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PROJEKT NR 1 
Tytuł zadania: 

Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice — nowe drogi i chodniki dla 

mieszkańców 
Opis zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowych dla przedmiotowych chodników. 

1. Os. Ocice ul. Ocicka – budowa ciągu pieszego (chodnika) z betonowymi obrzeżami z odwodnieniem 

i zjazdami na posesje z betonowej kostki brukowej na dł. ok. 135 m oraz wykonanie niezbędnych 

prac przygotowawczych (w tym robót ziemnych) i robót wykończeniowych. 

2. Os. Wielowieś ul. Odwet Jędrusie – modernizacja ciągu pieszego (chodnika) asfaltowego na ciąg 

z betonowej kostki brukowej, ze zjazdami, na dł. 200 m, oraz wykonanie niezbędnych prac 

przygotowawczych (w tym robót ziemnych i rozbiórkowych) i robót wykończeniowych oraz 

odwodnieniem. 

3. Os. Zakrzów ul. Truskawkowa –  modernizacja ciągu pieszego (chodnika) asfaltowego, płyt 

betonowych i kostki brukowej na ciąg z betonowej kostki brukowej na dł. 130 m, z odwodnieniem i 

zjazdami oraz niezbędnymi pracami przygotowawczymi (w tym roboty ziemne) i roboty 

wykończeniowe. 

4. Os. Sobów ul. Szlachecka - modernizacja ciągu pieszego (chodnika) asfaltowego, wraz z rozbiórką 

istniejących przepustów na ciąg z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na dł. 130 m, 

z odwodnieniem i zjazdami oraz niezbędnymi pracami przygotowawczymi (w tym roboty ziemne) 

i roboty wykończeniowe. 

5. Os. Serbinów ul. M. Dąbrowskiej - modernizacja istniejących chodników, parkingów i remont drogi 

na dł. ok. 130 m. Wykonanie humusowania skarpy z obsianiem na powierzchni. 

6. Os. Przywiśle ul. Wianek 5, 7 i 8 - modernizacja ciągu pieszego (chodnika) z płyt betonowych na ciąg 

z betonowej kostki brukowej na dł. ok. 130 m, wraz z pracami przygotowawczymi (w tym roboty 

ziemne) i roboty wykończeniowe; al. Skalna Góra 3 i 7 - modernizacja istniejących schodów, 

z demontażem, na schody z kostki betonowej brukowej o powierzchni 2x15 m2. 

7. Os. Miechocin ul. Dworska, w pobliżu SP nr 6 - modernizacja zniszczonego ciągu pieszego i miejsc 

postojowych na ciąg i parking z betonowej kostki brukowej (pow. 300 m2), wraz z pracami 

przygotowawczymi (w tym roboty ziemne) i wykończeniowymi. 

 

Koszt realizacji zadania: 

1 726 000,0000 zł 

 

Miejsce realizacji zadania: 

Osiedla miasta Tarnobrzega:  

1. Osiedle Ocice – przy ul. Ocickiej,  

2. Osiedle Wielowieś – przy ul. Odwet Jędrusie,  

3. Osiedle Zakrzów – przy ul. Truskawkowej,  

4. Osiedle Sobów – przy ul. Szlacheckiej, 

5. Osiedle Serbinów – przy ul. M. Dąbrowskiej,  

6. Osiedle Przywiśle – przy ul. Wianek i al. Skalna Góra,  

7. Osiedle Miechocin – przy ul. Dworskiej oraz okolice Szkoły Podstawowej nr 6. 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Mieszkańców Tarnobrzega od długiego czasu wskazują na potrzebę budowy lub remontu chodników 

w mieście. Nawierzchnia wielu miejskich chodników jest bardzo zniszczona. Miejscami wybrakowana 
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lub zalana nierównym betonem czy asfaltem. Sytuacja taka powoduje zagrożenie dla osób 

korzystających z takich chodników. Na osiedlu Przywiśle istnieją zniszczone schody, które również 

stają się niebezpieczne dla przechodzących tamtędy osób. W wielu miejscach w fatalnym stanie 

znajdują się również miejsca postojowe dla samochodów.  

