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Święta za pasem. Powoli zaczynamy żyć ich kli-
matem. Wielu z  nas rozpoczyna pracę nad tym, 
aby wraz z  najbliższymi spędzić ten świąteczny 
czas w szczególnej atmosferze. Przygotowujemy 
potrawy na tradycyjne śniadanie wielkanocne, 
do świąt przygotowujemy także wystrój naszych 
domów. W  świat obrzędów, ozdób związanych 
z  Wielką Nocą wchodzą także nasi najmłodsi 
mieszkańcy. Tarnobrzeskie przedszkolaki i ucznio-
wie szkół podstawowych przez dwa dni (16 i  17 
marca) uczestniczyli w trzeciej edycji Warsztatów 
Rękodzielniczych zorganizowanych przez Muzeum 
Historyczne Miasta Tarnobrzega. Zajęcia prowa-
dzone przez Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” 
z  Baranowa Sandomierskiego były poświęcone 
unikalnej, lasowiackiej tradycji wielkanocnej.

Dzieci uczestniczące w  warsztatach poznały 
tradycyjne sposoby dekorowania wielkanocnego 
stołu czy ozdabiania wielkanocnych jaj. Z zapałem 
uczyły się wykonywać regionalne ozdoby, w tym 
tradycyjną, lasowiacką palmę. Przy okazji dowie-
działy się także, jak przygotować tradycyjne wiel-
kanocne śniadanie na ludowy sposób. W trakcie 
pracy twórczej, w szczególnej, historycznej scene-
rii sali wielkiej Zamku Dzikowskiego, rozbrzmiewa-
ła gawęda o dawnych czasach, o tym jak dawniej 
obchodzono Święta Wielkanocne w  naszym re-
gionie, której z zaciekawieniem przysłuchiwały się 
najmłodsi mieszkańcy naszego miasta.

W imieniu ich wszystkich życzymy Państwu 
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

Wielkanoc
z Lasowiaczkami

 Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia
- dużo zdrowia i radości,
mnóstwo wiosennego słońca,
świąt pełnych wiary, nadziei i miłości
oraz samych sukcesów.

Przewodniczący Rady Miasta
KaMil KalinKa

oraz Radni Miasta Tarnobrzega

Prezydent Miasta Tarnobrzega
GRZeGoRZ Kiełb

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Wesołego alleluja!!!
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19 marca nastąpiło otwarcie kilku sklepów w Parku Handlo-
wym, zlokalizowanym przy ul. Kwiatkowskiego.

W  ramach inwestycji powstał obiekt handlowy 
o łącznej powierzchni najmu ok. 5 tys. mkw. wraz z za-
gospodarowaniem terenu, obejmującym układ komu-
nikacji kołowej i pieszej, miejsca postojowe, zieleń oraz 
zewnętrzną infrastrukturę techniczną. Inwestorem jest 
lokalna firma Transdźwig.

Najemcami lokali w Parku Handlowym są: 1. Caleer, 
2. RTV EUR AGD, 3. Delikatesy Centrum, 4. CCC, 5. Mar-
tes Sport, 6. Diverse, 7. Sklep multibrandowy: Levis, 
Lee, Wrangler, 8. Mustang, 9. Prymus AGD, 10. Sklep 
odzieżowy Gris Souris, 11. Cukiernia Dominikańska, 
12. Kolporter, 13. Diamentowy Optyk, 14. Operatorzy 
Sieci Komórkowych Inwestor prowadzi także ostatnie 
rozmowy z  drogerią połączoną z  apteką oraz  znaną 
siecią sklepów odzieżowych. 

Park Handlowy przy ul. Kwiatkowskiego

Park Handlowy „Markpol”
z Dworcem Autobusowym

Tytuł ten przysługuje osobie, od której pobrano np. szpik 
kostny lub inne regenerujące się komórki i tkanki. Inne polskie 
miasta, w tym Stalowa Wola i Rzeszów, jeżeli już oferują tego 
typu ulgę, to dotyczy ona jedynie tych, którzy mogą pochwa-
lić się legitymacją „Zasłużonego Dawcy Przeszczepów”, a więc 
osoby, która oddała szpik lub komórki więcej niż jeden raz. Ty-
tuł „Zasłużonego” przysługuje także dawcy narządu, np. nerki. 
W naszym mieście wystarczy być dawcą jednokrotnie. Aby sko-
rzystać ze zwolnienia z opłat za przejazd tarnobrzeską komuni-
kacją miejską, trzeba okazać się legitymacją „Dawcy Przeszcze-
pu”, którą wydaje placówka medyczna pobierająca komórki, 
tkanki i narządy do przeszczepu oraz dowodem tożsamości. 

Wprowadzenie uprawnienia na bezpłatne przejazdy dla 
wszystkich dawców przeszczepów, a nie tylko zasłużonych, 
to wyraz wsparcia władz Tarnobrzega dla inicjatyw propagu-
jących oddawanie komórek, tkanek i narządów, realizowanych 
w mieście przez rzeszowski oddział Stowarzyszenia Pomocy 
Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. Zgodnie z informa-
cją pochodzącą od Piotra Błaszkiewicza, szefa stowarzyszenia, 
w mieście obecnie mieszka kilkunastu dawców szpiku, a zare-
jestrowanych potencjalnych dawców jest ponad dwa tysiące. 
Dodać należy, że zwolnienie z opłat za przejazdy dotyczyć 
będzie wszystkich dawców, nie tylko mieszkańców miasta. 
Warto więc wspierać tak szlachetny cel i rejestrować się w ban-
ku danych dawców komórek i szpiku. Wiedząc, że przykład 
idzie z góry, wspomnieć należy, że w bazie danych potencjal-
nych dawców znajduje się już Prezydent Miasta Tarnobrzega 
Grzegorz Kiełb.

Tarnobrzeg, jako jedno z pierwszych miast w kraju, wprowadził 
bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla dawców prze-
szczepów.

Dawcy przeszczepów
jeżdżą za darmo 

Szczęśliwa siódemka
W kwietniu odbędzie się przetarg na wynajem siedmiu działek pod działalność handlowo-
-usługową.

Tegoroczne stawki za jeden sezon letni wynoszą od 6 tysięcy za 90 mkw. do 7 
tys. zł za 150 mkw. plus VAT. Wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w 
Tarnobrzegu nad Jeziorem Tarnobrzeskim, a przeznaczonych do oddania w najem 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na trzy sezony letnie (01 maja – 30 
września 2016 r., 01 maja – 30 września 2017 r., 01 maja – 30 września 2018 r.) pod 
sezonowe punkty handlowo-usługowe (lokalizacja od G1 do G7) dostępny jest na 
stronie internetowej: www.tarnobrzeg.eobip.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Mia-
sta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami tel. 015 822-65-70 wew. 210, 218. 

Nowi inwestorzy 
zawitają do Tarnobrzega

Lotniczy, 
kosmiczny
i metalowy

W Tarnobrzegu działalność rozpo-
czyna duży inwestor: spółka Scholl-
glas Polska, należąca do wiodących na 
rynku europejskim przedsiębiorstw w 
branży handlu szkłem i obróbki szkła 
z grupy Schollglas. Przypomnijmy, że 
16 grudnia zarząd ARP S.A. wydał dwa 
nowe zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej na terenie Tarno-
brzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej dla podstrefy Tarnobrzeg, m.in. dla 
tej właśnie firmy.

Dopinane są ostatnie formalności, 
zmierzające do wybudowania w Macho-
wie hali zakładu produkcyjnego. Scholl-
glas przejął już od Agencji Rozwoju Prze-
mysłu prawo do użytkowania wieczy-
stego działek na terenie Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w obrę-
bie Machowa i Nagnajowa, o łącznej po-
wierzchni ponad 5 ha. – Inwestycja będzie 
trzyetapowa. W pierwszym ma powstać 
zakład produkcyjny o powierzchni 14 tys. 
m kw. i biurowiec – wyjaśnia prezydent 
Tarnobrzega Grzegorz Kiełb. 

Drugą firmą, która otworzy swoje po-
dwoje w „siarkowym grodzie” będzie 

spółka Domdeco. Trzeci inwestor po-
chodzi z Podkarpacia. W halach o po-
wierzchniach 5700 m kw. i 2000 m kw. 
zamierza prowadzić działalność wytopu 
i obróbki innowacyjnych stopów metali 
kolorowych dla przemysłu lotniczego, 
kosmicznego i metalowego, które nie 
są obecnie wytwarzane przez polskich 
producentów.

Działka położona jest w Tarnobrze-
skiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
EuroPark Wisłosan, zatem inwestor 
będzie starał się o zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w strefie i zwol-
nienia z podatku dochodowego. – In-
westor zgłosił także zamiar korzystania z 
pomocy publicznej w formie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości – poinfor-
mował Prezydent.

Przed startem z pracami budowla-
nymi, inwestor musi uzyskać decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia oraz pozwolenie na bu-
dowę. Inwestor planuje zakończyć prace 
budowlane i rozpocząć produkcję do 
końca 2018 r.

