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Szanowni Państwo minęły 
3 lata odkąd zmieniliście władzę 
wykonawczą w tym mieście. Pra-
gnę zapewnić, że nie straciłam 
tego czasu i wyszłam na przeciw 
Państwa oczekiwaniom. 

W tym czasie MZGK Sp. z o.o. 
z pomocą Miasta w bardzo szyb-
kim tempie kończyła projekt na 
zadanie pn. „Modernizacja i budo-
wa systemu odprowadzania ście-
ków oraz zaopatrzenie w wodę na 
terenie aglomeracji Dęblin - etap 
II”, który obejmuje przebudowę 
i rozbudowę oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Dęblinie, budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami kanalizacyjnymi dla 
osiedla Rycice i Osiedla Michalinów 
w Dęblinie oraz modernizację sie-
ci wodociągowych rozdzielczych 
wraz z przyłączami wodociągowy-
mi dla Osiedla Michalinów w Dębli-
nie. Projekt i dokumentacja koszto-
wały 446 244 zł. Do� nansowanie 
z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko wyniosło 
308 379,97 zł. Obecnie rozpoczy-
namy realizację tego zadania, a jest 
ono współ� nansowane ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020. Cał-
kowity szacunkowy koszt realizacji 
projektu wynosi 63  170  036,68 zł 
brutto, natomiast do� nansowa-
nie z Funduszu Spójności wynosi 
29 689 188, 41 zł. 

Miasto Dęblin przystąpiło też 
w 2017 roku do realizacji zadania 
„Przebudowa dróg w Osiedlu Ja-
giellońskie”. Pierwszy etap polega 
na przebudowie i budowie sieci 
ulic Modrzewskiego, Długosza i Ja-
giełły, a także na wykonaniu chod-
ników w tych ulicach, zjazdów do 
posesji, wykonaniu placów nawro-
towych, oznakowania ulicznego, 
budowę kanalizacji deszczowej 
wraz z  pompownią wód deszczo-

wych, budowę rowu odpływowe-
go oraz montaż słupów oświetlenia 
przejść dla pieszych z oprawami 
zasilanymi solarnie. Zadanie zosta-
ło zgłoszone do do� nansowania 
z Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019 i Miasto otrzy-
mało do� nansowanie na I etap za-
dania w wysokości  773 501 zł.  Za-
danie zostanie zakończone w tym 
roku. W budżecie miasta na 2018 
r. zabezpieczyłam też środki na II 
etap tego zadania w ramach które-
go chcemy wykonać ulicę Zyndra-
ma z Maszkowic i w zależności od 
wysokości ceny w ofercie przetar-
gowej następne ulice. 

MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie za-
kończyła realizację zadania pn. 
”Budowa sieci wodociągowej do 
Osiedla Podchorążych obejmują-
cego część ul. Konopnickiej i ul.15 
PP ”Wilków”. Spółka wykonuje 
zadanie ze środków wniesionych 
przez Miasto tytułem wkładu 
pieniężnego do Spółki w kwocie 
600.000 zł, a w 2018 r. przymierza 
się do zrealizowania drugiej nitki 
wodociągu w kierunku mieszkań 
socjalnych i komunalnych przy uli-
cy Podchorążych.

W roku 2017 skończyliśmy 
rozpoczęte w 2016 roku zadanie 
polegające na budowie budynku 

zaplecza sanitarno-szatniowego 
przy stadionie miejskim. Zadanie 
obejmowało budowę budynku 
do obsługi istniejącego terenu 
sportowego, wykonanie instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, gazowej 
i elektrycznej oraz centralnego 
ogrzewania. W czerwcu 2017 r. 
Miasto złożyło wniosek o do� -
nansowanie zadania z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, w ra-
mach programu modernizacji kul-
tury sportowej – Mały Klub edycja 
2017. Na to zadanie otrzymamy 
do� nansowanie do 50% jego war-
tości, część w 2017 roku, zaś druga 
część na wyposażenie w bieżącym 
roku. Koszt budowy budynku to 
kwota 556 964,22 zł. 

