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Stalowa Wola ma budżet na rok 2020
  Radni miejscy podjęli na sesji w dniu  
16 grudnia 2019 r. uchwałę budżetową Miasta 
Stalowej Woli. 

Budżet na 2020 rok cechuje wysoka 
dynamika inwestycji, zarówno tych strate-
gicznych, jak i osiedlowych, tworzących przy-
jazne, nowoczesne i zielone miasto. 

Miasto planuje realizację inwestycji za 
blisko 50 mln zł. 

W 2020 roku nie zakłada się deficytu. 
Dofinansowanie zewnętrzne do wydatków inwestycyjnych 
oszacowano na 18 mln zl.

– Uchwalony budżet na rok 2020 zakłada bardzo duży reżim 
oszczędności – mówił na sesji budżetowej Prezydent Stalowej 
Woli Lucjusz Nadbereżny – jednocześnie podtrzymuje on dyna-
mikę rozwoju miasta, o czym świadczy ujęte 52 mln zł na wydatki 
majątkowe. 

Dochody budżetu w 2020 roku planowane są wysokości 
ok. 352 mln zł, z czego: 322 mln zł to dochody bieżące, 30 mln 
zł - dochody majątkowe

Wydatki opiewają na kwotę 352 mln zł. Składają się na 
nie: wydatki bieżące - 300 mln zł oraz wydatki majątkowe -  
52 mln zł.

Zaplanowane w budżecie 2020 niektóre inwestycje majątkowe
Budowa drogi gminnej łączącej ul. Energetyków 
z obwodnicą Stalowej Woli i Niska
Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sta-
lowej Woli
Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa w Sta-
lowej Woli 
Budowa drogi gminnej ul. Graniczna oraz przebu-
dowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połącze-
nia ul. Granicznej z ul. Brandwicką 
Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora 
Budowa systemu retencji wody deszczowej na 
terenie Stalowej Woli 
Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła 

Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc posto-
jowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci 
uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR - do-
jazd do hali sportowej i pływalni 
Budowa ponadlokalnych kompleksów spor-
towo-rekreacyjnych w Stalowej Woli 
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego (I etap) 

Więcej na stronie: www.stalowawola.pl
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ARP powołuje spółkę Urbi Ferro w ramach 
Programu Fabryka w Stalowej Woli 
Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i prezydent 
Stalowej Woli podpisali umowę powołującą spółkę „Fabryka – 
Urbi Ferro” do realizacji Programu Fabryka w Stalowej Woli.

Mechanizm działania Programu Fabryka polega na 
wsparciu określonych miast poprzez budowę w nich nowo- 
czesnych, doskonale wyposażonych budynków biurowo-usłu-
gowych. Inwestycje prowadzone są w miastach, które cechuje 
największy poziom negatywnych zjawisk społecznych  
i gospodarczych.

Spółka Urbi Ferro będzie prowadzić działalność w dwóch 
etapach – przygotowania inwestycji (opracowanie projektu 
koncepcyjnego i programu funkcjonalno-użytkowego) oraz 
jej realizacji (prace projektowe, budowlane, komercjalizacja  
i zarządzanie).

Fabryka Urbi Ferro wybuduje w Stalowej Woli budynek 
biurowo-usługowy klasy B/B+ o powierzchni biurowej  
ok. 5 000 m2 (plus powierzchnia usługowa na parterze   
ok. 1 500 m2). Centrum usług biznesowych ma stanąć u zbiegu 
ulic Okulickiego i Floriańskiej.

Realizacja tego projektu jest kolejnym krokiem w budowa-
niu drugiego filaru stalowowolskiej gospodarki. Obok przemysłu 
powstają miejsca pracy w biznesie i innowacyjnych przedsię- 
biorstwach. Jest to istotne zwłaszcza dlatego, że rynek pracy 
biurowej oraz biznesowej wciąż jest trudny. Wiele osób, pomimo 

wysokich kompetencji, nie może znaleźć wymarzonej pracy. Mocno 
wierzę, że ten projekt odmieni obecną sytuację – powiedział 
Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. 

Biurowce, które powstaną w ramach Programu Fabryka, 
są przede wszystkim odpowiedzią na oczekiwania przedsię- 
biorców. Zgodnie z założeniami mają spełniać szereg kryteriów: 
dobra lokalizacja lub dostępność komunikacyjna, wysoki stan- 
dard budynku, dostępność do usług towarzyszących (bliskie 
zaplecze gastronomiczne, usługi sportowe, rekreacyjne, sklepy, 
banki), dostęp do funkcji komunalnych (żłobki, przedszkola, 
szkoły, przychodnia), dostęp do wyższych uczelni, szybki dojazd 
do lotniska, dostępność parkingów, udogodnienia dla rowe- 
rzystów (ścieżki rowerowe w pobliżu, miejsca dla rowerów).

