wielu mieszkańców, którzy uczest-
niczyli w niecodziennym wydarzeniu. Tego dnia po 
raz pierwszy zorganizowany został bieg z przeszko-
dami dla dzieci RUN-Fit KIDS Fitneska o Puchar Pre-
zydenta Miasta Tarnobrzega. Impreza zorganizowa-
na przez Stowarzyszenie Fitneska dofinansowana 
została przez Miasto Tarnobrzeg i odbywała się pod 
honorowym patronatem prezydenta miasta. Ponad 
120 dzieci z  tarnobrzeskich przedszkoli oraz szkół 
podstawowych rywalizowało na plaży, pokonując 
rozmaite przeszkody. By dotrzeć do mety, mali za-
wodnicy musieli pokonać „zasieki” czołgając się po 
piasku, przejść przez równoważnię, przebiec po ster-

cie opon, a nawet przedrzeć się przez stojący na tra-
sie samochód. Najmłodsi uczestnicy biegli po trasie 
długości 500 m. Zaś dla najstarszych zawodników 
przygotowano ponad kilometrową trasę.

Pamiątkowe puchary dla zwycięzców poszczegól-
nych kategorii wiekowych wręczała dzieciom pełnią-
ca obowiązki prezydenta miasta Anna Pekár. Ponad 
120 uczestników zawodów otrzymało także medale, 
nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe koszulki.

Dodatkową atrakcją imprezy kończącej lato był 
zorganizowany również po raz pierwszy w  Tarno-
brzegu festiwal kolorów holi. Kolorowy proszek, któ-
rym uczestnicy imprezy obrzucali się wzajemnie, 
wprawił wszystkich w  radosny nastrój i  przeniósł 
w świat magicznej zabawy.

Uczestnicy wydarzenia mieli także okazję po-
dziwiać zawodników „street workout” walczących 
w konkurencjach siłowych na drążkach oraz uczest-
niczyć w koncercie lokalnej kapeli „Red Camel”.

Biegali przez przeszkody

Był to pierwszy występ po powrocie 
z  Mistrzostw Europy w  Alicante naszych 
mistrzyń. Li Qian zdobywczyni pierwsze-
go w  historii polskiego tenisa stołowego 
złotego medalu w klasyfikacji indywidual-
nej oraz reprezentantki Niemiec Han Ying 
zdobywczyni złotego medalu w mikście.

Przed meczem odbyła się uroczystość, 
podczas której zastępca prezydenta mia-
sta Kamil Kalinka serdecznie pogratulował 
Li Qian zdobycia medalu. – Jest to ogromny 
sukces zarówno dla Polski, jak również dla pani. 
Jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że od-
nosi pani tak wielkie sukcesy. Zdobycie medalu 
podczas tak prestiżowej imprezy jest niezwy-
kłym osiągnięciem, dzięki któremu już na stałe 
zapisała się pani na kartach historii sportu. To 
ogromne wyróżnienie dla naszego miasta i jego 
mieszkańców, ponieważ możemy poszczycić się 
faktem, że na co dzień jest pani zawodniczką 
Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu – pod-
kreślił prezydent. Kamil Kalinka, w  uznaniu 
wielkiego sukcesu, wręczył zawodniczce 
w imieniu władz miasta nagrodę w wysoko-
ści 5 000 zł za wybitne osiągnięcia sportowe.

Prezydent pogratulował również drugiej 
mistrzyni Han Ying, życząc jej kolejnych 
wyzwań, samych wygranych i medali tylko 
z najcenniejszego kruszcu. Szczególne po-
dziękowania i gratulacje otrzymał również 
wieloletni trener tarnobrzeskich tenisistek, 
a obecnie również Trener Reprezentacji Pol-
ski Seniorek, Zbigniew Nęcek. – Prowadze-
nie kadry, która zdobyła medale podczas tak 
prestiżowej imprezy jak Mistrzostwa Europy,   
jest niezwykłym osiągnięciem. Życzę panu 
samych trafnych decyzji, które z  pewnością 
zaowocują kolejnymi medalami zdobytymi 
przez reprezentantki Polski – dodał Kamil Ka-
linka. Han Ying i Zbigniew Nęcek otrzymali 
również pamiątkowe grawertony.

W meczu nasze mistrzynie potwierdziły 
wysoka formą i pokonały zespół LZ Frosch-
berg Linz 3:1.

13 października rozegrany został w tarno-
brzeskiej hali MOSiR mecz fazy grupowej Ligi 
Mistrzyń tenisa stołowego kobiet, pomiędzy 
KTS Enea Siarka Tarnobrzeg a LZ Froschberg 
Linz (Austria).

Gratulacje
dla mistrzyń

Jubileuszowy bieg
Już po raz 40. odbył się Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera. W nie-
dzielę, 14 października, na starcie stawiło się 115 zawodników. 