W 2017 roku zakończona zo-
stała modernizacja ul. Wiejskiej 
na Osiedlu Masów obejmująca 
budowę ulicy z kostki brukowej 
o długości 533 m za kwotę 219 
924 zł oraz modernizacja chodnika 
w ul. Ścibiora na Osiedlu Lotnisko 
wraz z budową studni chłonnej za 
kwotę 141 450 zł. 

W ubiegłym roku zakończone 
zostało też zadanie pn. „Wykona-
nie zatok i placów postojowych na 
Osiedlu Wiślana” w rejonie zespołu 
boisk sportowych, zespołu garaży 
i bloku przy ul. Stężycka 52 za kwo-
tę 181 000 zł. 

Przebudowa dróg w osiedlu Jagielońskim

Budynek sanitarno-szatniowy przy stadionie miejskim - etap końcowy

Ul . Wiejska po modernizacji

Ul. Wiejska przed modernizacją

Modernizacja chodnika w os. Lotnisko 
ul. Ścibiora

Modernizacja chodnika w os. Lotnisko 
ul. Ścibiora - prace ukończone

Wykonanie zatok placów postojowych 
w os. Wiślana
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W 2017 roku wykonaliśmy też 
utwardzenia nawierzchni ul. Asnyka 
od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Ja-
giellońskiej w Osiedlu Mierżwiącz-
ka, a także poprawę nawierzchni 
ul. Okrzei i ul. Słonecznej w Osiedlu 
Michalinów. Ponieważ na ul. Okrzei 
i ul. Słonecznej miasto planuje 
w ciągu 2 lat rozpoczęcie robót 
związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej, co do-
prowadzi do zrujnowania wykona-
nego utwardzenia ulic, zapropono-
wałam, aby w 2017 roku pieniądze 
z tego zadania przeznaczyć na 
dalsze projektowanie i budowę 
kanalizacji sanitarnej w Osiedlu 
Michalinów, zaś drogi poprawiać 
lub budować w następnej kolejno-
ści. Pomimo, iż pomysł mój uzyskał 
akceptację mieszkańców tego osie-
dla, radni z Klubu Razem dla Dębli-
na wraz z radną z tego okręgu nie 
zgodzili się na to rozwiązanie.  

Ponadto w 2017 roku zrealizo-
waliśmy drobniejsze zadania in-
westycyjne takie jak: przebudowa 
oświetlenia ulicznego na odcinku 
ul. Kowalskiego, w tym usunięcie 
słupów z chodnika, instalacja do-
datkowych lamp oświetlenia ulicz-
nego w Osiedlu Wiślana w rejonie 
placu zabaw, wykonaliśmy doku-
mentację budowy sieci kanaliza-
cji sanitarnej podciśnieniowej do 
budynków przy ulicy Warszawskiej 
(od ulicy Piłsudskiego do ulicy Lot-
ników Polskich), a także montaż 
siłowni plenerowej w Osiedlu Lot-

nisko i Osiedlu Żdżary, wykonanie 
placu zabaw w Osiedlu 15 PP Wil-
ków i doposażenie placów zabaw 
w Osiedlach: Wiślana, Stawy i Żdża-
ry. Dokonaliśmy zakupu i monta-
żu wiaty w Osiedlu Jagiellońskie. 
Wykonaliśmy prace modernizacyj-
ne na targowisku przy ul. 15 P.P.  
„Wilków” mające na celu likwidację 
zastoin wodnych oraz wyremon-
towaliśmy frontowe ogrodzenie 
cmentarza komunalnego. 

Warto dodać, że Miasto otrzy-
mało do� nansowanie ze środków 
RPO WL na lata 2014-2020 do in-
westycji obejmujących termomo-
dernizację w pierwszym etapie 
4 budynków z zasobu Miasta Dę-
blin tj. budynku ZSO, SP Nr 2, 
Urzędu Miasta i SPZOZ. Wartość 
projektu to kwota 12 520 623,66 zł, 
zaś do� nansowanie z UE to kwota 
7 213 543,74 zł.

Wnioski o do� nansowanie 
termomodernizacji pozostałych 
7 obiektów (SP Nr3, SP Nr4, SOSW, 
MP Nr1, MP Nr3, MP Nr 3-� lia, MDK) 
Miasto złożyło w drugim naborze 
w listopadzie 2017 roku.