Przypomnijmy: zgodnie z uchwa-
łą Rady Miasta Tarnobrzega Nr 
XI/107/2015 Rady Miasta  Tarnobrzega 
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zwol-
nienia z podatku od  nieruchomości, 
stanowiącego regionalną pomoc in-
westycyjną, inwestor musi  rozpocząć 
realizację inwestycji w ciągu roku od 
dnia zgłoszenia zamiaru  korzystania 
z pomocy publicznej i zakończyć ją 
w terminie 3 lat, a także utrzymać in-
westycję w Tarnobrzegu przez okres 
przynajmniej 3 lat od  zakończenia jej 
realizacji. Zwolnienie będzie udzielone 
na 5 lat. 

12 marca do użytku został oddany 
Park Handlowy „Markpol” z dworcem 
autobusowym przy ul. Mickiewicza. 

Łączna powierzchnia użytkowa 
obiektu handlowo-usługowe-
go wynosi ok. 2600 m kw. Pod 
względem funkcjonalnym obiekt 
ma charakter Parku Handlowego 
z  powierzchnią sprzedażową 
i  usługową na wynajem. Przy 
parku są drogi wewnętrzne, za-
jezdnia autobusowa, przystanki 
PKS, MKS i BUS, parkingi ogólno-
dostępne w  liczbie 126 miejsc, 
strefa dostaw towarów. Nad po-
czekalnią dworcową znajdują się 
niezagospodarowane jeszcze po-
mieszczenia, w których inwestor 
planuje usytuować m.in. punkt 
gastronomiczny.

Wjazd i wyjazd dla nieruchomości 
przewidziano z ulicy Mickiewicza.

Najemcy obiektu to: 1. De-
likatesy Centrum, 2. Deichmann, 
3. Rossmann, 4. Media Expert, 5. 
Pepco, 6. Apteka.
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– Chociaż dostępu do morza Tarnobrzeg 
nie ma, marynistyka zyskuje w mieście co-
raz nowych pasjonatów. Niemałą zasługę 
ma w tym Jezioro Tarnobrzeskie - podkre-
śla Adam Strumiński, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i rekreacji w Tarnobrzegu. 

To właśnie MOSiR Tarnobrzeg, wpisu-
jąc się w tworzenie tradycji żeglarskich, 
podczas ferii zimowych otworzył mode-
larnię okrętową. Zajęcia prowadzi 
w niej wielki pasjonat tego fachu, 
wielokrotny mistrz świata i Europy, 
Tomasz Ciach.

Modelarnia mieści się w budyn-
ku MOSiR przy Euroboisku (obok 
Szkoły Podstawowej nr 10). W cią-
gu roku szkolnego zajęcia odby-
wają się we wtorki od godz. 17.00 
do 18.30 i w soboty od godz. 10.00 
do 13.00.

Preferowana grupa wiekowa 
uczestników – ze względu na zło-

żoność prac, sprawności manualne oraz 
używane narzędzia – to dzieci powy-
żej 5 klasy szkoły podstawowej, istnie-
je jednak możliwość zapisu młodszych 
uczestników, warunkiem jest uczestni-
czenie w każdych zajęciach rodzica lub 
opiekuna.

Szczegółowe informacje i  zapisy, tel. 
697 031 616

Kinga JaneczKo, uczennica III klasy 
(profil biologiczno-chemiczno-angielski) 
Liceum Ogólnokształcącego im. M. Ko-
pernika w Tarnobrzegu. Ukończyła Pań-
stwową Szkołę Muzyczną I Stopnia w Tar-
nobrzegu. Już w  gimnazjum zorganizo-
wała, wraz z częścią swojej klasy, spektakl 
o Czerwonym Kapturku, zaprezentowany 
dzieciom z  tarnobrzeskich przedszkoli. 
Działając w  chórze uczestniczyła w  wy-
stępach realizowanych w kościołach dla 
Domu Pomocy Społecznej. Udzielała 
się jako wolontariuszka w  schronisku 
dla zwierząt, zajmując się wyprowadza-
niem psów na spacer i  pomagając ich 
opiekunom w  pracach porządkowych. 
Wielokrotnie uczestniczyła w  zbiórkach 
żywności, karmy i przyborów dla schro-
niska oraz zbiórkach odzieży dla Domu 
Dziecka w  Skopaniu. Wzięła też udział 
w  biegu charytatywnym nad Jeziorem 
Machowskim. Uczestniczyła w przygoto-
waniach „Szlachetnej Paczki” oraz WOŚP. 
Angażuje się w  promowanie zdrowego 
trybu życia. Ukończyła kurs pierwszej 
pomocy, aby móc zawsze nieść pomoc 
osobom w potrzebie. W tydzień po odby-
tym kursie umiejętność tę wykorzystała 
udzielając pomocy przedmedycznej po-
szkodowanej osobie. Dziś marzy o  tym, 
aby zostać lekarzem. Kinga Janeczko re-
prezentować będzie Tarnobrzeg w kolej-
nym etapie konkursu.

MoniKa BartoszeK, uczennica III 
klasy Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Kopernika w  Tarnobrzegu. Zaczęła 
swoją działalność społeczną od opieki 
nad zwierzętami i jako wolontariusz akcji 
„Szkoła bez przemocy”. Należała do kółka 
teatralnego, organizującego przedsta-
wienia dla dzieci z  domów dziecka. Jest 
wolontariuszką działającą w Klubie Ośmiu 
i realizuje zadania fundacji „Świat na tak”. 
Angażuje się w niesienie pomocy innym,  
promuje zdrowy tryb życia. Jest dawcą 
szpiku kostnego

ewelina Barszcz, uczennica III kla-
sy Gimnazjum Nr 1 im. Stanisława Jacho-
wicza w Tarnobrzegu. Z sukcesami bierze 
udział w  różnorodnych konkursach, na-
wet ogólnopolskich. Angażuje się w reali-
zowany w szkole projekt Comenius. Nale-
ży do Klubu Ośmiu Wspaniałych, pełniąc 
funkcję prezesa. Uczestniczy w zbiórkach 
żywności, których celem jest wsparcie 
najuboższych rodzin. Bardzo chętnie an-
gażuje się także w akcje humanitarne, by 
uświadomić mieszkańcom Tarnobrzega 
oraz młodszym koleżankom i  kolegom, 
jak istotną sprawą jest żywność i woda. 

Wolontariuszka w Zakładzie Pielęgnacyj-
no-Opiekuńczym w Tarnobrzegu. Udziela 
się w także jako wolontariuszka Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktywnie 
włącza się w  prace Rady Uczniowskiej, 
której jest wiceprzewodniczącą. Promuje 
życie bez nałogów i  uzależnień, biorąc 
udział w  Ogólnopolskiej Akcji Głos Pro-
filaktyki.

edyta wóJciK, uczennica III klasy Li-
ceum Ogólnokształcącego im. M. Koper-
nika w Tarnobrzegu. Wolontariuszka dzia-
łająca w Klubie Ośmiu Wspaniałych. Daje 

innym przykład swoją patriotyczną posta-
wą uczestnicząc w świętach państwowych 
i lokalnych. Łączy dobre stopnie w nauce 
z  bezinteresownym zaangażowaniem 
się na rzecz innych. Chętnie uczestniczy 
w  wielu akcjach charytatywnych, zbiór-
kach żywności, a  także przy organizacji 
turnieju „Bartosz”, maratonu „Vitarade” – 
Jezioro Tarnobrzeskie oraz Okręgowych 
Mistrzostw w  Kajakarstwie. Współorga-
nizowała prace przy inscenizacji spekta-
klu „Czerwony Kapturek”, który przedsta-
wiony został dzieciom z  tarnobrzeskich 
przedszkoli.

agnieszKa Kata, uczennica II klasy 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcące-
go im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. 
Angażuje się w pracę jako wolontariusz 
niosąc pomoc koleżankom i  kolegom 
z klasy, szkoły oraz środowiska lokalnego. 
Chętnie uczestniczy w  akcjach charyta-
tywnych np. „Dzieło Nowego Tysiącle-

cia” (zbiórka publiczna na stypendia dla 
młodzieży), „Podziel się sercem, podziel 
się złotówką”, „Góra Grosza”, „Szlachet-
na Packa”, „WOŚP”, „Ołówek dla Afryki”, 
„Opatrunek na ratunek” oraz „Wszyst-
kie kolory świata”. Co roku bierze udział 
w  kweście na rzecz Starego Cmentarza 
w Miechocinie. Jest animatorką oazową, 
czynnie działając na rzecz swojej parafii. 
Działa w  Młodzieżowej Radzie Miasta, 
uczestnicząc także w  pracach Komisji 
Społeczno-Charytatywnej oraz Kultury, 
której przewodniczy.

