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Niższe stawki od środków transportu będą obo-
wiązywały od 1 stycznia 2016 r. Wszystkie stawki 
tego podatku zostały obniżone, zaś stawki od auto-
busów zostały obniżone niemal o 20 % i są jednymi 
z najniższych na Podkarpaciu. 

- Na rok 2016 zaproponowaliśmy obniżenie wyso-
kości stawek dla wszystkich rodzajów środków trans-
portowych, które mieszczą się w granicach ustawowej 
stawki minimalnej i górnej. Zaproponowanymi zmia-
nami wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom lokalnych 
przedsiębiorców, prowadzących działalność gospo-
darczą w  sektorze transportu. Gminy coraz częściej 
konkurują w  tworzeniu zachęt dla przedsiębiorców 
poprzez uchwalanie korzystnych stawek od środków 
transportowych, a tym samym pozyskiwania jak naj-
większej liczby podatników – wyjaśnia prezydent 
Grzegorz Kiełb. 

Zwolnienia od transportu?
Na listopadowej sesji (26 listopada) radni zajmą 

się kolejnym pomysłem prezydenta, będącym wyj-
ściem naprzeciw potrzebom nowych inwestorów, 
ale też sposobem na ściąganie ich do Tarnobrzega: 
zwolnieniem z  podatku od środków transporto-
wych dla nowych inwestorów, którzy na inwestycje 
początkową będą mieli nakłady nie mniejsze niż 
500 tys. zł. 

Jeżeli radni zaakceptują projekt złożony przez 
prezydenta „w  sprawie zwolnienia z  podatku od 
środków transportowych stanowiącego regional-
ną pomoc inwestycyjną”, nowi inwestorzy będą 
zwolnieni z płacenia podatku przez pierwsze 5 lat 
funkcjonowania w  mieście. Szansę na zwolnienie 
mają samochody ciężarowe oraz ciągniki siodłowe 
i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej po-
wyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, przyczepy i naczepy 
(7-12 ton) oraz autobusy.

Zwolnieni od nieruchomości
Przypomnijmy, że to nie jedyny krok w kierunku 

zachęcenia potencjalnych biznesmenów do lokowa-
nia w Tarnobrzegu swoich biznesów. Od 23 czerwca 
2015 r. obowiązuje uchwała w sprawie zwolnienia 
z  podatku od  nieruchomości, stanowiącego re-
gionalną pomoc inwestycyjną. Zwolnieniu na 5 
lat podlegają grunty, budynki i budowle związane 
z inwestycjami o minimalnym nakładzie 500 000 zł, 
z  wyłączeniem działalności handlowej, instytucji 
finansowych i  stacji paliw. Warunki zwolnień są 
przejrzyste i łatwe do spełnienia, co przekłada się na 
duże zainteresowanie przedsiębiorców inwestycja-
mi w Tarnobrzegu i w niedługim czasie zaowocuje 
utworzeniem nowych miejsc pracy.

Obecnie Tarnobrzeg jest jedną z 65 gmin w Polsce 
i  jedną z  dwóch w  województwie podkarpackim 
z  wprowadzonymi zwolnieniami tego typu. Jed-
nocześnie intensywność pomocy w wysokości od 
50% do 70% (w zależności od wielkości przedsię-
biorstwa) kosztów kwalifikowanych jest najwyższą 
możliwą do uzyskania w Polsce (!) i gwarantuje in-
westorom duże oszczędności.

Inwestorom
naprzeciw

Bez podstaw
Kwoty, o  które wnioskowali podpisani pod projektem 

uchwały radni, to dodatkowe 200 tys. zł na ten rok (do-
tychczas Siarka Tarnobrzeg otrzymała 600 tys. zł w formie 
dotacji i 40 tys. na promocję miasta poprzez sport) oraz 
900 tys. na rok kolejny. Mimo, że prezydent zapowiadał, 
że w 2015 r. na sport zawodowy nie może przeznaczyć już 
więcej pieniędzy, bo „tak krawiec kraje, ile mu materiału 
staje”, a  gmina ma dług 117 mln zł, radni złożyli projekt 
uchwały. Wedle oceny radcy prawnego, z ustawy o samo-
rządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych wynika 
jasno, że tylko gospodarz miasta może decydować o zmia-
nie uchwały budżetowej, stąd złożone projekty uchwał są 
pozbawione podstaw prawnych. – Projekt w sprawie zmian 
w budżecie może składać tylko ten, który budżet wykonuje, 
czyli prezydent miasta – tłumaczyła Bogusława Boyen, 
radca prawny UM. Dlatego też inicjatywa radnych została 
uznana jako niezgodna z prawem i negatywnie zaopinio-

wana przez komisje RM. Dyskusja nad projektami odbyła 
się, a tak naprawdę stała się ona dysputą na temat dalsze-
go funkcjonowania klubu.

