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Celem projektu jest wdrożenie systemu zarzą-
dzania tarnobrzeską oświatą oraz miastem, opar-
tego na otwartej, cyfrowej platformie, integrują-
cej zasoby informacyjne, wspomagającej proces 
decyzyjny oraz umożliwiającej udostępnienie 
danych publicznych i świadczenia e-usług o wy-
sokim stopniu dojrzałości a także elektronizację 
kontaktu edukacja/rodzic/uczeń. Projekt zakłada 
także zakup min. 306 zestawów komputerowych 
dla szkół i  Urzędu Miasta, urządzeń sieciowych 
i brzegowych, serwerów wraz z profesjonalnym 
wyposażeniem serwerowni. Dzięki realizacji pro-
jektu, przy pomocy komputera lub urządzenia 
mobilnego z dostępem do Internetu, rodzic czy 
opiekun dziecka będzie mógł zapisać swoje dziec-

ko do szkoły czy przedszkola, dokonywać płatno-
ści on – line, korzystać z elektronicznego dzienni-
ka i innych aplikacji dedykowanych dla edukacji, 
zaś mieszkańcy czy podmioty gospodarcze będą 
mogły dokonywać min. opłat za dzierżawę, opłat 
za zajęcie pasa drogowego, opłat za użytkowanie 
wieczyste, sprawdzić należności z tytułu podat-
ków. Projekt swym zasięgiem obejmuje wszystkie 
placówki oświatowe funkcjonujące na terenie 
Miasta Tarnobrzega, Urząd Miasta Tarnobrzega 
oraz Samorządowe Centrum Usług Wspólnych. 

Wartość projektu wynosi 4 mln 998 tys. 849 zł 
48 gr, zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej to 
kwota 4 mln 214 tys. 562 19 zł gr – 85% kosztów 
kwalifikowanych. 

„Innowacyjny T@rnobrzeg” 
z wielomilionowym wsparciem!

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2017 r. został wybrany 
do dofinansowania projekt pn. „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem 
i oświatą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-20, oś 
priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Miliony na wodę i ścieki
Zgodnie z  ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej naborem wniosków w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 (oś 
priorytetowa II – ochrona środowiska, działanie 2.3. gospodarka 
wodno-ściekowa w  aglomeracjach), Tarnobrzeskie Wodociągi 
złożyły wniosek o dofinansowanie projektu „Gospodarka wod-
no-ściekowa w  Tarnobrzegu – etap II”. 11 stycznia br. zarząd 
NFOŚiGW stwierdził, że przedłożony wniosek spełnił wszystkie 
kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną. Obecnie 
Tarnobrzeskie Wodociągi przygotowują się do podpisania umo-
wy o dofinansowanie projektu. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: instalację suszenia osa-
dów w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków, mo-
dernizację sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową, budowę 
stacji filtrów węglowych w powiązaniu technologicznym stacji 
uzdatniania wody, bezwykopową renowację wodociągu w osie-
dlu Mokrzyszów, zakup specjalistycznych pojazdów ciśnieniowo-
-ssących wielofunkcyjnych hydrodynamicznego do udrażniania 
kanalizacji oraz do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku 
wody. W  ramach realizacji zadania kupione zostaną ponadto 
trzy inne auta: laboratorium dla systemu wodociągowo-kanali-
zacyjnego, do dowozu wody w sytuacjach awaryjnych oraz do 
transportu wysuszonego osadu.

Planowany budżet projektu to 69,5 mln złotych netto, a z po-
datkiem VAT: 85,5 mln złotych. 

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w  ramach 
trwającej perspektywy finansowej z  Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko wyniesie prawie 45 mln zł. Realizacja 
projektu przewidziana jest na lata 2017-20.

Prawie 45 milionów otrzymają Tarnobrzeskie Wodociągi na dru-
gi etap projektu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu!