Podkreślić należy, że po chodnikach poruszają się nie tylko sprawne osoby, ale także osoby 

z dysfunkcjami narządu ruchu czy wzroku. Poruszaj a się także małe dzieci oraz osoby z dziecięcymi 

wózkami. Zły stan nawierzchni chodników lub brak chodników stwarza ogromne zagrożenie dla 

pieszych - zarówno dorosłych, jak również małych dzieci. Powoduje to konflikty między mieszkańcami 

miasta – pieszymi, a poruszającymi się pojazdami silnikowymi. Jednocześnie wygląd chodników 

wpływa na estetykę miasta i jakość życia mieszkańców. Dzięki projektowi Tarnobrzeg może zyskać 

nowe trakty spacerowe dla mieszkańców. To także pierwszy krok do zapewnienia bezpieczeństwa 

pieszych.  

 

PROJEKT NR 2 
Tytuł zadania: 

Budowa Placu Zabaw przy ul. Borów oś Piastów 
Opis zadania: 

Zadanie obejmuje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym o powierzchni  

opracowania 302,80 m2 wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych oraz 

ogrodzenia panelowego. Inwestycja zlokalizowano w południowej części działki ewidencyjnej 

nr 821/14 na terenie zielonym przy ul. Borów w Tarnobrzegu. Projekt budowlano - wykonawczy 

z listopada 2020 r, zakłada budowę obiektów małej architektury, składającej się z siedmiu urządzeń 

zabawowych, dwóch ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem, pięciu stojaków 

na rowery oraz stołu do gry w szachy/warcaby. Pod urządzeniami placu zabaw będzie wykonana 

nawierzchnia bezpieczna z zielonych mat gumowych, amortyzujących upadek dzieci oraz wykonanie 

trawnika z siewu. Ze względów bezpieczeństwa teren placu zabaw zostanie ogrodzony panelami 

ogrodzeniowymi wraz z furtką. Zakładanym efektem jest powstanie pierwszego placu zabaw na ternie 

osiedla Piastów. 

 

Koszt realizacji zadania: 

230 134,13 zł 

 

Miejsce realizacji zadania: 

Tarnobrzeg, przy ul. Borów. 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Powyższy projekt zakłada budowę pierwszej tego typu instalacji na terenie osiedla Piastów, pełnić one 

będzie elementy integracyjne mieszkańców osiedla jak również mieszkańców miasta którzy chętnie 

przyjeżdżają ze swoimi dzieci na osiedle Piastów ul. Borów ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo lasu 

Zwierzyniec. Projekt wynika bezpośrednio z potrzeb mieszkańców. Osiedle staje się coraz bardziej 

zamieszkałe głównie przez młodych ludźmi z małymi dzieci także jego powstanie jest elementem 

społeczni oczekiwanym.   
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PROJEKT NR 3 
Tytuł zadania: 

Budowa utwardzonych poboczy po obu stronach wraz z odwodnieniem 

liniowym na ulicy Ocickiej od skrzyżowania z Orląt Lwowskich do przejazdu 

kolejowego 
Opis zadania: 

Projekt ma na celu remont ulicy Ocickiej na długości 820 mb w następujących punktach. 

Budowa utwardzonych poboczy w zakresie: 

− wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z odwodnieniem .- lewa strona ulicy  

− wykonanie cieku liniowego  z kostki brukowej - prawa strona ulicy 

− prace dodatkowe polegające na remoncie nawierzchni przy budowanym chodniku i odwodnień. 

 

Koszt realizacji zadania: 

1 618 100,00 zł 

 

Miejsce realizacji zadania: 

Tarnobrzeg, ul. Ocicka. 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Utwardzenie poboczy oraz budowa chodnika  na ulicy Ocickiej wraz z budową odwodnienia liniowego 

jest niezbędne celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców osiedla. Obecnie 

ulica na posiada ciągu pieszego ani utwardzonego pobocza co jest bardzo niebezpieczne z racji 

intensywnego ruchu drogowego który nasilił się w ostatnich latach. odwodnienie liniowe jest 

niezbędne celem odprowadzenia wody opadowej pochodzącej z intensywnych deszczy szczególnie 

w okresach letnich kiedy występują burze oraz w okresach zimowo - wiosennych kiedy następują 

roztopy śniegu . Odwodnienie pozwoli na odprowadzenie wody i nie zalewanie wjazdów oraz posesji 

mieszkańców przy ulicy Ocickiej.  