Inwestycja ma być ukończona w 2023 roku.



Mieszkańcy w styczniu br. kupią produkty 
w nowoczesnej hali owocowo-warzywnej 
“Zieleniak”
Na początku stycznia br. oddano do użytku halę owocowo-warzy-
wną o wyjątkowej architekturze – półkolistym drewnia- 
nym dachu z pięknymi szklanymi fasadami, które będują nową 
estetykę Stalowej Woli. 

Hala ma 15 m szerokości i 47 m długości. Istnieje jednak 
możliwość jej rozbudowy w przyszłości. Wewnątrz znajduje się  
21 stanowisk, z czego 4 to stanowiska zamknięte, 8 stanowisk po 
bokach ścian i 9 stanowisk otwartych przez środek hali. Całość 
układu funkcjonalnego tego budynku została uzgodniona z kup-
cami, którzy na co dzień prowadzą handel na placu targowym.

– Architektonicznie hala nawiązywać będzie do lat COP-u. Będzie 
się w niej handlować warzywami, owocami i ekologicznymi pro-
duktami. Prowadzone będą także zajęcia edukacyjne z dziećmi  
i młodzieżą, zachęcające je w przyszłości do robienia zakupów tutaj, 
wprost od rolników, a nie w supermarketach – powiedział prezydent 
Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Nowy obiekt handlowy kosztował 2 miliony złotych, z czego 
blisko 1 milion złotych to otrzymane dofinansowanie od Marszałka 

Województwa Podkarpackiego w ramach programu wsparcia 
obszarów wiejskich. Właścicielem hali jest miasto.

Zgodnie z uchwalonym przez radnych miejskich Regulami-
nem Targowiska Miejskiego, handel będzie się odbywał od ponie- 
działku do piątku od 6:00 do 18:00, w soboty od 6:00 do 14:00.

Na Targowisku można kupić: warzywa i owoce, mięso i prze- 
twory mięsne, drób bity i przetwory drobiowe, ryby i przetwory 
rybne, mleko i przetwory mleczne, jaja, miód, kwiaty, sadzonki  
i drzewka owocowe, rękodzieło artystyczne i użytkowe.

Umowa na budowę tzw. Zachodniej Obwod-
nicy podpisana
W grudniu 2019 r. w Urzędzie Miasta Stalowej Woli podpisano 
umowę na budowę ulicy 11 Listopada wraz z bezkolizyjnym 
przejazdem pod torami od ul. Okulickiego do ul. Przemysłowej.

Inwestycja będzie dofinansowana z Funduszu Dróg Samo- 
rządowych, który ma za zadanie wspierać ambitne projekty dro-
gowe, poprawiające bezpieczeństwo oraz wyprowadzające ruch 
ciężkich pojazdów z miast.

Wyłonione w drodze przetargu konsorcjum Intop Tarno-
brzeg oraz PBI Infrastruktura realizowało w naszym mieście takie 
zadania jak: przejazd pod torami na ul. Solidarności, ulice: Lipowa, 
Sandomierska, rondo na ul. Energetyków oraz droga przez Hutę. 
Miasto zarezerwowało w budżecie na to zadanie 30 mln. zł. 

 Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny nazwał tę drogę 
„zachodnią obwodnicą” miasta, oczekiwaną od kilkudziesięciu lat, 
projektowaną w zamyśle, ale nigdy nie zrealizowaną. - Miasto nie 
miało środków, które umożliwiałyby taką realizację. To się zmieniło, 
od kiedy jest Fundusz Dróg Samorządowych - wyjaśniał prezydent.

Głównym zadaniem wykonawcy będzie budowa tunelu pod 
torami na linii kolejowej nr 68, trzech wiaduktów oraz ciągów 
rowerowych.

W roku 2020 zostanie wykonana dokumentacja projektowa 

wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz nastąpi rozpoczęcie 
prac od ulicy Okulickiego. Większość prac będzie prowadzona  
w roku 2021, zakończenie robót planowane jest na sierpień 2022.

Przejazd ma być odsunięty od zabudowań i osiedla domów 
jednorodzinnych. Rosnąca tam zieleń zostanie zabezpieczona 
przed uszkodzeniem powodowanym robotami budowlanymi.