Przypomnijmy: reforma przygotowana przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej zakłada m.in. przywró-
cenie ośmioletnich szkół podstawowych i likwidację 
gimnazjów. Nowy plan sieci, opracowany przez Wy-
dział Edukacji i Zdrowia, został zaprezentowany pod-
czas spotkań z dyrektorami tarnobrzeskich szkół oraz 
radnymi. Jaki jest pomysł na dalsze funkcjono-
wanie oświaty w Tarnobrzegu? Trzy samodzielne 
gimnazja, prowadzone przez gminę, będą działać 
jeszcze przez dwa lata, aż do ich naturalnego 
wygaszenia. Gimnazjum nr 2 zostanie włączone 
do Szkoły Podstawowej nr 4, a zajęcia lekcyjne 
będą prowadzone w  tych dwóch budynkach 
aż do roku szkolnego 2019/20. Gimnazjum nr 
1 z  kolei będzie włączone w  struktury Szkoły 
Podstawowej nr 3, a Gimnazjum nr 3 do Szkoły 
Podstawowej nr 10. Połączenia mają zapewnić 
sprawne funkcjonowanie szkół w okresie przej-
ściowym. Docelowo dwa budynki pogimnazjalne 
będą nadal wykorzystywane na cele edukacyjne. 
Gimnazjum nr 1 przyjmie do siebie Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2, a do Gimnazjum nr 2 
trafią uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, który 
dziś funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej nr 
10. Jedynie budynek Gimnazjum nr 3 przestanie pełnić 
swoją funkcje edukacyjną po roku szkolnym 2018/19. 
Usytuowany w centrum miasta, zostanie przeznaczo-
ny na inne cele, o których zdecyduje Rada Miasta.

W odpowiedzi na sugestie radnych, zgłoszone pod-
czas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej 
reformie oświaty, prezydent Grzegorz Kiełb powołał 
zespół konsultacyjny do spraw reorganizacji sieci szkół 
prowadzonych przez miasto. Jego przewodniczącym 
został Dariusz Bożek, w skład zespołu weszli natomiast 
m.in. radni, dyrektorzy tarnobrzeskich szkół, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Zespół odniósł się do kon-
cepcji przedstawionej przez wydział UM, dyskutując 

nad jego ewentualną korektą. Po pierwszym spotka-
niu 16. członków zespołu zgodziło się, że zgłaszane 
poprawki nie wnoszą nic pozytywnego do pierwotne-
go planu. Jedyną osobą niezgadzającą się z tym była 
radna Anna Pekar. Drugie spotkanie miało być poświę-
cone koncepcji przygotowanej przez radną. Radna 
przedstawiła dane z pierwotnej koncepcji i plan, by 
dodatkowo powołać liceum w  miejsce Gimnazjum 
nr 3. Po długiej i wyczerpującej dyskusji członkowie 
zespołu uznali słuszność koncepcji pierwotnej.

Wnioski wypracowane przez komisję: nie jest 
zasadnym powołanie żadnej nowej, samodzielnej 

placówki edukacyjnej w mieście (z wnioskiem nie 
zgodziła się radna A. Pekar, a dwie osoby wstrzy-
mały się od głosu: Anna Banaszak i Bogusława Ja-
sińska). Wszyscy dyrektorzy zobowiązali się 
do ścisłej współpracy w  tracie reorganizacji 
mającej na celu zapewnienie miejsc pracy jak 
największej liczbie nauczycieli i obsługi ad-
ministracyjnej. W okresie przejściowym ZSS i 
ZSP nr 2 zmienią swoje siedziby, a Prezydent 
zostanie poproszony o zapewnienie finansów, 
by dostosować budynek Gimnazjum nr 2 na 
potrzeby ZSS. Szkoła Podstawowa nr 3 po-
zostanie szkołą przyjmującą uczniów spoza 
obwodu do klas sportowych. 

Oświata po reformie
Trwa praca nad koncepcją reorganizacji sieci miej-

skich szkół, przygotowana w związku z ministerial-
ną reformą.
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Program rewitalizacji stworzony został na pod-
stawie szczegółowej diagnozy problemów wystę-
pujących w  Tarnobrzegu. W  celu jej opracowania 
i przygotowania dokumentu przeprowadzane były 
liczne badania, analizy, spotkania i konsultacje spo-
łeczne.