Atrakcyjność jeziora Tarnobrzeskiego oraz rozwój osiedla Ocice zwiększył w ostatnich latach ruch 

na ulicy Ocickiej. Planowany przystanek kolejowy o nazwie Jezioro - Ocice - Tarnobrzeg który zostanie 

wybudowany przyciągnie w przyszłości nowych potencjalnych turystów z województwa 

podkarpackiego dla których ulica Ocicka będzie stanowiła najkrótszy pieszo - rowerowy odcinek 

do jeziora Tarnobrzeskiego dlatego budowa utwardzonych poboczy jest niezbędna dla bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz potencjalnych turystów. Zarząd Osiedla Ocice od ponad 5 lat składa wnioski 

odnośnie utwardzenia poboczy na ulicy Ocickiej do planu inwestycyjnego osiedla.  

 

PROJEKT NR 4 
Tytuł zadania: 

Siarkowiec - Osiedle Marzeń 
Opis zadania: 

1. Remont oraz rozbudowa parkingów na działkach Gminnych 3734/1, 3734/66 (W sąsiedztwie 

bloków Kopernika 26 i 28). 

2. Remont drogi dojazdowej bocznej od ulicy Sienkiewicza Działka gminna 1579/32, 1574/9, 1573/27. 

3. Wykonanie bezpiecznych aktywnych przejść dla pieszych przy ulicy Kopernika (Na wysokości Sklepu 

Biedronka oraz MOPR) i 11 Listopada (na wysokości bloków 20 i 15) działki 1722/100, 1587/9. 

4. Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Kopernika działka nr 3625/3 (na lewo 

od wjazdu z Ulicy Kopernika (ok 400m2) 



Strona 5 z 20 
 

5. Remont Boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Kopernika (działka nr 3625/3) 

6. Zakup urządzeń do street workout (montaż działka 1884/20) 

7. Budowa boiska do koszykówki obok boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Kopernika działka 

3625/3 (pomiędzy boiskiem a siłownią plenerową wymiary 28x15 lub jeśli zbyt wysoki koszt połowa 

czyli boisko z jednym koszem do gry 3x3). 

8. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Św. Barbary działka 3692/8 lewa strona od wejścia 

do ogrodów działkowych. 

 

Koszt realizacji zadania: 

1 700 000,00 zł 

 

Miejsce realizacji zadania: 

Tarnobrzeg, okolice ul. Kopernika, 11 Listopada, boczna ulica od ul. Sienkiewicza, ul. Św. Barbary. 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: 

W/w zadanie to od lat zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. Wielokrotnie również powyższe zadania 

były zgłaszane do realizacji w ramach budżetu Miasta Tarnobrzega. Są to zadania mające na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak również zwiększenie komfortu funkcjonowania i życia.  

 

PROJEKT NR 5 
Tytuł zadania: 

Tarnobrzeskie Centrum Sportów Plażowych (Gry na piasku: piłka nożna, 

siatkówka, piłka ręczna, tenis plażowy) + 2 boiska do koszykówki 3x3 
Opis zadania: 

Budowa Centrum Sportów Plażowych na Jeziorem Tarnobrzeskim. W skład tego typu centrum 

sportowego wchodzą: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej plażowej, 3 pełnowymiarowe boiska 

do siatkówki plażowej, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej oraz do gry w tenisa plażowego wraz 

z pełną infrastrukturą zawierającą piłko chwyty oraz trybunę. Dodatkowo przy centrum wybudowane 

zostały by 2 boiska do koszykówki 3x3, która cieszy się coraz większą popularnością. 

Zakres prac obejmowałby: prace budowlane (wyrównanie terenu pod centrum, przygotowanie niecki 

pod boiska oraz wypełnieni jej piaskiem, wykonanie ogrodzenia z piłko chwytów), montaż sprzętu 

sportowego (słupki do siatkówki, bramki do piłki nożnej plażowej, kurtyny itp.), oraz przygotowanie 

i ułożenie nawierzchni na 2 boiskach do koszykówki 3x3 wraz z montażem koszy. 

