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Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica, które przez najbliższe 
pięć lat będzie zarządzać obiektem pomału zaczyna zdradzać 
swoje plany dotyczące funkcjonowania stanicy żeglarskiej. – 
Będziemy organizować kursy, kolonie czy półkolonie dla dzieci, 
abyśmy mogli wyszkolić jak najlepszych młodych adeptów 
żeglarstwa. Będziemy chcieli, aby ze stanicy korzystani nie tylko 
miłośnicy żeglarstwa, ale także zwykli turyści. Będzie można tu 
zorganizować konferencję, grillowanie czy przenocować w ho-
telu. Zatrudnienie przy obsłudze stanicy znajdzie przynajmniej 
pięć osób. Będzie to pierwszy rok funkcjonowania stanicy i na-
szego administrowania. Czas pokaże jak sobie z tym poradzimy 
– mówi prezes „Kotwicy” – Janusz Bobula.

Jacht Klub Kotwica operatorem
Administrowaniem stanicą żeglarską zajmie się Jacht Klub 

Kotwica. W miniony poniedziałek, w obecności Prezydenta 
Tarnobrzega Norberta Mastalerza, Prezesa J. K. „Kotwica” - Ja-
nusza Bobuli oraz viceprezesa Janusza Ogiegło, została podpi-
sana umowa na operatora zarządzającego  budynkiem nowo 
powstałej stanicy żeglarskiej wraz z keją. Umowa będzie obo-
wiązywała przez 5 najbliższych lat i jest ona podyktowana wy-
mogami trwałości projektu. Zarządca obiektu został wyłoniony 
w drodze postępowania konkursowego.

- Do tej pory baza żeglarska nad Jeziorem Tarnobrzeskim nie była 
zbyt imponująca. Ta nowoczesna stanica wraz z keją stwarza nam 
niesamowitą szansę szkolenia w doskonałych warunkach adeptów 
żeglarstwa nad tym pięknym akwenem - mówił Janusz Bobula, 
Prezes J. K „Kotwica”. - Mamy już przygotowany plan funkcjonowa-
nia przystani. Od kwietnia do późnej jesieni planujemy organizację 
kolonii i szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży. W tarnobrzeskich 
szkoła powstały klasy o profilach żeglarskich. Stanica stwarza do-
skonałe warunki do rozwoju i nauki młodych adeptów pływania, 
których w naszym mieście nie brakuje. Budynek oferuje 54 miejsca 
noclegowe, łazienki wyposażone w kabiny prysznicowe oraz kuch-
nię, dlatego powinien pracować na siebie cały rok – dodaje Bobula.

- Jako samorządowi, dobrze nam się współpracuje z J.K „Kotwi-
ca” dlatego też wierzę, że będą dobrym administratorem stanicy. 
Stowarzyszenie ściśle współpracuje w zakresie szkolenia młodzieży, 
bierze również czynny udział w wielu przedsięwzięciach nad Jezio-
rem Tarnobrzeskim. Dzięki oddaniu budynku do użytku, potencjalny 
miłośnik żeglowania może się teraz  u nas zatrzymać na kilka dni, 
zostawić łódź na miejscu – mówił Prezydent Norbert Mastalerz.

Biznesplan już jest
Jak przyznaje Janusz Bobula, startując w konkursie stowa-

rzyszanie musiało przedstawić biznesplan dla nowopowstałej 
infrastruktury. – Poświęciliśmy kilka miesięcy na to, aby plan 
był dopięty w każdym szczególe. Stanica musi na siebie zara-
biać, chociaż z pewnością będzie to trudne zadania. Chociażby 
dlatego, że to dopiero pierwszy rok istnienia. Nie do końca 
wszystko można przewidzieć. Dopiero za kilkanaście miesięcy 

będziemy mogli zobaczyć jak to naprawdę funkcjonuje i co 
należy jeszcze poprawić. Stanica musi działać cały rok. Dla-
tego niezbędne będzie zatrudnienie kilku osób, które zajmą 
się prowadzeniem hotelu, kawiarni, wypożyczalni sprzętu – 
wyjaśnia Bobula.

Kawiarnia, grill i hotel
Oficjalne otwarcie stanicy zaplanowano na 2 maja. Wtedy też 

rusza kolejny, już piąty sezon nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Stanica 
to jednak nie tylko miejsce dla miłośników żeglarstwa. W budynku 
znajduje się hotel na 54 miejsca. Wynająć pokój będzie mógł każdy. 
Hotel będzie czynny przez cały rok. Za tzw. „łóżko” trzeba będzie 
zapłacić 35 zł. W obiekcie czynna będzie także kawiarnia, z której 
będą mogli korzystać nie tylko goście hotelowi. Różnego rodzaju 
firmy czy instytucje, a także osoby prywatne będą także mogły 
wynająć salę konferencję. Za budynkiem stanicy znajdują się także 
dwie duże altany grillowe, które mogą pomieścić sto osób. 