Badanie ilościowe 
– ankiety z mieszkańcami

Badanie zostało przeprowadzone sierpniu 2016 roku. 
Zastosowano technikę badawczą PAPI (Pen &  Paper 
Interview), czyli badanie z  wykorzystaniem ankiety 
papierowej, która była wypełniana przez respondenta 
przy wsparciu ankietera.

W  badaniu wzięło udział 502 uczestników – doro-
słych mieszkańców miasta.

Realizacja badania spotkała się z bardzo przychylnym 
odbiorem ze strony mieszkańców Tarnobrzega, którzy 
chętnie odpowiadali na pytania ankieterów i  dzielili 
się swoimi opiniami na temat potrzeb działań rewita-
lizacyjnych.

Wyniki badania wskazują jednoznacznie, że Tarno-
brzeg skupić się musi głównie na rozwoju gospodar-
czym. W opinii mieszkańców działań rewitalizacyjnych 
w  pierwszej kolejności wymagają dwa duże osiedla: 
Serbinów i Przywiśle. Jednocześnie podjęte dotychczas 
działania rewitalizacyjne, jak termomodernizacja i re-
monty budynków mieszkalnych, przynoszą pożądane 
efekty – mieszkańcy Tarnobrzega mający styczność 
z efektami tych prac stają się bardziej optymistycznie 
nastawieni do przyszłości miasta.

Badanie jakościowe 
– wywiady z liderami opinii

Drugą formą badania opinii mieszkańców było 
badanie jakościowe wykonane techniką wywiadów 
telefonicznych (TDI), które zostało przeprowadzone 
w czerwcu i lipcu 2016 roku.

Badanie zostało skierowane do 20 liderów opinii spo-
łecznej.

Respondenci w trakcie wywiadu zostali poproszeni 
o ocenienie wybranych elementów związanych z jako-
ścią życia na planowanym obszarze rewitalizacji.

Spotkanie z Zespołem 
ds. Rewitalizacji i przedstawicielami 

interesariuszy

27 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spo-
tkanie konsultacyjne, związane z opracowaniem Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na 
lata 2016-23. W spotkaniu, które zostało zorganizowane 
przez Prezydenta Miasta, przy współudziale firmy od-
powiedzialnej za opracowanie dokumentacji – Insty-
tutu Badawczego IPC z  Wrocławia, uczestniczyli m.in. 

członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji oraz zaproszeni 
przedstawiciele: wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, 
stowarzyszeń oraz kierownicy jednostek organizacyj-
nych Urzędu Miasta. Spotkanie miało charakter otwarty.

Podczas spotkania zapoznano uczestników z tema-
tyką rewitalizacji oraz wynikami przeprowadzonej 
diagnozy gminy w obszarach: społecznym, gospodar-
czym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym 
i technicznym. Na podstawie wyników diagnozy zde-
finiowano wstępny obszar zdegradowany oraz obszar 
rewitalizowany.

W trakcie spotkania:
1.  Przyjęto ustalenia dotyczące zdiagnozowanych sta-

nów kryzysowych na obszarze miasta w następu-
jących sferach: społecznej, gospodarczej, środowi-
skowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

2.  Przyjęto uzgodnienia, co do zasięgu przestrzen-
nego obszaru zdegradowanego i  obszaru rewi-
talizacji. 

Otwarte spotkanie konsultacyjne 
w formule warsztatów

Drugie spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez 
Prezydenta Miasta oraz Instytut Badawczy IPC odbyło 
się 12.08.2016 roku. Spotkanie miało charakter otwarty, 
tzn. przeznaczone było dla wszystkich mieszkańców 
Tarnobrzega, a także innych osób i podmiotów zainte-
resowanych tematyką rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Tarnobrzega na lata 2016-2023

Rewitalizacja to szeroki program działań na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i środo-
wiska, realizowany na obszarze zdegradowanym. Ideą 
rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzyso-
wego obszarów zdegradowanych poprzez działania 
całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 
obejmujące łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, 
przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz 
kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzo-
ne w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 
program rewitalizacji. Rewitalizacja ma nie tylko za za-
danie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i 
problemy, jakie występują na obszarze gminy, ma też 
pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron 
gminy, jak również jej otoczenia.

