
Lista projektów osiedlowych zaopiniowanych pozytywnie

Podłęże

Wielowieś

Sobów

Zakrzów

1 Budowa kanalizacji
deszczowej

Zarząd Osiedla
Podłęże

ul. Ziołowa Zadanie przewiduje budowę kanalizacji deszczowej na ul.
Ziołowej

100 000,00 zł

1 Plac zabaw APR
„Stawik”

(kontynuacja)

Paweł Wolski Plac obok stadionu
przy ulicy Grobla
osiedle Wielowieś

Zadanie przewiduje wykonanie następnego etapu projektu
„Stawik”, który został zakwalifikowany do budżetu

obywatelskiego w roku 2015 plac zabaw ma na celu stworzenie
bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci, którego nie ma na

osiedlu Wielowieś.

100 000,00 zł

1 Budowa placu zabaw
dla dzieci na Osiedlu

Sobów

Zarząd Osiedla
Sobów

Teren przy ul.
Olszowej, vis a vis
parku osiedlowego

„Olszynka”

Zadanie przewiduje projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci.
Urządzenia w które ma być wyposażony plac zabaw zostaną

wybrane na etapie projektowania. Plac zabaw ma być
ogólnodostępny ale ogrodzony. Budowa placu zabaw
spowoduje, że w centrum osiedla powstanie kompleks

rekreacyjny dla najmłodszych i dla starszych

100 000,00 zł



Nagnajów

Przywiśle

1 Zasypanie zbiornika
wodnego w

Zakrzowie pod kątem
utworzenia

osiedlowego kącika
rekreacyjno –

wypoczynkowego

Zarząd Osiedla
Zakrzów

Osiedle Zakrzów
przy ul. Plac
Ludowy  w

miejscu
znajdującego się

tam obecnie
zbiornika
wodnego

Zadanie przewiduje: zasypanie zbiornika wodnego i otoczenie
tego terenu chodnikiem z kostki brukowej. W następnym etapie

planuje się urządzenie w tej strefie kącika rekreacji,
wypoczynku i spotkań dla mieszkańców wraz z infrastrukturą
towarzyszącą takim miejscom typu : ławki, stoliki plenerowe,

chodniki, kosze na śmieci oraz tereny zielone.

100 000,00 zł

1 Ogrodzenie budynku
osiedlowego i placu
zabaw oraz budowa

altany

Zarząd Osiedla
Nagnajów

Osiedle Nagnajów Projekt obejmuje : wykonanie ogrodzenia wokół budynku
osiedlowego z siatki ogrodzeniowej panelowej, modernizacja

drogi dojazdowej do garażu przeciwpowodziowego wraz z
wymianą płyt typu Jomb na kostkę betonowa, budowę

drewnianej altany na placu przy budynku osiedlowym o
wymiarach 5m x 5m ( ławki + stoły), podłoże z kostki oraz

wymianę ogrodzenia wokół placu zabaw z siatki ogrodzeniowej
panelowej o wymiarach 19m x 19 m z bramą wejściową.

100 000,00 zł



Piastów

Dzików

1 Remont alejki –
chodnika w rejonie
obeliska Porucznika

Sarny , Remont
alejki – chodnika w
„Lasku Bulońskim”

Przewodniczący
Osiedla

„Przywiśle”
Stanisław Kulig

Osiedle
Przywiśle : Alejka
komunikacyjna na
skarpie wiślnej –

rejon obeliska
Porucznika Sarny;

Alejka
komunikacyjna w
Lasku Bulońskim
do cmentarza od
strony Kościoła
Chrystusa Króla.

Zadanie przewiduje :wymianę zniszczonych płyt chodnikowych
na kostkę brukową  - chodnik rejon obeliska Porucznika Sarny,

w rejonie Lasku Bulońskiego  należy położyć dywanik
asfaltowy. Projekt poprawi bezpieczeństwo mieszkańców

ponieważ w chwili obecnej ubytki asfaltu są bardzo zniszczone

100 000,00 zł

1 Remont ulicy
Łokietka I etap

Przewodnicząca
Osiedla Piastów

Agnieszka
Korczak

Ul. Łokietka
Osiedle Piastów

Remont ulicy Łokietka poprawi infrastrukturę miejską oraz
polepszy warunki życia i funkcjonowania mieszkańców.
Ułatwiony zostanie dojazd do posesji,  nastąpi poprawa

bezpieczeństwa jazdy jak również komunikacji pieszej oraz
samochodowej. Zyska estetyka osiedla.