– Będzie można wynająć salę konferencyjną czy altany grillowe 
na konferencje, seminaria, spotkania czy imprezy integracyjne. 
Stanica nie  jest tylko dla miłośników żeglarstwa, ale to obiekt, z 
którego będzie mógł także skorzystać zwykły turysta czy mieszka-
niec – wyjaśnia prezes Bobula.

Rowerki i hangary
Już za niewiele ponad miesiąc będzie można także korzystać 

z hangarów na łódki. – Nie każdy ma odpowiednie miejsce aby 
przechowywać np. przez zimę łódkę. W poprzednich sezonach 
często żeglarze musieli także od razu „zwijać” swój sprzęt. Teraz w 
sezonie żaglówki mogą cumować przy kei, a także mamy warunki, 
aby żaglówki przechowywać w hangarze przez cały rok – dodaje 
prezes Jacht Klubu Kotwica.

Jacht Klub chce także zająć się wypożyczaniem sprzętu pły-
wającego, m. in. rowerków czy kajaków. Także ci, którzy nie mają 
uprawnień do żeglowania będą mogli wykupić sobie kurs po 
jeziorze wraz ze sternikiem.

Inwestycję pod nazwą „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 
poprzez budowę stanicy wodniackiej nad Jeziorem Machowskim„ 
zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działa-
nia 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Wartość inwesty-
cji ogółem:  5 493 933,03 zł. Wydatki kwalifikowane: 3 918 287,88 zł 
w tym: dotacja EFRR - 1 665 272,34zł, - budżet Państwa - 293 871,59 
zł, - wkład własny - 1 959 143,95 zł. Poziom dofinansowania wynosił: 
50%. Wydatki niekwalifikowane: 1 575 645,15 zł.

Stanica żeglarska
gotowa

2 maja oficjalnie otwarta zostanie stanica żeglarska wraz z keją nad 
Jeziorem Tarnobrzeskim. To pierwsza tak duża inwestycja zrealizowana 
nad naszym akwenem. Korzystać z niej będą mogli nie tylko miłośnicy 
żeglarstwa, ale także turyści i mieszkańcy Tarnobrzega.

Już od maja łódki będą mogły cumować przy profesjonalnej kei. Stanicę wraz z keją wybudowała firma Skanska. Wartość 
inwestycji to ponad 5mln 493 tys. zł.  Fot. Dariusz Bajor

Kilka dni temu Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz 
(w środku) podpisał umowę na z Jacht Klubem Kotwicą 
na zarządzanie stanicą (z prawej Janusz Bobula Prezes JK 
Kotwica, z lewej Janusz Ogiegło – wiceprezes).
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- Po blisko dwuletniej batalii w końcu mamy 
otwartą drogę do budowy bloku socjalnego 
przy ulicy Kwiatkowskiego. TSM cały czas pro-
testował i  blokował budowę budynku. Przez 
to już dwukrotnie straciliśmy szansę starania 
się o pozyskanie środków z Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Zupełnie niezrozumiała jest 
postawa spółdzielni. Władze TSM eksmitują 
mieszkańców, a tym samym miasto musi im 
zapewnić nowy lokal. Dlatego logiczne wydaje 
się to, że prezes TSM powinien wspierać tak 
ważną inwestycję, jak budowa bloku socjalne-
go. Niestety nic bardziej mylnego. Na szczęście 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie 
nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości 
i nie podzielił zdania Prezesa TSM, dlatego jak 
najszybciej będziemy starać się ruszyć z budo-
wą bloku – mówi Norbert Mastalerz, Prezy-
dent Tarnobrzega.

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
zaskarżyła do WSA decyzję Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w sprawie ustale-
nia warunków zabudowy terenu. 15 czerwca 
2012 roku Prezydent Miasta wydał decyzję 
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-
darowania terenu dla inwestycji, polegającej 
na budowie dwóch bloków mieszkalnych 
wielorodzinnych, socjalnych. SKO uchyliło tę 
decyzję. Po zastosowaniu się do uwag SKO, 
10 kwietnia 2013 Prezydent wydał kolejną 
decyzję tym razem obejmującą budowę 
budynku mieszkalnego czterokondygna-
cyjnego, wielorodzinnego, socjalnego wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną i miej-
scami postojowymi. 