Piotr lichota, uczeń III klasy Gim-
nazjum Nr 3 im. por. Józefa Sarny w Tar-
nobrzegu. Interesuje się nauką, muzyką 
i  sportem. Ukończył Szkołę Muzyczną 
I stopnia w klasie klarnetu, gdzie nauczył 
się także grać na fortepianie. Aktualnie 
gra w  Miejskiej Orkiestrze Dętej w  Tar-
nobrzegu. W charakterze wolontariusza 
pracował m.in. jako sędzia na turnieju te-
nisa stołowego dla osób niepełnospraw-
nych. Odwiedzał też Zakład Opiekuńczo-
-Pielęgnacyjny oraz zagrał na koncercie 
charytatywnym dla chorej na nowotwór 
pani Wioletty. Należy do Ogólnoszkol-
nej Rady Uczniowskiej, pełniąc funkcję 
jej przewodniczącego. Organizuje róż-
nego rodzaju akcje charytatywne, takie 
jak: „Nakrętka do nakrętki” (zbiórka na-
krętek dla niepełnosprawnej siostry jed-
nego z  uczniów gimnazjum), „Hallowe-
en” (zbiórka słodyczy dla domu dziecka 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w  Tarnobrzegu), wykonywanie i  dostar-
czenie kartek z życzeniami z okazji świąt 
emerytowanym nauczycielom i  tarno-
brzeskim instytucjom oraz „Góra grosza”. 
Innymi tego typu akcjami były: „Niedro-
gi nam przeszczep” (zbiórka pieniędzy 
na przeszczep komórek macierzystych 
dla 25-letniej mieszkanki Tarnobrzega), 
„Walentynkowa dyskoteka charytatyw-
na” (przygotowanie dyskoteki z której do-
chód przekazany został choremu chłop-
cu). Ma także osiągnięcia w nauce. Wygrał 
szkolny konkurs na recenzję książki, zdo-
był tytuł finalisty w  międzynarodowym 
konkursie fizycznym „Lwiątko”, a  także 
był wyróżniany w konkursie „Kangur ma-
tematyczny”. W  tym roku zdobył tytuł 
finalisty w konkursie przedmiotowym z fi-
zyki, a także dostał się do 3. etapu kon-
kursu przedmiotowego z matematyki.

Maria syKutowsKa, uczennica I kla-
sy Katolickiego Liceum Ogólnokształcą-
cego im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. 
Pasjonatka historii. Brała udział w  wielu 
konkursach wiedzy. Daje innym przykład 
swoją postawą patriotyczną. Swoim dzia-
łaniem przybliża rówieśnikom bohaterów 
naszego regionu. Angażuje się w działal-
ność kulturalną. Zorganizowała koncert 
i  konkurs plastyczny. Uczestniczyła też 
w  audycji radiowej. Z  pasją trenuje bad-
mintona. Bezinteresownie pomaga dziec-
ku, które dotyka niezawinione cierpienie. 
Zawsze mówi otwarcie o  swojej wierze,   
z której czerpie siłę do działania. Mocno 
angażuje się w życie swojej parafii, działa 
w parafialnej wspólnocie neokatechume-
nalnej. Swoją postawą pokazuje, że w jej 
życiu liczą się takie wartości, jak miłość, 
dobroć, wiara i poświęcenie.

wiKtoria sasiela, uczennica III klasy 
w Gimnazjum Nr 2 im. Jana Słomki w Tar-
nobrzegu. Chętnie pomaga w nauce ko-
leżankom i kolegom, szczególnie z przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych. 
Co roku zdobywa tytuł „Superucznia”. In-
teresuje się chemią i biologią. Jej pasją jest 
śpiew oraz gra na wiolonczeli. Uczęszcza 
na zajęcia wokalne i muzyczne do Szkoły 
Muzycznej w Tarnobrzegu. Gra wiele kon-
certów. Jest zaangażowana w  diecezjal-
nej orkiestrze Światowych Dni Młodzieży. 
Podczas wakacji pomaga dzieciom uczyć 
się pływać na kajakach nad Jeziorem Tar-
nobrzeskim. Chętnie bierze udział w dzia-
łaniach, których celem jest promowanie 
zdrowego stylu życia i  przeciwdziałanie 
nałogom i  agresji. Aktywnie uczestniczy 
w szkolnym zbieraniu nakrętek, potrzeb-
nych do pozyskiwania funduszy na wy-
posażenie sali rehabilitacyjnej w  szkole. 
Szczególnie ważny jest dla niej kontakt 
z koleżanką dotkniętą autyzmem. Stara się 
każdego dnia pomagać jej otwierać się na 
innych, wchodzić aktywniej w codzienne 
życie rówieśników.

„Ośmiu Wspaniałych” 2016

Od 18 stycznia trenerzy i  instruktorzy Tarnobrzeskiej Szkoły Pływania „Aqua-Swim” realizują 
program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać”. 

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów 
klas  I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział 
dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele projektu to: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 
nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciw-
działania i  korygowania wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecz-
nych poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów, efektywne wykorzystanie 
infrastruktury sportowej (pływalnie), edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania 
z akwenów wodnych. 

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych 
zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną rów-
nież poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt został skierowany 
do wszystkich dzieci – uczniów klas I-II szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg, bez 
selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania będą 
również stanowić atrakcyjną propozycję profilaktyki zdrowotnej w kontekście prze-
ciwdziałania i  korygowanie wad postawy. Program lekcji został opracowany przez 
najlepszych specjalistów z  Polskiego Związku Pływackiego, co jest gwarancją efek-
tywnej nauki dzieci.

Projekt powszechnej nauki pływania jest współfinansowany przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych oraz gminę Tarnobrzeg. Na realizację 
tego zadania samorząd Tarnobrzega przeznaczył 37 tys. 500 zł, jako wsparcie finansowe 
w zakresie rozwoju sportu.

„Umiem pływać” Budowa okrętów kwitnie już od połowy lutego. I chociaż to nie stocznia, powstające tam okrę-
ty budzą podziw prawdziwych wilków morskich. Modelarnia okrętowa MOSiR Tarnobrzeg cie-
szy się olbrzymią popularnością.  

Tarnobrzeg okrętami stoi
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Podsumowania i wnioski zawarte w „Studium możliwości występo-
wania i wykorzystania wód leczniczych i  termalnych w Tarnobrzegu 
wraz z określeniem uwarunkowań formalno-prawnych poszukiwania 
i  eksploatacji wód oraz możliwości finansowania podziemnej części 
inwestycji (otworu wiertniczego)
 1.  Budowa geologiczna rejonu Tarnobrzega jest dobrze rozpoznana 

w związku z licznymi pracami dotyczącymi eksploatacji tutejszych 
złóż siarki.

 2.  Wody podziemne, przydatne do celów balneoterapeutycznych, 
występują w mioceńskim poziomie wodonośnym.

 3.  Utworami wodonośnymi są piaski i piaskowce baranowskie oraz 
wapienie serii chemicznej.

 4.  Mając na uwadze miąższość i zasobność poziomów wodonośnych, 
najbardziej perspektywicznymi utworami dla ujęcia wód leczni-
czych są piaskowce i piaski baranowskie.

 5.  Wody poziomu mioceńskiego mają mineralizacje powyżej 1000 
mg/dm3, a  ze składników swoistych zawierają siarkowodorów 
w liczbie powyżej 1 mg/dm3, a wiec można je zaliczyć do mineral-
nych wód siarczkowych.

 6.  Na terenie położonym na południe od Machowa, w utworach miocenu, 
mogą występować wody typu Cl-Na o mineralizacji kilkunastu g/dm3 
i zawartości takich składników swoistych jak: siarkowodór i jod.

 7.  Wyklucza się możliwość uzyskania z utworów neogenu na omawia-
nym obszarze solanek oraz wód termalnych, przydatnych do celów 
grzewczych.

 8.  Wody tego typu mogą występować jedynie w osadach kambru, 
jednak z uwagi na wykształcenie litologiczne i bardzo słabe wła-
ściwości kolektorskie, uzyskanie większych ilości wód jest bardzo 
mało prawdopodobne.

 9.  Najkorzystniejsze warunki dla zlokalizowania ujęcia wód siarczko-
wych znajdują się w południowej części miasta, na obszarze rozcią-
gającym się pomiędzy centrum miasta a Jeziorem Tarnobrzeskim.

10.  W celu ujęcia wód siarczkowych należy wykonać otwór wiertniczy 
o głębokości ok. 150 m.

11.  Wody siarczkowe okolic Tarnobrzega są zbliżone właściwościami 
fizyko-chemicznymi do wód występujących w uzdrowisku Busko-
-Zdrój i mogą znaleźć zastosowanie w balneoterapii, jako pomocne 
w leczeniu wielu schorzeń.

Państwowy Instytut Geologiczny informuje Wody siarczkowe są i mają potencjał...
Wiodącym tematem sesji Rady Mia-
sta, która miała miejsce w  lutym br., 
było występowanie wód siarczkowych 
na terenie Tarnobrzega oraz możliwe 
sposoby ich zagospodarowania. 