Otrzymaliśmy również do� nan-
sowanie projektu pn. „Poprawa 
jakości powietrza poprzez mo-
dernizację i budowę energoosz-
czędnego oświetlenia ulicznego 
w mieście Dęblin” ze środków RPO WL 
na lata 2014-2020. Zadanie obej-
muje modernizację oświetlenia 
drogowego i parkowego na terenie 
miasta (instalację 1808 opraw LED) 

oraz budowę nowego, energoosz-
czędnego oświetlenia drogowego 
w Osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie. 
Wartość projektu opiewa na kwotę 
5 178 945,72 zł. Wysokość do� nanso-
wania z UE to kwota 3 602 787,70 zł. 

Miasto Dęblin złożyło też wnio-
sek o do� nansowanie projektu 
pod nazwą „Modernizacja i wypo-
sażenie infrastruktury społecznej 
niezbędnej do aktywizacji osób 
zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym w Dęblinie” 
ze środków RPO WL na lata 2014-
2020. Zadanie obejmować będzie  
kompleksową modernizację oraz 
wyposażenie budynku świetli-
cy przy ul. 1 Maja 160. Wreszcie 
w grudniu 2016 r. złożyliśmy wnio-
sek na modernizację budynku Miej-
skiego Domu Kultury w naborze 
wniosków w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Spo-
łeczność” w ramach RPO WL na lata 
2014-2020. Zadanie przewiduje 
przeprowadzenie prac związanych 
z modernizacją MDK, tj. niezbędne 
rozbiórki, wymianę wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, wodno-
-kanalizacyjnej oraz centralnego 
ogrzewania, uzupełnienie tynków, 
gruntowanie i malowanie ścian, 
remont podłóg z zastosowaniem 
terakoty lub posadzki epoksydowej 
oraz wymianę drzwi i stolarki we-
wnętrznej.  

W listopadzie 2017 roku Mia-
sto aplikowało o środki w ramach 
konkursu ogłoszonego z RPO WL, 
Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura 
Społeczna, Działanie13.3 Rewitali-
zacja Obszarów Miejskich na do� -
nansowanie przebudowy zdegra-
dowanego budynku mieszkalnego 
znajdującego się na terenie SOSW 
w celu jego adaptacji na oddział 
Przedszkola Specjalnego.  Czeka-
my na rozstrzygnięcia konkursów 
w sprawie złożonych wniosków.

Trzeba dodać, że dzięki współ-
pracy Miasta z innymi jednostkami 
organizacyjnymi np. z Ośrodkiem 

Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej 
w kierunku ul. Jagiellońskiej - os. Mierżwiączka

Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Słonecznej - os. Michalinów

Instalacja dodatkowych lamp oświetle-
nia ulicznego na os. Wiślana w rejonie 
placu zabaw

Montaż siłowni plenerowej 
w os. Lotnisko

Montaż siłowni plenerowej i doposażenie 
placu zabaw w os. Żdżary

Montaż placu zabaw 
w os. 15 P.P. „Wilków”

Cmentarz komunalny - remont ogrodze-
nia - przed

Zakup i montaż wiaty 
w os. Jagiellońskim

Cmentarz komunalny - remont ogrodze-
nia - po
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Pomocy Społecznej w Dęblinie oraz 
Fundacją „Hospicjum-Razem może-
my więcej” w przyszłości powstaną 
miejsca pobytu dla osób starszych. 
W ramach projektu „Aktywna Je-
sień” skierowanego do seniorów 
60+ zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym z tere-
nu naszego miasta, OPS w Dęblinie 
zamierza stworzyć Dom Dziennej 
Pomocy dla Osób Starszych, jak 
też Mobilny Punkt Opieki. Dzięki 
tym działaniom seniorzy z terenu 
miasta Dęblin zostaną objęci spe-
cjalistycznym wsparciem i fachową 
opieką. W DDP dla Osób Starszych, 
którego siedzibę miasto wskaza-
ło w lokalu przy ul. Bankowej (po 
byłej bibliotece publicznej), prze-
widziane jest stworzenie miejsca 
zarówno do odpoczynku jak i re-
habilitacji seniorów. W ofercie znaj-
dą się też różne formy spędzania 
czasu wolnego, wycieczki, zajęcia 
edukacyjne oraz treningi kompe-
tencji życiowych. Realizacja projek-
tu potrwa do grudnia 2020 r. Mam 
nadzieję, że pierwsi seniorzy roz-
poczną zajęcia w DDP już w maju 
2018 r. Przez 3 lata działania projekt 
obejmie swoim zasięgiem 95 osób. 
Cały koszt projektu to 1 626 306,38 
zł. Do� nansowanie z RPO WL wy-
nosi 1 544 991,06 zł.  