100 000,00 zł



Sielec

1 Rewitalizacja trasy
spacerowo –

rowerowej od Parku
Dzikowskiego do
Osiedla Dzików

Wiceprzewodnic
ząca Rady

Miasta Bożena
Kapuściak

Przedmiotowy
teren położony jest

na północ od
Parku

Dzikowskiego i
obejmuje

istniejącą drogę
gruntową łączącą
Muzeum Siarki z

Parkiem
Dzikowskim oraz
przyległy teren do

drogi.

Projekt obejmuje utworzenie ciągu pieszo – rowerowego,
rewitalizację istniejącej drogi gruntowej przebiegającej od Parku
Dzikowskiego do Muzeum Przemysłu Siarkowego położonego
na osiedlu Dzików. Przedmiotowa droga o dł. ok. 650 mb służy

mieszkańcom miasta do przemieszczania się pieszego oraz
rowerowego z centrum miasta do osiedli Dzików, Podłęże a

także Zakrzów, jest ważnym szlakiem komunikacji oraz
spacerowym dla mieszkańców miasta a także młodzieży

szkolnej.

100 000,00 zł

2 Rewitalizacja
zabytkowej fontanny
w Parku Dzikowskim

– „ daj fontannie
nowe życie”

Janusz Wepsięć
Konrad

Niedźwiedź

Zabytkowy Park
Tarnowskich w
Dzikowie – przy
północnej skarpie

Zadanie obejmuje przywrócenie pełnej funkcjonalności
zabytkowej fontannie w Parku Tarnowskich. Sprawna i

działająca fontanna będzie dużą atrakcją obiektu, ponadto
element wodny przyczyni się do wytworzenia mikroklimatu
dając ochłodę spacerowiczom w upalne dni. Fontanna jest
ważnym elementem kompozycyjnym, który zasługuje na

odbudowę.

100 000,00 zł

3 Zakup kserokopiarki
dla Szkoły

Podstawowej nr 9 im.
Jana Pawła II w

Tarnobrzegu

Radna Miasta
Tarnobrzeg Anna

Pekar

Szkoła
Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II
w Tarnobrzegu ul.

Wiejska 4 na
osiedlu Dzików

Projekt przewiduje zakup urządzenia kserokopiarki dla SP nr 9
w Tarnobrzegu. Kserokopiarka firmy SHARP AR – 6023 N to

szybkie, gotowe do pracy w sieci, monochromatyczne
urządzenie wielofunkcyjne A3 o uniwersalnej konstrukcji.
Podsumowując urządzenie znacznie ułatwi pracę i naukę w

Szkole.

5 000,00 zł



Serbinów

1 Budynek przedszkola
niepublicznego wraz

z mieszkaniem
komunalnym

Przewodniczący
Osiedla Sielec
Michał Wiącek

Ul. Sielecka 26 Zadanie przewiduje: wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie
dociepleń ścian fundamentowych. Docieplenie ścian budynku
oraz wykonanie kolorystyki poprawi wizerunek, gdyż obecnie

występują duże ubytki tynku.

100 000,00 zł

2 Budynek Domu
Ludowego

Przewodniczący
Osiedla Sielec
Michał Wiącek

Ul. Sielecka 29 Zadanie przewiduje docieplenie ścian budynku oraz wykonanie
kolorystyki. Poprawi to wizerunek i estetykę budynku, gdyż

obecnie występują duże ubytki tynku. Projekt również
uwzględnia wymianę ogrodzenia.

100 000,00 zł



Stare Miasto

1 Tarnobrzeg w
obiektywie

Przewodniczący
Osiedla

Serbinów Adam
Rębisz

Szkoła
Podstawowa nr 10

w Tarnobrzegu

Projekt zakłada stworzenie studia fotografii i video w
pomieszczeniu udostępnionym przez Szkołę Podstawową nr 10.

Podczas trwania projektu przewidziane są warsztaty, plenery
oraz prelekcje fotograficzne i filmowe. Podczas tych

bezpłatnych spotkań, dzieci, młodzież oraz dorośli będą mogli
zaznajomić się z tajnikami robienia zdjęć oraz tworzenia

filmów.

