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Dobiegł końca remont i renowacja zabytkowej części Tarnobrzeskiego Domu Kultury. 
27 lipca oficjalnego odbioru inwestycji dokonali pełniąca obowiązki prezydenta miasta 
Anna Pekár i zastępca prezydenta Kamil Kalinka.

Gmina Tarnobrzeg pozyskała na realizację tej inwestycji 2 297 742,86 zł ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Dzięki tym środkom udało się wykonać pierwszy tak duży remont od momentu 
powstania obiektu. 

Przeprowadzone roboty budowlane objęły salę kameralną, hol, pomieszczenia 
techniczne, pomieszczenia administracyjne, węzeł główny c.o., sale ćwiczeń, 
sanitariaty, a także centralę wentylacyjną. Powstał nowy system wystawienniczy 
z ramami i gablotami wyposażonymi w oświetlenie led. Zamontowano 6 kamer, 
rejestrator i stację podglądu.

Remont i renowacja zabytkowej części TDK

Wzdłuż elewacji północnej TDK zamontowano 11 opraw iluminacyjnych z zastosowaniem 
oświetlenia ledowego. Wykonano też oświetlenie parkingu wewnętrznego poprzez montaż 
dwóch latarni oświetlenia parkowego w otaczającej zieleni. Przebudowane zostało również 
ogrodzenie budynku na odcinku o długości 20 m i wykonana została altana śmietnikowa.

Wszystkie prace nie zaburzyły zabytkowego charakteru jednego z najładniejszych budynków 
w mieście. Co więcej, zastosowana kolorystyka budynku – żółć galicyjska, jest zgodna z zastoso-
waną w momencie jego budowy na początku XX wieku.

Koszt wykonania wszystkich robót wg umowy, to kwota 2 458 770,00 zł brutto. Wykonawcą 
zadania było Przedsiębiorstwo Usługowe WALBUD sp. z o.o. z Tarnobrzega.

15 sierpnia Prezydent Miasta Tarnobrzega oraz Zarząd Osie-
dla Sielec zaprosili wszystkich mieszkańców do uczestnictwa 
w Miejskim Święcie Plonów. 

Na sieleckie nadwiślańskie błonia zjechali mieszkań-
cy i delegacje poszczególnych tarnobrzeskich osiedli, by 
dziękować za tegoroczne plony. Uroczystość rozpoczęła 
polowa msza święta, celebrowana przez księdza prałata 
Jana Kaszewicza, księdza dziekana Adama Marka oraz 
księdza seniora Antoniego Saneckiego.

Oficjalnego otwarcia święta dokonał zastępca prezydenta 
miasta Kamil Kalinka, który pełnił tego dnia rolę gospodarza 
dożynek. Anna i Jan Lisowie, starosta i starościna dożynek, 
wręczyli gospodarzowi bochen chleba, tradycyjnie wy-
pieczony z  tegorocznych plonów. Po ceremonii otwarcia 
nastąpiła prezentacja wieńców i koszy dożynkowych, które 
wykonane zostały w rolniczych osiedlach miasta.

Przy akompaniamencie i występach ludowych zespo-
łów śpiewaczych, między innymi Zespołu „Lasowiacy” 
i  chóru OSP z  Sielca, przed przybyłymi na uroczystość 
mieszkańcami przemaszerował barwny korowód dożyn-
kowy. Każde osiedle przygotowało nie tylko własny wie-
niec, ale również okolicznościowy program artystyczny. 
W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy pierw-
sze miejsce zajął wieniec przygotowany przez gospoda-
rzy. Wieniec ten wziął udział w  Wojewódzkim Święcie 
Plonów, które miało miejsce 26 sierpnia w Mielcu.

W programie tegorocznych dożynek nie mogło zabrak-
nąć atrakcji dla dzieci. Dla nich Urząd Miasta przygotował 
dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Był również stoiska prezen-

tujące plony poszczególnych tarnobrzeskich 
rolników, a po tradycyjnych uroczystościach 
mieszkańcy mogli wziąć udział w pikniku re-
kreacyjnym.