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych
w Stalowej Woli

Od 1 października 2019 roku Wydział Zamiejscowy Prawa  
i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli przestał istnieć. W za- 
mian został utworzony Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych.
Taką informację podczas konferencji prasowej przekazał rektor 
KUL, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

– Obecność KUL-u w Stalowej Woli jest stabilna i niezagrożona, 
chociaż przybiera różne formy i kształty, stosownie do rzeczywistości, 
która nas otacza – podkreślił rektor.

– W porównaniu do tego, co było wcześniej, zniknął ten człon 
„zamiejscowy”. Niektórym studentom kojarzyła się ta nazwa z tym, 
że zamiejscowy, to znaczy drugiej kategorii, czy drugiego wyboru. 
Konsekwencją likwidacji dublowania się kierunków na uniwersyte- 
cie jest także to, że od tej pory w Stalowej Woli będą kierunki 

foto:www.arp.pl



Dołącz do Programu Akademia Innowacji
Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to druga edycja autor- 
skiego programu szkoleniowo-doradczego kierowanego do kadry 
zarządzającej firm.

Dla rozwoju innowacyjnych firm potrzebni są menadżerowie 
posiadający wysokie kompetencje z zakresu kształtowania kultury 
innowacyjnej w firmie, organizacji pracy i zarządzania ryzykiem 
oraz całym cyklem innowacyjnym. Wszystkie te kompetencje 
można zdobyć ze wsparciem programu Akademii Menadżera 
Innowacji.

AMI oferuje komponent szkoleniowy w postaci cyklicznych 
zjazdów (wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne). Zapewnia 
Twojej firmie wsparcie doradcy i eksperta tematycznego przez 
cały cykl uczestnictwa.

Dzięki udziałowi w AMI pracownicy w firmie będą mogli 
nabyć kompetencje niezbędne do zarządzania innowacjami, firma 

zaś uzyska wskazówki, jakie kroki powinna podjąć, aby oprzeć 
swój rozwój na innowacjach, tworzyć je i wdrażać.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój. Dofinansowanie wynosi 80% w przypadku 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku przed-
siębiorstw dużych.

Więcej informacji na temat programu Akademia Menadżera 
Innowacji znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości.

pierwszego wyboru – mówił dr hab. Filip 
Ciepły, prof. KUL.

Na uczelni nastąpiły zmiany perso- 
nalne. Prof. Andrzej Kuczumow przestał 
pełnić funkcję dziekana. Zgromadzenie 
Wydziałowe wybrało na dziekana Wydzia- 
łu Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL 
w Stalowej Woli dra hab. Filipa Ciepłego.

 Jak zaznaczył ks. prof. A. Dębiński, od 
przyszłego roku akademickiego stalowo- 
wolska placówka ma oferować 2 nowe 
kierunki, natomiast od lutego przyszłego 
roku zostaną także otwarte kierunki studiów podyplomowych. 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lis-
topada 2019 r. filii KUL w Stalowej Woli zostały nadane uprawnie-

nia do prowadzenia studiów pierwszego 
stopnia o profilu praktycznym na kierunku 
dietetyka.

Dobrą informacją dla studentów, pra-
cowników administracji, jak i pracowników 
naukowo-dydaktycznych jest to, że teraz 
będą mieć szansę na skorzystanie z jednego  
z trzech programów. Będą mogli oni wziąć 
udział m.in. w kursach, szkoleniach np.  
w zakresie nauki języka obcego. Na ten cel 
uczelnia pozyskała 35 mln zł ze środków 
unijnych. Działania te będą realizowane na 

terenie całego uniwersytetu na przestrzeni kilku lat.

Na zdj. dr hab. Filip Ciepły Dziekan Wydziału 
Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL w Stalowej Woli

Inwestycje wspierające rozwój gospodarczy Stalowej Woli w 2019 roku

Przebudowa dróg gminnych: ul. Kopernika, ul. Kochanowskiego 
i ul. Poprzecznej na osiedlu Rozwadów

Budowa hali owocowo-warzywnej “Zieleniak” w Stalowej Woli

Budowa drogi łączącej ul. Solidarności z terenami inwestycyjnymi przy ul. COP
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Złoty medal dla SERON na DREMA 2019 
Na Międzynarodowych Targach Poznańskich DREMA, największej 
tego typu imprezie dla przemysłu stolarskiego i meblarskiego  
w Polsce, stalowowolska firma SERON otrzymała Złoty Medal MTP 
za Centrum Obróbcze ProROBOTic 4.0 (połączenie obrabiarki 
4-osiowej z robotem przemysłowym). 

Zautomatyzowane Centrum Obróbcze PRO ROBOTic 4.0 to 
nowość w ofercie firmy SERON. Konfiguracja maszyny umożliwia 
zaimplementowanie jej do rozbudowanego, zautomatyzowanego 
parku maszynowego. Centrum pozwala na redukcję zasobów 
ludzkich, zoptymalizowanie kosztów produkcji ma też znaczący 
wpływ na jeszcze wyższą jakość wykonywanych produktów.

