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Na przyjęcie plażowiczów, żeglarzy, 
nurków, wędkarzy i każdego, kto bę-
dzie miał ochotę wybrać się nad na-
sze urokliwe jezioro, czeka prawie 500 
hektarów wody pierwszej klasy czy-
stości oraz około 2,5 kilometra złotej 
plaży, Marina, punkty gastronomiczne. 

Nim ruszył sezon zadbano o uprząt-
nięcie miejsc plażowania i dowiezienie 
czystego piachu. Za sprzątanie plaży 
i  terenów wokół odpowiadać będzie 
Firma KBU, co jednak nie zwalania pla-
żowiczów z dbania o zachowanie czy-
stości. Poprawione zostały już ławki, 
naprawione i zakonserwowane schody 
– zejścia na plażę. Zadbano też o do-
datkowe miejsca, gdzie można zapar-
kować i  przypiąć rowery. By nikt nie 
musiał biegać po krzakach w poszuki-
waniu ustronnego miejsca ustawiono 
już 12 toi toi. Na czas wakacji liczba 
kabin się podwoi. 

W lewo, w prawo i za ile?
Mamy dobre wieści dla zmotoryzo-

wanych plażowiczów, dla tych wszyst-
kich którzy nad Jezioro Tarnobrzeskie 
przybywają na czterech, lub dwóch, 
innych niż rowerowe, kołach. Opłaty za 
wjazd nad Jezioro Tarnobrzeskie pozo-
staną na poziomie ubiegłorocznym, bez 
zmian. Tak więc, dla przypomnienia: 
–  samochód – jednorazowy wjazd 6 zł, 

karnet miesięczny 50 zł;
–  jednoślad – jednorazowy wjazd 3 zł, 

karnet miesięczny 25 zł.
Na bezpłatny wjazd na jeziorowy 

parking liczyć mogą jedynie osoby 
niepełnosprawne posiadające kartę 
parkingową dla niepełnosprawnych. 
Opłaty obowiązywać zaczną od po-
czątku sezonu, z małym odstępstwem. 
Jeziorowy sezon rusza 1 maja, jednak 
prezydent miasta zapraszając do Tarno-
brzega na długi majowy weekend zde-
cydował o zniesieniu na ten czas opłaty 
wjazdowej. Z ponoszeniem opłat liczyć 
trzeba się będzie dopiero od 4 maja. 

Bez zmian, w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, pozostanie też organizacja 

ruchu nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Na 
teren jeziora będzie można wjechać 
tylko głównym wjazdem przy pal-
mach. Na całej długości plaż obowią-
zywał będzie ruch jednostronny – od 
głównego wjazdu w lewo, w kierunku 
miasta do wyjazdu przy tzw. Kamie, 
oraz od głównego wjazdu w  prawo, 
w stronę Nagnajowa do wyjazdu przy 
schronisku dla zwierząt. 

By oszczędzić sobie nerwów z szuka-
niem miejsca do zaparkowania warto 
skorzystać z  usług komunikacji miej-
skiej. Działająca w tej branży w Tarno-
brzegu firma POLKAR zapowiada uru-
chomienie na czas wakacji linii nr 6 kur-
sującej z miasta nad jezioro. Niezależnie 
od tego, zarówno gmina Tarnobrzeg, 
jak i miasto Sandomierz prowadzą roz-
mowy zmierzające do wyłonienia prze-
woźnika, który podejmie się zorgani-
zowania kursów na trasie Sandomierz 
– Jezioro Tarnobrzeskie.

Atrakcyjnie i bezpiecznie
Czysta woda, długa plaża, czego jesz-

cze do szczęścia potrzeba… Gwarantu-
jemy, będzie coś zarówno dla amatorów 
aktywnego wypoczynku, dla sprawio-
nych mocnych wrażeń, ale też pięknych 
doznań. W  sezonie zaplanowano moc 
sportowych zmagań na wodzie i  na 
lądzie. Będą regaty, imprezy biegowe, 
w tym maraton, marsze nordic walking, 
a co weekend zapraszamy na fitness na 
plaży. Dla spragnionych mocnych wra-
żeń kolejny sezon nad Jeziorem Tarno-
brzeskim rozpoczyna najdłuższa w kraju 
tyrolka – zjazd linowy o 520 metrach dłu-
gości, z różnicą poziomów sięgającą 20 
metrów, pozwalającą osiągnąć prędkość 
ponad 70 km na godzinę! Ciekawą pro-
pozycją szaleństw jeziorowych, podob-
nie jak przed rokiem, będzie blobbing. 