W odwołaniu Prezes TSM wniósł o uchy-
lenie w całości decyzji twierdząc, że zigno-
rowano ochronę interesu publicznego. TSM 
podnosił również argument o  potencjal-
nym zagrożeniu bezpieczeństwa publicz-
nego, występowania wykroczeń o charak-
terze chuligańskim.

SKO po rozpatrzeniu odwołania, 2 lipca 
2013 roku, utrzymało w mocy decyzję Pre-
zydenta Miasta. Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze wskazało,  że budynki socjal-
ne nie są obiektami uciążliwymi, a budując 
je gmina wypełnia swój ustawowy obowią-
zek, zapewniając m. in. mieszkania osobom 
w trudnej sytuacji majątkowej. Jak czytamy 
w  uzasadnieniu wyroku WSA, często brak 
lokalu mieszkalnego spowodowany jest 
pewnymi zdarzeniami losowymi, co nie po-
zwala wnioskować, że osoby znajdujące się 
w  trudnej sytuacji majątkowej są osobami 
zakłócającymi porządek publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszo-
wie oddalił skargę Tarnobrzeskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Co za tym idzie, utrzymana  
w mocy zostaje decyzja Prezydenta Tarno-
brzega dot. warunków zabudowy dla inwe-
stycji obejmującej budowę bloku socjalnego.

Blok socjalny 
powstanie!

Stypendyści
nagrodzeni
Pięcioro uczniów tarnobrzeskich szkół po-
nadgimnazjalnych odebrało z  rąk Prezy-
denta Tarnobrzega Norberta Mastalerza 
stypendia naukowe. W gronie nagrodzo-
nych znaleźli się: Kinga Gorzała, Jan Zych, 
Paweł Zych, Eliza Wójcik i Mateusz Kupiec.

Komisja zajmująca się rozpatry-
waniem wniosków przyznała pięć 
stypendiów w  wysokości 200 zł mie-
sięcznie.  Warunkiem ubiegania się 
o  stypendium naukowe jest wysoka 
średnia ocen, a także bardzo dobre wy-
niki uzyskiwane w konkursach wiedzy. 

- Gorąco gratuluję zarówno wam, 
jak i  waszym rodzicom.  Należycie do 

elity uczniowskiej naszego miasta. Jest 
mi niezmiernie miło, że po raz kolejny 
mogę osobiście wręczyć wam stypen-
dia za bardzo ciężką i rzetelną pracę. Te 
stypendia, to kolejny dowód na to, że 
w Tarnobrzegu nie brakuje wspaniałej, 
mądrej i  ambitnej młodzieży - mówił 
Prezydent Mastalerz.

- Program stypendialny ma na celu 
wspomaganie młodych ludzi - mówi 
Anna Czaplińska,   naczelnik wydzia-
łu Edukacji, Zdrowia, Kultury i  Spor-
tu UM w Tarnobrzegu. - Od tego roku 
mamy dwa sposoby nagradzania mło-
dzieży za wysokie osiągnięcia nauko-
we. Pierwszym z nich jest kontynuacja 
stypendium przyznawanego przez 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega, dru-
gim zaś jest „Perła Tarnobrzega”. Tutaj 
trochę mniejsze znaczenie ma średnia 
ocen, chociaż oczywiście jest ona nadal 
bardzo istotnym elementem, natomiast 
przede wszystkim brane pod uwagę są 
tutaj wyniki dodatkowych konkursów 
wiedzy - tłumaczy Anna Czaplińska.

Dziesięć par małżeńskich z Tarnobrzega odebra-
ło w ubiegłym tygodniu medale za długoletnie 
pożycie. Medale przyznane przez Prezydenta 
RP otrzymują pary, które przeżyły ze sobą 50 lat 
w jednym związku. 

Dzisiaj we wspaniałej scenerii Zamku Dzi-
kowskiego, dziesięć par małżeńskich zostało 
uhonorowanych tym właśnie odznaczeniem. 
Medale przyznawane przez głowę państwa, 
wręczał  tarnobrzeskim szczęśliwym małżon-
kom Prezydent Norbert Mastalerz.

W obecności najbliższych rodzin medalem 
uhonorowani zostali: Państwo Anna i  Cze-
sław Niemczykowie, Anna i Władysław  Bie-
siadeccy, Zofia i  Józef Garbosiowie, Janina 
i Eugeniusz Kazberukowie,  Stanisława i Jan 
Łukaszkowie, Maria i Józef Majka, Genowefa 
i Stanisław Olczykowie, Zofia i Jan Sochajo-
wie, Janina i Andrzej Stępiniowie, Halina i Mi-
chał Zasztoftowie.

- Pragnę Państwu serdecznie pogratulo-
wać.  W czasie swojego życia napotykamy na 

wiele przeciwności losu. Państwo dajecie do-
wód na to, że dwoje oddanych, kochających 
i  otaczających się opieką ludzi potrafi prze-
zwyciężyć  wszystkie napotkane przeszkody. 