Nie świnka skarbonka
Głos na sesji w tej sprawie zabrał także prezydent Grze-

gorz Kiełb: – W tym roku klub nie otrzyma ani złotówki więcej. 
Samorząd to nie bankomat, to nie jest świnka skarbonka, że za 
każdym razem będziecie potrząsać nami, a my będziemy wam 
dawać więcej, i więcej, i więcej. To wy musicie się zastanowić, 
czy stać was na drugą ligę. Bo to was, klub, ma być stać, nie 
miasto. Prezydent pytał akcjonariuszy o  pomysł na pozy-
skiwanie funduszy, ale nie od miasta, tylko ewentualnych 
sponsorów. Zadeklarował też, że w przyszłym roku wzrośnie 
kwota na prowadzenie szkoleń dzieci i młodzieży w piłce 
nożnej i wyniesie 150 tys. (w br. – 60 tys. zł), w koszykówce  
– 100 tys. zł, a bezpłatną nauką pływania dla dzieci objęte 
zostaną klasy I i III (dotychczas były to tylko pierwsze klasy). 
Prezydent Kiełb tłumaczył: – Rozbudowujemy infrastrukturę 
sportową, nastawiamy się na szkolenie dzieci i młodzieży. Nie 
chcemy bardzo dużo pieniędzy dawać na kluby zawodowe. 
Rzeszów na sport zawodowy przeznacza 500 tys. zł na 13. klu-
bów zawodowych, a jest miastem bogatszym od Tarnobrzega. 
My przekazujemy ponad milion złotych. Poznań przekazuje 550 
tys. zł. W jednym z wywiadów, opublikowanych we wrześniu 
br., Cezary Kucharski, nasz były piłkarz i Honorowy Tarno-
brzeżanin, wypowiadając się na temat tego, czy samorządy 
powinny utrzymywać lokalny sport, mówi: „Samorządy po-
winny przede wszystkim finansować budowę infrastruktury 
sportowej oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Publiczne pie-
niądze nie powinny być przeznaczane na pensje piłkarzy. To 

nie Sekretarz Miasta ani prezydent powinien zajmować 
się zarządzaniem klubem piłkarskim.” Nie jesteśmy bo-
gatym samorządem. W tym roku wiceprezydent Moty-
ka odbierał 5. miejsce dla samorządu, jako tego, które 
najwięcej dotuje sport zawodowy. Zajęliśmy 5. miejsce 
w kraju wśród miast na prawach powiatu, przed Sopo-
tem czy Gdańskiem, a daleko za nami uplasował się m. 
in. Radom. Czy stać nas na to? Nie.

Racjonalizować i szukać sponsorów
Wiceprezydent Józef Motyka tłumaczył: – Musimy 

racjonalizować wydatki, poprawiać sytuację gospodar-
czą i  ekonomiczną miasta. Za dług, ciążący nad nami, 
wspólnie odpowiadamy. Mamy problem z  odpływem 
dobrze wykształconych, młodych ludzi, musimy sprzy-
jać przedsiębiorcom, działać w tym kierunku ograniczać 
koszty nie będące priorytetem. Chcemy obniżać podatki, 
ale też reformować oświatę, co wpływa na trudną sytu-
ację finansową miasta. Nie może być tak, że tylko jedna 
strona ma być rozwiązaniem, jej fundusze. Miasto dało 
tyle, ile może dać. Pytam, czy mamy szukać rozwiązań 
poprzez likwidację jednostek i zwalnianie pracowników, 
czy mamy dbać o  rozwój gospodarczy miasta? Nieko-
niecznie musimy zarządzać spółkami sportowymi, to nie 
jest zadanie miasta.

Już po sesji prezydent Kiełb mówił: – Samorząd od 
lat wspiera sport i będzie to robił nadal. Nie chcę niczego 
likwidować czy grzebać i przypisywanie mi takich intencji 
przez opozycję jest co najmniej krzywdzące. Chciałbym, 
żeby fundusze starczały na wszystko i dla wszystkich. Po-
nieważ sytuacja finansowa miasta jest trudna, nie może-
my sobie na wiele rzeczy pozwolić. Musimy dysponować 
funduszami oszczędnie i  to właśnie staramy się robić. 
A akcjonariuszy klubu i zarząd zachęcamy do szukania 
nowych pomysłów marketingowych, co jest jednym z wa-
runków pozyskiwania nowych sponsorów.

„Tak” dla szkoleń 
i infrastruktury sportowej

Tarnobrzescy radni poparli wniosek prezydenta 
i uchwalili na październikowej sesji niższe stawki 
od środków transportu na rok 2016. To nie koniec 
zmian, które mają wyjść naprzeciw potrzebom in-
westorów, zwłaszcza tych debiutujących na tarno-
brzeskim rynku gospodarczym.

W  listopadzie odbyła się sesja nadzwyczajna, zwołana 
przez dziesięciu radnych w kwestii przekazania dodatko-
wych funduszy dla Siarki Tarnobrzeg spółka akcyjna. Osta-
tecznie, większość radnych zdecydowała o niedotowaniu 
klubu dodatkowymi finansami w tym roku. A konkretnie: 
przeciwko finansowaniu klubu w znakomitej większości 
budżetem miasta, na który składają się wszyscy podatni-
cy, a nie sponsorami.



2 2015merkuriusz tarnobrzeski

Jedno wiemy na pewno: w tym roku żadna z placówek 
oświatowych nie zostanie zlikwidowana. – Jak sytuacja 
będzie wyglądać w latach przyszłych? To już w dużej mie-
rze zależy od rządu, który zapowiada pewne zmiany, a my 
będziemy się do nich dostosowywać. Chodzi o obowiązek 
szkolny 6-latków, mniej liczne klasy czy zapowiedzi likwida-
cji gimnazjów. Czekamy na konkrety – poinformował pre-
zydent Grzegorz Kiełb. – Nie udajemy, że wiemy wszystko, 
dlatego chcemy się z państwem spotykać, rozmawiać i kon-
sultować pewne działania. 