Dużo będzie się działo także muzycz-
nie. Wakacje rozpoczniemy od mocnych 
bitów. Już pierwsze doniesienia o pla-
nowanej w  dniach 8-9 lipca imprezie 
hip-hopowej spotkały się z olbrzymim 
zainteresowaniem. W dniach 23-24 lipca 
nad jeziorem podczas debiutującego 
w tym roku S16 – Festiwalu Siarki, Ognia 
i Bębnów zagrają żywioły, a muzycznie 
królował będzie jazz na światowym po-
ziomie. Leszek Możdżer zagwarantuje 
najwyższą jakość. Kolejną nowością 
w  kalendarzu jeziorowych imprez bę-
dzie pożegnanie wakacji w  klimatach 
rockowo-szantowych. Pod jedną ban-
derą jako „Moto-Brzeg” zaserwujemy 
podwójne wydarzenie – Moto Zlot  
i ogólnopolski festiwal szantowy „Nowy 
brzeg, nowa fala”. 

Planowane na ten sezon imprezy 
z  pewnością przyciągną nad Jezioro 
Tarnobrzeskie tysiące osób. Już sama 
możliwość wypoczynku nad wodą dzia-
ła jak magnes. Jak pokazały minione 
sezony, w upalne weekendy padają re-
kordy ilości osób wypoczywających nad 
Jeziorem. To, czy ten sezon dla wszyst-
kich będzie bezpieczny, zależy przede 
wszystkim od zdrowego rozsądku osób 
korzystających z kąpieliska. Nie oznacza 
to, że w tym roku zabraknie ratowników. 
Już od początku sezonu, czyli od 1 maja, 
chociaż temperatura wody jeszcze nie 
skłania do zażywania kąpieli, każdego 
dnia w bazie ratowniczej będzie dyżur-
ny ratownik. W  okresie wakacji prócz 
dyżurującego w bazie, na każdym z dwu 
wyznaczony do kąpieli miejsc nad bez-
pieczeństwem czuwać będzie przynaj-
mniej po dwóch ratowników. Wszystkie 
osoby zatrudniane przez MOSiR jako 
ratownicy mają uprawnienia zgodnie 
z ustawą o bezpieczeństwie osób prze-
bywających nad wodą.

Zapowiada się atrakcyjny sezon
nad Jeziorem Tarnobrzeskim! 

Na początek zlot karawaningowy, 
później S16 Festival, Moto-Brzeg. 
Przez całe lato regaty, imprezy spor-
towe i dużo znakomitej, różnorodnej 
muzyki. Znowu swój azyl znajdą tu 
zarówno amatorzy aktywnego wy-
poczynku, jak i  leniuchowania, pla-
żingu i tzw. „nicnierobienia” w pięk-
nych okolicznościach przyrody. Tylko 
pogody nie będziemy w  stanie za-
pewnić. To będzie atrakcyjny sezon 
nad Jeziorem Tarnobrzeskim! 

KALENDARZ WYDARZEŃ
NAD JEZIOREM TARNOBRZESKIM

W SEZONIE 2016
MAJ
29 kwietnia - 3 maja - Zlot karawaningowy
29 maja -  Dzień Dziecka pod żaglami, org. Jacht 

Klub „Kotwica” Tarnobrzeg

CZERWIEC
11 czerwca -  Piknik Nordic Walking,   org. MO-

SiR Tarnobrzeg i Stowarzyszenie 
Nordic Activ

12 czerwca -  V Maraton Jezioro Tarnobrzeskie, 
org.  MOSiR Tarnobrzeg

18-19 czerwca –  Puchar Polski Jachtów Kabino-
wych „Tarnobrzeg Cup” Jacht 
Klubu „Kotwica” Tarnobrzeg

LIPIEC
8-9 lipca –  HIP HOP Raport Projekt Tarnobrzeg
23 lipca –  II Otwarte Tarnobrzeskie Mistrzostwa 

Nordic Walking, org. MOSiR i Stowa-
rzyszenie Nordic Activ

23 - 24 lipca –  S16 Festival Siarki, Ognia i Bęb-
nów

30-31 lipca -  Regaty - V Otwarte Mistrzostwa 
Podkarpacia o Puchar Prezyden-
ta Miasta Tarnobrzega, org. Jacht 
Klub „Kotwica” 

31 lipca – Zlot Pojazdów PRL 

SIERPIEŃ
5-7 sierpnia –  Regaty: Międzywojewódzkie Mi-

strzostwa Młodzików Jacht Klu-
bu „Kotwica” Tarnobrzeg

12 - 14 sierpnia –  Regaty: Mistrzostwa Polski do 
lat 9 w Klasie Optimist Jacht 
Klubu „Kotwica” Tarnobrzeg