Życzę Państwu jeszcze wielu tak wspaniałych 
jubileuszy jak ten dzisiejszy i  wiele zdrowia 
na długie lata - mówił Prezydent Norbert 
Mastalerz.

Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tar-
nobrzegu od dłuższego czasu wymagał remontu. W końcu dzięki stara-
niom Prezydenta Norberta Mastalerza samorząd znalazł fundusze na 
poprawę wyglądu tej placówki oświatowej. 

Dzięki wykonanym pracom termomodernizacyjnym poprawią 
się warunki do nauki, a  także powinny zmaleć koszty samego 
ogrzewania obiektu.

W  ramach termomodernizacji docieplono ściany, strop oraz 
wymieniono stolarkę okienną. Wykonano również modernizację 
instalacji centralnego ogrzewania, a stare przeciekające i niedrożne 
rynny zastąpiono nowymi. Wstawiono także nowe kraty w  dol-
nej kondygnacji okien oraz wyremontowano schody zewnętrzne. 
Wartość robót to: 1 044 270,00 zł brutto (w tym dofinansowanie 
UE EFRR 85%) .

- Projekt termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcące-
go im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu rozpoczęliśmy w ubiegłym 
roku, a w dniu dzisiejszym dokonujemy już końcowych odbiorów. Dzię-
ki tej inwestycji powinny znacznie zmniejszyć się koszty ogrzewania  
tej placówki. Oprócz budynku LO, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – oś 
priorytetowa 2.2 Infrastruktura energetyczna, dokonaliśmy również 
termomodernizacji Przedszkola  nr 3 znajdującego się przy ulicy Deku-

towskiego. W  czasie obecnej kadencji zrealizowaliśmy kompleksową 
termomodernizacją  obiektów szkolnych przy ulicy Dąbrowskiej, w któ-
rych znajdują się Szkoła Podstawowa 10, Zespół Szkół Specjalnych oraz 
Przedszkole, co w  okresie zimowym przyniosło wymierne skutki, jeśli 
chodzi o oszczędności w ogrzewaniu i utrzymaniu ciepła w tym budynku. 
W tym roku planujemy jeszcze przeprowadzenie podobnych termomo-
dernizacji w dwóch budynkach oświatowych w Tarnobrzegu. Będzie to 
Szkoła Podstawowa nr 3 przy ulicy Kochanowskiego oraz Przedszkole nr 
4  przy ul. Tarcza – mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Razem od pół wieku

Zakończyła się termomodernizacja „Kopernika”

- Pragnę serdecznie pogratulować wszyst-
kim finalistom i  laureatom. Przysłuchując 
się waszym wypowiedziom, kiedy opisuje-
cie wasze codzienne życie, jestem dumny, że 
taka cudowna jest tarnobrzeska młodzież. 
Gratuluję waszym rodzicom, bo to oni uczyli 
was od małego, że warto wyciągać rękę do 
drugiego człowieka. Jesteście jeszcze bardzo 
młodzi, ale już doskonale rozumiecie znacze-
nie słów pomoc bliźniemu, poszanowanie, 
godność czy miłość. Patrzycie, jak inni zma-
gają się ze swoim losem i znajdujecie w so-
bie siłę, aby dać innym nadzieję. Życzę wam, 
aby świat was nigdy nie zmienił. Abyście na 
zawsze zostali takimi, jakimi jesteście dziś 

– mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert 
Mastalerz.

Pomysł Konkursu powstał na warszawskim 
Żoliborzu w  1992 roku. Jego pomysłodaw-
czynią i opiekunką do chwili obecnej jest Pani 
Joanna Fabisiak. Konkurs promuje młodzież, 
która nie akceptuje brutalności, przemocy 
i uzależnień, lecz odpowiedzialnie i mądrze 
kształtuje własne życie oraz bezinteresownie 
angażuje się w życie społeczne.

W  poniedziałek komisja konkursowa 
w składzie: Norbert Mastalerz, Łukasz Dybus, 
Dariusz Kołek, Halina Czajkowska, Sławomir 
Partyka, Bogusława Jasińska, Paweł Michal-
czuk wybrała 8 spośród 23 zgłoszonych 

w pierwszym etapie konkursu 
kandydatów.

W  zaszczytnym gronie  
„8 Wspaniałych” znaleźli się: 
Paulina Janas, Szymon Szy-
mański, Julia Stasiak, Sara 
Stępień, Weronika Paradow-
ska, Barbara Sikoń, Katarzyna 
Powierża i Rafał Pakulski.