Wiceprezydent Józef Motyka podkreślał, że są dla 
władz partnerami, których głos i opinie są bardzo ważne.

14 milionów dopłat
Osoby tłumnie przybyłe na debatę (w znakomitej 

większości dyrektorzy i pracownicy placówek oświato-
wych) wysłuchały skarbnik gminy Urszuli Rzeszut. Ta 
poinformowała o stanie finansowym gminy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem oświaty, która stanowi 46% 
wydatków budżetowych. Subwencja oświatowa nie po-
krywa wydatków bieżących w stu procentach, dlatego 
samorząd dokłada co roku ok. 13-14 mln zł. Największą 
część kosztów stanowią wynagrodzenia. Podsumowu-
jąc skarbnik podkreśliła, że sytuacja w tarnobrzeskiej 
oświacie ma szanse się poprawić szybko i bardzo ma-
łym nakładem finansowym pod jednym warunkiem: że 
rodzice zdecydują o posyłaniu swoich pociech nie do 
jednostek prywatnych, ale do placówek publicznych. – 
Każde dziecko „prywatne” kosztuję gminę sporo. Musimy 
zadbać o dobry poziom nauczania, o dobrą jakość infra-
struktury, by przekonać rodziców do naszych, gminnych 
przedszkoli i szkół – mówiła.

Bonem w przerost
Naczelnik wydziału edukacji i zdrowia Jolanta Ko-

ciuba zreferowała strategię oświatową miasta. – Chcie-
libyśmy zrównoważyć budżet w części dotyczącej oświaty, 

by pod koniec kadencji oświata nam się bilansowała. Nie 
mówię, że nakłady na nią powinny zmaleć czy wzrosnąć, 
ale nie chcielibyśmy mieć zobowiązań i wychodzić „na 
czysto”. Jak to się ma do naszych obietnic przedwybor-
czych, że nie będziemy oszczędzać na oświacie? Jak oddać 
dług, nie oszczędzając? Jak znaleźć pieniądze na spła-
tę długu, a jednocześnie nie obniżać poziomu edukacji, 
nie likwidować, nie zwalniać? Postanowiliśmy poszukać 
oszczędności tam, gdzie można je znaleźć i racjonalizo-
wać wydatki. Najważniejszą, dotychczasową decyzją jest 
bon organizacyjny. Pozwala on standaryzować wydatki w 
szkołach i racjonalizować zatrudnienie na podstawie au-
dytu, robionego w poszczególnych placówkach. Na dzisiaj 
oszczędność z tego tytułu to 30 tys. 534 zł miesięcznie. A 
dodajmy, że przerost zatrudnienia jest w naszym mieście 
problemem od lat. Etatów nie ubywa, mimo spadającej od 
ok. 15 lat demografii. W ciągu ostatnich 10. lat ubyło nam 
25% uczniów, etatów – od 1,5 do 2%. 

Kolejne decyzje dotyczyły remontów w szkołach, by 
np. zmniejszyć opłaty za ciepło, bądź też by uniknąć za-
mykania sal gimnastycznych przez sanepid. Dodatkowo 
uruchomione zostały źródła fotowoltaiczne. 

Dla zawodowców
– Nasze działania są dyktowane przez ekonomię, po drugie, 

nową perspektywę unijną. Możemy sięgnąć po fundusze ze-
wnętrze i cała energia wielu wydziałów w urzędzie koncentruje 
się na przygotowaniu projektów, by je pozyskać. Z jednej strony 
chcemy dostać dodatkowe fundusze na termomodernizacje 
obiektów edukacyjnych i ich przebudowę, stąd plany dotyczące 
m.in. Przedszkola nr 7 i 15 oraz Gimnazjum nr 1 i 2. Opracowu-
jemy także strategię dla dalszego rozwoju szkół zawodowych, 
ponadgimnazjalnych, bo szkolnictwo zawodowe jest prioryte-
tem w programach unijnych – wyjaśniała J. Kociuba.

Te wszystkie elementy, zsumowane, powinny dać kon-
kretne kwoty w ciągu najbliższych lat.

Dokąd zmierzasz, oświato?

Niezwykle emocjonujące było pierwsze spo-
tkanie w Przedszkolu nr 6 (13 listopada). Do tej 
placówki uczęszcza mało, bo tylko 57 dzieci, a 
w niedalekiej odległości są dwa inne przedszkola 
(nr 1 i nr 2), także nie w 100% obłożone. Ponie-
waż w tym wypadku sprawa likwidacji byłaby 
najbardziej uzasadniona, władze miasta posta-
nowiły spotkać się w pierwszej kolejności przede 
wszystkim z pracownikami placówki, w dalszej 
– z rodzicami. 

Spotkanie w przedszkolu miało bardzo emo-
cjonujący przebieg, ponieważ rodzice i grono 
pedagogiczne placówki obawiało się, że de-
cyzja w  tym przypadku już dawno zapadła. 

Tymczasem prezydent Grzegorz Kiełb, wi-
ceprezydent Józef Motyka i  naczelnik wy-
działu edukacji i  zdrowia Jolanta Kociuba 
chcieli usłyszeć, czy pracownicy mają pomysł 
na dalsze funkcjonowanie placówki i  czy to 
dalsze funkcjonowanie miałoby w ogóle sens. 
Okazało się, że owszem, że zarówno kadra jak 
i  rodzice maluchów mają pomysły na to, by 
przedszkole z każdym kolejnym rokiem „rosło” 
w kolejne dzieci. Rodzice i nauczyciele z niesa-
mowitym zaangażowaniem udowadniali, że 
Przedszkole nr 6 jest dla ich dzieci najlepszym 

miejscem – jeśli nie pod słońcem, to w mieście 
na pewno, że będą dbać o  jego pozytywną 
promocję i o rozwój. Że likwidacja tej placówki 
to bardzo zły pomysł.