27-28 sierpnia –  MOTO BRZEG Festival na poże-
gnanie wakacji (Moto Zlot Tar-
nobrzeg  i IX Festiwal Piosenki 
Żeglarskiej „Nowy Brzeg-No-
wa Fala”, wybory Miss Jeziora 
Tarnobrzeskiego)
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Prezydent Miasta Tarnobrzega skierował na sesję Rady 
Miasta projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc in-
westycyjną dla przedsiębiorców inwestujących w Tarno-
brzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na 36 miesię-
cy podlegać miałyby grunty, budynki lub ich części oraz 
budowle lub ich części związane z inwestycją na terenie 
Parku Technologicznego. Zapisy uchwały nie określają 
minimalnego nakładu finansowego, zatem inwestycje 
o  niższych nakładach będą mogły liczyć na wsparcie 
w  postaci pomocy publicznej. Intensywność pomocy 
(czyli udział środków publicznych w  kosztach kwalifi-
kowanych) może wynosić od 50% dla dużych przedsię-
biorców, 60% dla średnich przedsiębiorców, do 70% dla 
małych przedsiębiorców. Maksymalna kwota pomocy 
niepodlegająca notyfikacji komisji UE to 37,5 mln €.

Zwolnieniu z podatku nie będą podlegać nierucho-
mości związane z  działalnością handlową, instytucji 
finansowych, stacji paliw, myjni samochodowych oraz 
w zakresie wynajmu powierzchni handlowej.

Przedsiębiorcy ubiegający się o zwolnienie z podatku 
od nieruchomości będą zobowiązani do  pisemnego 
zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy jeszcze przed 
rozpoczęciem prac związanych z inwestycją.

Prezydencka intencja jest już kolejnym elementem 
wspierania przedsiębiorców i inwestycji w Tarnobrze-
gu. Przed rokiem, uchwałą Rady Miasta wprowadzono 
pięcioletnie zwolnienie z podatku od nieruchomości, 
z  którego mogą korzystać przedsiębiorcy na terenie 
całej gminy inwestujący przynajmniej 500 000 zł, w li-
stopadzie ubiegłego roku wprowadzono zwolnienia 
z podatku od środków transportowych.

Wszelkich informacji o  zwolnieniach podatko-
wych stanowiących regionalną pomoc inwestycyj-
ną w Tarnobrzegu udziela:

Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta 
Tarnobrzega, tel. 15 81 81 299, tel. kom. 602 248 
280 e-mail: coi@um.tarnobrzeg.pl

Dodatkowe informacje zarówno o zwolnieniach 
podatkowych jak i o aktualnej ofercie inwestycyj-
nej można znaleźć na stronie Urzędu Miasta dedy-
kowanej inwestorom: http://www.tarnobrzeg.pl/
web/inwestycje

Kolejne podatkowe
zwolnienia 
dla inwestorów

Prezydent chce wprowadzenia zwolnienia z podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w Tar-
nobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. To 
już kolejny gest władz miasta w kierunku inwestorów.Tarnobrzeg wyróżniony 

tytułem „Gmina na 5!”

W konkursie, którego efektem jest 
Ranking, oceniano gotowość jedno-
stek samorządu terytorialnego do 
obsługi inwestorów drogą elektro-
niczną. Studenci SGH w  Warszawie 
osobiście sprawdzali jakość kontaktu 
gmin z  potencjalnymi inwestorami. 
W tym celu wcielali się w rolę tajem-
niczych klientów oceniając szybkość 
kontaktu oraz kompetencje urzęd-
ników odpowiedzialnych za relacje 
gminy z biznesem.

Pod lupę wzięto 656 najbardziej 
atrakcyjnych inwestycyjnie gmin 
z całej Polski. Prócz poddania gmin 

„testom” z  tajemniczym 
klientem zespół badaw-
czy przyglądał się także 
ich internetowym zakład-
kom skierowanym do in-
westorów. Sprawdzano 
miedzy innymi, czy strony 
urzędów gminnych posiadają swoje 
wersje anglojęzyczne. 

Do wydziałów zajmujących się 
obsługą inwestorską wysyłane były 
maile. W trakcie badania zadawano 
urzędnikom szczegółowe pytania 
i analizowano otrzymane odpowie-
dzi, także te udzielone w języku an-
gielskim. Punktowano m.in. czas od-
powiedzi, informacje o  dostępnych 
lokalach do wynajęcia lub kupienia, 
informacje o  przedsiębiorstwach 
działających w  podobnym profilu 
w  gminie, wiedzę o  tym, jak radzą 
sobie firmy z sektora w regionie, za-
chęcanie do osobistego spotkania 
w  gminie lub zadawanie dodatko-
wych pytań, a także to, czy mail za-
wierał pełne dane kontaktowe.

Obok czasu odpowiedzi sprawdza-
no też m.in. informacje o  systemie 
podatkowym w  Polsce, informacje 
o  czasie potrzebnym do uzyskania 

zezwoleń na prowadzenie działalno-
ści hotelarskiej, informacje o  lokal-
nych warunkach klimatycznych.