Jako kandydatkę do  
„8 Wspaniałych Polski” kapi-
tuła konkursu wybrała Wero-
nikę Paradowską, uczennicę 
Gimnazjum nr 3, która weź-
mie udział w ogólnopolskich 
eliminacjach.

Na koniec uroczystości wszyscy jubilaci zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Fot .D.Bajor

Stypendium naukowe otrzymał  m.in. 
Mateusz Kupiec.                           Fot. D. Bajor

Paulina Janas, Szymon Szymański, Julia Stasiak, Sara Stępień, Weronika Paradowska, Barbara 
Sikoń, Katarzyna Powierża i Rafał Pakulski – to laureaci tegorocznej edycji konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych” Tarnobrzega.

Znamy już Wspaniałą Ósemkę
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Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na najem terenów pod sezonowe punkty handlowo-usługowe 

i wypożyczalnie sprzętu pływającego położone nad Jeziorem Tarnobrzeskim 
a w szczególności :

•   lokalizacja nr G1 cz. działki ozn. nr ewid.101/5 o pow. 150 m² (10x15 m) pod działalność handlowo-usługo-
wą, okres najmu od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu 6.000,00 
zł. netto + 23% podatek VAT - postąpienie 500 zł. 

•   lokalizacja nr G2 cz. działki ozn. nr ewid.492/1 o pow. 90 m² (10x9 m) pod działalność handlowo-usługową, 
okres najmu od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu 5.000,00 zł. netto 
+ 23% podatek VAT - postąpienie 500 zł. 

•   lokalizacja nr G3 cz. działki ozn. nr ewid.492/1 o pow. 90 m² (10x9 m) pod działalność handlowo-usługową, 
okres najmu od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu 5.000,00 zł. netto 
+ 23% podatek VAT - postąpienie 500 zł. 

•   lokalizacja nr G4 cz. działek ozn. nr ewid.45/5, cz. dz. 81, cz. dz.490/3 o łącznej pow. 150 m² (10x15 m) pod 
działalność handlowo-usługową, okres najmu od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.09.2014r. Wywoławcza stawka 
czynszu najmu 6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - postąpienie 500 zł. 

•   lokalizacja nr G5 cz. działki ozn. nr ewid.968/5 o pow. 150 m² (10x15 m) pod działalność handlowo-usłu-
gową, okres najmu od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu 6.000,00 
zł. netto + 23% podatek VAT - postąpienie 500 zł. 

•   lokalizacja nr G6 cz. działki ozn. nr ewid.976/3 o pow. 90 m² (10x9 m) pod działalność handlowo-usługową, 
okres najmu od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu 4.000,00 zł. netto 
+ 23% podatek VAT - postąpienie 500 zł. 

•   lokalizacja nr G7 cz. działki ozn. nr ewid.972/6 o pow. 90 m² (10x9 m) pod działalność handlowo-usługową, 
okres najmu od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu 4.000,00 zł. netto 
+ 23% podatek VAT - postąpienie 500 zł. 

•   lokalizacja W 1 cz. działki 101/5 o pow.50 m2 (10x5) pod lokalizację wypożyczalni sprzętu pływającego, 
okres najmu od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.09. 2014 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu 4.000,00 zł. 
netto + 23% podatek VAT - postąpienie 500 zł.

•   lokalizacja W 2 cz. działki 101/5 o pow.50 m2 (10x5) pod lokalizację wypożyczalni sprzętu pływającego, 
okres najmu od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.09. 2014 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu 4.000,00 zł. 
netto + 23% podatek VAT - postąpienie 500 zł.

•   lokalizacja W 3 cz. działki 490/3 o pow.50 m2 (10x5) pod lokalizację wypożyczalni sprzętu pływającego, 
okres najmu od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.09. 2014 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu 4.000,00 zł. 
netto + 23% podatek VAT - postąpienie 500 zł.

UWAGI DOTYCZĄCE PRZETARGU 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2014 r. (piątek) w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu, 
ul. Kościuszki 32, sala nr 201 godz. 11.00 na lokalizacje nr od G1 do G7 oraz godz. 12.15 na lokalizacje 
nr W1, W2, W3.

 Wadium w formie pieniężnej wysokości po 500 zł za 1 lokalizację (słownie: pięćset 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. 14.00. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ 
wymaganej kwoty na ww. rachunek do dnia 08.04.2014 r. Osoby, które będą zainteresowane lokalizacją 
kilku punktów, powinny dokonać wpłaty wadium na każdy z nich oddzielnie bez określenia nr lokalizacji.
W przetargu nie mogą brać udziału, osoby, które posiadają zadłużenie wobec Gminy Tarnobrzeg. Oso-

by, 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 licytacji. 