 

Koszt realizacji zadania: 

558 597,26 zł 

 

Miejsce realizacji zadania: 

Tarnobrzeg, przy ul. Żeglarskiej. 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Głównym celem realizacji projektu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej 

wśród mieszkańców Tarnobrzeg. Centrum Sportów Plażowych rozwiązałoby również problem braku 

infrastruktury sportowej o charakterze plażowym.  

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie uprawiania mieszkańcom oraz turystom popularnych 

dyscyplin sportu takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis w wersji 

letniej/plażowej. W Naszym mieście dzieci oraz młodzież trenuje różne dyscypliny sportowe i tego typu 
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centrum jest szansą na uatrakcyjnienie treningu. Jest to też szansa na rozwój profesjonalnych sekcji 

w plażowych dyscyplinach sportu, które z roku na rok zyskują na popularności.  

Usytuowanie centrum nad Jeziorem Tarnobrzeskim spowoduje, że będzie ono dostępne dla wszystkich 

mieszkańców miasta i będzie służyło dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.  

Centrum Sportów Plażowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim jest również ogromną szansą na promocje 

Naszego miasta ze względu na fakt, że infrastruktura związana z sportami plażowymi w Naszym rejonie 

jest słabej jakości. Powstanie tego typu ośrodka daje szanse na organizację imprez mistrzowskich m.in. 

piłki nożnej plażowej pod szyldem Polskiego Związku Piłki Nożnej czy też piłki siatkowej plażowej pod 

szyldem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.  

Jednocześnie w imieniu Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej oraz Klubu Piłki 

Siatkowej Siarka Tarnobrzeg deklarujemy pełną współpracę przy ewentualnych pracach projektowych 

oraz konsultacjach dotyczących budowy Centrum Sportów Plażowych oraz pozostałej infrastruktury 

sportowej na terenie Naszego miasta.    

Chcemy również zadeklarować pomoc w ewentualnym utrzymaniu obiektu w przypadku wybudowania 

Centrum Sportów Plażowych. Posiadane przez Nas doświadczenie, baza sprzętowa oraz zasoby ludzkie 

(trenerzy, zawodnicy, pracownicy obsługi technicznej, wolontariusze) zapewniają odpowiedni poziom 

świadczonej pomocy. 

 

PROJEKT NR 6 
Tytuł zadania: 

Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-

rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim 
Opis zadania: 

Przedmiotem projektu jest wykonanie ujęcia wód siarczkowych. Projekt obejmuje wykonanie: 

− planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, 

− otworu eksploatacyjnego, 

− dokumentacji hydrogeologicznej.  

 

Koszt realizacji zadania: 

688 800,00 zł 

 

Miejsce realizacji zadania: 

Tarnobrzeg, okolice Jeziora Tarnobrzeskiego: działka nr 972/6 lub nr 972/1 lub nr 973/1. 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Obserwowane od co najmniej kilkunastu lat rosnące zapotrzebowanie na terapie oparte 

na naturalnych surowcach leczniczych, moda na aktywny odpoczynek oraz rozwijająca się turystyka 

uzdrowiskowa, powodują stały wzrost zainteresowania ośrodkami oferującymi tego rodzaju usługi. 

Z kolei duże zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju usługi powoduje wzrost zainteresowania 

potencjalnych inwestorów chętnych do budowy nowych ośrodków oraz modernizacji istniejącej bazy 

zabiegowej i pobytowej. Dla mieszkańców Tarnobrzega może to oznaczać powstanie znacznej ilości 

miejsc pracy w tej branży usług.  

Badania geologiczne, które były wykonywane w trakcie eksploatacji złoża siarki Machów oraz Studium 

możliwości występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych w Tarnobrzegu Państwowego 

Instytutu Geologicznego w Warszawie potwierdzają występowanie wód siarczkowych w rejonie Jeziora 

Tarnobrzeskiego o parametrach przydatnych w balneoterapii. . Także badania przeprowadzone w 2021 

roku przez AGH W Krakowie w pełni potwierdziły lecznicze właściwości wody siarczkowej 
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zlokalizowanej w tym rejonie. Zagospodarowanie tych wód jest celem inwestycyjnym jak najbardziej 

uzasadnionym z punktu widzenia ryzyka geologicznego. Warto podkreślić także, że wykonanie ujęcia 

wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo - rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim pozwoli 

w przyszłości na powstanie zakładu górniczego, co będzie kontynuacją tarnobrzeskich tradycji 

górniczych związanych ze złożami siarki rodzimej.  