W  opracowanym na podstawie 
wyników tych badań rankingu Tar-
nobrzeg znalazł się na wysokim 8 
miejscu, stając się laureatem konkursu 
i zdobywając tytuł „Gmina na Piątkę!”. 
Tu należy podkreślić, że Tarnobrzeg 
za jakość kontaktu mailowego w języ-
ku polskim z urzędnikami uzyskał naj-
wyższą punktację spośród wszystkich 
656 badanych gmin. Identyczną notę 
otrzymały tylko gmina Toruń (pierw-
sze miejsce w rankingu) i Krosno.

Prócz oficjalnej gali podsumowu-
jącej ranking cennym wydarzeniem, 
w  którym przedstawiciele Tarno-
brzega wzięli udział, była dyskusja 
panelowa na temat dobrych praktyk 
w relacjach gmin z inwestorami oraz 
wykorzystania do tego celu nowych 
mediów.

W Tarnobrzegu inwestorzy są profesjonalnie obsługiwani – potwierdzą badania SGH. Jakość mailowego  
kontaktu tutejszych urzędników z inwestorami oceniono najlepiej w kraju!

Podczas uroczystej gali, która 
odbyła się 22 kwietnia w gmachu 
warszawskiej Szkoły Głównej Han-
dlowej, prezydent miasta Grze-
gorz Kiełb odebrał dla Tarnobrze-
ga dyplom i tytuł „Gminy na 5!”. 
W najnowszej odsłonie Rankingu 
przygotowanego w Instytucie 
Przedsiębiorstwa SGH, Tarnobrzeg 
znalazł się w gronie laureatów. 

W ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych w 2016 roku ministerstwo spraw wewnętrznych i ad-
ministracji przewidziało na Miechocin 40 tysięcy złotych. 

Wszystko jest już na piśmie. O przyznaniu dotacji oraz 
jej wysokości minister spraw wewnętrznych i administra-
cji poinformował prezydenta Tarnobrzega w oficjalnym 
piśmie. Przyznana na opracowanie dokumentacji kwo-
ta stanowić będzie do 80 procent wartości wykonania 
wspomnianego zadania. 

– Będzie to pierwszy etap procesu zabezpieczania skarpy. 
Wykonana dokumentacja zostanie przekazana do mini-

sterstwa, aby w następnym roku miasto mogło przejść do 
kolejnego etapu, dotyczącego już opracowania dokumen-
tacji budowlanej – informuje prezydent miasta Grzegorz 
Kiełb. – Końcowym etapem przedsięwzięcia będą konkretne 
prace zmierzające do usunięcia zagrożenia, jakie dla miesz-
kańców osiedla Miechocin stanowi osuwająca się skarpa. 
W  momencie realizacji kolejnych etapów zadania, zwią-
zanych już z  czynnościami budowlanymi, planowane są 
spotkania konsultacyjne z mieszkańcami osiedla.

Przypomnijmy, miechocińska skarpa uległa znaczne-
mu osunięciu w 2010 roku po ulewnych deszczach. Do 
2014 roku miejsce osuwiska zabezpieczono, a wydano 
na ten cel ok. 6 mln zł. Niestety, obok wzmocnionych 
miejsc pojawiły się ślady oznaczające, że nie udało się po-
wstrzymać osuwania się skarpy. Władze miasta wystąpiły 
o dotację do MSWiA z przeznaczeniem na ustabilizowa-
nie zagrożonego miejsca, czego efektem przyznane 40 
tysięcy złotych.

Na ratunek miechocińskiej skarpie
Są pieniądze na opracowanie dokumentacji geolo-

giczno-inżynierskiej zabezpieczenia osuwiska skarpy 
na osiedlu Miechocin. Do 80 procent kosztów tego za-
dania pokryje ministerialna dotacja. 

Nie wszystkie sfinalizowane właśnie przetargi wiążą się 
z wjechaniem lada dzień na tarnobrzeskie ulice sprzętu 
do naprawy, budowy, czy  przebudowy dróg. Część prze-
targów dotyczyła pierwszego etapu inwestycji, jakim jest 
opracowanie niezbędnej dokumentacji. 

Obwodnica jeszcze na papierze
Choć do wbicia pierwszej przysłowiowej łopaty rozpo-

czynające budowę oczekiwanej przez mieszkańców drogi 
obwodowej pozostało jeszcze trochę czasu, to przygo-
towania do tego przedsięwzięcia idą zgodnie z planem. 
Zakończył się właśnie przetarg na opracowanie programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie decyzji śro-
dowiskowej. Miasto zabezpieczyło na ten cel 500 tysięcy 
zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wygrała 
oferta opiewająca na 355 tys. zł, co oznacza, że w budże-
cie miasta pozostanie trochę grosza, który będzie można 
spożytkować na kolejne zadania inwestycyjne w gminie. 