45 000,00 zł

2 Bezpieczne
przedszkole i szkoła

Przewodniczący
Osiedla

Serbinów Adam
Rębisz

Tereny
Przedszkola nr 12,

Szkoły
Podstawowej nr 10
oraz Zespół Szkół

Specjalnych

Zadanie przewiduje instalację kamer na terenie przedszkola nr
12, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz zespołu Szkół Specjalnych.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie
działań prewencyjnych. Centrum monitoringu zlokalizowane

byłoby w jednej z placówek.

50 000,00  zł

3 "Stołówka marzeń" Elżbieta Piejko-
Przewodnicząca
Rady Rodziców

przy Szkole
Podstawowej nr
10, Rada Osiedla

Serbinów

Szkoła
Podstawowa nr 10,

Tarnobrzeg

Projekt "Stołówka marzeń" zakłada modernizację stołówki
szkolnej w SP10 (Odnowienie ścian, ułożenie nowej podłogi,

wymiana krzeseł i stolików na nowe).

50 000,00  zł



Miechocin

1 Dopuszczenie ruchu
rowerów na Placu

Bartosza
Głowackiego

Maciej Błasiak Osiedle "Stare
Miasto" w

Tarnobrzegu

Zadania przewiduje dopuszczenie ruchu rowerów na Placu
Bartosza Głowackiego poprzez umieszczenie tabliczek z

napisem "Nie dotyczy" i symbolem roweru pod znakami B-1
umieszczonymi w miejscach połączeń dróg publicznych z

Placem. W przypadku imprezy lub uroczystości odbywających
się na Placu w miejscach połączeń dróg publicznych z Placem

można w razie potrzeby ustawić na czas wydarzenia znaki B-9 z
tabliczkami z napisem "Zakaz tymczasowy do momentu

usunięcia znaku".

2 000,00  zł

2 Rewitalizacja Placu
Górnika

Zarząd Osiedla
Stare Miasto

Pl. Górnika
Tarnobrzeg

Zadanie przewiduje rozbiórkę istniejących elementów małej
architektury, budowę alejek spacerowych, posadzenie roślin

ozdobnych, prace porządkowe przy istniejącym drzewostanie,
renowacja cokołu pomnika (krzyż) w tym przywrócenie

czytelności 3 tablic, montaż stylowego oświetlenia parkowego,
montaż urządzeń do zabawy i rekreacji, przebudowa boiska,

budowa ok. 10 miejsc parkingowych, montaż tablic
prezentujących historię wsi Dzików.

100 000,00 zł

3 Bezpieczny plac
zabaw

Joanna Szmuc ul. Jachowicza 4a,
plac zabaw przy

Publicznej
Katolickiej Szkole

Podstawowej

Zadanie przewiduje ułożenie nawierzchni elastycznej na
powierzchni ok. 120 m2 z bezpiecznej płyty z mieszaniny
granulatu gumowego typu SBR na istniejącej nawierzchni

piaskowej placu zabaw dla dzieci młodszych.

30 000,00 zł



1 Budowa placu zabaw
dla dzieci w obrębie
terenu użyteczności

publicznej,
położonego w

Tarnobrzegu- Osiedlu
Miechocin w

rozwidleniu dróg
gminnych- ulic: 12

Października, J.
Długosza i St. Orła

Zarząd Osiedla
Miechocin

Tarnobrzeg-
Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje opracowanie projektu technicznego
uwzględniającego budowę kompletnego placu zabaw dla dzieci
wraz z elementami małej architektury ogrodowej i urządzonej

stylizowanej zieleni.

100 000,00 zł

2 Modernizacja drogi
gminnej ul. Jana

Długosza na odcinku
o długości 180 mb
zlokalizowanym

pomiędzy
skrzyżowaniami z

drogą powiatową ul.
A. Mickiewicza i
drogą gminną ul.

Budowlanych

Zarząd Osiedla
Miechocin

Tarnobrzeg-
Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje kompleksową przebudowę ul. J. Długosza
na odcinku o długości 180 mb zlokalizowanego pomiędzy

skrzyżowaniami z drogą powiatową ul. A. Miciewicza i drogą
gminną ul. Budowlanych (wymiana okrawężnikowania wzdłuż

południowej krawędzi nawierzchni bitumicznej, frezowanie
zniszczonej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni).

100 000,00 zł

3 Modernizacja drogi
gminnej ul. Wesołej

Zarząd Osiedla
Miechocin

Tarnobrzeg-
Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje kompleksową modernizację ul. Wesołej na
odcinku 130 mb ( korytowanie pasa drogowego celem obniżenia

niwelety nawierzchni ze względu na znaczne jej zawyżenie,
budowa elementów deszczowego odwodnienia nawierzchni
drogi, wykonanie okrawężnikowania jezdni z betonowych
obrzeży,  wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej).