Rewitalizacją nie są pojedyncze inwestycje, takie 
jak remont drogi, przebudowa budynku czy remont 
placu zabaw. Podstawą wszystkich działań rewitali-
zacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne, 
natomiast działania w sferze planistycznej, technicz-
nej, środowiskowej lub gospodarczej mają charakter 
uzupełniający.

Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 
2016-2023 jest dokumentem strategicznym, który spa-
ja i całościowo ujmuje wszystkie działania rewitaliza-
cyjne, opisuje sposób wyznaczenia obszaru zdegra-
dowanego i obszaru rewitalizacji, a także cele, misję i 
wizję działań rewitalizacyjnych w Tarnobrzegu.

Program rewitalizacji umożliwi ubieganie się o środ-
ki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na współfi-
nansowanie działań służących rozwiązywaniu proble-
mów społecznych, gospodarczych lub infrastruktural-
nych m.in.: działań na rzecz aktywizacji zawodowej, 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz 
rewitalizacji fizycznej i gospodarczej.

O dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć 
oprócz Gminy Tarnobrzeg będą mogły występować 
różne podmioty, które złożyły wnioski projektowe, 
m.in. organizacje pozarządowe, samorządy, spółdziel-
nie i wspólnoty mieszkaniowe czy parafie. Podsta-
wowym kryterium dla projektów rewitalizacyjnych, 
warunkującym możliwość złożenia wniosku o ich dofi-
nansowanie, jest ich wynikanie z obowiązującego pro-
gramu rewitalizacji, uchwalonego przez radę gminy.

Partycypacja społeczna. Istotnym elemen-
tem prac nad programem rewitalizacji jest udział spo-
łeczeństwa w definiowaniu problemów oraz szukaniu 
pomysłów na ich rozwiązywanie.

Program rewitalizacji powstał przy mocnym wspar-
ciu i zaangażowaniu lokalnej społeczności. Mieszkań-
cy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz inni 
zainteresowani brali aktywny udział w pracach, wnosi-
li uwagi, dzielili się opiniami i aktywnie uczestniczyli w 
różnych formach zaplanowanych konsultacji społecz-
nych (spotkaniach, badaniach ankietowych – drogą 
elektroniczną).

Prace nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji 
oparte były na współpracy ze wszystkimi grupami 
interesariuszy. Wszelkie działania realizowane w  ra-
mach przygotowywania Programu Rewitalizacji Mia-
sta Tarnobrzega na lata 2016-2023 poddawane były 
konsultacjom z mieszkańcami, instytucjami i  innymi 
interesariuszami w formie debat, spotkań i warsztatów 
oraz konsultacji elektronicznych. Dzięki tym formom 
partycypacji społecznej otworzona została możliwość 
uzyskania od mieszkańców i innych zainteresowanych 
osób informacji nt. tego, z jakimi problemami spoty-
kają się na co dzień oraz czego potrzebują.

Akcja informacyjno-promocyjna przełożyła się na 
dużą liczbę kart projektów złożonych w toku prac 
nad dokumentem. Większość zgłoszonych pomysłów 
i inicjatyw została wpisana w program rewitalizacji – 
liczy on listę 38 projektów podstawowych i 4 projekty 
dodatkowe.

Jak Powstawał PRogRam 
Rewitalizacji miasta tarnobrzega na lata 2016-2023?

Spotkania konsultacyjne z Zespołem ds. Rewitalizacji oraz interesariuszami 27.07.2016

Otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 12.08.2016 r.
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Celem spotkania było wypracowanie wizji rozwoju 

obszaru rewitalizacji, celów głównych, celów szczegó-
łowych i wreszcie formułowanie kluczowych przedsię-
wzięć/projektów rewitalizacyjnych. Osobnym istotnym 
elementem warsztatów było wypracowanie analizy 
SWOT każdego z czterech obszarów rewitalizacji. Na 
program spotkań składały się:

•  Prace nad opracowaniem analizy SWOT dla każde-
go obszaru rewitalizacji.

•  Prace nad opracowaniem wizji i celów rewitalizacji 
dla obszaru rewitalizacji.

•  Prace nad opracowaniem kierunków działań rewi-
talizacyjnych dla obszaru rewitalizacji.