A  wracając do obwodnicy, wspomniane dokumenty 
powstaną w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy 
z wykonawcą. Będą podstawą do kolejnych prac przygo-
towawczych pod tę wielką budowę. Na dzień dzisiejszy 
planowana obwodnica będzie miała długość prawie 9 
km, rozpocznie się w okolicy wieży ciśnień (tzw. „grzyba”), 

a kończyć się będzie tuż przy Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznym.

Szerokimi ulicami
Realizowana jest przebudowa ulicy Zamkowej, na od-

cinku od Sienkiewicza do Ocickiej. Zakres robót obejmuje 
wykonanie nawierzchni, chodników, pobocza, odwod-
nienia, miejsc postojowych i zatok autobusowych. Inwe-
stycja realizowana jest obecnie za pieniądze stanowiące 
wkład własny gminy w projekcie inwestycyjnym, oczekuje 
na liście rezerwowej do dofinansowania z wojewódzkich 
oszczędności poprzetargowych. Umowa z  wykonawcą 
przebudowy zakłada zakończenie prac do końca lipca tego 
roku. Całość przebudowy opiewa na kwotę ok. 1,4 mln zł.

Jeszcze tego lata sfinalizowana zostanie także przebu-
dowa ul. Zwierzynieckiej, od ronda z ul. Kwiatkowskiego 
do lasu Zwierzynieckiego. Prócz nowej drogi powstają 
tam nowe ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, kanalizacja 
deszczowa oraz miejsca parkingowe. Inwestycja zakoń-
czy się pod koniec sierpnia i  kosztować będzie ponad 
1,3 mln zł. Do końca czerwca przebudowane zostaną 
boczne ulice od ulicy Dąbrówki: Kasztanowa, Topolowa, 
Grabowa. Nieco dłużej, bo do końca września potrwa 
przebudowa ulic Jaworowej i Modrzewiowej. Wszystkie 
wyłożone zostaną kostką betonową. Remontu doczeka 
się też ul. Mieszka I. Tu prace budowlane ukończone 
zostaną do połowy września, a obejmą wykonanie na-
wierzchni, chodnika, kanalizacji, zjazdów, miejsc posto-
jowych oraz rozbudowę oświetlenia.

Drogi, drogi i dom kultury 
- Dobrym prognostykiem dla finansów miasta jest fakt 

powstawania oszczędności pozostałych po zrealizowanych 
przetargach. Są one na tyle duże, że pozwalają realnie myśleć 
o  następnych inwestycjach drogowych w  mieście – pod-
kreśla prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb. Skąd takie 
oszczędności? Jak tłumaczy włodarz, niższe ceny wynikają 
z braku dużych projektów drogowych ogłaszanych w ra-
mach dofinansowania z pieniędzy unijnych. 

Oszczędności poprzetargowe zaowocują kolejnymi in-
westycjami. Miasto ogłasza właśnie kolejne przetargi na 
opracowanie dokumentacji dotyczących m.in. przebu-
dowy ulicy Błonie w  Ocicach, modernizacji układu ulic 
Piaskowej i  Czerwonego Krzyża w  Miechocinie, a  także 
na przebudowę ulic: Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, 
Chmielowskiej i Siarkopolowej w Machowie. W planie jest 
także przebudowa ul. Kopernika, której dokumentacja już 
powstaje. Zakres robót objąć ma tam wymianę nawierzch-
ni, dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób z nie-
pełnosprawnością, budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. 11 
Listopada, budowę nowych miejsc parkingowych i ścieżek 
rowerowych. Do września powstanie także dokumentacja 
dotycząca przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Orląt Lwow-
skich wraz z budową ścieżek rowerowych.

Z  inwestycji pozadrogowych wspomnieć należy, że 
opracowywana jest dokumentacja na przebudowę Tar-
nobrzeskiego Domu Kultury, powstać ma rękaw dla za-
wodników wchodzących na murawę stadionu, remontu 
doczeka się elewacja Muzeum Przemysłu Siarkowego przy 
ul. Pawłowskiego, powstaną także trzy oświetlone korty 
tenisowe o nawierzchni akrylowej, wraz z zapleczem.

Ruszają inwestycjeNajbliższe miesiące niestety dadzą się we znaki 
wszystkim kierowcom poruszający się po Tarnobrzegu. 
Zakończyło się wiele przetargów, teraz ruszają drogo-
we inwestycje. Trzeba będzie się liczyć z przejściowymi 
utrudnieniami na tarnobrzeskich ulicach. 
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O Bardzo Młodej Kulturze
Centrum Kulturalne w  Przemyślu zostało 

jednym z 16 beneficjentów rządowego pro-
gramu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego 
przez Narodowe Centrum Kultury, stając się 
tym samym jedynym operatorem programu 
na województwo podkarpackie. Trzyletni bu-
dżet opiewa na kwotę ponad1 mln 130 tys. zł.