100 000,00  zł



Ocice

Wielopole

1 Budowa parkingu
przy Remizie

Strażackiej i Domu
Osiedlowym na
Osiedlu Ocice

Zarząd Osiedla
"Ocice"

Teren przy
Remizie

Strażackiej i
Domu

Osiedlowym

Zadanie przewiduje budowę 10 miejsc parkingowych,
prostopadłych do ulicy Ocickiej, usytuowanych wzdłuż
ogrodzenia Remizy Strażackiej i Domu Osiedlowego.

33 000,00 zł

2 Piłkochwyty na
pełnowymiarowe
boisko do piłki

nożnej

Zarząd Osiedla
"Ocice"

Boisko Sportowe
OKS

"Koniczynka"
Ocice

Zadanie przewiduje montaż piłkochwytów na pełnowymiarowe
boisko piłkarskie o wysokości 6m.

17 000,00  zł

3 Budowa Oświetlonej
Siłowni na Świeżym
Powietrzu na Osiedlu

Ocice

Zarząd Osiedla
"Ocice"

Plac przy boisku
piłkarskim i placu

zabaw

Zadanie przewiduje budowę oświetlonej siłowni na świeżym
powietrzu, co w założeniu ma pobudzić kulturę fizyczną

młodzieży oraz aktywizację osób starszych osiedla Ocice.

50 000,00 zł



Siarkowiec

1 Plac zabaw dla dzieci
– „Jak za dawnych

lat”

Radna Miasta
Tarnobrzeg Anna

Pekar

Osiedle Wielopole
przy ul. H.

Dekutowskiego
teren Gimnazjum

nr 3

Projekt przewiduje nawierzchnię – bezpieczną trawiastą lub
piaszczystą, co wyklucza jej remont i dodatkowe koszty.
Przewiduje się montaż następujących urządzeń tj: Zestaw

„ Korsarz”. Wielofunkcyjny, wielopoziomowy zestaw
zabawowy na plac zabaw przeznaczony dla dzieci małych i

średniaków, przeplotnia pajęczyna, huśtawka podwójna,
huśtawka równoważna, linarium stożek duży, pociąg z dwoma

wagonikami. Wszystkie urządzenia będą spełniać normy
bezpieczeństwa. Powstały plac zabaw ma być ogrodzony a także

oznakowany za pomocą regulaminu

75 000,00 zł

2 Parking dla
samochodów
osobowych i
dostawczych

Rada Osiedla
„Wielopole”

Działka obok
placu zabaw przy

ul. Tracza

Projekt przewiduje około 40- 50 miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych i dostawczych oraz oświetlenie z

monitoringiem parkingu i placu zabaw. Parking w tym miejscu
jest konieczny ze względu na brak miejsc do parkowania w tej

części osiedla „ Wielopole” jak również monitoring i
oświetlenie ze względu na bezpieczeństwo dzieci bawiących się

na placu zabaw.

100 000,00 zł

3 Remont nawierzchni
drogi wraz z

instalacją oświetlenia
ulicznego przy ulicy

Wyspiańskiego

Radna Miasta
Tarnobrzeg Anna

Pekar

Teren od budynku
Urzędu

Statystycznego do
ulicy Porucznika

Tracza

Projekt zakłada remont nawierzchni drogi, który przyczyni się
do podniesienia stanu bezpieczeństwa. Lampy oświetleniowe

wyeliminują przypadki dewastacji samochodów zaparkowanych
w zupełnych ciemnościach, podniosą stopień bezpieczeństwa

mieszkańców oraz zmniejszą bezkarność dewastujących
pobliski plac zabaw i garaże.

100 000,00 zł



Mokrzyszów

1 Modernizacja Placu
Zabaw Przedszkola
nr 15 przy ul. Św.

Barbary

Zarząd Osiedla
"Siarkowiec",
Radny Miasta

Łukasz Nowak  i
Radna Miasta
Tarnobrzega
Anna Pekar

Osiedle
"Siarkowiec",

Przedszkole nr 15
przy ul. Św.

Barbary

Zadanie przewiduje poprawę bazy dydaktycznej przedszkola.
Budowa nowego placu zabaw jest niezbędna ze względu na jego

obecny stan.