Prócz radnych, głos w sprawie 
zabrał i  dokładnie omówił pro-
blematykę zjawiska dr Mariusz 
Socha z  Państwowego Instytutu 
Geologicznego. Przybliżył zgro-
madzonym całą specyfikę podej-
mowanego tematu, z uwzględnie-
niem podziału wód, terytorium 
ich występowania oraz zastoso-
wania w  gospodarce. Następnie 
skupił się już na omawianiu wód 
siarczkowych, mieszczących się na 
terenie miasta. 

– W  strefie na południe od cen-
trum Tarnobrzega, w okolicach te-
renów Machowa oraz Chmielowa, 
wody będą miały mineralizację 
sięgającą nawet 30 g/l. Ze względu 
na wysoką mineralizację, będą to 
wody typu chlorkowo sodowego. 
Znajdują się one całkiem płytko, bo 
już na głębokości 150 m będą wy-
stępowały wody o mineralizacji po-
wyżej 1000 miligramów i z podwyż-
szoną zawartością siarkowodoru, 
czyli wody, które w  świetle prawa 
są uznawane za wody lecznicze –
mówił M. Socha.

– Jak pokazały badania, naj-
korzystniejszy teren do wykona-

nia odwiertu będzie znajdował 
się w  południowej części miasta, 
na obszarze rozciągającym się 
pomiędzy centrum miasta, a  Je-
ziorem Tarnobrzeskim – dodał dr 
Socha.

Następnie zostały omówione 
aspekty prawno-ekonomiczne 
potencjalnych inwestycji wraz 
z przybliżeniem ich kosztów oraz 
skutków dla miasta oraz regionu. 
- To jest długa i  kosztowna droga, 
która może przynieść duże korzyści, 
ale są też przypadki, które zakoń-
czyły się fiaskiem – podsumował 
M. Socha.

Po zakończeniu prezentacji roz-
poczęły się wystąpienia radnych, 

którzy przedstawiali swoje stano-
wiska w  powyższej sprawie oraz 
zadawali pytania

– Powinien być wykonany pro-
jekt robót geologicznych i, w na-
stępstwie, otwór wiertniczy, żeby-
śmy mogli się rzeczywiście przeko-
nać, jakie są parametry tych wód, 
jak to wygląda, aby można było 
je przebadać. Jeśli stwierdzimy, 
że jest tak, jak się spodziewaliśmy, 
wtedy robimy studium wykonal-
ności inwestycji i  planujemy, czy 
chcemy mieć jeden basen, czy dwa 
baseny, czy może chcemy mieć 
dodatkowo pijalnie wód lub Spa  
– odpowiadał na jedno z pytań 
doktor Socha.

O Tarnobrzegu
w całej Polsce!
12 i 13 marca Tarnobrzeg gościł na antenie ogólnopolskiego 
radia RMF FM. 

Niemal o każdej pełnej godzinie, tuż po serwisie infor-
macyjnym, słuchacze mieli okazję posłuchać o naszym 
mieście, poznać jego atrakcje turystyczne, historię i wiele 
innych ciekawostek. O Zamku Dzikowskim oraz ekspona-
tach znajdujących się w jego zbiorach reporterzy radia 
rozmawiali z dyrektorem muzeum, Tadeuszem Zychem. 

Dowiedzieć się można było o  atrakcjach krystalicznie 
czystego Jeziora Tarnobrzeskiego, a  także o  kościele 
i klasztorze O.O. Dominikanów i słynącym z cudów ob-
razie Matki Bożej Dzikowskiej. Zgodnie z życzeniem ra-
diowców było poważnie, ale też lekko, z przymrużeniem 
oka. Z siarczystym zapałem mówiono o „S-16. Festiwalu 
Siarki, Ognia i Bębnów”, tarnobrzeskich „Straszonach”, 
a  także o  śladach pozostawionych przez niezidentyfi-
kowane obiekty w naszym mieście.

Informacja o Tarnobrzegu z pewnością dotarła do 
wielu odbiorców w  Polsce, ale też do mieszkańców 
naszego miasta, o czym świadczyć może żywa dysku-
sja na ten temat na internetowych forach. Dyskusja, 
wywołana przez tarnobrzeską bibliotekarkę i  dzia-
łaczkę społeczną Katarzynę Opiołę, o  poprawności 
form „Tarnobrzega” czy „Tarnobrzegu”, zdawała się nie 
mieć końca. Dziennikarze realizujący audycję stwier-
dzili, że Tarnobrzeg, to atrakcyjne miejsce, z  dużym 
potencjałem. Ma się czym pochwalić i  z  pewnością 
jeszcze tu wrócą.

Centrum Natura 2000, usytuowane 
w  Zamku Dzikowskim, zaplanowało 
na bieżący rok wiele ciekawych wyda-
rzeń, na które zaprasza mieszkańców 
Tarnobrzega i okolic. 

Już niebawem, w  kwietniu, od-
będzie się Noc Sów, podczas któ-
rej pod okiem ornitologa będzie 
można zobaczyć i usłyszeć gatunki 
sów, zamieszkujące Park Dzikowski 
i  tarnobrzeskie osiedla. W  kwietniu 
zaprezentowana zostanie też wysta-
wa prac plastycznych, będąca efek-
tem prowadzonej przez centrum 
w  okresie zimowym akcji „Ptasia 
stołówka, czyli mądre dokarmiane 
ptaków”. 15 maja będziemy święto-
wać Dzień Niezapominajki. Gazon 
przed Zamkiem Dzikowskim zamie-
ni się w kwiatowy ogród, a główną 
atrakcją będzie kino 5D, prezentują-
ce wielowymiarowe projekcje o lesie 
i leśnych zwierzętach. Skoro są kwia-
ty, to będą też motyle. Dlatego też 
w  maju centrum otworzy wystawę 
fotografii rodzimych motyli. – W mię-

dzyczasie Centrum zachęca także do 
udziału w konkursach fotograficznych 
i plastycznych, w których na zwycięz-
ców czekają ciekawe nagrody rzeczo-
we. Ważną częścią naszej działalności 
będą też wycieczki terenowe: odwie-

dzimy nasz obszar Natura 2000, Tarno-
brzeską Dolinę Wisły, ale pojedziemy 
też na jej początek: w Góry Pieprzowe, 
które są odrębnym obszarem Natura 

2000 oraz do elektrociepłowni w  Po-
łańcu – mówi Konrad Niedźwiedź, 
kierownik Regionalnego Centrum 
Natura 2000.

Na okres letni zaplanowane jest 
Kino letnie na trawie na tarasie 

dolnym w Parku Dzikowskim, które 
w zeszłym roku cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Ponadto 
Centrum zachęca do udziału w te-

ście „Młodego Ekologa”, współ-
organizowanym z  Ligą Ochrony 
Przyrody, w  letnim plenerze arty-
stycznym z  pracownią Regio Ars 
oraz w  zajęciach organizowanych 
w ramach „Lata w mieście”. Zwień-
czeniem pracy Centrum będzie je-
dyna w mieście impreza o tematyce 
przyrodniczej: III Piknik Ekologiczny, 
zaplanowana na 18 września. Jak co 
roku atrakcji nie zabraknie, a uczest-
nicy nie tylko będą mieli okazję na 
świetną zabawę, ale też otrzyma-
ją podaną w  przystępny sposób 
porcję informacji o  tarnobrzeskiej 
przyrodzie.

Centrum prowadzi swoją stronę 
www.natura2000.tarnobrzeg.pl 
oraz kanał na facebooku i youtube, 
na których można śledzić zaplano-
wane na najbliższy czas wydarzenia 
i  zapoznać się z  reportażami z  po-
przednich imprez. 

Wstęp do centrum oraz korzysta-
nie z jego pełnej oferty jest bezpłat-
ne!

Atrakcje na 2000!
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„Rodzina 500 Plus”
1 kwietnia w Dziale Świadczeń Społecznych  Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Rodzinie będzie realizowany wchodzący tego dnia 
w życie program „Rodzina 500 Plus”.

Program „ Rodzina 500 Plus” to pierwsze tak szerokie 
i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Jego celem 
jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie 
negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. 
W  ramach programu rodzice będą mogli otrzymywać 
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, co mie-
siąc, na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu 
rodziny. 

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł otrzy-
mają rodziny na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli dochód 
w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 
zł netto, jeśli w  rodzinie jest wychowywane niepełno-
sprawne dziecko. Zasady liczenia dochodu obowiązują 
jak w przypadku świadczeń rodzinnych (dochody rodziny 
liczone za 2014 r).

Świadczeniobiorcy uprawnieni do świadczeń rodzinnych, 
którym nie uległa zmianie sytuacja rodzinna i dochodowa 
będą mogli ubiegać się o świadczenie na pierwsze dziecko, 
ponieważ ich dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł netto. 
Ze świadczenia wychowawczego mogą korzystać rodzice, 
opiekunowie prawni   i opiekunowie faktyczni do ukończenia 
przez dziecko 18 lat.