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 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Lokalizacje punktów 
handlowo-usługowych i wypożyczalni sprzętu 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. 

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, oświadczenie według załączonego wzoru i kopię dowodu /
przelewu wpłaty wadium należy złożyć najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10:30 na przetarg o godz. 11:00 
oraz do godz. 12:00 na przetarg o godz. 12:15 w Sali nr 201 Urzędu Miasta ul. Kościuszki 32 Tarnobrzeg. Uczest-
nicy 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.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy. 
Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Tel. 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, oświadczenie 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. 

Tarnobrzeg
na Poloniadzie
Tarnobrzeg udanie zaprezentował się 
na Poloniadzie, czyli  targach kultury 
i  promocji miast i  regionów w  Płocku. 
Nasze miasto wyróżniono drugą nagro-
dą w konkursie Koguty – Lider Kultury.

W płockiej Orlen Arenie swoje sto-
iska ustawiło blisko czterdzieści pol-
skich samorządów. Wśród nich m.in. 
Sandomierz i Tarnobrzeg, który repre-
zentowali: Anna Czaplińska, naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i  Sportu, 
Joanna Kozub, naczelnik Wydziału Roz-
woju Miasta i Funduszy Pomocowych 
i  Andrzej Gołąb, dyrektor Tarnobrze-
skiego Parku Przemysłowo-Technolo-
gicznego. 

 Targom towarzyszył konkurs Ko-
guty na najlepszą promocję swoich 
miast. -

 Zdobyliśmy drugą nagrodę w  kate-
gorii „Lider Kultury” za ciekawą i  róż-
norodną ofertę kulturalną, co było dla 
nas miłą niespodzianką – mówi Anna 
Czaplińska. 

Fotorelację i film z Poloniady można 
obejrzeć pod tym adresem: 

www. petroecho.pl/poloniada-2014

Darmowe lekcje 
angielskiego 
Ponad dwa i  pół tysiąca tarnobrzeskich 
przedszkolaków oraz dzieci w  wieku 
wczesnoszkolnym może za darmo uczyć 
się języka angielskiego za pośrednic-
twem platformy e-learningowej ePorti. 
Tarnobrzeg dołączył do ogólnopolskiej 
kampanii wyrównującej szanse eduka-
cyjne dzieci.

- Chcąc zachęcić dzieci do na-
uki języka angielskiego i  stworzyć 
im możliwość nauki także w  domu, 
postanowiliśmy wykupić roczny do-
stęp do platformy e-learningowej 
eProti. Dzięki temu każdy przedszko-
lak, a  także uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych mogą w  domowym 
zaciszu, wspólnie z  rodzicami, uczyć 
się języka angielskiego. Niestety nie 
wszyscy mogą sobie pozwolić na do-
datkowe zajęcia językowe dla swoich 
pociech, dlatego tak ważne jest to, że 
rodzice nie ponoszą żadnych kosztów 
udziału w tym projekcie. Dzieci mogą 
uczyć się za darmo – dodaje Norbert 
Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Dzięki zakupionym licencjom, aż 
ponad dwa i  pół tysiąca tarnobrze-
skich dzieci w wieku przedszkolnym 
i  wczesnoszkolnym od 10 marca br. 
będzie mogło bezpłatnie uczyć się 
tego języka. 

Platforma „eProti” to ogólnopol-
ski projekt popularyzacji znajomości 
języka angielskiego wśród najmłod-
szych. Skierowany jest do dzieci 
w wieku od 3 do 8 lat. Oferuje w for-
mie zabawy naukę języka angiel-
skiego przez Internet. Każde dziecko 
uczęszczające do przedszkola i kl. I-III 
szkoły podstawowej otrzyma indy-
widualny login i kod dostępu, dzięki 
którym po zalogowaniu się na stronę 
internetową będzie mogło uczyć się 
języka angielskiego zarówno w szko-
le, jak i w domu. Również rodzice na 
bieżąco będą mogli śledzić postępy 
swoich pociech w nauce języka.

Internetowy kurs „eProti” został 
stworzony przez specjalistów języ-
ka angielskiego, grafików i  dydak-
tyków. Zestaw zawiera 57 różnych 
gier edukacyjnych, które mogą być 

uzupełnieniem zajęć w  szkole czy 
przedszkolu. W  ramach realizacji 
projektu przeszkoleni zostaną także 
nauczyciele.

Kolejne dotacje 
na zadania
Blisko sto tysięcy złotych przeznaczył sa-
morząd tarnobrzeski na dofinansowanie 
zadań z  zakresu ekologii, kultury oraz 
bezpieczeństwa.