Uczestnicy byli zachęcani do udziału w  spotkaniu 
konsultacyjnym poprzez informacje na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta www.tarnobrzeg.pl w zakładce 
„Rewitalizacja miasta”).

Zbieranie propozycji przedsięwzięć 
(karty projektowe) 

poprzez dedykowany formularz

Przeprowadzone zostało korespondencyjne zbiera-
nie pomysłów przedsięwzięć rewitalizacyjnych w opar-
ciu o przygotowany i uzgodniony formularz projektów 
rewitalizacyjnych (tzw. karta projektowa). Formularz 
był dostępny na stronie internetowej miasta do dnia 
5.09.2016 roku.

Przedmiotem propozycji mogły być zarówno goto-
we projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować 
do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne pro-
pozycje lub postulaty, co do konkretnych przedsię-
wzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym 
obszarze gminy. Zgłaszać można było zarówno projek-
ty dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-

-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, 
środowiskowym czy gospodarczym – pomysły na za-
gospodarowanie czy poprawę wizerunku przestrzeni, 
przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp.

Zgłaszającymi mogły być zarówno osoby fizyczne, 
jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i pry-
watne – począwszy od mieszkańców gminy poprzez 
przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomo-
ści czy też lokalnych liderów.

Wszystkie zgłaszane projekty zostały zgromadzone 
i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumen-
cie. Zgłoszone projekty i pomysły, które spełniły wymogi 
formalne zostały ujęte w programie rewitalizacji.

Proces konsultacji projektu dokumentu 
poprzez formularz elektroniczny

Mieszkańcy Tarnobrzega oraz inni interesariusze pro-
gramu rewitalizacji byli zachęcani do zapoznania się 
z przygotowanym projektem dokumentu (dostępnym 
w zakładce strony UM) i dzielenia się swoimi uwagami 
do niego. Z treścią dokumentu można było zapoznać 
się także w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega – Wy-
dział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych.

Zbieranie uwag do propozycji dokumentu stanowią-
cego program rewitalizacji zostało przeprowadzone 
poprzez konsultacyjny formularz uwag. Formularz 
taki opracowany został przez Instytut Badawczy IPC 
i zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta 
(www.tarnobrzeg.pl) w  zakładce „Lokalny Program 
Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega 2016-2023”.

Uwagi do projektu Programu Rewitalizacji zbierane 
były od 25.11.2016 r. do 16.12.2016 r.Wszelkie sugestie 
można było wnosić za pomocą przygotowanego for-
mularza elektronicznie osobiście lub listownie albo 
drogą elektroniczną.

obszaR RewitalizacJi
Obszar rewitalizacji to fragment miasta, na któ-

rym zamierza się prowadzić działania rewitaliza-
cyjne. Obejmuje on tę część obszaru zdegradowa-
nego, która cechuje się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk (m.in. bezrobocie, ubóstwo, 
depopulacja czy problemy w sferze infrastruktu-
ralnej). Jest to ponadto obszar, który ma istotne 
znaczenie dla rozwoju Tarnobrzegu.

Obszar rewitalizacji:
•  nie może obejmować terenów większych niż 20% 

powierzchni gminy,
•  nie może obejmować terenów zamieszkanych 

przez więcej niż 30% mieszkańców.
Po przeprowadzeniu analiz prowadzących do wy-

znaczenia obszaru zdegradowanego, kolejnym eta-
pem było wyznaczenie (w ramach tego obszaru) ob-
szaru rewitalizacji. Obszar rewitalizacji jest terenem, na 
którym prowadzony będzie proces rewitalizacji. 

Wyznaczenie, która z  części obszaru zdegradowa-
nego stanowić będzie obszar rewitalizacji nastąpiło 
w  oparciu o  dwie przesłanki. Pierwszą z  nich było 
stwierdzenie, że na obszarze tym koncentracja ne-
gatywnych zjawisk jest szczególna. Dokonano tego 
w  oparciu o  dane statystyczne dotyczące różnych 
problemów społecznych, gospodarczych, środowi-
skowych czy technicznych w mieście.

Drugą z przesłanek jest uznanie, że obszar ten ma 
istotne znaczenie dla rozwoju gminy. Znaczenie dla 
rozwoju Tarnobrzegu można oceniać na różne sposo-
by, choć istotność danego obszaru powinna wynikać 
przede wszystkim z  gminnych dokumentów strate-
gicznych. Ta część miasta powinna być w nich wska-
zana jako obszar szczególnej troski władz publicznych, 
na którym skupiać się będzie życie społeczno-gospo-
darcze. Do oceny istotności obszaru można posłużyć 
się też analizami urbanistycznymi, które wskażą obszar 
wpisujący się w zasady ogólne planowania przestrzen-
nego, takie jak np. zasada miasta zwartego, zasada 
niskoemisyjności.

Na obszarze miasta Tarnobrzeg zidentyfikowano 
3 osiedla, na których koncentrują się problemy spo-
łeczne. 

• Przywiśle
• Wielopole
• Serbinów
Na obszarach tych zdiagnozowano również wystę-

powanie problemów: gospodarczych, środowisko-
wych przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.

Ponadto za obszar zdegradowany uznano teren wo-
kół Jeziora Tarnobrzeskiego, który wymaga dalszego 
zagospodarowani, aby móc w pełni wykorzystać jego 
potencjał.

Wizja obszaru rewitalizacji

Wizja obszaru rewitalizacji przedstawia się nastę-
pująco:

1.  Osiedla Przywiśle, Serbinów i Wielopole to aktyw-
ne społecznie centrum miasta, o wysokiej jakości 
życia, ze zmodernizowaną infrastrukturą technicz-
ną, zagospodarowywanymi terenami zielonymi 
oraz miejscami do wypoczynku, z dobrze rozwi-
niętą infrastrukturą społeczną i  techniczną oraz 
bogatą ofertą usług.

2.  Przestrzeń wokół Jeziora Tarnobrzeskiego to re-
gionalne centrum rekreacji i wypoczynku.

W odpowiedzi na oczekiwany obraz obszaru rewita-
lizacji, ujęty w wizji zdefiniowano 4 cele rewitalizacji. 

Cel 1.  Wzmocnienie aktywności społecznej 
mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Cel 2.  Poprawa jakości życia na obszarze rewi-
talizacji. 

Cel 3.  Utworzenie regionalnego centrum rekre-
acji i  wypoczynku w  oparciu o  potencjał 
Jeziora Tarnobrzeskiego. 

Cel 4.  Zwiększenie aktywności gospodarczej mia-
sta Tarnobrzeg. 

W ramach programu rewitalizacji Gmina Tarnobrzeg 
zamierza ubiegać się o środki na dofinansowanie prac 
związanych z zagospodarowaniem Jeziora Tarnobrze-
skiego, w tym: budowę dróg, ścieżek rowerowych ka-
nalizacji , budowę parkingów, toalet, punktów gastro-
nomicznych itp. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszka-
niowa i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” będą 
ubiegać się o środki na termomodernizację budynków 
wielorodzinnych. Wspólnota Mieszkaniowa Targowa 
4A planuje termomodernizację budynku wspólnoty, 
a Stowarzyszenie ESTETKA Budowę centrum rehabili-
tacji i wspierania organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na temat Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2020 
można uzyskać na stronie www.tarnobrzeg.pl zakładka 
„Rewitalizacja 2016-2023”.

Święta Bożego Narodzenia to radosny czas, z  którym 
wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich są jasełka, które 
przenoszą nas do czasów narodzin Chrystusa. Tradycja ta 
kultywowana jest w  osiedlu Sielec, gdzie 8 stycznia, już 
po raz 14 mieszkańcy uczestniczyli w przedstawieniu, któ-
re wystawione zostały przez dzieci z osiedlowego Niepu-
blicznego Przedszkola nr 1 oraz młodzież uczestniczącą 
w  zajęciach lokalnej świetlicy socjoterapeutycznej. Wraz 
z mieszkańcami Sielca barwnemu występowi przyglądały 
się także władze miasta, z prezydentem miasta Grzegorzem 
Kiełbem na czele. Publiczność żywo reagowała na popisy 
małych aktorów, głośno oklaskując ich aktorskie zdolności.

Jak każe tradycja spektakl jasełkowy opowiada o losach 
„Świętej Rodziny”, uciekającej przed prześladowaniami. 
Tym razem autorzy scenariusza postanowili zabrać widzów 
w daleką podróż, nawet po innych planetach. Poszukując 
odpowiedniego miejsca schronienia „Święta Rodzina” trafia 
w końcu do Tarnobrzega, jako miejsca bezpiecznego. Co, 
zgodnie z ostatnimi badaniami poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców, jest zresztą znanym faktem.

W podzięce za wspaniały występ, młodych artystów spo-
tkała miła niespodzianka. Dzieci otrzymały od władz miasta 
upominki, a  także mnóstwo słodyczy od wspierającego 
osiedlowe inicjatywy Jacka Sadrakuły. W  rewanżu dzieci 
wręczyły wszystkim widzom ozdoby świąteczne, które co 
należy podkreślić, same wykonały.

Niezwykłe jasełka
w Sielcu
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URzĄD miasta
taRNobRzega

ul. kościuszki 3, 39-400 tarnobrzeg,
telefon centrala: 15 822 65 70 
fax: 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
ww.tarnobrzeg.pl

Prezydent – grzegorz kiełb, 
skarbnik – Urszula Rzeszut
sekretarz miasta – Przemysław Rękas
Przewodniczący Rm - kamil kalinka 

Wydziały Urzędu Miasta Tarnobrzega
Wydział Organizacyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Kontroli
Biuro Obsługi Interesantów 
Biuro Rady Miasta
Audytor Wewnętrzny
Centrum Obsługi Inwestora

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

Biuro Zamówień Publicznych 
Wydział Edukacji, Promocji i Kultury
Wydział Środowiska i Rolnictwa 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 
Wydział Komunikacji
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa 
Wydział Spraw Obywatelskich 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Informatyki
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

tU załatwisz sPRawĘ w URzĘDzie:

ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów 
w każdy wtorek. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, tel. 15 822 11 49 

ul. Mickiewicza7
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 
(dawne MOZE)
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

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 20.01.2017 r. do dnia 10.02.2017 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu dot. nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu 
przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów lub w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickie-
wicza 7, pok. 38 oraz telefonicznie tel. 015-822-65-70 wew. 218.

Informacja niniejsza umieszczona jest w Internecie pod adresem www.tarno-
brzeg.eobip.pl .

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 
23 stycznia 2017 r. do dnia 13 lutego 2017 
r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrze-
ga przy ul. Mickiewicza 7, wykazów lokali 
mieszkalnych położonych w Tarnobrzegu, 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemców:
- nr 4 przy ul. Marii Dąbrowskiej 24
- nr 12 przy ul. Mickiewicza 38 
- nr 30 przy ul. Sikorskiego 11
wraz ze sprzedażą udziałów w częściach 
wspólnych budynków i urządzeń, które 
nie służą do wyłącznego użytku właścicie-
li poszczególnych lokali oraz oddaniem w 
użytkowanie wieczyste części gruntów, 
na których zlokalizowane są ww. budynki 
mieszkalne. 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Biurze Obsługi Interesantów lub w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewi-
cza 7, pok. 38, oraz telefonicznie, tel. 15 
822-65-70, wew. 222. 

 Informacja niniejsza umieszczona jest 
w internecie pod adresem www.tarno-
brzeg.eobip.pl.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu przy ul. Miłej obręb 
Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i tereny zieleni izolacyjnej ze strefą zakazu zabudowy w 
odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, bez możliwości odstępstwa od tego 
zakazu, za wyjątkiem przebudowy i rozbudowy już istniejących zabudowań.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości po 2 000,00 zł /słownie: dwa tysiące złotych 00/100/ 
na każdą z działek należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 
24 lutego 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 24 lutego 2017 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do 
dnia 24 lutego 2017 r.

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

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów stanowisko nr 4 ds. gospodarki 

gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, tel. 822-65-70, wew. 278 oraz Wydział 
Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. 822-65-70, wew. 222.