Świadczenie wychowawcze jest dochodem nieopodat-
kowanym i  nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu 
prawa do: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, stypendium 
szkolnego oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można pobie-
rać od 21 marca 2016 r. w pokoju 221, I piętro, w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Składanie wniosków rusza 1 kwietnia 2016 r. i będzie 
się odbywać w pokoju 108, sala konferencyjna na I piętrze. 
W poniedziałki, środy, czwartki i piątki dokumenty należy 
składać w godz. 7.30 do 15.30. Natomiast we wtorki, wy-
chodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Tarnobrze-
ga,  czas pracy będzie wydłużony – tego dnia wnioski będą 
przyjmowane w godz.7.30 do 17.00.

 Jeśli wniosek będzie złożony w terminie od 1 kwietnia 
do 1 lipca 2016 r. włącznie, to świadczenie będzie przy-
znane i wypłacone z wyrównaniem, począwszy od dnia 
wejścia w życie ustawy (czyli od 1 kwietnia). Natomiast 
w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), 
prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone 
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z pra-
widłowo wypełnionymi dokumentami.

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane 
na okres od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 
2016 r do 30 września 2017 roku.

We wniosku należy wpisać nr konta bankowego, na 
które będzie przekazywane świadczenie wychowawcze.

Wniosek o  przyznanie świadczenia wychowawczego 
udostępniany jest bezpłatnie. Jego wzór jest określony 
w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z  dnia 18 lutego 2016 r. w  sprawie sposobu 
i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wycho-
wawcze (Dz. U. z 2016 roku, poz. 214).

Formularz jest już dostępny na stronie internetowej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w  Tarnobrzegu  
www.mopr.pl.

Wnioski należy składać  dopiero od 1 kwietnia br. Wnio-
ski złożone oraz nadane, wysłane przed 1 kwietnia pozo-
staną bez rozpatrzenia!

Bon 3+ na pięć plus
Dokładnie 466 rodzin wielodzietnych skorzystało w 2015 r. z Pro-
gramu „Bon Rodzinny 3+”, realizowanego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie.

Program funkcjonuje od 2014 r. i jest wsparciem finanso-
wym dla rodzin wielodzietnych. Każdy członek takiej rodziny 
otrzymuje bon o wartości 200 zł, raz w roku. Do programu 
włączyły się podmioty publiczne i prywatne na podstawie 
porozumienia, oferując możliwość płatności za zakup towa-
rów i usług oraz dokonywanie innych opłat bonami. W pierw-
szym roku do programu przystąpiło 48 podmiotów, z którymi 
podpisano porozumienia. W 2015 r. partnerów było już 60.

O  ile w  2014 r. pomoc w  postaci bonów otrzymało 417 
rodzin wielodzietnych, w roku kolejnym liczba ta wzrosła do 
466 rodzin. Środki wydatkowane na „Bon Rodzinny” na dzień 
4 grudnia 2015 r. wyniosły 432 tys. 781 zł 15 gr. 

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok zaplanowano 500 
tys. zł na kolejną edycję tego programu.

Zakupiono defibrylatory AED 
Plus, czyli sprzęt medyczny, który 
ratuje ludzkie życie w sytuacji za-
trzymania akcji serca. Jest to urzą-
dzenie, które wspiera ratownika 
w  czasie całej akcji ratowniczej, 
począwszy od pierwszych czyn-
ności na miejscu zdarzenia, przez 
analizę rytmu do resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej i  prze-
prowadzenia defibrylacji. Wbu-
dowany metronom wskazuje pra-
widłową częstość uciśnięć klatki 
piersiowej, a  unikalna, jednoczę-

ściowa elektroda samoprzylepna 
kontroluje głębokość ucisków.

Wskazówki dźwiękowe i wizual-
ne defibrylatora informują ratują-
cego jak skutecznie przebiega re-
suscytacja, czy głębokość i często-
tliwość ucisków jest prawidłowa. 
Pojawiający sie słupek wskazuje jak 
wiele brakuje do osiągnięcia wy-
tycznych resuscytacji.

Ponieważ ratownik AED Plus 
„widzi” resuscytację prowadzoną 
przez ratującego, może usłyszeć 
i zobaczyć jak mu idzie oraz co na-

leży jeszcze poprawić aby urato-
wać pacjenta.

- Zakup defibrylatorów był jednym 
z  projektów budżetu obywatelskie-
go, niestety ten pomysł nie został 
zaakceptowany przez mieszkańców. 
Jednak władze miasta zauważyły po-
trzebę zakupu. Z funduszy miasta za-
kupiono trzy defibrylatory oraz zwró-
cono się także z tą prośbą do WORD 
Tarnobrzeg. Pomysł ten spotkał się 
z akceptacją dyrektora WORDu Kami-
la Kalinki, który przeznaczył fundusze 
na dwa defibrylatory. Sprzęt ratujący 
ludzkie życie został przekazany dla 
jednostek Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Sobowie, Wielowsi i Mokrzyszo-
wie oraz na potrzeby miasta, tj. do 
Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji - mówi prezydent 
miasta Grzegorz Kiełb.

15 marca 2016 w komendzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowie odbyło się 
uroczyste przekazanie defibrylatorów ufundowanych przez miasto Tarnobrzeg 
oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 

Zakupiono defibrylatory

Wraz z początkiem roku na terenie ca-
łego kraju ruszył program bezpłatnej 
pomocy prawnej. 

Pomocą prawną służą adwokaci 
i radcy prawni, a także osoby z wy-
kształceniem prawniczym oraz 
odpowiednim doświadczeniem. 
W  Tarnobrzegu funkcjonują dwa 
takie punkty, od poniedziałku do 
piątku, przez cztery godziny dzien-
nie, według harmonogramu:
–  w  budynku Urzędu Miasta Tar-

nobrzega, przy ul. Kościuszki 32, 
w  poniedziałki w  godz. 14.00- 
18.00, od wtorku do piątku 
w  godz.: 15.00-19.00. Punkt ten 
obsługiwany jest przez adwoka-
tów i radców prawnych.

–  w  budynku Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 
przy ul. Kopernika 3, od ponie-
działku do piątku, w godz.: 10.00-
14.00. Punkt ten obsługiwany jest 
przez adwokatów.
Nie wszyscy mieszkańcy są 

uprawnieni do skorzystania z  dar-
mowych porad. Z tej formy pomo-
cy mogą korzystać osoby, które 
należą do jednej z  siedmiu grup 
wymienionych przez ustawodawcę:
– młodzież do 26 roku życia;
–  osoby z  ważną Kartą Dużej Ro-

dziny;
– seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
–  osoby fizyczne, którym w okresie 

roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej, 

– kombatanci;
– weterani;
–  zagrożeni lub poszkodowani ka-

tastrofą naturalną, klęską żywio-
łową lub awarią techniczną. 
By skorzystać z nieodpłatnej po-

rady prawnej, należy okazać orygi-
nał lub odpis decyzji, nie starszej 
niż rok, o  przyznaniu świadczenia 
z  pomocy społecznej. Przedsta-
wienie zaświadczenia o udzieleniu 
świadczenia będzie wymagane 
jedynie w  przypadku, gdy świad-
czenie z opieki społecznej zostało 
przyznane bez wydawania pisem-
nej decyzji. Odstępstwem od ko-
nieczności przedstawiania go jest 
sytuacja, gdy osoba uprawniona 
nie jest w  stanie przedstawić sto-
sownych dokumentów z uwagi na 
sytuację kryzysową lub zdarzenie 
losowe. Z  nieodpłatnej pomocy 
prawnej mogą korzystać emeryci 
i renciści, o ile ukończą 65. rok życia 
albo korzystają z opieki społecznej.

Na jaką pomoc prawną mogą li-
czyć wszyscy, spełniający warunki 
do otrzymania jej?
-  poinformowanie o  obowiązują-

cym stanie prawnym, przysługu-
jących uprawnieniach lub spoczy-
wających na osobie uprawnionych 
obowiązkach;

–  wskazanie sposobu rozwiązania 
problemu prawnego;

–  pomoc w sporządzeniu projektu 
pisma, z wyłączeniem pism pro-
cesowych w toczącym się już po-
stępowaniu przygotowawczym, 
sądowym i  sądowoadministra-
cyjnym;

–  sporządzenie projektu pisma 
o  zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowa-
niu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, do-
radcy podatkowego lub rzeczni-
ka patentowego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym.
Pomoc prawników dotyczy peł-

nienia funkcji pełnomocnika przed 
sądem przez udzielającego pomo-
cy. Udzielana może być jedynie 
pomoc w  zakresie ewentualnego 

uprawnienia do przyznania pełno-
mocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać infor-
macje w zakresie prawa pracy, spraw 
karnych, spraw administracyjnych, 
spraw rodzinnych, przygotowania 
do rozpoczęcia działalności gospo-
darczej, ubezpieczenia społeczne-

go, spraw podatkowych z wyłącze-
niem spraw podatkowych związa-
nych z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Nieodpłatna pomoc 
prawna, którą można uzyskać w wy-
znaczonych punktach, nie obejmuje 
niestety spraw podatkowych zwią-
zanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, z  zakresu prawa 
celnego, dewizowego i  handlowe-
go oraz spraw związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowania do roz-
poczęcia tej działalności.