Fundacja „Hospicjum-Razem mo-
żemy więcej” z siedzibą w Dęblinie, 

w użyczonym jej przez Miasto Dęblin 
budynku po byłej szkole w Stawach 
zamierza prowadzić statutową dzia-
łalność polegającą na prowadzeniu 
centrum kształcenia personelu me-
dycznego, wolontariuszy i innych 
osób sprawujących opiekę nad oso-
bami starszymi, dom opieki dla osób 
starszych, hospicjum i zakład opie-
kuńczo-leczniczy, między innymi, dla 
osób chorych na nowotwory.

W dniu 24 października 2018 roku 
Miasto Dęblin zakupiło samochód 
ratowniczo - gaśniczy na potrzeby 
Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin-
-Masów. Wartość całego samochodu 
wyniosła 646  980 zł, zaś do� nanso-
wanie z PROW WL na lata 2014-2020 
wyniosło 388 188 zł. 

W 2016 roku kupiliśmy samochód 
dla WTZ. Wartość całego samochodu 
wyniosła 124.640 złotych, zaś 
do� nansowanie z PEFRON-u to 
kwota 65.000 zł (53% kosztów, w tym 
Miasto: 58.144,32 zł  - 47% kosztów). 

Mam nadzieję, że przez te 3 lata 
podjęłam wszechstronne kierunki 
działania dla rozwoju naszego mia-
sta i wykorzystałam dużo możliwości 
ubiegania się o środki zewnętrzne, a 
także dałam szansę innym podmio-
tom, aby z udziałem mienia gminy 
realizowały cele społecznie poży-
teczne na użytek naszych mieszkań-
ców. Łącznie pozyskaliśmy przez te 
trzy lata kwotę około 40 milionów zł. 

W historii Dęblina jest to niewątpli-
wie sukces. Teraz czekają nas trudne, 
ale mam nadzieję, że  rozsądne de-
cyzje odnośnie wydatkowania tych 
środków. 

Warto też wspomnieć, że dbamy 
o to, aby w naszym mieście odbywa-
ły się regularnie imprezy kulturalne 
z tradycjami, a także nowo wprowa-
dzone do kalendarza imprez, takie 
jak: kiermasze wielkanocne, Dni Dę-
blina, zakończenie lata, wigilia i za-
bawa noworoczna przed Urzędem. 
W 2017 roku miasto zorganizowało 
koncert noworoczny z udziałem ar-
tystów operowych i muzyki rozryw-
kowej oraz orkiestry wojskowej. Wraz 
z Ligą Morską i Rzeczną dokonały się 
w 2017 roku zaślubiny z rzeką Wisłą 
przy MDK z okazji Roku Rzeki Wisły, 
a także konferencja w sprawie cyfry-
zacji cennych pamiątek o Dęblinie 
z czynnym zaangażowaniem Miej-
skiej i Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej. 

Mam nadzieję, że podoba się Pań-
stwu to,  co robimy dla Miasta. Liczę 
na cenne wskazówki i uwagi przy re-
alizacji powyższych zadań.

Z poważaniem

Beata Siedlecka
Burmistrz Miasta Dęblin

Europejskie Dni Dziedzictwa

Kiermasz wielkanocny

Nowy samochód ratowniczo gaśniczy 
OSP Masów

Dni Dęblina 2017

Dni Dęblina 2017Zakończenie lata 2017

Targowisko miejskie przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków”