- Właśnie rozstrzygnęliśmy ostatnie 
konkursy dla organizacji pozarządo-
wych na realizację zadań publicznych, 
tym razem z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska, kultury oraz bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. Co roku 
przybywa zadań, które są realizowane 
dzięki wsparciu samorządu. Co roku 
pojawiają się także nowe stowarzysze-
nia, które dopiero zaczynają działać 
na rzecz mieszkańców Tarnobrzega. 
Widać, że naszym stowarzyszeniom 
nie brakuje pomysłów, ani chęci do 
działania, a  to oznacza tylko korzyści 
dla mieszkańców – mówi Norbert Ma-
stalerz, Prezydent Tarnobrzega.

Na realizację zadań z zakresu bez-
pieczeństwa i porządku publicznego 
przeznaczono kwotę 11 tys. zł, z czego 
aż 5 tys. zł trafiło do Drużyny Wod-
nego Ochotniczego Pogotowania 
Ratunkowego nr 1, która m. in. dba 
o bezpieczeństwo osób wypoczywa-
jących nad Jeziorem Tarnobrzeskim. 
Kwotę 5 tys. zł otrzymało także Stowa-
rzyszenie Bezpieczne Miasto Tarno-
brzeg na realizację trzech projektów 
dot. m. in. samoobrony oraz ochrony 
przeciwpożarowej.

W  konkursie z  ekologii i  ochrony 
przyrody 10 tys. zł dofinansowania 
na rozwiązywanie problemów bez-
pańskich zwierząt i  opiekę nad nimi 
otrzymało Tarnobrzeskie Stowarzy-
szenie „Chrońmy zwierzęta”.

Rekordowy był w tym roku konkurs 
z  zakresu kultury, do którego zgło-
szono dziewiętnaście projektów na 
kwotę ponad dwustu tysięcy złotych. 
Ostatecznie dofinansowanie w łącznej 
kwocie 75 tys. zł przyznano na realiza-
cję szesnastu zadań m. in. przez Stowa-
rzyszenie Fram, Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich, Stowarzyszenie Inży-
nierów i  Techników Górnictwa, Jacht 
Klub Kotwica, Stowarzyszenie Esteka, 
Towarzystwo Przyjaciół Zakrzowa czy 
Związek Harcerstwa Polskiego.

Bieżnia dla
lekkoatletów
Do 30 maja br. potrwa budowa bieżni 
lekkoatletycznej o sztucznej nawierzch-
ni przy Zespole Szkół im. ks. Stanisława 
Staszica w Tarnobrzegu. To pierwszy taki 
obiekt sportowy w Tarnobrzegu.

- Konsekwentnie stawiamy na rozwój 
bazy sportowej w naszym mieście – bo 
to bardzo dobra inwestycja. Po Orli-
kach,  boiskach syntetycznych, remon-
tach sal przyszła kolej na królową spor-
tu  – lekkoatletykę. Będzie to pierwsza 
tego typu bieżnia w naszym mieście, ale 
mam nadzieję, że nie ostatnia – dodaje 
Prezydent Norbert Mastalerz.

Inwestycja obejmuje budowę bież-
ni trzytorowej o  nawierzchni synte-
tycznej i  długość 110 m. Oczywiście 
nawierzchnia musi posiadać niezbęd-
ne certyfikaty oraz badania na zgod-
ność z normą.

Wykonawcą inwestycji jest kielecka 
firma Ecoforma. Wartość zadania to 
nieco ponad 135 tys. zł. Termin zakoń-
czenia prac mija 30.05.2014.
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Urząd Miasta Tarnobrzega
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 – Norbert Mastalerz, 
tel. 15 822 11 49
Zastępca prezydenta – Łukasz Dybus
Skarbnik – Maria Nabrzeska, wew. 584
Sekretarz – Marta Kamysz-Turbak, wew. 510
Wydziały mieszczące się przy ul. Kościuszki 32
Kancelaria Prezydenta Miasta
tel. 15 822 11 90

e-mail: rzecznik@um.tarnobrzeg.pl
Wydział Organizacyjny
Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Dariusz Kołek
tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75
Wydziały mieszczące się przy ul. Mickiewicza 7
Biuro Obsługi Interesantów
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego

Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozwoju Miasta i Programów 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

TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.

I N F O R M U J E ,  Ż E

 do sprzedania pozostały domki 
jednorodzinne w stanie deweloperskim 

wraz  z działkami o powierzchni ~9,5 arów

Widok osiedla domków – stan z listopada 2013 r.

Nazwa projektu domku:  DOM W LANTANACH

Dom w Lantanach powierzchnia mieszkalna 112,06 m2 
+ garaż 19,43 m2

RAZEM powierzchnia użytkowa wynosi 131,49 m2.
Działki o powierzchni średnio 9,5 ara.