Darmowa pomoc prawna
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 O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

Na NajEM Na TrZy SEZONy lETNIE 

tj. od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. 
terenów pod sezonowe punkty handlowo-usługowe położonych nad jeziorem Tarnobrzeskim 

a w szczególności:
-  lokalizacja nr G1 cz. działki ozn. nr ewid.101/5 o  pow. 90 m² /10x9 m/ pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 

01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka czynszu 
najmu za jeden sezon 6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne postąpienie 500 zł. 

-  llokalizacja nr G2 cz. działki ozn. nr ewid.101/5 o pow. 150 m² /10x15 m/ pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 
01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka czynszu 
najmu za jeden sezon 7.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne postąpienie 500 zł.

-  llokalizacja nr G3 cz. działki ozn. nr ewid.492/1 o pow. 90 m² /10x9 m/ pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 
01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017r.,od 01.05.2018r. do30.09.2018r. Wywoławcza stawka czynszu najmu 
za jeden sezon 6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne postąpienie 500 zł. 

-  llokalizacja nr G4 cz. działki ozn. nr ewid.492/1 o pow. 90 m² /10x9m/ pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 
01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka czynszu 
najmu za jeden sezon 6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne postąpienie 500 zł. 

-  llokalizacja nr G5 cz. działek ozn. nr ewid.81,45/5,490/3 o łącznej pow. 150 m² / 10 x 15 m / pod działalność handlowo-usługową, 
okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. 

Wywoławcza stawka czynszu najmu za jeden sezon 7000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne postąpienie 500 zł. 
-  llokalizacja nr G6 cz. działki ozn. nr ewid.968/5 o pow. 150 m² /10x15 m/ pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 

01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka czynszu 
najmu za jeden sezon 7.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne postąpienie 500 zł. 

-  llokalizacja nr G7 cz. działki ozn. nr ewid.976/3 o pow. 90 m² /10x9 m/ pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 
01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017r., od 01.05.2018r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka czynszu 
najmu za jeden sezon 6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne postąpienie 500 zł. 

Czynsze najmu za sezony letnie 2017 r. i 2018 r. płatne będą przed rozpoczęciem sezonu.
Waloryzacja stawki czynszu najmu za sezon letni począwszy od 2017 r. dokonana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowany przez GUS
UWAGI DOTYCZĄCE PRZETARGU 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2016r. /poniedziałek / w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu 
ul. Kościuszki 32 sala nr 201 godz. 12.00 na lokalizacje nr od G1- do G7. 

Wadium w formie pieniężnej wysokości po 2000 zł za jedną lokalizację (słownie: dwa tysiące złotych ) należy wpłacić na konto 
Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 Pekao S.A. I O/Tarnobrzeg lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, 
ul. Mickiewicza 7 do godz.14. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek do dnia 7.04.2016 r. 

Osoby, które będą zainteresowane lokalizacją kilku punktów, powinny dokonać wpłaty wadium na każdy z nich oddzielnie bez 
określenia nr lokalizacji. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu. 

W przetargu nie mogą brać udziału, osoby, które posiadają zadłużenie wobec Gminy Tarnobrzeg. Osoby, które dokonają wpłaty 
zadłużenia nie później niż 3 dni przed przetargiem na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. 
Mickiewicza 7 mogą uczestniczyć w przetargu. 

Za datę wpłacenia należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek nr 18124027441111000039909547 Pekao S.A. 
I O/Tarnobrzeg. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

Lokalizacje punktów handlowo-usługowych dostępne są na stronie www.tarnobrzeg.eobip.pl Wszelkie zgody i warunki dotyczące 
lokalizacji punktów handlowo- usługowych, uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie.

WARUnkI nAjMU:
1.  najem obejmuje okres określony od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. 
2.  Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość wyłączenia prowadzenia działalności usługowej w sezonie 2016,2017 i 2018 (max. 

do 6 dni) w danym roku na imprezy organizowane lub współorganizowane przez Prezydenta Miasta. 
3.   Czynsz najmu za sezon letni 2016 r. płatny jednorazowo przed podpisaniem umowy. 
4.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu w pierwszym sezonie 2016 r. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Osobom, które nie wy-
grały przetargu wpłacone wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż w terminie 
trzech dni od jego rozstrzygnięcia. 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się z regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu, przed przystąpieniem 

do przetargu i złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią powyższego projektu. 
Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 

tel. 0 15-822-65-70 wew. 218,210 Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie, regulamin przetargu, projekt umowy, oświad-

czenie oferenta dostępne są w Internecie pod adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta 
Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7 stanowisko nr 4. 

INFOrMaCja
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 18 mar-
ca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 
7, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Tarnobrzeg położonej w  Tar-
nobrzegu przy ul. Grabowej przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na popra-
wę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

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

Informacja niniejsza umieszczona jest w  In-
ternecie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl.

INFOrMaCja
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 22 mar-
ca 2016 r. do dnia 12 kwietnia 2016. w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 
7, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarno-
brzegu przy ul. Sienkiewicza  obręb Mokrzyszów 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego 
przetargu ustnego nieograniczonego pod zabu-
dowę usługową wielofunkcyjną.

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

Informacja niniejsza umieszczona jest w In-
ternecie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl.
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„Podwórko NIVEA” 
Tarnobrzeg został zaproszony do wzięcia udziału w  akcji 
„Podwórko NIVEA” – edycja 2016.

Firma Nivea Polska już od 15 lat organizuje akcje, 
w ramach których tworzone są place zabaw dla dzie-
ci. Zwycięzcami obecnej edycji konkursu będzie 40 
lokalizacji, którym uda się uzbierać jak najwięcej gło-
sów. W  miejscach tych wybudowane zostaną przez 
organizatora konkursu Rodzinne Miejsca Zabaw. Aby 
przystąpić do akcji należy zgłosić miasto oraz podać 
propozycję lokalizacji nowoczesnego „Podwórka 
NIVEA”.

Aby Tarnobrzeg mógł walczyć o  główną 
nagrodę powinien zgłosić lokalizację dla no-
wego placu zabaw w mieście. Ze zgłoszonych 
lokalizacji wybrana zostanie jedna, na którą 
będziemy oddawali głosy w głosowaniu inter-
netowym. Namawiamy więc, aby zaangażować 
znajomych do głosowania w konkursie, tak aby 
móc zebrać maksymalne dużą liczbę głosów.

Na Państwa propozycje, gdzie w Tarnobrzegu po-
winno powstać Rodzinne Miejsce Zabaw, czekamy do 
25 kwietnia 2016 roku.

Pomysły lokalizacyjne można zgłaszać: drogą mailo-
wą na adres rzecznik@um.tarnobrzeg.pl, telefonicznie, 
dzwoniąc pod nr 822 65 70 wew. 517 lub osobiście, 
ul. Kościuszki 32, pokój 100.

Ściągnij i bądź
na bieżąco!
Chcesz mieć informacje na bieżąco? Pobierz aplikację!

Nie tylko poprzez SMS, ale także za pomocą aplikacji na 
smartfony każda osoba zainteresowana tym, co się dzieje 
w mieście, może być informowana o zdarzeniach i ważnych 
sprawach lokalnych.

Za pomocą systemu SISMS będą rozsyłane do miesz-
kańców informacje nie tylko o sytuacjach zagrażających 
zdrowiu, mieniu a nawet życiu (typu: krytyczne zjawiska 
pogodowe, skażenia wody itp.), ale także o wydarzeniach 
kulturalnych i  sportowych, zmianach wpływających na 
organizację życia (np. zmiany w ruchu drogowym, wyłą-
czenia prądu), istotnych sprawach lokalnych (np. zebrania 
radnych, bezpłatne badania medyczne, gospodarka od-
padami).

Samorząd, który posiada system SISMS, może przesyłać 
do mieszkańców 2 kategorie wiadomości: SMS i SMS Cloud, 
czyli informacje na smartfony. Aby otrzymywać autoryzo-
wane informacje z  Urzędu należy zarejestrować według 
swojego wyboru: swój numer telefonu komórkowego lub 
pobrać aplikację. Wystarczy ściągnąć aplikację, zapisać 
się do którejś z kategorii, np. osiedle oraz zaznaczyć, jakie 
informacje chcemy otrzymywać. I to tyle. 

Można korzystać zarówno z smsów, jak i z samych infor-
macji z aplikacji. Decyzja o wyborze rodzaju odbieranych 
wiadomości należy do użytkownika. Aplikacja działa na 
Androdzie i IOS. Wkrótce będzie też na smartfony z syste-
mem Windows. 