Program realizowany będzie w  latach 
2016-2018, a  jego celem jest budowanie 
pomostu pomiędzy sektorem edukacji 
a sektorem kultury. Ma on stworzyć system, 
w ramach którego działania podejmowane 
w sferze kultury przyczynią się do kształto-
wania cenionych społecznie umiejętności 
i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjne-
go działania, współpracy, zaufania, kompe-
tencji medialnych oraz komunikacyjnych. 

Projekt realizowany przez przemyskie 
centrum przyjął nazwę „Podkarpacka Edu-
kacja Kulturowa”, a zawiera koncepcję reali-
zacji następujących elementów:
1.  Przeprowadzenie diagnozy regionalne-

go środowiska zajmującego się edukacją 
kulturową (utworzenie bazy podmiotów, 
zbadanie zależności, poziomu współpra-
cy, potencjałów, ograniczeń i  potrzeb), 
zakończoną publikacją raportu.

2.  Prowadzenie bezpłatnych spotkań or-
ganizacyjnych, informacyjnych i integra-
cyjnych skierowanych do animatorów 
kultury, przedstawicieli instytucji kultury 
i placówek oświatowo-edukacyjnych.

3.  Utworzenie portalu związanego z eduka-
cją kulturową w  regionie (www.pek-ck.
pl), który będzie głównym źródłem in-
formacji na temat działań projektowych.

4.  Organizowanie bezpłatnych szkoleń 
i warsztatów dla wymienionych wcześniej 
przedstawicieli.

5.   Prowadzenie tzw. konkursów regrantin-
gowych skierowanych do osób biorących 

udział we wcześniejszych działaniach, 
dzięki czemu będą mogli realizować swo-
je autorskie projekty z zakresu edukacji 
kulturowej.
Realizacja powyższych działań odbędzie 

się w każdym roku trwania projektu.
Centrum Kulturalne w Przemyślu projekt 

będzie realizować przy wsparciu partnerów 
z  terenu województwa: Wojewódzkiego 
Domu Kultury w  Rzeszowie, Regionalne-
go Centrum Kultur Pogranicza w  Krośnie, 
Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Podkar-
packiego Centrum Edukacji Nauczycieli, 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnio-
europejskiej w Przemyślu oraz Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie.

Program skierowany jest do przedstawi-
cieli instytucji kultury, instytucji edukacyj-
nych, sektora samorządowego, grup nie-
formalnych działających w obszarze kultury, 
indywidualnych animatorów/edukatorów 
kulturowych, nauczycieli, ale także do osób 
które dotąd nie były związane z  żadnym 
z  powyższych podmiotów, a  chcą się re-
alizować na polu edukacji kulturowej i ani-
macji. Spotkanie informacyjne dla przed-
stawicieli wyżej wymienionych podmiotów 
z Tarnobrzega oraz powiatów – tarnobrze-
skiego, stalowowolskiego i  niżańskiego 
odbędzie się 5 maja o godz. 16.30 w Tarno-
brzeskim Domu Kultury, ul. Słowackiego 2. 

Na spotkaniu zostaną przedstawione in-
formacje na temat projektu wraz z szerokimi 
możliwościami jakie daje odbiorcom. Ponad-
to będzie ono okazją do poznania się, nawią-
zania współpracy pomiędzy uczestnikami, 
wymiany doświadczeń i dyskusji.

Na stronie www.tarnobrzeg.pl 
do pobrania karta zgłoszenia 

uczestnictwa w spotkaniu

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
oraz TARNOBRZESKA RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

informują, że 
5 czerwca 2016 r. podczas finału Dni Tarnobrzega 

zostanie otwarta II

Do udziału w Strefie NGO zapraszamy wszystkie działające na terenie Tarnobrzega 
organizacje pozarządowe. Wierzymy, że Dni Tarnobrzega to doskonała okazja do za-
prezentowania mieszkańcom miasta działalności i możliwości lokalnych organizacji.

Strefa NGO zostanie otwarta bezpłatnie 5 czerwca 2016 r. w godz. od 12 do 17 w 
specjalnie wyznaczonym obszarze na terenach rekreacyjnych nad Wisłą.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zadeklarowanie swojego udziału do dnia 
15 maja 2016 r. na adres trop2015@wp.pl lub telefonicznie do: Katarzyny Opioły - 533 
854 053 i  Małgorzaty Rokoszewskiej - 608 518 374.