Pokonali oni 15 kilometrową trasę z Baranowa Sandomierskie-
go wzdłuż Wisły do Tarnobrzega. Tradycyjnie meta biegu znaj-
dowała się w parku dzikowskim. W ramach wydarzenia odbyły 
się również biegi młodzieżowe na dystansach od 50 do 2000 
metrów oraz bieg w kategorii open.

Wśród tarnobrzeskich biegaczy najlepszym był Michał Woj-
ciechowski z Klubu Biegacza „Witar”, członek kadry narodowej 
niesłyszących, wielokrotny medalista. Na początku października 
na zawodach w  Bydgoszczy zdobył on złoty medal  na 4000 m, 
złoty medal na 12000 m oraz złoty medal drużynowo.  

O marce Biegu Nadwiślańskiego świadczą też jego wieloletni 
zawodnicy, którzy uczestniczyli we wszystkich jego 40 edycjach 
– to Zdzisław Karpiński i Zbigniew Piechociński. Ich niezawod-
ność uhonorowana została okolicznościowymi trofeami.

Medale, dyplomy, statuetki, jubileuszowe podziękowania wrę-
czała biegaczom i organizatorom XXXX Biegu Nadwiślańskiego 
im. Alfreda Freyera, pełniąca obowiązki prezydenta miasta Tar-
nobrzega Anna Pekár.

11 października Anna Pekár pełniąca 
obowiązki prezydenta miasta Tarnobrzega 
zaprosiła seniorów do budynku przy placu  
B. Głowackiego 34. 

Znajdują się tam pomieszczenia, które 
pani prezydent zaproponowała do zaadap-
towania na potrzeby miejskiego Klubu Se-
niora. W budynku jest sześć pomieszczeń 
o  łącznej powierzchni 247 mkw., które 
po remoncie będą mogły służyć osobom 
starszym, chcącym wspólnie spędzać 
czas. Propozycja spotkała się z  aprobatą 
licznie przybyłych seniorów, którzy chwalili 
przede wszystkim lokalizację przyszłego 
klubu oraz przestronność pomieszczeń.

Anna Pekár zapowiedziała pozyskanie 
środków na ten cel, w ramach rządowe-
go programu „Senior+”. Program zakłada 
zapewnienie osobom starszym miejsca 
spotkań, a także możliwość samodzielnej 
organizacji swojego czasu oraz wzajemnej 
samopomocy. Dofinansowanie na utwo-
rzenie Klubu „Senior+” to 150 tys. zł, z któ-
rych 125 tys. zł zostanie przeznaczone na 
przebudowę pomieszczeń pod potrzeby 
zgłoszone przez seniorów. Pozostała część 
przeznaczona zostanie na zakup wyposa-
żenia dla klubu. Anna Pekár poinformowa-
ła również, że miasto zamierza przystąpić 

do projektu „Podkarpacki E- Senior”, który 
zakłada szkolenia dla osób 65+ z  zakre-
su obsługi laptopa, tabletu i smartphona 
w tematyce:
–  zdrowia (m.in. wykorzystanie sprzętu 

elektronicznego w  celu zdobycia wie-
dzy o  zdrowym odżywianiu się, porad 
zdrowotnych dla seniorów),
relacji społecznych (m.in. wykorzystanie 

–  sprzętu elektronicznego w  kontaktach 
z rodziną i znajomymi),

–  odpoczynku i  hobby (m.in. wykorzy-
stanie sprzętu elektronicznego w  celu 
uzyskania wiedzy o  lokalnie organizo-
wanych wydarzeniach klubów seniora, 
pielgrzymkach, koncertach),

–  finansów (m.in. wykorzystanie sprzętu 
elektronicznego do zakładania konta 
bankowego, zakupy on line),

–  spraw codziennych (m.in. wykorzystanie 
sprzętu elektronicznego w celu zaplano-
wania podróży, zakupu biletów).

Nowy lokal dla seniorów

Pomnik „Zaporze”
Rada Miasta Tarnobrzega ustanowiła rok 2018 rokiem Hieronima 

Dekutowskiego. 25 września, 100 lat i jeden dzień po urodzinach „Za-
pory”, odsłonięta została pamiątkowa tablica, poświęcona bohater-
skiemu dowódcy partyzanckich oddziałów AK.

Tablica wmurowana została w kamień, który stanął w pobliżu 
rodzinnego domu pułkownika, przy zbiegu ulic Sikorskiego 
i  Sienkiewicza. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonał Stani-
sław Frąszczak – prezes Fundacji im. Hieronima Dekutowskiego 
„Zapory”, siostrzenica „Zapory” Krystyna Frąszczak oraz dawny 
podkomendny Dekutowskiego Marian Pawełczak „Morwa”.  