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

Lp. Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej 

i wg katastru 

Pow. 
nieruchomo-

ści 
Cena wywoławcza nieruchomości

1. 702/10 
KW TB1T/00067920/3 0,1341 ha

18 000,00 zł + 23% VAT 
Osiemnaście tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

2. 702/15 
KW TB1T/00061777/3 0,2098 ha

28 000,00 zł + 23% VAT 
Dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

3. 702/20 
KW TB1T/00067920/3 0,1431 ha

20 000,00 zł + 23% VAT 
Dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 
+ 23% podatku VAT

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 919/25 o pow. 0,1229 ha objętej księgą wieczystą nr 
TB1T/00050521/4 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Leśnej obręb Mokrzyszów stano-
wiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę usługowo -sportową 
i rekreacyjną nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18 000,00 zł + 23% podatku VAT
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta 

Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.
Wadium w formie pieniężnej w wysokości 2.000,-zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 PeKaO 
S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 23 lutego 2017 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarno-
brzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 23 lutego 2017 r. do godz. 14. 

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy 
do dnia 23 lutego 2017 r. 

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

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. gospodarki 

nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, tel. 822-65-70, wew. 278 
oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. 822-65-70, wew. 222. 

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
 Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony 
do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości grun-
towej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. nr ewid. 244/2 o  po-
wierzchni 0,0315 ha objętej księgą wieczystą KW TB1T/00053149/3, położonej 
w Tarnobrzegu obręb Sobów przeznaczonej na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości przyległych.

Przedmiotowa działka przylega jednocześnie do trzech nieruchomości i nie może 
być zagospodarowana jako odrębna działka budowlana.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100) + 23 % podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Uczestnictwo w  przetargu należy zgłosić pisemnie do dnia 24 lutego 2017 r. 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, sta-
nowisko nr 4 ds. gospodarki gruntami od godz. 7.30 do 15.30 (we wtorki do 16.30).

Wadium w  formie pieniężnej w  wysokości 2.000,-zł. (słownie: dwa tysią-
ce złotych 00/100) należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 
18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 24 
lutego 2017 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 24 
lutego 2017 r. do godz. 14. 

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek 
bankowy do dnia 24 lutego 2017 r. 

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

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko ds, 

gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, 
tel. 822-65-70 wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, tel. 822-65-
70, wew. 222. 

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

PODZIĘKOWANIA
WSZySTkIM daRCZyńCOM, zarówno tymi znanym mi osobiście, jak i tym anonimowym - to 

dzięki Wam wszystkim tam, gdzie jest wiara i nadzieja, to co jest niemożliwe, staje się możliwe... 
dziękuję wszystkim Państwu, którzy nie pozostajecie obojętni na los mojego syna, wspieracie 

nas w zbieraniu środków na rehabilitację, dzięki której arek odzyskuje sprawność. 
Słowa podziękowania kieruję w szczególności do: Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, Tarnobrzeskiego Banku Żywności, Hurtowni druczek, 
firmy P.H.U. BRaP, karabeli, zakładu diamentowy Optyk, firmy TELTaR Chmielów, Zakładu 

Mechanicznego „Siarkopol”, Zakładu Obrotu Towarowego „Siarkopol”, Zakładów Che-
micznych „Siarkopol”, Zakładów Chemicznych „anser”, Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej NSZZ Solidarność „Siarkopol” Tarnobrzeg, Telewizji Lokalnej TVL, por-
talu RTa24.eu, tarnobrzeskiej redakcji „Super Nowości”, tarnobrzeskiej redakcji 
„Echa dnia”, kkS „Siarka” Tarnobrzeg, kS „Siarka” Tarnobrzeg,  parafii pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, Rycerzy kolumba Rada 15239 im. bł. 

męczennika ks. Jerzego Popiełuszki w Tarnobrzegu, parafii pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu, Zespołu Szkół katolickich w 

Tarnobrzegu, klubu Sportowego „BodyMors” w Tarnobrzegu, drukarni 
Nadwiślańska Plus, Sklepu Medyczno-Rehabilitacyjnego MEdOR-

TO, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „POLIMEd”

MaRIOLa MyTyCH-TUREk 
z synem aRkadIUSZEM