Przemyskie Centrum Kulturalne będzie wspierać i dotować działania ze sfery edukacji 
kulturalnej. ZaPRaSZa Na SPOTKaNIe 5 MaJa do Tarnobrzeskiego Domu Kultury animato-
rów kultury, przedstawicieli instytucji kultury, organizacji  pozarządowych i placówek oświa-
towo-edukacyjnych, nauczycieli, grupy nieformalne związane z edukacją kulturową oraz 
lokalnych indywidualnych animatorów kultury z Tarnobrzega oraz powiatów: tarnobrzeskie-
go, stalowowolskiego i niżańskiego.
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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
• Przew. 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. ma-
teriałów: Joanna Lewicka, Joanna Rybczyńska, 
Robert Chrząstek 

miejski Informator Samorządowy

Urząd Miasta Tarnobrzega

I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 25 
kwietnia 2016 r. do dnia 16 maja 2016 r. w 
siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7 wykazu dotyczącego nie-
ruchomości gruntowych stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa, położonych w Tarno-
brzegu przeznaczonych do oddania w najem 
lub dzierżawę na okres do 3 lat. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w 
Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta 
ul. Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydzia-
le Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. 15  
822 65 70, wew. 221. 

Informacja dostępna jest również w Inter-
necie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl

I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 
25 kwietnia 2016 r. do dnia 16 maja 2016 r. w 
siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. 
Mickiewicza 7, wykazu dotyczącego oddania 
w najem nieruchomości gruntowej, stanowią-
cej własność Miasta Tarnobrzega na prawach 
powiatu położonej w Tarnobrzegu przy ulicy 
1-go Maja, oznaczonej nr ewid. 382/11 o pow. 
36 m2, na okres do 3 lat na rzecz dotychczaso-
wego najemcy.

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 Gruntami tel. 15 822 
65 70, wew. 221

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

I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje 
że w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickie-
wicza 7 został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 20 
kwietnia 2016 r. do dnia 11 maja 2016 r. wykaz dotyczący 
oddania w dzierżawę na okres 20 lat w drodze bezprzetar-
gowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 
972/1 o pow. 0,30 ha, poł. w Tarnobrzegu obręb Machów na 
rzecz Stowarzyszenia Jacht Klub „Siarkopol” w Tarnobrzegu 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. 

Powyższa nieruchomość gruntowa stanowi własność 
Gminy Tarnobrzeg. Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 
Biuro Obsługi Interesantów, tel. 15 822 65 70, wew. 278 
lub 218.

Informacja jest dostępna również pod adresem: www.
tarnobrzeg.eobip.pl

O G Ł O S Z E N I E
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na najem terenów położonych nad Jeziorem 

Tarnobrzeskim na dwa sezony letnie 2016 r. i 2017 r. 
z przeznaczeniem pod wypożyczalnie sprzętu 

pływającego, a w szczególności:

-  lokalizacja W4 część działki 490/3 o pow. 50 m2 (10x5 
m) pod lokalizację wypożyczalni sprzętu pływającego 
od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r. i od 01.05.2017 r. do 
30.09.2017 r.
Wywoławcza stawka czynszu najmu za jeden sezon 
3000,00zł netto + 23% podatek VAT - minimalne po-
stąpienie 500 zł

-   lokalizacja W5 część działki 494/17 o pow. 50 m2 (10x  
m) pod lokalizację wypożyczalni sprzętu pływającego 
od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r. i od 01.05.2017 r. do 
30.09.2017 r.
Wywoławcza stawka czynszu najmu za jeden sezon 
3000,00zł netto + 23% podatek VAT - minimalne po-
stąpienie 500 zł

UWAGI DOTYCZĄCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. (środa) 

w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, sala 201 
godz. 11.00. 

Wadium w formie pieniężnej w wysokości po 2000 zł 
za jedną lokalizację (dwa tysiące złotych 00/100) należy 

wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18 1240 
2744 1111 0000 3990 9547 Pekao S.A. I O/Tarnobrzeg lub 
w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do 
godz. 14.00. 

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej 
kwoty na ww. rachunek do dnia 13.05.2016 r. Osoby, które 
będą zainteresowane lokalizacją dwóch punktów, powin-
ny dokonać wpłaty wadium na każdy z nich oddzielnie. 

W przetargu nie mogą brać osoby, które posiadają za-
dłużenie wobec Gminy Tarnobrzeg.

Osoby, które dokonają wpłaty zadłużenia nie później 
niż 3 dni przed przetargiem na konto Urzędu Miasta Tar-
nobrzega lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mic-
kiewicza 7 mogą uczestniczyć w przetargu. 

Za datę wpłacenia należności uważa się wpływ wyma-
ganej kwoty na rachunek nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 
9547 Pekao S.A. I O/Tarnobrzeg.

Lokalizacje wypożyczalni sprzętu dostępne są na stronie 
internetowej www.tarnobrzeg.eobip.pl

Wszelkie zgody i warunki dotyczące lokalizacji punktów 
wypożyczalni sprzętu pływającego uczestnik wygrywają-
cy przetarg zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym 
zakresie. 