DO SPRZEDAŻY POZOSTAŁO 4 DOMKI
 (stan na dzień 17 luty 2014r.)

CENA DOMKU WRAZ Z DZIAŁKĄ = 385 000 ZŁ

LOKALIZACJA:  TARNOBRZEG – OSIEDLE OCICE
(obok boiska sportowego)

Szczegółowe informacje 

pod nr tel.  15 822 98 60  

na stronach 
internetowych:

www.ttbs.bip.pl 
www.ttbs.tarnobrzeg.pl

lub w siedzibie spółki

39-400 TARNOBRZEG
UL. MICKIEWICZA 4

4 DOMKI DO SPRZEDAŻY

Widok elewacji wykonanych domów w Lantanach

I   N  F  O   R  M  A   C  J  A
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie-
szeniu na okres 21 dni tj. od dnia   27 marca 2014 
r. do dnia 17 kwietnia 2014  r. w  siedzibie Urzędu 
Miasta  Tarnobrzega  przy  ul.  Mickiewicza  7  wy-
kazu nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarno-
brzegu przeznaczonych do oddania w najem  lub 
dzierżawę na okres do 3 lat.

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

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

 I   N  F  O   R  M  A   C  J  A
 Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wy-

wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 24 marca 2014 
r. do dnia 14 kwietnia 2014r. w  siedzibie Urzędu 
Miasta  Tarnobrzega  przy  ul.  Mickiewicza  7  wy-
kazu w sprawie oddania w najem na okres 25  lat 
w  trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości zabudowanej zespołem budynków 
Hotelu  „Nadwiślańskiego”,  oznaczonej  nr  ewid. 
300/6 o pow.0,6045 ha poł. w Tarnobrzegu ul. Przy 
Zalewie .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mic-
kiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji i Go-
spodarki Gruntami tel. 015-822-65-70 wew.218.210.221

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

I   N  F  O   R  M  A   C  J  A
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wy-

wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 24 marca 2014 
r. do 14 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu dot. 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomo-
ści gruntowej stanowiącej własność gminy Tarno-
brzeg ozn. nr ewid. 3648/1 o pow.0,0097 ha obj. KW 
TB1T/ 00029882/6 położonej w Tarnobrzegu przy ul. 
Skarbka w celu poprawy warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej ozn. nr ewid.3530 
stanowiącej własność osoby fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. 
Mickiewicza 7, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Grun-
tami tel. 015 822-65-70 wew.278, 218. 

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

Pilotażowy Program 
„Aktywny samorząd” 2014

DOFINANSOWANIE KOSZTóW NAUKI
w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” 2014
Uprzejmie informujemy, że w ramach Pilotażowego  Programu „Aktywny Samorząd” można ubiegać się  o dofinansowanie kosztów nauki. 

O dofinansowanie może ubiegać się osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ucząca się w szkole wyższej, 
policealnej lub kolegium nauczycielskim bądź mająca otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Program finansowany 
jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wnioski można składać w dwóch terminach - do 30 marca 2014 roku oraz od 1 do 30 września 2014 roku. 
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 

MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3,  pokój nr 101 i 127, telefon – 15 823 07 38,15 822 60 97 w. 101 lub 127 oraz 15 856 98 97.
Wnioski dostępne są również na stronie internetowej MOPR – www.mopr.pl zakładka – „Aktywny samorząd”.

W   y  J  A   ś  N  I   E  N  I   E
W odpowiedzi na pytania mieszkańców zgłasza-

jących wątpliwości co do poprawności konta po-
danego na decyzjach m.in. dotyczących wymiaru 
podatku, informujemy że PEKAO IV F. w Szczecinie 
(Ośrodek Operacyjno-Rozliczeniowy) Ulica: Al. Woj-
ska Polskiego 1, 70-470 Szczecin, jest poprawnym 
adresem jednostki Banku Pekao prowadzącej ob-
sługę techniczną rachunków do wpłat podatków 
i opłat lokalnych Miasta Tarnobrzeg. Jednostka ta 
przekazuje środki z  wpłat tych podatków i  opłat 
na konto Miasta prowadzone w I Oddziale Pekao 
Tarnobrzeg, tak jak wskazano w decyzjach. 

Inny wygląd decyzji które zostały przekazane miesz-
kańcom, jak również wprowadzenie indywidualnych 
kont płatników jest związany ze zmianą przestarzałego 
oprogramowania w  Urzędzie Miasta Tarnobrzega na 
system o wyższych standardach - RATUSZ. 

Jest to efekt realizacji projektu „Innowacyjny T@rno-
brzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem 
i świadczenia e-usług” dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach osi priorytetowej III Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013.
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