Powstanie ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim może oznaczać 

wykorzystanie jego walorów nie tylko w okresie letnim. Wody siarczkowe mają długą tradycję 

w stosowaniu do celów balneoterapeutycznych. Ich właściwości pozwalają na wykonywanie zabiegów 

o szerokim spektrum działania. Podstawowymi zabiegami leczniczymi z zastosowaniem tych wód 

są kąpiele lecznicze — wannowe i basenowe oraz płukania przyzębia. 
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PROJEKT NR 1 
Tytuł zadania:  

Będzie Bezpieczniej - Wykonanie monitoringu i oświetlenia Strefy 

Rekreacyjnej Placu zabaw i Siłowni przy ulicy Kopernika 
Opis zadania:  

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia oraz monitoringu placu zabaw i siłowni na świeżym 

powietrzu przy ulicy Kopernika 2, 4 i 6. W założeniu projekt obejmować ma swoim zakresem montaż  

kamery 8MP,szafy monitoringu z wyposażeniem, zakup licencji oraz dysku do macierzy. Kamera wpięta 

będzie do monitoringu miejskiego. Prace instalacyjne realizowane będą na działce nr  1884/19 Obręb 

12 Tarnobrzeg  

 

Koszt realizacji zadania:  

20 000 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Siarkowiec. Plac zabaw zlokalizowany na działce Gminnej działce o numerze 1869/30 

(w sąsiedztwie bloków nr 2, 4 i 6 przy ulicy Kopernika). Prace Instalacyjne realizowane będą na działce 

1884/19 Obręb 12 Tarnobrzeg.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Plac zabaw zlokalizowany w centrum osiedla w najbliższym czasie zostanie rozbudowany o nowe 

urządzenia strefy zabawowej oraz strefy rekreacyjnej. Niestety na tym terenie wielokrotnie dochodziło 

do dewastacji. Wykonanie monitoringu oraz oświetlenia powinno odstraszyć potencjalnych wandali.  

 

 

PROJEKT NR 2 
Tytuł zadania:  

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 11 
Opis zadania:  

Budowa parkingu na 10-15 stanowisk na terenie Szkoły Podstawowej.  

 

Koszt realizacji zadania:  

20 000 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Sobów. Działka nr 1165, obręb Sobów.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Istniejący parking przy ul. Olszowej vis a vis szkoły podstawowej jest niewystarczający. Nauczyciele 

parkują samochody na trawnikach. Rodzice podwożący dzieci do szkoły zatrzymują się na drodze 

co stwarza niebezpieczeństwo wypadku. Budowa nowego parkingu na terenie szkoły (z myślą 

o nauczycielach) zwolniłaby istniejący parking dla rodziców.  
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PROJEKT NR 3 
Tytuł zadania:  

EKO Targowa 13 
Opis zadania:  

Projekt "EKO Targowa 13" zawiera rekultywacje działek nr 2001/4 i 2002/4 położonych przy 

ul. Targowej i ul. Tracza.  

Prace na tych działkach będą polegały na:  

− rekultywacji powierzchni działek: działki nr 2001/4 na całej powierzchni około 200 2 i działki 

nr 2002/4 na długości 10 m2,  

− zasiew nowej trawy,  

− nasadzenie krzewów żywopłotu i drzew.  

 

Koszt realizacji zadania:  

11 500 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Wielopole. Ul. Targowa 13 i ul. Por. Tracza, 39—400 Tarnobrzeg.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Funkcje projektu "EKO Targowa 13” będzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta Tarnobrzega 

ponieważ:  

− przywróci równowagę biologiczną dz. nr 2001/4 i dz. nr 2002/4,  

− ograniczy smog, drobinki i pyły zawieszone,  

− ograniczy nadmierny hałas, pochłonie dwutlenek węgla,  

− będzie budować świadomość o potrzebie obcowania z przyrodą, i pobudzi wrażliwość wszystkich 

mieszkańców Tarnobrzega na doznania estetyczne.  