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, oświad-
czenie według załączonego wzoru, kopię dowodu przele-
wu wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargo-
wej najpóźniej w dniu przetargu. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie 

zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później 
niż w terminie trzech dni od jego rozstrzygnięcia.

Warunki najmu:
1.   Najem obejmuje okres określony od 01.06.2016 r. do 

30.09.2016 r. i od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r.
2.  Czynsz najmu za sezon letni 2016 r. płatny będzie jedno-

razowo przed podpisaniem umowy najmu.
3.  Czynsz najmu za sezon letni 2017 r. płatny będzie przed 

rozpoczęciem sezonu.
Waloryzacja stawki czynszu najmu za sezon letni 2017 r. 
dokonana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni 
opublikowany przez GUS.

4.  Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg 
zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu w sezonie 
2016 r.

5.  Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy 
najmu najpóźniej do dnia 25 maja 2016 r. wygasają jej 
uprawnienia z tytułu wygranego przetargu i wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi.
Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geo-

dezji i Gospodarki Gruntami, tel. 15 822 65 70, wew. 218, 
210 Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnio-
nych przyczyn. 

Ogłoszenie, projekt umowy, oświadczenie oferenta do-
stępne są w internecie pod adresem: www.tarnobrzerg.
eobip.pl w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta 
Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 4.

O G Ł O S Z E N I E 
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż działki zabudowanej garażem oznaczonej nr 
ewid.3102/695 o pow. 0,0018 ha wraz z oddaniem w użytko-
wanie wieczyste na okres 40 lat udziału wynoszącego 1/31 
części w działce oznaczonej nr ewid. 3102/49 o pow. 0,0468 
ha stanowiącej drogę dojazdową do garażu położonych w 
Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów.

Pierwszy przetarg - 02.12.2014 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.

Drugi przetarg - 05.05.2015 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.

Cena wywoławcza działki nr ewid. 3102/695 wraz z udzia-
łem w prawie użytkowania wieczystego wynosi: 1930,00 zł. 
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści złotych 00/100 
+ 23% podatek VAT) w tym cena udziału – 430,00zł + 23% 
podatek VAT.

Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu 
wynosić będzie 25% wartości gruntu uzyskanej w przetargu 
+ 23% podatek VAT. Opłata roczna za użytkowanie wieczy-
ste wynosić będzie 3% wartości gruntu + 23% podatek VAT. 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 
12.00 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. 
Kościuszki 32, pok. 201. 

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 200 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) należy wpłacić na kon-
to Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18 1240 2744 1111 0000 
3990 9547 Pekao S.A. I 0/Tarnobrzeg w terminie do dnia 
25 maja 2016 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, 
ul. Mickiewicza 7 do dnia 25 maja 2016 r. do godz. 14.00. 

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu 
środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy do dnia 
25.05.2016 r. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnio-
nych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i 
Gospodarki Gruntami oraz Biuro Obsługi Interesantów-
stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, tel. 822-65-70 
wew. 218, 278.

 Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Interne-
cie pod adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl

O G Ł O S Z E N I E 
 Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 
3102/563 o pow. 0,0019 ha wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste na okres 40 lat udziału wynoszącego 1/26 części w 
działce oznaczonej nr ewid. 3102/21 o pow.0,0401 ha stano-
wiącej drogę dojazdową do garażu położonych w Tarnobrze-
gu obręb Mokrzyszów.

Pierwszy przetarg - 16.12.2014 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.

Drugi przetarg - 22.04.2015 r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.

Cena wywoławcza działki nr ewid. 3102/563 wraz z 
udziałem w prawie użytkowania wieczystego wyno-
si: 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 
00/100 + podatek VAT) w tym:

- cena działki - 530,00 zł + 23% podatek VAT
- cena udziału - 420,00 zł + 23% podatek VAT
Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu 

wynosić będzie 25% wartości gruntu uzyskanej w przetargu 
+ 23% podatek VAT. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste 
wynosić będzie 3% wartości gruntu + 23% podatek VAT. 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 
11.00 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Ko-
ściuszki 32, pok. 201. 

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 100 zł (słow-
nie: sto złotych 00/100) należy wpłacić na konto Urzędu 
Miasta Tarnobrzega nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547 
Pekao S.A. I 0/Tarnobrzeg w terminie do dnia 25 maja 2016 
r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 
do dnia 25 maja 2016 r. do godz. 14.00. 

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu 
środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy do dnia 
25.05.2016 r. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.

 Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i 
Gospodarki Gruntami oraz Biuro Obsługi Interesantów-
stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, tel. 822-65-70 wew. 218, 278.

 Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie 
pod adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl


