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Świąt 
Bożego Narodzenia 

przepełnionych spokojem, 
miłością i rodzinnym ciepłem  

A Nowy Rok niech przyniesie dużo zdrowia, 
szczęścia, pomyślności w pracy 

i w życiu osobistym 
życzy

GrzeGorz Kiełb
Prezydent  Miasta Tarnobrzega 

wraz z Pracownikami Urzędu Miasta

Czy świętuje Pan swój półmetek rzą-
dzenia miastem?

 Nie, ponieważ nie jest to jeszcze pora 
na świętowanie, półmetek to wciąż czas 
na  intensywną pracę. Złożone w  kam-
panii wyborczej obietnice muszą zostać 
spełnione. Rządzenie miastem to rodzaj 
kontraktu zawartego z mieszkańcami, w 
którym zobowiązuję się sumiennie pra-
cować nad rozwojem miasta. Natomiast 
półmetek to dobry moment, aby pody-
skutować o tym, co zostało zrobione i, 
co ważne, także o tym, co jeszcze przed 
nami.

Jak zatem wygląda realizacja obiet-
nic wyborczych, zapisanych w strate-
gii?

Myślę, że to, co zaplanowałem, jest sys-
tematycznie realizowane, choć nie moż-
na powiedzieć, że przyszło łatwo i bez 
żadnych poślizgów. Największe problemy 
przysparza miastu dług, który narastał 
przez wiele lat. Najbardziej problema-
tyczny jest ten, spowodowany sytuacją, 
jaką mamy w sferze oświatowej. W 2017 
roku na obsługę kredytu musimy prze-
znaczyć 6 mln zł. Przyznaję to z bólem 
tym większym, że taka kwota byłaby 
pokaźnym wkładem własnym pod kon-
kretną inwestycję, dofinansowaną z fun-
duszy zewnętrznych. Przykładowo: jedna 
z najważniejszych inwestycji dla Tarno-
brzega, budowa drogi obwodowej, której 
pierwszy etap realizacji już zaczęliśmy, 
wymagać będzie od nas 7,5 mln zł. wkła-
du własnego. Natomiast niewątpliwym 
sukcesem jest fakt, że dzięki świetnej 
pracy wydziałów merytorycznych udało 
się nam sięgnąć po pieniądze ze źródeł 
zewnętrznych na realizację inwestycji 
miejskich. Kwota pozyskanych środków 
finansowych na lata 2015-20 wynosi po-
nad 104  mln zł. Pozwala ona na sfinan-
sowanie inwestycji o całkowitej wartości 
przekraczającej 136 mln zł. To solidna 
suma. Tylko w ostatnich dwóch latach 
wydaliśmy z tej puli 26 mln zł. Wyremon-
towaliśmy z nich kryty basen oraz halę 
MOSiR. Wykonaliśmy także prace wokół 
i wewnątrz Zamku Tarnowskich w Dziko-
wie. W ciągu dwóch lat zrealizowaliśmy 
mnóstwo inwestycji drogowych. Zmo-
dernizowane zostały 33 tarnobrzeskie 
ulice i skrzyżowania, wraz z kanalizacją, 
chodnikami i miejscami parkingowymi. 
Gruntowne remonty, przebudowy i do-
posażenie w sprzęt przejdzie niemal po-
łowa budynków oświatowych, w tym CKP 
oraz budynek internatu. Wyposażony 
został Park Przemysłowo-Technologicz-
ny, tak aby można było organizować w 
nim także konferencje i sympozja. Warto 
wspomnieć o powstaniu trzech nowo-

czesnych kortów tenisowych z zapleczem 
oraz kilku wielofunkcyjnych boisk przy 
szkołach. Rozpoczęły się także prace nad 
powstaniem Lokalnego Planu Rewitaliza-
cji Miasta Tarnobrzega. To ważny dla mia-
sta impuls do dalszego rozwoju miasta.

Co należałoby więc zrobić, aby przy-
spieszyć ten rozwój?

Trzeba po pierwsze pilnować stra-
tegicznych kwestii, takich jak rozwój 
infrastruktury, a po drugie pracować 
nad tworzeniem warunków sprzyjają-
cych powstawaniu miejsc pracy, co cały 
czas czynimy. Ważny jest też dla mnie 
dialog z  mieszkańcami, gdyż ich głos i 
oczekiwania są dla mnie bardzo istotne, 
one też w pewnym stopniu pozwalają 
kreować kierunki w jakich powinniśmy 
podążać.

Chyba dla wszystkich rozwój miasta 
kojarzy się nieodłącznie z powstawa-
niem nowych miejsc pracy. Co w tej 
kwestii udało się osiągnąć w ciągu tych 
dwóch lat?

Tworzenie nowych miejsc pracy jest nie-
zbędne, aby miasto się rozwijało. Ludzie 
muszą chcieć w tym miejscu mieszkać i 
żyć, a od pracy wszystko się zaczyna. Jed-
nak doprecyzujmy,  samorząd nie tworzy 
sam miejsc pracy, bo nie do końca ma ta-
kie narzędzia, natomiast samorząd two-
rzy właściwe warunki do ich powstawania. 
Przyciągnięcie inwestorów i przedsiębior-
ców jest kluczowym zadaniem dla mnie. 
Realizując obietnice przedwyborcze, 

doprowadziłem do powstania Centrum 
Obsługi Inwestora. Powstała profesjo-
nalna strona internetowa, dostarczająca 
potencjalnym inwestorom wyczerpującej 
informacji, także wizualnej. Jakość obsługi 
przedsiębiorców w naszym mieście wyróż-
niona została w badaniach warszawskiej 
Szkoły Głównej Handlowej tytułem „Gmi-
na na 5”. Dziś Centrum Obsługi Inwestora 
zarządza Tarnobrzeskim Parkiem Przemy-

słowo-Technologicznym i zajmuje się po-
zyskiwaniem inwestorów. Pierwszy duży 
sukces już mamy. Jest nim ściągnięcie fir-
my Schollglass, która wybuduje w Tarno-
brzegu trzy hale produkcyjne. Obecność  
tak dużej firmy w mieście powoduje po-
jawienie się kolejnych mniejszych koope-
rantów. Niedawno sfinalizowaliśmy tak-
że sprzedaż kolejnych trzech działek, na 
których powstaną inwestycje generujące 
nowe miejsca pracy. Obiecująco zaczyna 
się przedstawić sytuacja w Tarnobrzeskim 
Parku Przemysłowo-Technologicznym. Już 
teraz w firmach działających na terenie 
parku pracuje ok. 80 osób, a już niedłu-
go będzie ich ponad 120. Zostanie tam 
ulokowanych kilka firm, które przenoszą 
swoją produkcję nawet z Warszawy. Fakty 
te świadczą o dobrych warunkach ofe-
rowanych przedsiębiorcom przez miasto. 
Zachęty i  działania podejmowane przez 
władze miasta w celu powstania nowych 
miejsc pracy zaczynają odzwierciedlać się 
już w statystyce. Bezrobocie w naszym 
mieście spada. Dziś wynosi 11,5%, podczas 
gdy pod koniec 2014 roku osiągało po-
ziom 14%. Dziś w Tarnobrzegu jest ponad 
pół tysiąca osób bezrobotnych mniej, niż 
było zarejestrowanych w momencie, gdy 
obejmowałem miasto we władanie. Od-
bywamy dużo rozmów z przedsiębiorcami 
chcącymi zainwestować w  Tarnobrzegu 
i wszystko wskazuje, że w kolejnych latach 
sytuacja na lokalnym rynku pracy będzie 
wyglądała jeszcze lepiej.

Niektórzy się jednak niecierpliwią, 
twierdzą, że zmiany zachodzą za wol-
no.

Być może niektórzy prezentują taki 
punkt widzenia, ale to trzeba zrozumieć, 
że stworzenie klimatu, który przyciągnie 
inwestorów to nie kwestia roku, a nawet 
dwóch. Praca, którą trzeba wykonać, aby 
ten klimat zmienić wymaga czasu, wiąże 
się więc ze skuteczną promocją naszych 
terenów inwestycyjnych, dotarciem do 
potencjalnych inwestorów oraz rozpoczę-
ciem z nimi rozmów.

Ciąg dalszy na str. 2

Półmetek prezydentury
Rozmowa z GRzeGoRzem Kiełbem 
prezydentem miasta Tarnobrzega 
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Ciąg dalszy ze str. 1
Ze strony magistratu robimy wiele, aby 

warunki inwestowania w  Tarnobrzegu 
były atrakcyjne i konkurencyjne. Obniża-
my podatki, zwalniamy nawet na pięć lat 
z podatku od nieruchomości, zmieniamy 
plany zagospodarowania przestrzenne-
go, co wydatnie skraca inwestorom czas 
budowy przedsiębiorstwa na naszym 
terenie. To efekt uchwał, które staram 
się przedkładać Radzie Miasta. Mają one 
za zadanie otwierać bramy miasta dla 
przedsiębiorców, pomagać im w realiza-
cji swoich planów na naszym terenie. Tak 
się złożyło, że pożegnałem się niedawno 
ze swoimi zastępcami, z których jeden 
zajmował się inwestycjami i kontaktami 
z  przedsiębiorcami. Myślę, że to dobry 
moment, aby zająć się tymi sprawami 
osobiście. Tym bardziej, że to właśnie ja 
odpowiadam przed mieszkańcami, za re-
zultaty działań w tej dziedzinie. 

A propos zmian w kierownictwie mia-
sta, czy nie będzie to niebezpieczne dla 
realizacji prezydenckiej wizji dla mia-
sta, czy PiS nie przyjmie teraz roli żela-
znej opozycji w Radzie Miasta?

Myślę, że od politycznych zachowań 
ważniejszy jest interes społeczny, interes 
Tarnobrzega. Ja w każdym razie wcale nie 
czuję się osamotniony i opuszczony. Mam 
przekonanie, że poza czysto formalnymi 
zapisami koalicyjnymi istnieje rodzaj po-
rozumienia, a przynajmniej wsparcia dla 
moich propozycji rozwoju miasta. Myślę 
też, że mieszkańcy, także radni widzą, że 
staram się oddzielać to, co polityczne, od 
spraw samorządu. Czasami się to nie uda-
je, ale nie mam wpływu na to, co niektó-
rzy robią. Natomiast moje obawy budzi 
sytuacja, w której populistyczne działania 
rujnują często wieloletnie wysiłki wielu 
ludzi, by zrobić coś dobrego. Od dawna 
obserwuję, jak zmienia się postrzeganie 
polityki. Dzisiaj to słowo coraz częściej ko-
jarzone jest z bezproduktywnymi sporami 
i  walką o interesy, nie ogółu, ale jakiejś 
grupy. Dlatego też pozostaję bezpartyjny, 
aby móc swobodnie pracować dla dobra 
mieszkańców, a nie partii. Na szczęście 
patrzę na świat optymistycznie i wiem, 
że radni nie są osobami pozbawionymi 
racjonalnego myślenia. Gdy przedstawię 
Wysokiej Radzie dobry pomysł, to otrzyma 
on poparcie. 

Wróćmy jeszcze do wspomnianych 
wcześniej filarów strategii rozwojo-
wych. Mówił Pan w nich o dialogu spo-
łecznym z mieszkańcami…

To prawda, dla mnie bardzo ważnym 
czynnikiem rozwojowym jest dialog z 
mieszkańcami. Mówię tu o partycypacji 
społecznej, czyli o faktycznym, a nie po-
zorowanym zaangażowaniu mieszkańców 
w sprawy życia miasta. Pomysły i decyzje 
prezydenta są ważne. Mieszkańcy przecież 
tego ode mnie wymagają. Ale ważne jest 
także, aby wdrażać to, czego chcą i za czym 
głosują tarnobrzeżanie. Dlatego staram się 
swoje pomysły poddawać ocenie miesz-
kańców. Prowadzę swój profil społeczno-
ściowy, gdzie dyskutuję z mieszkańcami. 
Dzięki temu otrzymuję wiele informacji 
o  tym, nad czym pracować, co poprawić 
itp. To niezwykle cenne informacje. Zdarza 
się, że zanim wyruszę na odbiór technicz-
ny inwestycji, to mieszkańcy już zgłaszają 
swoje uwagi i wskazują, czemu mam się 
przyglądnąć. Staram się zatem być blisko 
mieszkańców. Każdego tygodnia przyjmu-
ję w swoim gabinecie kilkadziesiąt osób. W 
ciągu roku kilkakrotnie objeżdżam wszyst-
kie osiedla miejskie, wsłuchując się w głos 
ludzi i konsultując swoje nowe pomysły. 
Uważam, że wiele problemów i konflik-
tów wynika z niedoskonałej komunikacji. 
Ktoś czegoś nie powiedział, ktoś czegoś 
nie usłyszał i powstaje problem. Staram 
się rozmawiać z każdym. Nie uważam się 
za kogoś, kto wie wszystko. Dlatego zdarza 
się, że czasami zmieniam zdanie, po wysłu-
chaniu sensownych argumentów. A ja, jako 
prezydent, mogę popełniać mniej błędów. 
Życzyłbym sobie, aby kierowanie sprawami 
lokalnej społeczności zawsze było oparte 
o dialog z mieszkańcami. W dialogu ludzie 
się lepiej poznają, integrują się wokół pew-
nych pomysłów. Dlatego też wprowadzając 
budżet obywatelski, chciałem zejść do po-
ziomu osiedli, by mieszkańcy mogli w dia-
logu decydować o swoim przysłowiowym 
„podwórku”. I jakiś skutek takie podejście 
przyniosło. Proszę zauważyć, że w tego-
rocznym głosowaniu na zgłoszone projek-
ty uczestniczyło dwa razy więcej mieszkań-

ców niż w latach ubiegłych. Widać, że to 
dobra metoda angażowania tarnobrzeżan 
we współdecydowanie o mieście.

Rozpoczął Pan prace związane z pro-
gramem rewitalizacji miasta…

W tej chwili konsultowany jest Lokalny 
Plan Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 
2016-23. Zakłada on wiele istotnych zmian, 
nie tylko w dziedzinie infrastruktury, ale tak-
że w zakresie kultury i rekreacji. Rewitalizację 
rozumiem nie tylko jako inwestycję w bu-
dynki. To dla mnie jednocześnie inwestycja 
w ludzi. Chcę inwestować w mieszkańców. 
W ich wykształcenie oraz aktywność. Popra-
wiamy infrastrukturę dydaktyczną. Wspiera-
my rozwój kształcenia zawodowego, które 
dziś daje dobry start w życie młodych osób. 
Proszę także zauważyć, ile nowoczesnych 
boisk sportowych już wybudowaliśmy. Nie-
długo pojawi się w mieście centrum wspi-
naczkowe. Zabieramy się też za gruntowną 
modernizację Tarnobrzeskiego Domu Kul-
tury. Już niedługo posiadać będziemy wła-
sną scenę na imprezy plenerowe, pojawi się 
także kino letnie. Wracając do infrastruktury, 
planujemy przejęcie dworca kolejowego, 
obok którego przebiegać będzie obwodni-
ca. Z tego powodu myślimy o budowie w tej 
okolicy centrum komunikacyjnego z nowym 
dworcem autobusowym. Stary dworzec PKS 
pełniłby wtedy rolę przystanku. Jest jeszcze 
wiele miejsc, które wymagają uporządkowa-
nia. Jednym z nich jest okolica skrzyżowania 
ul. Sikorskiego i ul. Sienkiewicza. Krakowski 
właściciel wspomnianego terenu zgłosił 
się o wydanie warunków zabudowy dla 
budynku, w którym mieściłaby się galeria 
handlowa. Zgodził się przy tym, aby wybru-
kować objętą nadzorem konserwatorskim 
ul. Dominikańską. Byłaby to szansa na upo-
rządkowanie tego straszącego przechodnia 
miejsca, bez wykładania pieniędzy z budże-
tu miasta. W planach inwestora byłoby też 
wybudowanie Multikina, jeśli konserwator 
zabytków na to pozwoli.

Zwyciężył Pan w plebiscycie dzienni-
ka Echo Dnia na „Samorządowca Roku 
2016” w powiecie tarnobrzeskim. Gło-

sujący na Pana internauci docenili po-
mysły, działania miasta w sferze kul-
tury oraz wspieranie sportu. Z których 
dokonań jest Pan najbardziej dumny?  

Po pierwsze, dobra ocena mojej osoby 
w plebiscycie, to także dobra ocena dla 
pracowników magistratu. Razem two-
rzymy zespół. W pojedynkę niewiele da 
się osiągnąć. Docenienie prezydenta, to 
docenienie dobrej pracy poszczególnych 
wydziałów urzędu i miejskich jednostek. 
Patrząc na to, co za nami, muszę przy-
znać, że wiele rzeczy zasługuje na wy-
mienienie. Wiele działo się w  ostatnim 
czasie. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim od-
były się dwie duże imprezy, o zasięgu 
ogólnopolskim: Festiwal Hip Hop Raport 
Projekt Tarnobrzeg oraz Festiwal Siarki, 
Ognia i Bębnów S16. Były one świetną 
promocją dla Tarnobrzega. Wspieramy 
sport, szczególnie zależy nam na sporcie 
młodzieżowym. Piłkarze Siarki dają tutaj 
dobry przykład. Ale pomagamy także ko-
szykarzom i tenisistkom stołowym, któ-
rych drużyny występują w najwyższej 
klasie rozgrywek. To oczywiście dosyć 
spektakularne działania, ale nie można 
zapominać o tych mniej widocznych, ma-
jących znaczenie dla miasta, jakości życia 
mieszkańców i przedsiębiorców. 

W planach na kolejne lata jest dużo 
inwestycji…

Przebudowywać będziemy kolejne uli-
ce, jako pierwszą ul.  Kopernika. By pod-
nosić jakość życia mieszkańców i estetykę 
miasta  planujemy zając się rozwojem te-
renów zielonych. Będą nowe nasadzenia 
drzew, zbudujemy kilka nowych zielonych 
skwerków. Ważną inwestycją będzie od-
nowienie rekreacyjnych terenów znaj-
dujących się nad Wisła. Nie zapominamy 
o naszym „flagowym” produkcie tury-
stycznym, którym jest jezioro. Zajmiemy 
się zagospodarowaniem terenów wokół 
akwenu, na co chcemy przeznaczyć ok. 11 
mln zł. No i w końcu rozpoczniemy budo-
wę obwodnicy oraz dróg dojazdowych do 
terenów inwestycyjnych w strefie ekono-
micznej. Jak widać wiele przed nami, ale 
nie zwalniamy tempa.

Półmetek prezydentury

Najpóźniej pod koniec 2018 roku ma zostać oddana do użytku ga-
leria dwupiętrowa, z parkingami podziemnymi. Powstanie w centrum 
miasta, przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Sikorskiego, na działce 
należącej do inwestora i przez niego realizowana. 

Galeria Tarnobrzeg

Świąteczne Warsztaty zdrowia

Było wspólne kolędowanie wraz 
z uczniami miejskich szkół średnich, 
był poczęstunek, wykłady na temat 
świątecznych potraw i wiele życzeń. 
Wydarzenie zorganizowała doradca 
do spraw zdrowia prezydenta Tar-
nobrzega, Barbara Zych. - Wspólne 
spotkania i  obecność młodych ludzi 
jest ważna dla każdego seniora. My 
dzisiaj to pokazujemy poprzez naszą 
obecność. To wydawałoby się niewiel-
ki gest a jednak tak wiele znaczy - mó-
wiła Barbara Zych.

Na spotkanie przybyło ponad sto 
osób. Byli wśród nich podopieczni 
Domu Pomocy Społecznej, Domu 
Dziennego Pobytu, Środowiskowego 
Domu Samopomocy, pacjenci Za-
kładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, 
uczestnicy warsztatów terapii zajęcio-
wej i Ośrodka Rehabilitacyjno- Eduka-
cyjno -Wychowawczego.

Stoiska z  potrawami świąteczny-
mi przygotowała młodzież z  Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 
uczestnicy warsztatów i  stowarzy-
szenie „Ocicanki”. Spotkanie uświetnił 
występ młodzieży z Ukrainy.

Świąteczne Warsztaty zdrowia dla 
Seniorów odbyły się po raz pierwszy 
w Tarnobrzegu, w siedzibie miejskie-
go ośrodka Pomocy Rodzinie.
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ZAPRASZAMY
NA KONCERTY!

4 stycznia 
olga Szomańska, znakomita wokalistka 
i aktorka, znana z występów w oratorium 
Piotra Rubika oraz ostatniej edycji progra-
mu „Twoja twarz brzmi znajomo”, wystąpi 
w Parafii miłosierdzia bożego, ul. Konfe-
deracji Dzikowskiej.             WSTęP Wolny!

14 stycznia 
w Parafii Chrystusa Króla 
odbędzie się Vi koncert
kolęd i ballad żeglarskich.

WSTęP Wolny!

15 stycznia 
podczas finału Wielkiej orkie-
stry Świątecznej Pomocy, na 
Placu bartosza Głowackiego, 
wystąpi rockowo-popowa gru-
pa Red lips.

29 stycznia 
w tarnobrzeskim kościele św. barbary (ul. św. barbary) o godz. 
18 wystąpi zespół Pieśni i Tańca „mazowsze”. Wykona on naj-
piękniejsze polskie kolędy i pastorałki.                     WSTęP Wolny!

Pumptrack jest specjalnie 
zaprojektowanym torem prze-
szkód, składającym się z garbów, 
zakrętów profilowanych oraz 
małych „hopek”, ułożonych w 
takiej kolejności, by możliwe 
było rozpędzanie się i utrzymy-
wanie prędkości bez koniecz-
ności pedałowania. Nabieranie 
prędkości możliwe jest dzięki 
odpowiednio wyprofilowanym 
przeszkodom (garbom), na 
których użytkownik wykonu-
jąc intuicyjne ruchy góra-dół 
(tzw. pompowanie) porusza się  
w wybranym kierunku, wyko-
rzystując siłę ciężkości i siłę od-
środkową. Jazda na pumptrac-
ku wpisuje się w nurt sportów 
popularnych wśród młodzieży, 
których uprawianie nie wymaga 
monotonnych treningów, lecz 
jest ciągłą zabawą.

Z takiej rowerowej zabawy 
mogą już do woli korzystać tar-
nobrzeżanie. Pumptrack został 
już oddany do użytku, a powstał 
na terenach przy Szkole Podsta-
wowej nr 10. Zakres inwestycji 
obejmował budowę zapętlone-
go toru, po którym jazda odby-
wa się bez pedałowania. Asfal-

towa nawierzchnia umożliwia 
użytkowanie obiektu nie tylko 
rowerzystom, ale także desko-
rolkowcom, rolkowcom czy oso-
bom na hulajnogach.

- Pumptrack stwarza możliwo-
ści obycia się z rowerem, rozwija 
koordynacje ruchową oraz zmysł 
równowagi przy maksymalnym 
poziomie bezpieczeństwa. Jest to 
prosty i przyjemny sposób na ak-
tywność sportową, bez względu 
na wiek - mówi prezydent Tarno-
brzega Grzegorz Kiełb.     

Przy SP 10 powstał nie tylko 
tor. Dodatkowo, przed wejściem, 
wykonano plac do wypoczynku, 
na którym oprócz obiektów ma-
łej architektury, takich jak ławka 
czy kosz na śmieci znajduje się 
innowacyjna stacja naprawy ro-
werów, która umożliwia dokrę-
cenie śrub w sprzęcie, wymianę 
czy napompowanie dętek.  

Koszt realizacji całego zadania 
wyniósł 210 tys. zł brutto.

Pumptrack, specjalny „garba-
ty” tor do jazdy rowerowej i nie 
tylko, powstał na terenach przy 
Szkole Podstawowej nr 10.

Pumptrack pod choinkę

Już niebawem mieszkańcy  Wielowsi będą mo-
gli korzystać z nowego parku rozrywki. Dzięki ich 
mobilizacji i głosom ,to właśnie ten projekt zwy-
ciężył w Budżecie Obywatelskim. Komisja tech-
niczna, której przewodniczył Prezydent Grzegorz 
Kiełb odebrała nową inwestycję.

Aktywny Park Rozrywki, (koszt 329 tys. zł) znaj-
duje się bezpośrednio w  sąsiedztwie stadionu 
sportowego. Zakres robót obejmował  budowę 
siłowni napowietrznej składającej się z  6 urzą-
dzeń do ćwiczeń, boiska do siatkówki plażowej, 
altany grillowej, nowych chodników oraz  moder-
nizacji metalowej wiaty służącej do występów 
artystycznych przed którą wkrótce zostaną zain-
stalowane ławki.

To jednak nie wszystko. Już niedługo teren zy-
ska lampy oświetleniowe, a znajdujący się obok 

staw zostanie pogłębiony, oczyszczony i  zary-
biony. Stare nasadzenia zostaną uporządkowane 
a w ich miejscu pojawią się nowe. Każdy mieszka-
niec znajdzie  coś dla siebie. Z nowej inwestycji 
będą mogli korzystać zarówno  dorośli, młodzież, 
jak i najmłodsi mieszkańcy osiedla. W przeciągu 
kilku miesięcy  w tym miejscu pojawi się nowo-
czesny plac zabaw.

- Świetny pomysł, cały kompleks wygląda oka-
zale - mówi Prezydent Kiełb. Jestem przekonany, 
że będzie to jeden z piękniejszych i najbardziej no-
woczesnych parków rozrywki w  naszym mieście. 
Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. W przyszło-
rocznym budżecie, zarezerwujemy środki finansowe 
na oświetlenie kompleksu, tak by to miejsce tętniło 
życiem zarówno w ciągu dnia jak i wieczorem - do-
dał Prezydent.

budowa Parku Rozrywki
w Wielowsi na półmetku

Dobiegły   końca prace 
i etapu budowy parku roz-
rywki „Stawik” na osiedlu 
Wielowieś.
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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 
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
• Biuro Informatyki.
• Doradca Prezydenta ds. Zdrowia
• Biuro Rady Miasta
• Przew. RM - Kamil Kalinka, tel. 15 822 71 39

Wydziały przy ul. Mickiewicza 7
• Biuro Obsługi Interesantów
• Centrum Obsługi Inwestora
• Biuro Zamówień Publicznych
• Wydział Edukacji i Zdrowia
• Wydział  Środowiska i Rolnictwa
• Wydział Gospodarki Komunalnej 
 i Mieszkaniowej
• Wydział Urbanistyki, Architektury 
 i Budownictwa
• Wydział Techniczno-Inwestycyjny 
 i Drogownictwa
• Wydział Komunikacji
• Wydział Spraw Obywatelskich 
• Urząd Stanu Cywilnego
• Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
• Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy 
 Pomocowych
• Kasa Urzędu Miasta
• Informacja-Kancelaria
• Miejski Rzecznik Konsumentów 
 (dyżur: wt., śr., pt.)

Wydziały przy ul. Kościuszki 30
• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego
• Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986

Godziny pracy Urzędu Miasta
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30 (BOI ul. Mickiewicza7)
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega, oprac. ma-
teriałów: Joanna Lewicka, Joanna Rybczyńska, 
Robert Chrząstek, Dariusz Bajor. 

miejski Informator Samorządowy

Urząd miasta Tarnobrzega

oGłoSZENiE o PRZEtARGu
Prezydent Miasta tarnobrzega 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 28 położonego na 
czwartym piętrze budynku przy ulicy Dekutowskiego 
3 w Tarnobrzegu o pow. 25,00 m2 wraz ze sprzeda-
żą niewydzielonych wspólnych części budynku oraz 
2500/128150 części gruntu ozn. nr ewid. 2123/4 o pow. 
0,0365 ha obj. KW Nr TB1T/00019929/5. 

Cena wywoławcza lokalu położonego na IV piętrze 
budynku wraz z niewydzieloną 2500/128150 częścią 
nieruchomości gruntowej wynosi 41.000,00 zł. /słownie: 
czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100 / w tym:

- cena lokalu 39.500,00 zł
- cena udziału w nieruchomości gruntowej 1.500,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. o 

godz. 11.00 w sali narad urzędu Miasta tarnobrze-
ga, ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 5.000,00 
zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wpłacić nale-
ży do dnia 20 stycznia 2017 r. na konto Urzędu Miasta 
Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 Bank 
PeKaO S.A. I. O/Tarnobrzeg lub w kasie Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 do dnia 20 stycznia 
2017 r. do godz. 14.00.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wy-
maganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 20 
stycznia 2017 r.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionych przyczyn.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie 
Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7 – Biuro Obsłu-
gi Interesantów stanowisko ds. gospodarki nierucho-
mościami tel. 15 822-65-70, wew. 278 lub w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. (15) 822-65-70, 
wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w in-
ternecie pod adresem: www.tarnobrzeg.pl i Biuletynie 
Informacji Publicznej www.tarnobrzeg.eobip.pl. oraz  
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mic-
kiewicza 7. iNFoRMACJA

Prezydent Miasta tarnobrzega 
informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 19 grudnia 2016 r. do 
dnia 9 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7 oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Tar-
nobrzega wykazu dotyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 43 położonego w 
Tarnobrzegu przy ulicy Sikorskiego 7 wraz ze sprzedażą udziałów 
w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do 
wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz sprze-
daży udziału w gruncie ozn. nr ewid. 1220/3 i 3000/4 o łącznej pow. 
0,0905 ha na którym zlokalizowany jest ww. budynek mieszkalny. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Inte-
resantów lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. 38, tel. 15 822 65 70, 
wew. 278 lub 222.

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

oGłoSZENiE o PRZEtARGu
Prezydent Miasta tarnobrzeg 

ogłasza pierwszy przetarg 
ustny nieograniczony 

na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 917/9 o pow. 
0,0989 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00030628/8 
położonej w Tarnobrzegu przy ul. Spacerowej, obręb 
Zakrzów, stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg 
przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41 000,00 
zł + 23% podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r.  
o godz. 10.30 w sali narad urzędu Miasta tarno-
brzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 5 000,00 zł 
/słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/ należy wpłacić w 
kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do 
dnia 20 stycznia 2017 r. do godziny 14.00. lub na konto 
Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18 1240 2744 1111 0000 
3990 9547 Bank PeKaO S.A I/O Tarnobrzeg do dnia 20 
stycznia 2017 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wy-
maganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 20 
stycznia 2017 r. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi In-
teresantów stanowisko nr 4 ds. gospodarki gruntami 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 
15 822 65 70, wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospo-
darki Gruntami, tel. 15 822 65 70, wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod 
adresem: www.tarnobrzeg.pl, Biuletynie Informacji 
Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

oGłoSZENiE 
o PRZEtARGu

Prezydent Miasta tarnobrzega 
ogłasza drugi przetarg ustny 

nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 
810/6 o pow. 0,1152 ha wraz z udzia-
łem 1/5 części w  drodze wewnętrz-
nej nr ewid. 810/1 o  pow. 0,1187 
ha objętej księgą wieczystą nr 
TB1T/00050984/7 położonych w Tar-
nobrzegu przy ul. Jaśminowej stano-
wiącej własność Gminy Tarnobrzeg, 
przeznaczonej pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne

Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 58 000,00 zł + 23% podatku 
VAT.

Pierwszy przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż ww. nieruchomo-
ści został przeprowadzony w dniu 7 
listopada 2016 r. i zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 
stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w sali 
narad urzędu Miasta tarnobrzega 
przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wy-
sokości po 8.000,00 zł (słownie: osiem 
tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić 
na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega 
nr 18124027441111000039909547 Pe-
KaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie 
do dnia 20 stycznia 2017 r. lub w kasie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mic-
kiewicza 7 do dnia 20 stycznia 2017 r. 
do godz. 14.00. 

Za datę wpłacenia wadium uważa 
się wpływ wymaganej kwoty na ww. 
rachunek bankowy do dnia 20 stycz-
nia 2017 r. 

Wadium ulega przepadkowi w ra-
zie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela 
Biuro Obsługi Interesantów - stano-
wisko d/s gospodarki nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Mickiewicza 7, tel. 15 822 65 
70, wew. 278 oraz Wydział Geodezji 
i Gospodarki Gruntami tel. 15 822 65 
70, wew. 222. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne 
jest również pod adresem: www.tar-
nobrzeg.pl, w  Biuletynie Informacji 
Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl 
oraz wywieszone w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickie-
wicza 7 w Tarnobrzegu.  