 

 

PROJEKT NR 4 
Tytuł zadania:  

Kontynuacja zagospodarowania Rodzinnego parku rekreacji  

na Osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu 
Opis zadania:  

Zgłaszany projekt dotyczy kontynuacji prac związanych z zagospodarowaniem miejskiego terenu 

użyteczności publicznej w ramach realizowanego projektu pn. „Rodzinny park rekreacji na Osiedlu 

Miechocin w Tarnobrzegu” zlokalizowanego w obrębie działki om. nr ewid. 403/3 stanowiącej 

własność Miasta Tarnobrzega, położonej w Tarnobrzegu (obręb 3 — Miechocin) w rozwidleniu dróg 

gminnych, to jest ulic; 12 Października, J. Długosza i St. Orła. Planowany zakres rzeczowy projektu 

zakłada dokonanie zakupu i nasadzenia wraz palikowaniem sadzonek wysokich drzew liściastych 

i iglastych oraz zakupu i montażu elementów małej architektury ogrodowej, w tym koszy na śmieci, 

ławek i drewnianych tablic ogłoszeniowych wzdłuż istniejących i użytkowanych alejek spacerowych. 

Dokonanie nasadzeń drzew liściastych z domieszką drzew iglastych wraz z upływem lat pozwoli 

na stworzenie w okresie letnim strefy zacienienia przed bezpośrednią ingerencją promieni słonecznych 

w obrębie istniejących i licznie użytkowanych przez mieszkańców osiedla urządzeń sportowych 

i rekreacyjnych typu plac zabaw, napowietrzna siłownia czy zestaw urządzeń do ćwiczeń 
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gimnastycznych na świeżym powietrzu. Dodatkowo montaż elementów małej architektury ogrodowej 

wpłynie na zwiększenie atrakcyjności wypoczynku mieszkańców osiedla przebywających w obrębie 

przedmiotowego terenu.  

 

Koszt realizacji zadania:  

19 600 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Miechocin. Działka om. nr ewid. 403/3, stanowiąca własność Miasta Tarnobrzega ( obręb 3 — 

Miechocin) położona w rozwidleniu dróg gminnych; ul. 12 Października — ul. J. Długosza — ul. St. 

Orła.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Przeprowadzenie zaproponowanego wyżej zakresu rzeczowego projektu powoli na zrealizowanie 

kolejnego etapu prac związanych zagospodarowania miejskiego terenu użyteczności publicznej 

w ramach projektu pod nazwą „Rodzinny park rekreacji na Osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu”. Prace 

nad zagospodarowaniem przedmiotowego terenu zostały rozpoczętego jeszcze w 2017 r. Dotychczas 

w ramach pozyskanych środków finansowych, w tym również pochodzących z procederowych 

kolejnych edycji budżetu obywatelskiego udało się wybudować plac zabaw dla dzieci, napowietrzną 

siłownię, zestaw urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu, zadaszoną drewnianą 

altanę grillową, nowy układ alejek spacerowych wraz oświetleniem parkowym, monitoringiem 

wizyjnym i montażem pojedynczych elementów małej architektury. Na chwilę obecną koniecznym jest 

stworzenie strefy zacienienia poprzez nasadzenie wysokich liściastych liściastych z domieszką 

pojedynczych drzew iglastych, następnie zakup i montaż brakujących elementów małej architektury 

ogrodowej, w tym koszt na śmieci, ławek i drewnianych wolnostojących tablic ogłoszeniowych. 

Zrealizowanie przedmiotowego projektu w istotnym stopniu wpłynie na poprawę walorów 

estetycznych zagospodarowywanego etapami terenu oraz poprawę warunków wypoczynku rodziców 

i dzieci z terenu tak zarówno Osiedla Miechocin jak również i miasta korzystających z istniejących 

i użytkowanych obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

 

 

PROJEKT NR 5 
Tytuł zadania:  

Maszt dzwonowy 
Opis zadania:  

Maszt dzwonowy to konstrukcja słupowa stalowa phi 125mmm i wysokości 5m. Słup zabetonowany 

lub dokręcony do stopy fundamentowej. Na szczycie słupa w konstrukcji z zadaszeniem zamontowany 

będzie mosiężny dzwon o średnicy 20cm i wadze ok. 16kg. Na słupie tablica informacyjna z opisem.  