Prezydent zwołał kolejne spotkanie (17 listo-
pada), na którym mówił: - Ze względu na argu-
menty, jakie podaliście państwo oraz w związku 
ze zmianami, jeszcze niedookreślonymi, ale za-
kładanymi przez nowy rząd, wiem jedno: o żad-
nej likwidacji w  tym roku mowy być nie może. 
Jeżeli sześciolatki zostaną w  przedszkolach, bo 
obowiązek szkolny zostanie zniesiony, liczba 
dzieci w  przedszkolach wzrośnie. Zobaczymy, 
jak będzie wyglądał przyszłoroczny nabór. Na 

pierwszym spotkaniu prosiliście 
państwo, by dać wam szansę 
i  taką szansę wam dajemy. Ufam, 
że zrobicie co w  waszej mocy, by 
dzieci tu przybywało. Chcecie 
udowodnić, że jesteście wzorcową 
placówką – pokazujcie, promujcie, 
my wam będziemy tylko kibicować, 
a  na pewno nie przeszkadzać, bo 
dobre funkcjonowanie przedszkoli 
jest w naszym wspólnym interesie. 
Demografia jest nieubłagalna i je-
śli nabory będą spadały, będziemy 
musieli wprowadzić zmiany w sieci 
przedszkoli. Zobaczymy, co poka-
że najbliższa przyszłość. Ja liczę 
na współpracę. Podczas debaty 
oświatowej jeden z radnych mówił 

o budowaniu mostów przez Wisłę. Myślę, że most 
współpracy winniśmy budować między sobą 
i działać dla naszego wspólnego dobra.

Rodzice dziękowali za szansę i obiecali bar-
dzo dobrze ją wykorzystać. – Będziemy się 
starali zawalczyć jakością o dzieci z prywatnych 
przedszkoli. Sprawdzimy, dlaczego dużo dzieci 
tam chodzi, przeanalizujemy, czemu prywatne 
placówki są atrakcyjniejsze i będziemy działać, 
by przekonać rodziców do najlepszego w  mie-
ście Przedszkola nr 6 – mówili zebrani na sali 
rodzice.

Co czeka tarnobrzeską oświatę w najbliższych latach?  
Odpowiedź na to pytanie dała debata oświatowa, zorga-
nizowana 16 listopada w Tarnobrzeskim Domu Kultury. 

Przedszkole nr 6
nie będzie zlikwidowane W latach 2014-15 na terenie Tar-

nobrzega obowiązywała opłata 
od posiadania psów w wysokości 
50 zł od jednego psa. Ustawowo 
z opłaty tej zwolnione są osoby 
starsze, a także mieszkańcy osiedli 
wiejskich. - Utrzymywanie opłaty o 
tak znikomym znaczeniu dla gmin-
nego budżetu należy uznać za ana-
chronizm i niepotrzebne mnożenie 
podatków. Biorąc pod uwagę fakt, 
że jej wnoszenie jest raczej wyrazem 
dobrej woli mieszkańców (w kon-
tekście znikomych możliwości eg-
zekucji), prowadzi to do utrwalania 
złych wzorców, mam na myśli prze-
konanie, że można unikać płacenia 
zobowiązań podatkowych. W pew-
nym sensie opłata ta stała się karą za 
posiadanie psa dla tych osób, które 
uczciwie tą opłatę wnosiły – wyja-
śnia wnioskodawca zmian, prezy-
dent Grzegorz Kiełb. 

Aktualnie w Tarnobrzegu ewiden-
cją podatkową objętych jest zaled-
wie 825 właścicieli psów, w tym 147 
jest z niej zwolnionych. Zwolnione 
z opłaty są m. in. osoby, które biorą 
psa ze schroniska. Jak tłumaczyła 
podczas sesji rady miasta skarbnik 
Urszula Rzeszut, ściągalność opła-
ty za posiadanie psa jest kiepska. 
A koszty upomnień i postępowa-
nia windykacyjno - egzekucyjnego 
przewyższają koszty ściągniętych 
należności. Wystarczy porównać 
liczbę osób, które płacą ten po-
datek, z rzeczywistą liczbą psów. 
Przyjmuje się, w Polsce żyje około 7 
mln psów wśród 38,5 mln Polaków. 
Przekładając to na Tarnobrzeg wy-
chodzi, że w mieście możemy mieć 
ok 8 tys. psów. Wiele miast w Polsce 
zrezygnowało z podatku za posia-
danie psa, argumentując to skrom-
nymi dochodami z tego tytułu, 
bądź ponoszonymi dodatkowymi 
kosztami.

Psy za darmoOd 1 stycznia 2016 roku właści-
ciele psów nie będą już płacić za 
posiadanie czworonogów. 

Darmowe WIFI
przy magistracie

Bezpłatny Internet Allegro ma zasięg ok. 300 metrów i można korzystać z 
niego w okolicach Placu Surowieckiego (k. fontanny). Trwają uzgodnienia  z Kon-
serwatorem Zabytków nt. umieszczenia tabliczki informacyjnej w tym obszarze. 