Dożynki, zwane  również obrzynkami, wy-
żynkami, okrężnem, wieńcowem lub wieńczy-
nami, zawsze miały istotne znaczenie w  kulturze 
naszego kraju. Wszystkie gospodarstwa całe zboże 
sprzątały z pola w ciągu jednego dnia. Gospodarz koń-
cząc żniwa wyplatał wianek z  kłosów, wkładał go na 
kosę i  tak wracał do domu. Ludowe przysłowie mówi 
„Na Wniebowzięcie zakończone żęcie”. W polskiej tra-

dycji dożynki łączono ze świętem 
Matki Boskiej Zielnej przypadającym 

15 sierpnia. Każdego roku, właśnie 
w  tym dniu, święto plonów odbywa 

się w kolejnym rolniczym osiedlu miasta.
Głównym symbolem dożynek jest chleb. 

W  kulturze ludowej chleb to nie tylko symbol 
pożywienia, ale także dostatku i pomyślności. Szacunek 
dla chleba jest do dziś nieodłącznym elementem pol-
skiej kultury. Chleb stanowi symbol życia, radości, sytości 
i  szczęścia, a  wspólnie spożywany chleb jest znakiem 
gościnności, przyjaźni i wspólnoty.

Tarnobrzeżanie podziękowali za tegoroczne plony
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XX Jarmark DominikańskiXX Jarmark Dominikański za nami. Było kolorowo, 
pachnąco i tanecznie. Ponad 100 wystawców z całej 
Polski prezentowało swoje wyroby rękodzielnicze. 
Wyroby unikalne i regionalne m.in. artykuły spo-
żywcze jak również artystyczne, prezentujące rzeź-
bę, malarstwo, sztukę użytkową i ludową.

Organizatorem imprezy był Urząd Miasta Tar-
nobrzega. Przez dwa dni, 4 i 5 sierpnia, na placu 
Bartosza Głowackiego mieszkańcy Tarnobrzega 
oraz turyści uczestniczyli w tym szczególnym 
wydarzeniu, na które zaprosił prezydent miasta. 
Wielu pozytywnych doznań życzyli mieszkań-
com otwierający jarmark zastępca prezydenta 
Kamil Kalinka oraz przeor klasztoru dominikanów 
o. Marek Grzelczak.

Wystawcy przygotowali mnóstwo atrakcyjnych 
towarów, nie tylko smakowitych, ale i użytko-
wych, ozdabiających nasze domy. Nie brakowało 
również odzieży oraz zabawek dla dzieci. Dużą 
popularnością cieszyły się stragany z potrawami 
przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Sokolnik czy zespół „Ocicanki”. Można było roz-
smakować się w lokalnych wyrobach kulinarnych, 
by potem uczestniczyć w wielu koncertach, które 
odbywały się na jarmarkowej scenie. Publiczno-

ści prezentowały się ludowe zespoły śpiewacze 
oraz zespoły folklorystyczne. Dla dzieci wystąpił 
również iluzjonista „Sebastiano”.

Na zakończenie jarmarku do radosnych plą-
sów porwała publiczność doskonale wszystkim 
znana „Kapela Czerniakowska”. Zespół o długim 
rodowodzie zaprezentował repertuar folkloru 
warszawskiej ulicy. Natomiast mocnych i gorą-
cych wrażeń wzrokowych dostarczył wszystkim 
pokaz w wykonaniu Teatru Ognia „Furion”.

Duże słowa podziękowania należą się pracow-
nikom Tarnobrzeskiego Domu Kultury oraz Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrze-
gu, którzy wykonali ogromną pracę, pomagając 
przy organizacji jarmarku.

Szczególne podziękowania należą się rów-
nież sponsorom imprezy, za ich zaangażowanie 
i wsparcie finansowe wydarzenia. Dziękujemy 
głównemu darczyńcy – Zakładom Chemicznym 
„Siarkopol” w Tarnobrzegu, a także spółce Eco 
Tarnobrzeg, Pizzerii „Quatro”, Restauracji „Italia-
na” oraz stacji paliw „Moya” w Tarnobrzegu.

Nasi spoNsorzy
Dziękujemy za wsparcie!

Lato upływa pod znakiem aktywności zastępcy prezydenta 
miasta Kamila Kalinki, który w ramach akcji „Osiedlowe Spo-
tkania z Mieszkańcami” rozmawia z mieszkańcami tarnobrze-
skich osiedli. 

W  ostatnim miesiącu odbyły się cztery spotkania, na 
osiedlach Dzików, Sobów, Piastów i Ocice. W spotkaniach 
uczestniczyli również radni miejscy oraz pracownicy urzę-
du. Rozmawiano o potrzebach i jakości życia. Poruszane 
sprawy były na bieżąco wyjaśniane i w miarę możliwości 
kierowane do realizacji. Na zakończenie spotkań miesz-
kańcy wraz z urzędnikami odwiedzili miejsca, które zgła-
szano podczas spotkań.