 

Koszt realizacji zadania:  

20 000 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Mokrzyszów. Ul. Ks Chrobaka, nr ewidencyjny 1222/1.  
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Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Postawienie masztu dzwonowego jest powrotem do tradycji. Do lat 50-tych XX w. dzwonnica taka 

istniała w tym miejscu. Historyczny dzwon, który pozostał będzie przypominał o walorach i historii tego 

miejsca i stanie się pamiątką regionu - atrakcją.  

 

 

PROJEKT NR 6 
Tytuł zadania:  

Monitoring terenu i strefy rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 10 
Opis zadania:  

Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż kamery obrotowej (lub innej) na maszcie oświetleniowym 

(lub w innym miejscu) w bezpośrednim otoczeniu Euroboiska na osiedlu Serbinów oraz jej podłączenie 

do systemu monitoringu miasta (dokumentacja techniczna, światłowód itp.) Należy sprawdzić 

możliwości techniczne czy w tym lub nieodległym miejscu nie ma starego łącza, aby go wykorzystać do 

montażu nowej kamery znacząco obniżając koszt realizacji tego projektu.  

Koszt realizacji zadania:  

20 000 zł  

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Serbinów. Teren pomiędzy Szkołą Podstawową nr 10 a Euroboiskiem.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Montaż nowej kamery nie tylko ułatwi kontrolę nad pojawiającą się nową infrastrukturą wzbogacającą 

Euroboisko (trybuna, wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych) ponieważ kamera zawsze działa 

trochę odstraszająco na potencjalnych wandali, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo 

uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 regularnie uczęszczających na tym terenie. 

Monitoring obejmie więc swoim zasięgiem nie tylko strefę rekreacyjną, ale także spory obszar 

stanowiący bezpośredni teren największej placówki oświatowej na osiedlu Serbinów. Warto wyraźnie 

zaznaczyć, że na przedmiotowym obszarze bardzo nasiliły się w ostatnim roku akty dewastacji 

i wandalizmu (wyrywane i malowane krzesełka trybuny zakupionej ze środków publicznych Miasta, 

uszkodzone auto pracownika Szkoły). Montaż kamery zwiększyłby z pewnością w rozumieniu ogólnym 

również bezpieczeństwo mieszkańców części bloków przy ul. M. Dąbrowskiej, którzy mieszkają bardzo 

blisko tego terenu i regularnie go pokonują choćby w drodze na miejski plac targowy i do parku 

handlowego.  

 

 

PROJEKT NR 7 
Tytuł zadania:  

Piastów segreguje odpady 
Opis zadania:  

Na ternie osiedla Piastów zostaną zamontowane w pięciu lokalizacjach stacje do selektywnej segregacji 

odpadów Tudeks 3x50., posiadają one unikatowy design oraz precyzyjne wykończenie. Ze względu 

na użyte materiały sprawdzi się idealnie w warunkach zewnętrznych. Dobrze wpasuje się w przestrzeń 

użytku publicznego. Uniwersalna kolorystyka pasuje do każdej przestrzeni, a wyraźne napisy 

z oznaczeniem frakcji odpadów gwarantują brak pomyłek przy wyrzucaniu odpadów. Ze względu 

na możliwość personalizacji zostanie umieszczone logo budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzeg, 

a także stworzenia dedykowanej tablicy do przytwierdzenia na ścianach stacji. Stacje będą łączone 

po dwie w każdej lokalizacji co daje możliwość określenia sześć frakcji to jest; papier - niebieski, szkło 
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- zielony, metale i tworzywa sztuczne - żółty, nakrętki - pomarańczowy, baterie - czerwony i czarny 

z napisem posprzątaj po swoim psie.  