Aby móc skorzystać z darmowego Internetu należy połączyć się z Allegro 
WIFI. Rozłączenie następuje co pół godziny. Z uwagi na to, że zamontowa-
na antena jest sektorowa i umieszczona na dachu, dostęp do Internetu nie 
jest możliwy wewnątrz  budynku przy ul. Mickiewicza 7.

Przez najbliższy rok tarnobrzeżanie będą mogli korzystać w centrum miasta 
z darmowego WIFI. Dzięki współpracy z firmą Allegro, operatorzy „Letniego 
Kina Allegro” udostępnili bezpłatny hot spot, który został zamontowany na 
budynku Urzędu Miasta przy ulicy Mickiewicza 7.
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ZAPrASZAMy
DaWcy szPIku

27 listopada br. w Tarnobrzeskim Domu Kultury w godz. 
10-16 zostanie przeprowadzona akcja dla „Agnieszki i in-
nych”, w ramach Dzień Dawcy Szpiku. To już kolejna akcja 
pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku do Bazy Daw-
ców Komórek Macierzystych DKMS Polska, organizowana 
wśród mieszkańców Tarnobrzega przez Stowarzyszenie 
Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, pod 
patronatem honorowym prezydenta miasta. Od poten-
cjalnych dawców będzie pobierany wymaz z ust.

szkolenIe
28 listopada o godz. 10 w budynku Tarnobrzeskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej (sala w piwnicach), ul. Wyspiań-
skiego 3 odbędzie się otwarte szkolenie dotyczące wypeł-
niania wniosków w konkursach miejskich, jak i aplikowania 
o fundusze w ramach tzw. małego FIO. Szkolenie skierowa-
ne głównie do przedstawicieli organizacji pozarządowych 
poprowadzi trener Artur Gluziński - specjalista w zakresie 
współpracy administracji publicznej z organizacjami po-
zarządowymi, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, autor książki „Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”. Przed szkoleniem głos za-
bierze Stanisław Baska, prezes zarządu Fundacji Fundusz 
Lokalny SMK, który przedstawi możliwości pozyskiwania 
pieniędzy w ramach działalności Fundacji.

– Szkolenie jest bezpłatne. Serdecznie zapraszam – mówi 
prezydent Grzegorz Kiełb.

nagroDa Marczaka
28 listopada o godz. 17 na Zamku Tarnowskich w Dzi-

kowie odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody im. 
M. Marczaka. Uroczystość uświetni koncert Kasi Skoczek 
i Joe Colombo „Podróżując drogami amerykańskiego 
bluesa”. Na II edycję konkursu zapraszają organizatorzy: 
starosta powiatu tarnobrzeskiego oraz dyrektor Muzeum 
Historycznego Miasta Tarnobrzega.

GwIazdka 2015
Do 11 grudnia trwa termin nadsyłania prac na Bożo-

narodzeniowy Konkurs Plastyczny, organizowany przez 
Tarnobrzeski Dom Kultury. Uczestnicy konkursu, uczniowie 
szkół od poziomu podstawowego po ponadgimnazjalny, 
mają wykonać jedną pracę w jednej kategorii tematycznej. 
Prace te potem będą pokazane na wystawie pokonkurso-
wej w Galerii TDK (21 grudnia 2015 r. – 13 stycznia 2016 r.).

Szczegółowy regulamin dostępny jest m.in. na stronie 
internetowej TDK, zakładka: aktualności.

PoMóż DzIecIoM
Do 18 grudnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie (ul. Kopernika 3, pokój 214) trwa zbiórka darów rze-
czowych w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. 
Można oddawać: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, 
żywność długoterminową, słodycze, zabawki, przybory 
szkolne itp. W ramach akcji 29 listopada wolontariusze 
MOPR wezmą udział w Wielkiej Ulicznej Zbiórce Darów or-
ganizowanej na Placu Bartosza Głowackiego w godz. 10-15.

rakIety W Dłoń!
I Tarnobrzeski Turniej Wielorakietkowy (tenis stołowy, 

badminton, tenis ziemny) o Puchar Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega odbędzie się w sobotę 5 grudnia w Szkole 
Podstawowej nr 10 (start godz. 9). Organizatorem turnie-
ju jest UKS SP Trójka Tarnobrzeg.

System gier: grupowo-pucharowy. Zgłoszenia: troj-
katbg@gmail.com lub 506 024 430, do 2.12.2015 r. Wpi-
sowe: 10 zł – płatne podczas zawodów.

kIerMasz MIkołajkoWy
5 grudnia o godz. 10 rusza Kiermasz Mikołajkowy na 

Placu B. Głowackiego. Tego dnia będzie można się za-
opatrzyć w unikatowe rzeczy na stoiskach z rękodziełem 
artystycznym, stroikami świątecznymi, ozdobami cho-
inkowymi, zabawkami, słodkościami, przyprawami itp.

Zgłoszenia wystawców na to wydarzenie przyjmujemy 
do 30 listopada 2015 r. na adres: g.kochowska@um.tarno-
brzeg.pl. Udział wystawcy jest bezpłatny.

zbadaj PoStawę 10-latka
28 listopada o godz. 9 ruszają bezpłatne konsultacje 

ortopedyczne 10-latków, nakierowane na eliminowanie 
wad postawy. Do godz. 12 w Poradni Ortopedycznej 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu 
(wejście główne) można sprawdzić m.in. nierówność po-
ziomu ramion, garbienie się dziecka, odstające łopatki, 
niewłaściwe ustawienie stóp i kolan itp. Akcję organizuje 
Prezydent Miasta i Wojewódzki Szpital Zespolony.