60 000,00 zł

2 Budowa brakującego
odcinka ścieżki

rowerowej przy ul.
Św. Barbary oraz
budowa sześciu

miejsc parkingowych

Zarząd Osiedla
"Siarkowiec",
Radny Miasta
Łukasz Nowak

Osiedle
"Siarkowiec", ul.

Św. Barbary

Zadanie przewiduje remont istniejącego zniszczonego chodnika
i budowę ścieżki rowerowej lub utworzenie ciągu pieszo-

rowerowego oraz budowę sześciu miejsc parkingowych przy
wejściu do ogrodów działkowych.

100 000,00  zł

3 Budowa skweru
rekreacyjnego i

rozbudowa siłowni na
świeżym powietrzu
przy ul. Kopernika

Zarząd Osiedla
"Siarkowiec",
Radny Miasta
Łukasz Nowak

Osiedle
"Siarkowiec", plac

przy siłowni na
ulicy Kopernika

Zadanie przewiduje budowę alejek spacerowych z ławeczkami,
betonowymi stołami do Ping Ponga oraz stoliczkami

szachowymi. Ma również zawierać nasadzenia drzew oraz
krzewów. Projekt będzie uzupełnieniem placu rekreacyjnego

osiedla czyli boiska sportowego, siłowni oraz przyszłego placu
zabaw budowanego przez TTBS.

100 000,00 zł

4 Budowa Alejki
Spacerowej przez

działki

Zarząd Osiedla
"Siarkowiec",
Radny Miasta
Łukasz Nowak

Osiedle
"Siarkowiec"

Zadanie przewiduje utworzenie alejki spacerowej dla
działkowców i mieszkaćnców osiedla "Siarkowiec". Alejka ma

tworzyć oświetlony szlak pieszo- rowerowy wyposażony w
ławki.

100 000,00  zł



1 Przebudowa ulicy
Siewna – Zaułek

Zarząd Osiedla
„Mokrzyszów”

Osiedle
Mokrzyszów drogi

wewnętrzne

Zadanie przewiduje wykonanie podbudowy ulicy ponieważ
znajdują się w ścisłym centrum bez żadnych nawierzchni , w

czasie opadów deszczu są nieprzejezdne.

100 000,00 zł

2 Budowa siłowni
napowietrznej przy

stadionie

Zarząd Osiedla
„Mokrzyszów”

Teren przy
stadionie i placu

zabaw na Osiedlu
Mokrzyszów

Zadanie przewiduje zamontowanie urządzeń. Inwestycja ta
znacznie podniesie sprawność fizyczną a także zdrowotną

najmłodszych spędzających wolny czas na obiekcie. Wykonanie
projektu będzie służyć całej naszej społeczności a szczególnie

dzieciom i młodzieży

100 000,00 zł

3 Przebudowa ulicy
wewnętrznej
„Glinkowa”

Zarząd Osiedla
„Mokrzyszów”

Osiedle
Mokrzyszów

Zadanie przewiduje przebudowę ulicy wewnętrznej „Glinkowa”
(wykonanie podbudowy oraz położenie asfaltu). To

przedsięwzięcie znacznie poprawi poruszanie się do nowo
wybudowanych domów a jednocześnie korzystać będą

działkowicze z dojazdu do ogrodów działkowych.

100 000,00 zł

4 Ładne centrum
Mokrzyszowa

wizytówką
Tarnobrzega

Stowarzyszenie
MOKRZYSZÓ

W w
Tarnobrzegu

Os. Mokrzyszów-
centrum przy

Domu
Osiedlowym zbieg

ulic H.
Sienkiewicza, ks.

T. Chrobaka i
Chłopskiej

Projekt zakłada wykonanie zagospodarowania centrum osiedla
Mokrzyszów, w tym remont zabytkowej figury, wykonanie
odwodnienia i przekładki drogowej, wybrukowanie placu,

wykonanie parkingów przy Domu Osiedlowym i wzdłuż ul.
Chłopskiej. Organizację ruchu pieszego przez wykonanie

chodników, oświetlenie placu, zamontowanie ławek i projektu
zieleni wokół centrum oraz nowego placu zabaw, wykonanie

zmiany kierunku ruchu na drogę jednokierunkową ul. Chłopska
do ul. Zaułek. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zaułek.

Poprawę dojazdu samochodów zaopatrzenia do sklepu "
SEZAM" przez odwodnienie, wybrukowanie lub asfaltowanie

terenu za domem osiedlowym. Usprawnienie działania
monitoringu zamontowanego na domu osiedlowym.

100 000,00  zł