W  spotkaniu na osiedlu Dzików, które miało miej-
sce 31 lipca, uczestniczyła również pełniąca obowiązki 
prezydenta miasta Anna Pekár. Główne tematy, które 
poruszali mieszkańcy, dotyczyły infrastruktury drogowej 
oraz czystości na osiedlu. W  uwagi na duży ruch na 
ulicy Konfederacji Dzikowskiej, związany z sąsiedztwem 
szkoły, mieszkańcy zgłosili potrzebę, aby od skrzyżowania  
z ul. Wiejską była ona drogą dwukierunkową. Zwrócono 
uwagę na zalegający piach na ul. Paderewskiego oraz 
uszkodzony chodnik na ul. Marczaka. Postulowano rów-
nież potrzebę kontroli kierowców, którzy parkują w miej-
scach niedozwolonych. Mieszkańców interesowała kwe-
stia harmonogramu odbioru śmieci.

7 sierpnia zastępca prezydenta miasta Kamil Kalin-
ka spotkał się z  mieszkańcami osiedla Sobów. Wśród 
podejmowanych tematów były m.in. sprawy związane 
z wykonaniem boiska sportowego przy szkole, stanem 
chodników przy ul. Szlacheckiej i  ul. Bema w  okolicy 

stadionu. Mówiono także o oświetleniu stadionu. Miesz-
kańcy zgłaszali potrzebę odwodnienia ul. Bema, omó-
wiono również sprawy związane z przepustem na ulicy 
Zajęczej, komunikacją miejską i sprzątaniem po zimie.

14 sierpnia spotkanie miało miejsce na osiedlu Pia-
stów. Pomimo niesprzyjających warunków pogodo-
wych w spotkaniu uczestniczyło wielu mieszkańców. 
Wśród podejmowanych tematów były m.in. sprawy 
związane z  budową kanalizacji przy ul. św. Onufre-
go i  Tarninowej czy łącznika ul. Borów z  Fabryczną. 
Mieszkańcy poruszali też kwestie budowy progów 
zwalniających, oświetlenia oraz miejsc parkingowych 
na ul. Borów. Zwracano uwagę na brak właściwych 
miejsc parkingowych przy ul. Łokietka. Szerokim zain-

teresowaniem cieszyły się kwestie związane z budową 
obwodnicy miasta.

21 sierpnia spotkanie w odbyło się na osiedlu Ocice. 
W trakcie rozmowy mieszkańcy zgłaszali potrzeby do-
tyczące swojego osiedla, które głównie sprowadzały 
się do zrealizowania budowy oświetlenia bocznej ulicy 
Ocickiej i  ulicy Konwaliowej, przebudowy ul. Ocickiej 
wraz z ul. Błonie, budową od strony jeziora progu zwal-

niającego i  chodnika wzdłuż ul. Ocickiej. Mieszkańcy 
wskazywali również problem z widocznością przy uli-
cach, co jest konsekwencją zaniedbania koszenia traw 
i podcinki drzew w pasie drogowym. Mówiono również 
o naprawie spękanych pokryw na odwodnieniu linio-
wym ul. Ocickiej.

Wakacyjne rozmowy prezydenta z mieszkańcami osiedli
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18 sierpnia na terenie ogrodu działkowcy z  ROD „Związko-
wiec” w Tarnobrzegu obchodzili swoje coroczne święto. 

Oprócz mieszkańców-ogrodników i ich rodzin w uro-
czystości udział wzięły też władze podkarpackiego okrę-
gu PZD, zastępca prezydenta miasta Kamil Kalinka oraz 
miejscy radni.

Tradycyjnie obchody Dni Działkowca to czas na podsu-
mowanie sezonu, podejmowanie planów na kolejny rok 
oraz wręczenie wyróżnień dla wzorowych działkowców. 
W tym roku odznakę Zasłużony Działkowiec Polskiego 
Związku Działkowców otrzymało 15 z nich.

Ogród „Związkowiec” powstał w  1966 roku. Dziś to 
ponad 400 pięknych i zadbanych ogródków oraz nowy 
dom działkowca, na odbudowę którego złożyli się wszy-
scy działkowicze. Wspomnieć należy, że w  2014 roku 
ogród został wyróżniony tytułem „Wzorowy ogród 
na Podkarpaciu”. Zdaniem Aleksandra Grucy, preze-
sa „Związkowca”, to zasługa przede wszystkim dział-
kowców, którzy przykładnie dbają o porządek i wygląd 
swoich ogrodów. Ogródki działkowe zmieniły dziś swą 
funkcję. Coraz częściej z  miejsca produkującego wa-
rzywa i owoce stają się rodzinnymi centrami rekreacji 
i wypoczynku.