– Odsłonięty pomnik to punkt odniesienia dla mieszkańców. Sym-
bolizuje idee i ludzi, którzy wiele znaczą dla historii miasta i narodu 
– mówił podczas uroczystości Tadeusz Zych, dyrektor Muzeum 
Historycznego Miasta Tarnobrzega.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta z za-
stępcą prezydenta Kamilem Kalinką na czele, radni oraz miesz-
kańcy Tarnobrzega. Odsłonięcie pomnika poprzedziła konferen-
cja naukowa i wystawa poświęcona naszemu tarnobrzeskiemu 
bohaterowi. Wydarzenia te miały miejsce w Zamku Dzikowskim.
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URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
telefon centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl, www.tarnobrzeg.pl
p.o. prezydenta – Anna Pekár 
zastępca prezydenta – Kamil Kalinka
przewodniczący Rady Miasta – Dariusz Bożek

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów 
w każdy wtorek. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, tel. 15 822 11 49 
ul. Mickiewicza 7
Kasa Urzędu Miasta
Kancelaria (informacja, biuro podawcze)
Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy: 
poniedziałek, środa – piątek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30 
Miejski Rzecznik Konsumentów 
Dyżury: wtorki, środy, piątki 7.30-15.30
ul. Kościuszki 30
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. alarmowy 986

Zakończyła się procedura wyłaniania projektów, które 
zrealizowane zostaną w 2019 roku w ramach Tarnobrze-
skiego Budżetu Obywatelskiego. 

Wybranych do realizacji zostało 16 projektów, po 
jednym dla każdego osiedla miasta. Szacunkowy 
koszt każdego z nich wynosi 100 tys. zł. Razem na 
realizację projektów z budżetu miasta wydane zo-
stanie 1,6 mln zł. Regulamin budżetu obywatelskie-
go zakładał organizację głosowania mieszkańców 
tylko w osiedlach, w których zgłoszono więcej niż 
jeden projekt. Tak zdarzyło się w przypadku osiedli 
Serbinów, Siarkowiec i  Wielopole. W  pozostałych 
osiedlach zgłoszono po jednym projekcie i te inwe-
stycje automatycznie, bez głosowania, znajdą się 
w  projekcie budżetu miasta Tarnobrzega na 2019 
rok. W trzech wymienionych osiedlach głosowanie 
odbyło się 7 września. Poniżej przedstawiamy trzy 
zwycięskie projekty.

1. MIEJSCE DO REKREACJI I WYPOCZYNKU. 
Osiedle Wielopole 
Zadanie przewiduje montaż urządzeń do siłowni na 
powietrzu, ławek ogrodowych, stołu do gry w sza-
chy lub warcaby, budowę chodnika dla pieszych 
z kostki brukowej oraz oświetlenie miejsca rekreacji 
wraz monitoringiem na terenie pomiędzy blokami 
przy ulicy Dekutowskiego 12 i 14.

2.  BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU OSIE-
DLOWEGO. 

Osiedle Serbinów 
Zadanie przewiduje zakup i montaż zestawów zaba-
wowych na placu osiedlowym. Planowane jest wypo-
sażenie placu w urządzenia przeznaczone dla dzieci 
z  niepełnosprawnością ruchową na działce nr ewid. 
1237/99.

3.  ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY BLOKACH 
NR 4 i 6 NA ULICY KOPERNIKA. 

Osiedle Siarkowiec 
Zadanie przewiduje rozbudowę placu zabaw po-
przez zakup i montaż urządzeń zabawowych, huś-
tawek itp. przy blokach nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika.

Budżet obywatelski
rozstrzygnięty!

Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych

Mieszkańców zainteresowanych harmonogram odbioru niesegre-
gowanych, zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych na 
2018 roku w Tarnobrzegu, dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodo-
wej oraz dla budynków wielorodzinnych zachęcamy do odwiedzenia 
strony internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, w zakładce „Dla 
mieszkańca/System gospodarowania odpadami/Harmonogram”, 
gdzie pod adresem:  www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/system-gospodarowania-odpadami/harmonogram-odbioru-
-odpadow-od-mieszkancow/ zamieszczone zostały informacje na temat terminów i warunków składowania odpadów. 

W  trakcie turnieju Mazur-
ka Dąbrowskiego zagrano 
zarówno członkom zespołu 
juniorów, jak i  ich starszym 
koleżankom i  kolegom. 
Obie grupy zajęły pierwsze 
miejsce w kategorii „Special 
Couple Dance Formacja”. 
Natomiast zaszczytnym szó-
stym miejscem pochwalić 
się mogą dorośli tancerze 
Samby, walczący w kategorii 
„Caribbean Show Formacja”.

Przygotowania tancerzy 
Samby do mistrzostw wsparł 
Urząd Miasta Tarnobrzega, 
a  ich start w  zawodach od-
bywał się pod honorowym 
patronatem prezydenta mia-
sta Tarnobrzega.

Gratulujemy szkole tańca 
i wspaniałym tarnobrzeskim 
tancerzom. Życzymy im ko-
lejnych sukcesów.

 Wytańczyli mistrzostwo świata!

Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski”, Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega, oprac. materiałów: Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Grupa tancerzy tarnobrzeskiej szkoły tańca „Samba” wywalczyła dwa tytuły mistrzowskie pod-
czas  Mistrzostwach Świata organizacji International Dance Organization w Salsie, odbywających 
się 19 października w Białobrzegach. 