Klasyczne wiadomości SMS mogą być odbierane na 
wszystkich typach telefonów komórkowych, tu nic się nie 
zmienia. 

Każde tarnobrzeskie gospodarstwa domowe będzie 
mogło zredukować koszty utrzymania swojego domu, 
a  nawet zostać producentem energii i  zarabiać na jej 
sprzedawaniu. 

Darmowa energia
w twoim domu

Wszystko to dzięki instalacji, która potrafi zamienić 
energię promieniowania słonecznego w energię elek-
tryczną. Energię tę wykorzystać można do własnych 
celów, także do ogrzewania wody i domu. Co więcej, 
wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną 
zużywać można na bieżąco, a jej nadmiar zmagazy-
nować lub odsprzedać. Dosłownie więc instalacja taka 
oznacza czerpanie darmowego prądu ze słońca.

Dziś wizja ta staje się dostępna niemal na wy-
ciągnięcie ręki. Dzięki „program parasolowemu”, 
realizowanemu w  ramach działania dotyczącego 
rozwoju odnawialnych źródeł energii, gospodar-
stwo domowe z Tarnobrzega może otrzymać do-
finansowanie wykonania takiej mikroinstalacji. 
W  tym celu w  drugiej połowie 2016 roku władze 
miasta planują złożyć wniosek o  dofinansowanie 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. 

Dofinansowanie przyznawane będzie w  formie 
bezzwrotnej dotacji, co znaczy, że przyznane środ-
ki nie są kredytem. Formalnie odbiorcami projek-
tu będą osoby fizyczne, mieszkańcy Tarnobrzega. 
Gmina zaś pełnić będzie rolę pośrednika i operatora 
projektu. Maksymalny poziom dofinansowania wy-
konania mikroinstalacji wynosi 85%, co znaczy, że 
wkład własny gospodarstwa domowego wynosił bę-
dzie nie mniej niż 15% wartości wykonania instalacji.

Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem 
w  projekcie zapraszamy do składania deklaracji. 
Jest ona dostępna na stronie www.tarnobrzeg.pl 
oraz w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7. Zrobić to należy w miarę szybko, 
gdyż termin składania deklaracji upływa z  dniem 
31.03.2016. Deklaracje te w żaden sposób nie będą 
wiążące dla składających je gospodarstw domo-
wych, co oznacza, że składający zawsze będzie miał 
możliwość wycofania się z nich na dalszych etapach 
realizacji projektu, bez konsekwencji.

Dodać należy, że na chwilę obecną nie do końca 
znane są wszystkie wytyczne w zakresie kwalifiko-
walności wydatków, tj. czy będą to tylko panele fo-
towoltaiczne, ogniwa, przyłącza, falowniki. Niemniej 
jednak trzeba zauważyć, że bez zakupu tych urzą-
dzeń nie jest możliwe wykonanie instalacji fotowol-
taicznej. Trudno także rozstrzygnąć czy wydatkiem 
kwalifikowanym będzie pompa ciepła oraz akumu-
latory, jako ogniwa galwaniczne, gromadzące i uwal-
niające energię. Odpowiedzi na wszystkie pytania 
dadzą warunki i zasady przyznawania dotacji, które 
zostaną określone przez instytucję wdrażającą: Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Wszelkie informacje oraz składanie deklaracji 
wstępnych odbywa się w  Urzędzie Miasta Tarno-
brzega przy ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 5 – 
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 822 65 70 w. 279.

Wyżej wymieniona inwestycja w  fotowoltaikę 
realizowana będzie w ramach działania 3.1 Rozwój 
OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego 
Programu Operacyjnego   Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020.

W grudniu 2015 r. Minister Cyfryzacji 
wydał zgodę na utworzenie takiego 
punktu w Urzędzie Miasta Tarnobrze-
ga w  ramach projektu „Utworzenie 
Centrum Aktywności Cyfrowej w Tar-
nobrzegu”, dofinansowanego z Mini-
sterstwa Cyfryzacji.  Dzięki profilowi 
zaufanemu można załatwić sprawy 
administracyjne drogą elektronicz-
ną, bez konieczności wychodzenia 
z  domu, 24 godziny na dobę i  z  do-
wolnego miejsca. Profil zaufany działa 
jak odręczny podpis. Właściciel loguje 
się na stronie www.epuap.gov.pl, wy-
biera usługę, którą chce zrealizować, 

wypełnia wniosek, podpisuje go pro-
filem zaufanym, a  następnie wysyła 
wniosek do urzędu.

W jaki sposób założyć 
profil zaufany?

Należy najpierw założyć konto użyt-
kownika na portalu ePUAP (www.
epuap.gov.pl), z  którego wysyłamy 
wniosek o  potwierdzenie profilu za-
ufanego. Następnym krokiem jest 
uwierzytelnienie Profilu w  jednym 
z urzędów (czyli trzeba się będzie je-
dyny raz udać się do odpowiedniego 
punktu) – ich lista jest dostępna w sys-

temie ePUAP. W  wybranym urzędzie 
dokumentujemy przed urzędnikiem 
swoje dane osobowe, który porów-
nuje je z wprowadzonymi do systemu. 
Po pozytywnej weryfikacji danych, na 
podstawie przedłożonego dowodu 
osobistego, konto założone na por-
talu ePUAP zyskuje status profilu za-
ufanego. Po uwiarygodnieniu danych 
właściciel profilu zaufanego może 
posługiwać się nim w  kontaktach 
z  administracją w  sposób podobny, 
jak podpisem elektronicznym.

Profil można potwierdzić w  bu-
dynku urzędu przy ul. Mickiewicza 7, 
w Biurze Obsługi Interesantów, Sektor 
A, Sala Nr 1, stanowisko Nr 5 oraz Sala 
Nr 3, Stanowisko Nr 2 (działalność go-
spodarcza).

Profil zaufany w Urzędzie Miasta 
Mieszkańcy Tarnobrzega mogą już potwierdzać profil zaufany w Urzędzie Miasta Tar-
nobrzega. Dotychczas można było tego dokonać w Urzędzie Skarbowym, w Oddziale 
ZUS oraz w delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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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 Kryzyso-
wego
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, Robert Chrząstek,
Barbara Skrok-Szczur 
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Urząd Miasta Tarnobrzega

PolędwIczka wieprzowa zawijana  boczkiem, serem pleśniowym i jabłkiem 
z sosem czekoladowo-śliwkowym i puree marchewkowo-dyniowym
Polędwiczki: polędwiczka 300g, pieprz młotkowany (do smaku), ser pleśniowy 20 g, jabłko 30 g, 
ser ostry 10g, oczek 6 plastrów, rozmaryn
Sos: 2 łyżki powidła śliwkowego, wino wytrawne (najlepiej białe ) 150 ml, ozmaryn 4 gałązki, 
cynamon pół łyżeczki, chili (do smaku), masło 30 g, czekolada gorzka 80 g
Chipsy: śliwki 10 g, salami 6 plasterków
Sałatka: mieszanka sałat, sos vinegret
Puree: dynia 100g, marchew 100g, zioła prowansalskie, sól i pieprz do smaku
Wykonanie: Ugotować dynię i  marchewkę, zrobić puree i  dobrze przyprawić. Polędwiczkę obtoczyć 
w  młotkowanym pieprzu, obsmażyć z  każdej strony i  wsadzić do piekarnika na 6-8 minut w  temp 
190 stopni. Wyjąć z piekarnika, odstawić do „odpoczęcia” . Ułożyć plastry boczku na krzyż, na środek 
każdego dać sery i jabłko w plastrach i wsadzić do piekarnika na 6 min razem ze śliwkami owiniętymi 
salami. Do garnka włożyć 2 łyżki powideł, zalać winem i na małym ogniu zredukować o połowę. Dodać 
rozmaryn, chili, cynamon, a następnie masło cały czas mieszając. Zdejmujemy z palnika, a gdy tylko 
trochę przestygnie dodajemy czekoladę,  tak aby się jeszcze rozpuściła. Polędwice wkładamy raz jeszcze 
do piekarnika, tym razem tylko na 4-5 minut. Wyjmujemy i  owijamy ją przygotowanym wcześniej 
boczkiem z serami i jabłkiem. Wykładamy na talerz puree, chipsy, obok wylewamy plamę sosu,  na 
to kładziemy polędwiczkę, a na nią gałązkę rozmarynu . Talerz dekorujemy sałatami i sosem vinegret 
i czekoladą pokrojoną w kawałki .