Dzień Działkowca w Związkowcu

24 lipca zastępca prezydenta miasta Kamil Kalinka odebrał w Pod-
karpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, promesę na remont 
dwóch dróg gminnych w naszym mieście.

Kolejne środki na drogi
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji miasto 

Tarnobrzeg otrzymało dotację w wysokości 120 000 zł. w ra-
mach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kamil 
Kalinka odebrał promesę z rąk wicewojewody podkarpackiej 
Lucyny Podhalicz. Dotacja zostanie przeznaczona na remont 
dróg gminnych przy ul. Siewnej oraz ul. Zaułek na osiedlu 
Mokrzyszów.

Przedszkola nr 7 i 15 w Tarnobrzegu doczekały się nowego 
wyposażenia oraz estetycznych i funkcjonalnych placów zabaw. 

Nowe place zabaw 
Zakończone inwestycje zostały odebrane 13 i 20 sierp-

nia przez zastępcę prezydenta miasta Kamila Kalinkę. 
Nowe place zwiększają atrakcyjność i funkcjonalność pla-
cówek edukacyjnych w mieście.

Zadania dofinansowane zostały z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. Wysokość dofinasowania wyniosła 754 128,27 zł.

Zrealizowane zadanie polegało na dostawie wyposaże-
nia do Przedszkola nr 7 i 15, w tym pomocy dydaktycznych 

i  sprzętu multimedialnego. Przebudowie uległy także 
place zabaw przedszkolach. Wykonano nową nawierzch-
nię bezpieczną ze sztucznej trawy, zamontowano nowe 
wyposażenie placów zabaw oraz m.in. ławki i  kosze na 
śmieci. Place zabaw wyposażone są w monitoring i oświe-
tlenie, m.in. kamery, rejestrator, dysk, monitor, halogeny 
i lampę solarną.

Na dzieci powracających na zajęcia do Przedszkola nr 7 
i 15 oczekiwać będą nowe urządzenia zabawowe, m.in.: 
piramida linowa Smerf, huśtawka wagowa, bujaki na 
sprężynie (konik i  motorek), karuzela twister, huśtawka 
podwójna, huśtawka dla dzieci z  niepełnosprawnością, 
zabawka walec, piaskownica czy statek.

Od 20 sierpnia mieszkańcy mogą korzystać z nowego parkin-
gu przy ul. Tracza. Parkować będzie można samochody osobo-
we oraz dostawcze. Odbioru inwestycji dokonała pełniąca obo-
wiązki prezydenta miasta Anna Pekár.

Nowy parking wykonany jest z kostki betonowej i jest 
w  stanie pomieścić 30 pojazdów. Wybudowany został 
również nowy chodnik, a  jezdnia na ul. Tracza uległa 
poszerzeniu. Zamontowano też ogrodzenie panelowe, 
nasadzono drzewa i  wykonano oznakowanie pionowe 
i poziome. Parking posiada oświetlenie i monitoring. 

Parking znajduje się w miejscu dawnego „Ogródka jor-
danowskiego”, który nie został zlikwidowany. Dokonano 
jedynie przesunięcia urządzeń z placu zabaw w pobliskie 
bezpieczne miejsce, gdzie dalej on funkcjonuje.

Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł: 
259 956,38 zł. Wykonawcą inwestycji był Rejon Dróg Miej-
skich sp z o.o. w Tarnobrzegu.

Parking na ulicy Tracza

Rozpoczął się remont ul. Wyszyńskiego

Komunikacja miejska na plus!
Przygotowany został przetarg na obsługę miejskiej komunikacji 

samochodowej w Tarnobrzegu. 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetar-
gowej nowe autobusy mają być młodsze niż te poruszające się 
obecnie po mieście. Dodatkowo punktowane będą oferty tabo-
ru posiadającego klimatyzację. Ta informacja na pewno ucieszy 
mieszkańców podróżujących po mieście w okresie letnich upa-
łów. Dla wygody pasażerów podróżujących komunikacją miejską 
każdy autobus będzie wysyłał sygnał o swoim położeniu. Dzięki 
aplikacji „Kiedy przyjedzie” każdy pasażer będzie mógł otrzymać 
informację, o której na wybrany przystanek podjedzie autobus. 
System będzie aktualizował dane z trasy co 5 sekund i wysyłał 
na wirtualną tablicę na ekranie telefonu pasażera.