Biblioteka stanowiła największą 
część kolekcji dzikowskiej. Jej po-
czątki sięgają przełomu XVIII i XIX 
wieku, kiedy to Jan Feliks Tarnow-
ski (1777-1842) postanowił wzorem 
innych rodzin szlacheckich groma-
dzić zabytki i piśmiennictwo pol-
skie i obce celem stworzenia ko-
lekcji dzieł sztuki. Zbierany przez 
lata księgozbiór był odzwiercie-
dleniem jego pasji bibliofilskich, 
a także wiązał się z jego działal-
nością literacką, publicystyczną i 
naukową. Swe skarby pozyskiwał 
poprzez liczne zakupy, dary, a 
także dziedziczenie pokaźnych 
zbiorów. Przez lata księgozbiór 
był przechowywany w różnych 
miejscach, m.in. w Horochowie 
na Wołyniu (skąd pochodziła jego 
żona Waleria ze Stroynowskich), 
w Dzikowie i Warszawie. Z chwilą 
gdy małżonkowie zamieszkali na 
stałe w Dzikowie, księgozbiór zna-
lazł swe docelowe miejsce w zam-
ku, w pomieszczeniach dawnego 
skarbczyka, i w specjalnie na ten 
cel zaprojektowanych szafach bi-
bliotecznych. Jan Feliks Tarnowski 
stworzył główny zrąb biblioteki, 
a jego spadkobiercy księgozbiór 
ten przez lata powiększali. W chwi-
li śmierci Jana Feliksa biblioteka 

liczyła ok. 13.000-15.000 dzieł, na-
tomiast w przededniu wybuchu II 
wojny światowej ok. 30.000 dzieł.

W skład biblioteki wchodziły 
m.in.: komplet biblii w tłumacze-
niu polskim, XVI-to i XVII-wieczne 
dzieła klasyków polskich, komplet 
konstytucji sejmowych i uchwał 
synodalnych, a także dzieła z cza-
sów panowania Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego i okresu 
reform oświeceniowych. Najcen-
niejszy był zbiór 25 inkunabułów. 
W skład Biblioteki wchodziły także 
rękopisy. Znaczna ich część stano-
wiła archiwum rodowe Tarnow-
skich, natomiast inną grupę stano-
wiły rękopisy o treści politycznej, 
tj. manifesty i pisma w sprawach 
politycznych, konstytucje, mowy 
sejmowe, memoriały, pisma pole-
miczne i varia, przede wszystkim 
XVIII-wieczne, a także akta doty-
czące stosunków z Krymem i Wo-
łoszczyzną za panowania Stefana 
Batorego i Jana III Sobieskiego. W 
kolekcji nie zabrakło także średnio-
wiecznych kodeksów. Najważniej-
szym dziełem prawniczym były 
„Statuty Kazimierza Wielkiego” w 
przekładzie polskim z 1501 roku, 
znane jako tzw. „Kodeks dzikow-
ski”, a także odpis „Kroniki pol-

skiej” Mistrza Wincentego Kadłub-
ka, datowany na rok 1476.

Rękopisy i książki z Biblioteki 
Dzikowskiej będzie można podzi-
wiać na wystawie zorganizowanej 
w Muzeum Historycznym Miasta 
Tarnobrzega. Oprócz ksiąg i rę-
kopisów przedstawiona zostanie 
historia biblioteki, jej twórca Jan 
Feliks Tarnowski, bibliotekarze, 
którzy opracowywali katalogi 
księgozbioru, a także badacze, 
którzy z niego korzystali. Poczyt-
ne miejsce znajdzie tu bibliotekarz 
i archiwista dzikowski, który całe 
swe zawodowe życie związał z bi-
blioteką i archiwum – Michał Mar-
czak, człowiek dla którego zbiory 
Tarnowskich stanowiły treść życia. 
Ponadto przedstawione zostaną 
losy biblioteki podczas pożaru 
zamku w 1927 roku oraz losy zbio-
rów podczas II wojny światowej, a 
także trudy ratowania księgozbio-
ru tuż po wojnie przez Michała 
Marczaka, a następnie Mieczysła-
wa Opałkę. Pokazana także będzie 
historia rękopisu „Pan Tadeusz” 
Adama Mickiewicza, który także 
znajdował się w zbiorach Tarnow-
skich oraz przedstawieni zostaną 
ludzie, dzięki którym zbiory rodzi-
ny Tarnowskich zostały uratowane. 

„Ex Bibliotheca Dzikoviensi
– powrót po latach”
- wystawa w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega

W Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega od kilku miesięcy można oglądać obrazy i miniatury z dawnej kolekcji 
dzieł sztuki rodziny Tarnowskich. W najbliższym czasie będzie można podziwiać książki i rękopisy z tejże kolekcji, które 
zostały przekazane do muzeum przez rodzinę Tarnowskich.

To już IX edycja akcji charytatywnej, mającej na celu 
zebranie funduszy na pomoce dydaktyczne, sprzęt 
rehabilitacyjny oraz doposażanie nowo pozyska-
nych pomieszczeń w niezbędne sprzęty i materiały 
edukacyjne dla uczniów szkoły oraz podopiecznych 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Patro-
nat honorowy nad imprezą objął prezydent miasta 
Grzegorz Kiełb. 