II MIEJScE – przystawka i danie główne
TorTIno serowe z paluszkami krabowymi i szpinakiem w asyście 
kremu z awokado i zielonych pomidorków (3 porcje)

Tortino: 1 jajo plus białko z 1 jaja, 130 g sera żółtego, 1 łyżka majonezu, 
3 paluszki krabowe, 10 g szpinaku, 10 g masła, 1 ząbek czosnku, sól, pieprz 
do smaku

krem z  awokado: ½ papryki zielonej ostrej, 1 pomidor zielony,  
¼ awokado, ½ ząbku czosnku, ½ łyżki oliwy, połowa cebuli, 5-6 listków 
szpinaku, regano, sól, cukier do smaku

Wykonanie: ubić pianę z białek, dodać żółtko, ser żółty utarty, majonez 
i  przyprawy. Wymieszać. Szpinak podsmażyć na maśle z  czosnkiem. Do 
foremek nakładać na przemian masę serową, paluszki i  szpinak. Upiec. 
Wszystkie składniki sosu zmiksować, doprawić do smaku. Sos podawać 
obok tortino. Danie konkursowe udekorowano kiełkami, owocami jarzębiny, 
plastrami cytrusów.

PolędwIczka wieprzowa w otoczce musu drobiowego,
jabłek i cynamonu podana z miętowym bobem, placuszkami z cu-
kinii  i sosem ananasowo-paprykowym (3 porcje)

Polędwiczka z  musem: polędwiczki wieprzowe 300 g, marynata 
(sól, pieprz, musztarda, miód, olej, kolendra), filety drobiowe 250-300 g,  
1 żółtko, ser topiony 50 g, boczek 300 g, orzechy laskowe 30 g, jabłko 
zielone ½ szt., masło, sól, biały pieprz, cynamon do smaku

Sos ananasowo-paprykowy: papryka żółta 100 g, sok z  ananasa 
½ szkl., miód do smaku, ½ kostki rosołowej, ocet winny do smaku, mąka 
kukurydziana 2 łyżki, czosnek ½ ząbka, sos sojowy do smaku, imbir, sól do 
smaku, papryczka chili, 

Bób miętowy: bób 200 g, cebulka dymka 1 pęczek, miód ½ łyżki, sok 
z cytryny ½ łyżki, mięta, ew. syrop miętowy do smaku, oliwa 10 g, bulion 
100 g, sól, pieprz do smaku, 

Placuszki z cukinii: cukinia 250 g, ser feta 50 g, cebula 50 g, ser grana 
padano 50 g, zielona pietruszka 10 g, bułka tarta 80 g, 1 jajo, mąka 80 g, 
oregano, sól, pieprz do smaku, olej do smażenia, 

Wykonanie: polędwiczki zamarynować, odstawić do lodówki. Z filetów, 
żółtka, sera zrobić mus, połączyć z rozdrobnionymi jabłkami i orzechami, 
doprawić do smaku. Musem obtoczyć polędwiczki i zawinąć w pokrojony 
w  plastry boczek. Upiec. Zrobić sos: paprykę pokroić w  kostkę.  Z  kostki 
rosołowej na soku ananasowym, z czosnkiem i chili zrobić wywar. Zagęścić 
mąką kukurydzianą, zagotować, doprawić do smaku. By przygotować 
miętowy bób należy rozgrzać oliwę, zeszklić na niej dymkę, dodać bób, 
sól, pieprz i miętę. Zalać bulionem tak, by bób był przykryty. Dodać mód, 
wymieszać, przykryć i  chwilę gotować. Przygotowac placuszki z  cukinii: 
cukinię zetrzeć na tarce o  grubych oczkach, sparzyć. Odcedzić, ostudzić. 
Cebulę drobno pokroić, zeszklić na oleju. Cukinię połączyć z  pietruszką, 
oregano, pokruszonym serem feta, startym serem grana padano, jajkiem 
i bułką tartą. Całość wymieszać, doprawić do smaku, schłodzić. Formować 
placuszki, obtaczać w mące, smażyć.

Szpinakowo-serowe naleśniki z dorszem i polędwiczki zawijane 
boczkiem, serem pleśniowym i jabłkiem z sosem czekoladowo-
-śliwkowym podbiły serca jurorów V edycji konkursu kulinarne-
go „Kreatywny Kucharz”. 

Przepisami na konkursowe dania podzielili się z naszy-
mi Czytelnikami zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca 
- Kamil CiołeK (z lewej) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Tarnobrzegu oraz Paweł FijałKa z Zespołu 
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z iwonicza Zdroju. 

Pieczona szynka wielkanocna 
podana z buraczkami w miodzie z chrzanową pianką
Surowa szynka około 2,5 kg. Na marynatę: kminek, majeranek, 

sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, ząbek czosnku, włoszczy-
zna jak do rosołu, miód, masło, tymianek, sól i pieprz do smaku, 
ocet balsamiczny, buraczki, śmietana 30 proc., tarty chrzan.

Wykonanie: Z podanych składników zagotować wywar, wy-
studzić. Włożyć do wywaru szynkę, tak, by cała była przykryta. 
Odstawić na siedem dni. Po tym czasie mięso wyjąć z wywaru, 
osuszyć, ponakłuwać delikatnie w  kilku miejscach, w  nacięcia 
włożyć goździki. Ułożyć w  naczyniu, w  którym będziemy piec. 
Obłożyć włoszczyzną z  wywaru, szynkę natrzeć miodem. Piec 
w temp. 175-200 st. około 2,5 godziny (czas dla szynki o wadze 
2,5 kg). Buraczki upiec w  całości, wystudzone obrać i  pokroić 
w słupki. Smażyć na maśle z oliwą, dodać świeży tymianek, sól 
i pieprz do smaku. Doprawić łyżką octu balsamicznego i  łyżką 
miodu. Śmietanę 30 procent ubić, dodać świeżo utarty chrzan. 
Plastry pieczonej szynki serwujemy z buraczkami, dekorujemy 
kleksem chrzanowej pianki. Świąteczne danie podajemy z pie-
czonymi ziemniaczkami lub kaszą pęczak.

Przepis do wykorzystania na  świą-
teczny stół zdradza także MAREK ŁUKA-
SIEWICZ, przewodniczący jury V edycji 
konkursu „Kreatywny Kucharz”, szef 
kuchni restauracji PATIO w  Zamku Dzi-
kowskim w Tarnobrzegu.

 siekali, piekli i smażyli... siekali, piekli i smażyli...

Czwartek, 16 marca rano, czas start! Pracowali w skupieniu...  ...z aptekarską precyzją

...by zaskoczyć efektem
Konkurs był okazją do zaprezentowania się, wysłuchania rad 

i uwag specjalistów oraz porównania się z rówieśnikami.

I MIEJScE – przystawka i danie główne

nalEśnIkI szpinakowo-serowe z dorszem, marchewką,
cebulą i serem z sosem koperkowo-grzybowym

naleśniki: 1szkl. mleka, 0,5 szkl. wody, 2 jaja, szczypta soli, mąka (ile zabierze), 
100 g mrożonego bądź świeżego zmiksowanego szpinaku, 20g sera (ostrego)
nadzienie: 1 marchewka, 1cebula, 50g koncentratu pomidorowego, orega-
no, kukurydza, ser (ostry), dorsz 100 g
Sos: marynowane grzybki 100g, śmietana 3 łyżki, bulion 40 ml, koperek 
1/3 pęczka
Sałatka: mieszanka sałat, sos vinegret
do podania: 6 plastrów cukinii grillowanej, 3 plastry boczku grillowanego, 
świeże oregano, pomidorki koktajlowe
Wykonanie: Usmażyć naleśniki, odstawić. Podsmażyć marchewkę i cebulę, zalać 
koncentratem, dodać kukurydzę. Usmażyć dorsza i połączyć z farszem. Na każdy 
naleśnik nałożyć farsz z rybą, posypać serem, zawinąć w rulon i pociąć na mniej-
sze kawałki. Serwować na grillowanym boczku i  cukinii. Do dania podajemy 
sos: grzybki pokroić, podsmażyć i zalać śmietaną i bulionem, dodać posiekany 
koperek. Sosem polać potrawę bądź talerz. Danie udekorować sałatami i sosem 
winegret,  świeżym oregano oraz pomidorkami koktajlowymi.

Gdy już opadły emocje, wręczono puchary i nagrody, przyszła pora na zdjęcie pamiątkowe.

Organizowane przez tarnobrzeski ZSP nr 1 kulinarne zma-
gania to profesjonalny konkurs, nad którym merytoryczny 
patronat sprawuje Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy 
i Cukierników. W tym roku w rywalizacji udział wzięli ucznio-
wie szkół gastronomicznych i hotelarskich z województwa 
podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu był Pod-
karpacki Fusion. Konkursowe dania oceniało jury, któremu 
przewodniczył Marek Łukasiewicz, szef kuchni restauracji 
PATIO w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu, właściciel firmy 
GASTRO TEAM. Po degustacji i burzliwych obradach jury 
wydało werdykt. I  miejsce przyznano Kamilowi Ciołkowi 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, 
II miejsce zajął Paweł Fijałka z Zespołu Szkół Gastronomicz-
no-Hotelarskich z Iwonicza Zdroju. Na podium stanęła też 
Joanna Wójtowicz z Zespłu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Stalowej Woli. 

Mamy swojego
masterchefa