Planowa jest również lokalizacja nowych przystanków 
w strefie przemysłowej w Machowie. Potrzebę taką zgłaszają 
pracownicy tamtejszych firm. Za dodatkowymi przystankami 
przemawia także perspektywa rozwoju strefy.

Informujemy, że w  związku z  rozpoczęciem remontu ulicy Wy-
szyńskiego do 23 listopada 2018 r. ulica zostaje zamknięta.

Prace budowlane przebiegać będą dwoma etapami. Etap I  
– prace na odcinku od ul. Sikorskiego do Szkoły Muzycznej 
przy ul. Wyszyńskiego. Objazd odbywał się będzie ulicami 
Sikorskiego, Sienkiewicza, Wyszyńskiego (tylko do Szkoły 
Muzycznej), Dominikańską, Sandomierską i Nadole. Etap II  
– prace na odcinku od Szkoły Muzycznej na ul. Wyszyń-
skiego do ronda ulic Sienkiewicza, Piłsudskiego. Objazd 
odbywał się będzie ulicami Sienkiewicza, Sikorskiego, San-
domierską i Szeroką.

Wykonawcą robót jest Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu.
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URZĄD mIASTA TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
telefon centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl, www.tarnobrzeg.pl

p.o. prezydenta – Anna Pekár 
zastępca prezydenta – Kamil Kalinka
przewodniczący Rady miasta – Dariusz Bożek

Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski”, Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega, oprac. materiałów: Wydział Promocji, Sportu i Kultury

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów 
w każdy wtorek. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, tel. 15 822 11 49 
ul. Mickiewicza 7
Kasa Urzędu miasta

Kancelaria (informacja, biuro podawcze)
Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy: 
poniedziałek, środa – piątek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30 
miejski Rzecznik Konsumentów 
Dyżury: wtorki, środy, piątki 7.30-15.30

ul. Kościuszki 30
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
Godziny pracy:  poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. alarmowy 986

Wyznaczonych zostało 10 miejsc parkingowych, gdzie rowery oczekiwały będą na wypoży-
czających od samego rana, według poniższej listy:

Plac Bartosza Głowackiego – od strony ul. Mickiewicza
ul. Dworcowa – róg ul. Kopernika
ul. Mickiewicza – obok dworca PKS
ul. Kopernika – parking przy Biedronce k. Bułgara
ul. 1 Maja – przy budynku Tapimy
ul. Zwierzyniecka – przy rondzie k. poczty
ul. Kwiatkowskiego – przy parkingu targowym
ul. Kościuszki – przy pl. Surowieckiego
ul. Wisłostrada – wjazd nad jezioro – przy punkcie poboru opłat
ul. Warszawska przy – przy galerii handlowej od strony myjni samochodowej 

W kolejnych 8 miejscach rower będzie można oddać i wypożyczyć w trakcie dnia:

ul. Zakładowa – przy pomniku w okolicy biurowca – Machów
ul. Mickiewicza – przy wjeździe na pl. Akademii Miechocińskiej – Miechocin
ul. Sienkiewicza – przy ul. Chrobaka obok sklepu Sezam – Mokrzyszów
ul. Ocicka – obok tyrolki nad Jeziorem Tarnobrzeskim – Ocice
ul. Warszawska – obok Villi Anna – Wielowieś
ul. Przemysłowa – od strony ul. Warszawskiej, obok budynku Magdaleny
ul. Sandomierska – Zamek Tarnowskich – Dzików
ul. Bema – parking obok sklepu GS – Sobów

CENNIK USŁUG:
Opłata aktywacyjna – 10 zł
Wypożyczenie: 1,50 zł za każde rozpoczęte 30 min. 
Opłata naliczana jest do 3 godzin użytkowania.
Opłata za cały dzień użytkowania – 9 zł
Abonament: - miesięczny za 49 zł
  - roczny za 199 zł
Abonamenty uprawniają do korzystania z roweru dwa razy w cią-
gu dnia, maksymalnie do jednej godziny za każdym razem.

Po mieście już jeździmy „Żółtą flotą”
Tuż przed nowym rokiem szkolnym w Tarnobrzegu ruszy system wypożyczania roweru miejskiego. Wielu tarno-

brzeżan z niecierpliwością oczekuje na alternatywę komunikacyjną w mieście. Dołączymy w ten sposób do grona 
miast, w których rower stanowi ważne uzupełnienie systemu transportu publicznego. Tarnobrzeskie rowery mają 
charakterystyczny żółty kolor, dzięki czemu będą się wyróżniać. Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informa-
cji na temat startującego systemu.

Dlaczego uruchomiliśmy 
system rowerów miejskich?

System wypożyczania rowerów będzie służył 
mieszkańcom i turystom, którzy w sezonie odwie-
dzają Tarnobrzeg i Jezioro Tarnobrzeskie. Wyłonio-
ny operator systemu to szczecińska firma GeoVelo, 
która swój system wdrożyła już w  kilku miastach 
Polski. Zgodnie z umową system w obecnej formie 
funkcjonował będzie w Tarnobrzegu do końca se-
zonu rowerowego 2020 roku. Jego funkcjonowanie 
będzie analizowane, by lepiej dostosować go do 
potrzeb mieszkańców i użytkowników. W tym celu 
uruchomimy ankietę internetową, dzięki której bę-
dziemy zbierać informacje od użytkowników.

Kto będzie mógł korzystać 
z roweru miejskiego?

Każdy pełnoletni mieszkaniec miasta oraz oso-
by przyjezdne. System dostępny jest także dla 
młodzieży, która ukończyła 13 lat, jednak w  ich 
przypadku wymagana jest pisemna zgoda rodzica 

lub opiekuna prawnego. Kolejnym warunkiem jest 
posiadanie telefonu komórkowego z możliwością 
zainstalowania specjalnej aplikacji GeoVelo, za po-
mocą której zlokalizujemy, wypożyczymy oraz do-
konamy opłaty za korzystanie z roweru. Aplikację 
możemy pobrać z internetowego sklepu Google 
Play oraz App Store. Na koncie musimy posiadać 
minimum 10 zł lub posiadać aktywny abonament.

Jakie są zasady wypożyczania 
i zwrotu roweru?

Rower wyposażony jest w elektroniczny zamek, 
który zostaje odblokowany po zeskanowaniu do 
aplikacji znajdującego się na zamku kodu QR lub 
ręcznym wpisaniu numeru identyfikacyjnego. Po 
zakończeniu jazdy rower należy zaparkować na 
jednej z wyznaczonych stacji parkingowych ozna-
czonych w aplikacji. Brak zaparkowanego roweru 
na terenie wyznaczonego do tego obszaru, trak-
towany jest jako zagubienie roweru lub niewła-
ściwe jego zaparkowanie. Do parkowania należy 
wykorzystać nóżkę rowerową. Następnie ręcznie 
zamknąć blokadę zamka i  kliknąć w  aplikacji na 
symbol „Koniec Jazdy”.

Gdzie można wypożyczyć rowery?
Wyznaczonych zostało 10 miejsc parkingowych, 

w których rowery będą oczekiwać na wypożycza-
jących od samego rana. W nich będzie można także 
kończyć jazdę i  pozostawić rower. Kolejne 8 sta-
cji parkingowych to miejsca, gdzie będzie można 
zwrócić rower, a  wypożyczyć tylko w  chwili, gdy 
ktoś dokona zwrotu roweru. Miejsca te zostały wpro-
wadzone do mapy w aplikacji GeoVelo oraz zostały 
oznaczone tabliczkami z napisem „Stacja Tarnobrze-
skiego Roweru Miejskiego”, na której znalazła się 
również instrukcja wypożyczenia pojazdu.

Jak długo możemy korzystać z roweru?
Rower GeoVelo nie może być użytkowany przez okres dłuższy niż 24 

godziny od momentu jego wypożyczenia. Jest to maksymalny okres, 
na jaki rower może być wypożyczony. Koszt wypożyczenia roweru 
to 1,50 za każde rozpoczęte 30 minut użytkowania. Opłaty będą na-
liczane do 3 godzin wypożyczenia, czyli do kwoty 9 zł. Po tym czasie 
z roweru można korzystać już bez naliczania opłat. Dla użytkowników 
dostępne są również abonamenty, miesięczny i na cały sezon. Abo-
nament pozwala użytkownikowi na maksymalnie 2 wypożyczenia 
roweru dziennie, z których każde trwa nie dłużej niż jedną godzinę. 
Użytkując rower dłużej lub częściej w danym dniu dodatkowe opłaty 
są naliczane zgodnie z dziennym cennikiem.