Na antenie Radia Leliwa odbędzie się wówczas licy-
tacja bożonarodzeniowego drzewka-symbolu akcji. 
Zwycięzca licytacji w dniu 10 grudnia o godzinie 12 
otrzyma w Zespole Szkół Specjalnych wylicytowaną 
choinkę oraz spotka się z zaproszonym gościem spe-
cjalnym. W Restauracji Hotelu Kameleon odbędzie się 
wspólna kolacja. W  tym roku swoją obecnością za-
szczyci sportowiec, szczypiornista Sławomir Szmal, 
bramkarz i kapitan reprezentacji Polski, zawodnik klu-
bu Vive Tauron Kielce. Planowane jest iście sportowe 
powitanie, zaprezentowanie sportowych osiągnięć 
podopiecznych placówki, wspólny mecz, odciśnięcie 
dłoni, zdjęcia i autografy. 13 grudnia w dwóch tarno-
brzeskich parafiach (w Klasztorze OO. Dominikanów 
oraz w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na 
Serbinowie) przed i po każdej mszy św. odbywać się 
będzie kwesta sianka. 

Finał akcji będzie miał miejsce 30 stycznia 2016 
roku w Hotelu Anna w Wielowsi, gdzie odbędzie się 
bal charytatywny. Ze względu na dobrą muzykę, 

atmosferę i liczne atrakcje cieszy się on od lat du-
żym powodzeniem i przyciąga wielu ofiarodawców.

W akcję można włączyć się na różne sposoby, bo 
składa się ona z kilku imprez i trwa ponad miesiąc, więc 
każdy ofiarodawca może wybrać najlepszą dla siebie 
formę wsparcia placówki. Pomagać można wrzucając 
przysłowiowy grosz podczas kwesty sianka, uczest-
nicząc w balu, biorąc udział w szkolnym spotkaniu z 
gościem specjalnym oraz licytując na antenie Radia 
Leliwa drzewko oraz inne cenne przedmioty (w tym 
roku m.in. bluzę z logo reprezentacji Polski, ofiarowaną 
przez Sławomira Szmala wraz z autografami wszystkich 
zawodników reprezentacji Polski szczypiornistów).

Wszelkich informacji na temat każdej imprezy z cy-
klu „Choinka życzeń” uzyskać można pod numerem 
telefonu (15) 822 89 75.

Choinka
ze Szmalem

W dniach 4-6 grudnia w Zespole Szkół 
Specjalnych w Tarnobrzegu rozpocznie się 
„Choinka życzeń”.
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Prezydent Miasta Tarnobrzega  

zaprasza na: 

koncert  
„Z HISTORIĄ W TLE” 

            w 34 ROCZNICĘ WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO 

 

 

 

 

 

 
 

w repertuarze  
Jacka Kaczmarskiego 

i Przemysława Gintrowskiego 
 

Tarnobrzeski Dom Kultury  

12.12.2015 (sobota) godz. 17.00 
wstęp WOLNY 

 
ORGANIZATORZY: 

 Właścicielem gruntów i nieruchomości  
na terenie TPPT jest gmina Tarnobrzeg. 
Rolę operatora i zarządcy pełni Tarnobrze-
ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Powierzchnia TPPT zajmuje ponad 28 ha 
w pełni uzbrojonych obszarów, na których 
ulokowano halę przemysłową i budynek 
inkubatora technologicznego. Do tego 
terenu prowadzi sieć dogodnych dróg do-
jazdowych. Ważne jest także strategiczne 
usytuowanie: 80 km od stolicy wojewódz-
twa podkarpackiego - Rzeszowa i 73 km 
od międzynarodowego portu lotniczego 
Rzeszów - Jasionka. Ponadto w odległości 
75 km od Parku przebiega autostrada A4, 
jeden z największych szlaków tranzyto-
wych, łączący południową i wschodnią 
cześć Polski z Europą. Największe polskie 
porty lotnicze Kraków i Warszawa znajdują 
się w odległości 200 km. W odległości oko-
ło 100 km znajdują się także Kielce, Lublin 
i Tarnów. W pobliżu Parku przebiega linia 
kolejowa Warszawa – Rzeszów, a odle-
głość od stacji kolejowych Tarnobrzeg i 
Sandomierz wynosi jedynie 7 km. 

Oferta Parku
Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Techno-

logiczny powstał z myślą o przyspieszeniu 
zagospodarowania najbardziej atrakcyj-
nych terenów inwestycyjnych oraz zwięk-
szeniu liczby inicjatyw gospodarczych  
w tym rejonie przy zastosowaniu najnow-
szych technologii. Z założenia ma pełnić 
funkcję przemysłowo – usługową, a także 
sprzyjać spadkowi bezrobocia wśród lo-
kalnej społeczności. 

Tereny TPPT wyposażone są w prąd, gaz, 
wodę, kanalizację, łącza tele-informatycz-

ne, drogi dojazdowe i drogi wewnętrzne 
oraz parkingi. Działki przemysłowe prze-
znaczone są na sprzedaż lub wynajem. 

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Techno-
logiczny  oferuje:
•  dzierżawę i sprzedaż gruntów (green-

-field),
•  dzierżawę hal produkcyjno-usługowo-

-laboratoryjnych (brown-field),
• dzierżawę pomieszczeń biurowych,
•  wynajem wyposażonych sali konferen-

cyjnych.