Zaprezentowane innowacje technologiczne sprawiają, że 
Centra Obróbcze z serii PRO ROBOTic produkowane przez 
firmę Seron, śmiało konkurują z obrabiarkami wiodących świa- 
towych marek, pozostawiając klientowi możliwość elastycznej  
konfiguracji. 

Możliwości tych maszyn doskonale wpasowują się w potrzeby 
potężnych zakładów produkcyjnych. Pozostają również przystęp-
nym cenowo rozwiązaniem nawet dla małych, rozwijających się 
przedsiębiorców, wkraczających dopiero na rynek.

Kuźnia Przedsiębiorczości
Kuźnia Przedsiębiorczości w Stalowej Woli działa już półtora roku  
w dawnym budynku dyrekcji HSW przy ul. Kwiatkowskiego 1. Prowa- 
dzi tam działalność gospodarczą 60 młodych osób i 12 firm.  
Największa firma zatrudnia 30 osób. 

Kuźnia Przedsiębiorczości dysponuje 20 pokojami, 8 stano- 
wiskami do pracy na godziny w strefie coworking, a także usługą 
Wirtualnego Biura i adresu dla podmiotów gospodarczych. Można 
tutaj uzyskać pomoc i wiedzę z zakresu pozyskiwania funduszy  
unijnych oraz procedur prawno-księgowych przy zakładaniu 
działalności. 

Oferta Kuźni skierowana jest do przedsiębiorców. Wyszcze-
gólnione niżej grupy MŚP mogą liczyć na preferencyjne warunki 
cenowe: przedsiębiorcy z branży IT, studenci i absolwenci sta-
lowowolskich uczelni, kobiety, firmy inkubowane (osoby fizyczne 
posiadające pomysł na biznes, przedsiębiorcy działający na rynku 
nie dłużej niż 3 lata).

Więcej na stronie: www.ststrefa.pl

HSW poszukuje pracowników
– Ze względu na intensywny rozwój obszarów produkcyjnych  

w najbliższych latach będziemy poszukiwać głównie operatorów obra-
biarek sterowanych numerycznie, operatorów maszyn konwencjo- 
nalnych, spawaczy, a także mechaników pojazdów samochodowych. 

Cenimy doświadczenie zawodowe kandydatów i staramy się 
je wzmacniać poprzez specjalistyczne szkolenia. Preferujemy wy- 
kształcenie techniczne i zachęcamy do wyboru takiej ścieżki kształ- 
cenia – mówi Jan Szwedo, członek zarządu Huty Stalowa Wola, 
odpowiedzialny za obszar rozwoju i produkcji.

 – Huta Stalowa Wola oferuje stabilne zatrudnienie, dobre 
wynagrodzenie, dodatkowe benefity, m.in. ubezpieczenie na życie, 
dodatkową opiekę medyczną, czy dofinansowanie do urlopów. 

Ale przede wszystkim Huta Stalowa Wola daje możliwości ro-
zwoju. Dodatkowo tworzymy integracyjne środowisko pracy, oparte 
na zaangażowaniu, szacunku i otwartej komunikacji. Staramy się, 
aby różne pomysły, doświadczenia i perspektywy budowały naszą 
większą wartość, a pracownicy mogli czuć się komfortowo. Nasze 
doświadczenie nauczyło nas, że inwestowanie w ludzi jest tak samo 
ważne jak praca nad nowymi technologiami – podkreśla Bartłomiej 
Zając, prezes zarządu Huty Stalowa Wola.

Huta Stalowa Wola jest sztandarową inwestycją Centralnego 
Okręgu Przemysłowego o strategicznym znaczeniu dla bezpie- 
czeństwa Polski. Jest nowoczesnym przedsiębiorstwem z zaawan-
sowanymi technologiami, czyniącymi pracę bardziej wydajną  

i bezpieczną. Spółka notuje bardzo dobre wyniki ekonomiczne,  
a większe przychody przekładają się na wypracowywany zysk 
oraz inwestycje w rozwój produkcji i kapitał ludzki. 

Spółka współpracuje z wyższymi uczelniami technicznymi 
oraz wojskowymi, m.in. z Politechniką Rzeszowską, Wojskową 
Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską, Akademią Sztuki 
Wojennej i Politechniką Krakowską. 

HSW wspiera promowanie szkolnictwa zawodowego, a także 
tworzenie nowych kierunków kształcenia.

foto:www.seron.pl