Hala przemysłowa
Budynek hali przemysłowej to obiekt 

jednokondygnacyjny o rzucie prostoką-
ta.  Powierzchnie biurowe są klimatyzo-
wane. Budynek jest podzielony na trzy 
sektory produkcyjno-usługowe o łącznej 
powierzchni 3270 m2. Aktualnie wolne są 
dwie hale o łącznej powierzchni 1830 m2 
z zapleczem socjalno- biurowym. Cena 
preferencyjna dla hali  7 zł/m2 netto.

Inkubator 
technologiczny

Budynek inkubatora to obiekt dwukon-
dygnacyjny o łącznej powierzchni 6360 m 
kw. Powierzchnie biurowe są klimatyzo-
wane.  Budynek jest podzielony na osiem 
sektorów. Parter podzielony jest na cztery 
sektory i przeznaczony jest pod działal-
ność produkcyjno-usługowo-laborato-
ryjną a piętro pod działalność biurową. 
Aktualnie wolna powierzchnia w inkuba-
torze około 300 m2, wolna powierzchnia 
biurowa około 1500 m kw., czyli 45 biur. 
Ceny preferencyjne dla inkubatora 6 zł za 

m kw. netto,  dla powierzchni biurowych 
- 10 zł za m kw.

Oferta Parku skierowana jest do nowych 
inwestorów, zainteresowanych terenami 
przemysłowymi lub do przedsiębiorców 
działających na rynku nie dłużej niż 3 lata, 
których działalność wyróżnia innowacyj-
ność rozwiązań. Więcej informacji na te-
mat oferty TPPT  i formalności inwestycyj-
nych można uzyskać u operatora: Tarno-
brzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
SA oraz na stronie internetowej www.tppt.
tarnobrzeg.pl. 

Dlaczego warto zainwestować w Tar-
nobrzegu?

Tereny TPPT wchodzą w skład Tarno-
brzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
na terenie której istnieje możliwość sko-
rzystania z pomocy publicznej w formie 
zwolnienia z podatku dochodowego (dla 
dużych firm do 50%, dla średnich do 60%, 
dla małych do 70%), 

Gmina Tarnobrzeg oferuje pomoc pu-
bliczną de minimis w postaci obniżonych 

stawek najmu poczynając od 50 % zniżki 
w pierwszym roku działalności w Parku,

Dodatkowo gmina Tarnobrzeg oferuje  
pomoc dla inwestorów (m.in. zwolnienie 
z podatku od nieruchomości).

Administracja samorządowa a także in-
stytucje otoczenia biznesu i rynku pracy 
skutecznie wspierają realizację planów 
biznesowych.

Zainwestuj
w Polsce Wschodniej

Zwiększenie innowacyjności lokalnej gospodarki, wsparcie rozwoju działalności gospodarczej 
i generowanie nowych miejsc pracy to główne cele, które doprowadziły do stworzenia na tere-
nie gminy Tarnobrzeg idealnego miejsca dla przedsiębiorców – Tarnobrzeskiego Parku Przemy-
słowo-Technologicznego, włączonego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

TArnOBrZESKI PArK 
PrZEMySłOWO-TECHnOLOgICZny
Aleja Warszawska 227 A
39-400 Tarnobrzeg
Telefon: 15 875 51 43, 15 848 18 00
Obsługa inwestorów Tarnobrzeskiego Par-
ku Przemysłowo-Technologicznego
tel. 533 399 372, 533 399 373, 533 399 374
e-mail: biuro@tppt.tarnobrzeg.pl

DAnE KOnTAKTOWE

I  N F O R m A C J  A
Prezydent Miasta tarnobrzega informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 

20 listopada 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta tarnobrzega 
przy ul. Mickiewicza 7 wykazów dotyczących :

- oddania w najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta tarno-
brzega na prawach powiatu położonej w tarnobrzegu przy ulicy 1-go Maja, oznaczonej 
nr ewid. 382/12 o pow. 39 m2, na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

- nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy tarnobrzeg, położonych 
w tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 i 6 lat. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze obsługi Interesantów Urzędu 
Miasta ul. Mickiewicza 7 lub telefonicznie w wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 
tel. 015 –822-65-70 wew. 222. 

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

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 – jolanta Majchrzak

wydziały przy ul. kościuszki 32
gabinet Prezydenta Miasta
wydział organizacyjny
wydział budżetu i Finansów
wydział Promocji Sportu i kultury
biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: 
kamil kalinka, tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75

wydziały przy ul. Mickiewicza 7
biuro obsługi Interesantów
wydział  Środowiska i Rolnictwa
wydział Gosp. komunalnej i Mieszkaniowej
wydział Urbanistyki, architektury i budow.
wydział tech.-Inwestycyjny i drogownictwa
wydział komunikacji
wydział Spraw obywatelskich 

wydział bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego
Urząd Stanu Cywilnego
wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
wydział Rozw. Miasta i Progr. Pomocowych
kasa Urzędu Miasta
Informacja-kancelaria
Miejski Rzecznik konsumentów (przyjmuje 
we wtorki i środy w boI Sektor a  sala 3 st. 5)
budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986

goDzIny Pracy urzęDu MIasta
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

•  wydawca: Urząd Miasta tarnobrzega 
•  oprac. materiałów: joanna Rybczyńska, 

agata Rybka, joanna lewicka

miejski Informator Samorządowy

Urząd Miasta Tarnobrzega