 

Koszt realizacji zadania:  

19 200 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Piastów. Teren należący do Miasta Tarnobrzeg.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Montaż Stacji do selektywnej segregacji odpadów ma charakter edukacyjny i wynika z potrzeb 

społecznych. Seria stacji do odpadów Tudeks spełnia normy certyfikatów ISO 9001:2008 oraz 

ISO  22000:2005, które gwarantują bezpieczeństwo, spełnienie norm ekologicznych, najwyższą jakość 

i precyzję wykonania. Mieszkańcy osiedla zgłaszają potrzeby montażu na osiedlu koszy na psie 

odchody, lecz połączenie tego celu z edukacją ekologiczną jest bardziej efektywne i skuteczne. Z całą 

pewnością będą one służyły mieszkańcom osiedla ale również mieszkańcom miasta przebywającym na 

terenie osiedla. Celem również jest przeprowadzenie badań społecznych, które określą w jakim stopniu 

mieszkańcy są świadomi procesu segregacji odpadów i czy estetyka pojemników wpływa na decyzje 

mieszkańców co do segregacji.    

 

 

PROJEKT NR 8 
Tytuł zadania:  

Podest — molo 
Opis zadania:  

Wykonanie podestu o długości 5 metrów i szerokości 2 metrów i połączenie go chodnikiem o długości 

około 2 metrów z istniejącym już chodnikiem z kostki brukowej. Podstawę podestu w postaci dwóch 

bali drewnianych o wymiarach 30 cm x 30 cm wspieramy jednym końcem na ziemi, na terenie placu 

zabaw „Stawik”, a drugi koniec wspieramy na dwóch słupach o średnicy 25 cm. wbitych w dno stawu. 

Następnie na ułożonych dwóch belach, wykonujemy podest z desek i barierki z drzewa. Po obydwu 

stronach podestu, przy barierkach montujemy ławki z desek.  

 

Koszt realizacji zadania:  

20 000 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Wielowieś. Plac zabaw „Stawik”.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Projektowany podest, będzie zakończeniem kompleksowych prac przy wyposażeniu placu zabaw 

„Stawik” gdyż był on ujęty w projekcie głównym. Budowa placu zabaw „Stawik” wykonywana była 

etapami i pozostał już tylko wnioskowany do budżetu obywatelskiego podest. Podest służył będzie 

wszystkim mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji nad wodą.  
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PROJEKT NR 9 
Tytuł zadania:  

Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Ocice poprzez wykonanie oświetlenia. 
Opis zadania:  

Zadanie obejmować ma oświetlenie ciągu pieszo- rowerowego na działce nr 14/17 obręb 6 Ocice, które 

wykonane będzie na 6 słupach stalowych o wysokości 4m oraz z wykorzystaniem 6 opraw 

oświetleniowych parkowych.  

 

Koszt realizacji zadania:  

19 999,41 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Ocice.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Projekt powinien zostać zrealizowany dlatego że musimy dbać o obiekty miejskie wykonane 

we wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego oraz prewencyjnie zapobiegać aktom dewastacji 

i wandalizmu poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo mieszkańców osiedla a jednocześnie podnosić 

jego atrakcyjność co może w przyszłości skłaniać nowych mieszkańców do zakupu gruntów miejskich 

i budowę domów jednorodzinnych na osiedlu Ocice co tylko długoterminowo jest korzystne dla 

ogólnego budżetu miasta Tarnobrzeg bo czym więcej mieszkańców zostanie w gminie Tarnobrzeg tym 

miasto będzie bogate swoimi mieszkańcami płacącymi tutaj podatki.  

 

 

PROJEKT NR 10 
Tytuł zadania:  

Poprawa estetyki osiedla Nagnajów 
Opis zadania:  

Wymiana 3 metalowych tablic ogłoszeniowych na 3 wolnostojące na słupkach gabloty ogłoszeniowe 

magnetyczne zewnętrzne, otwierane  dwoma skrzydłami na boki, o wymiarach 150 cm z 100 cm 

grubości 6 cm, zamykane na klucz. Wraz z kompletem magnesów. Mocowanie na nogach dł. 250 cm.  

Oszklenie z bezpiecznego szkła akrylowego. Montaż ww. gablot.  

Zakup 2 tablic korkowych wewnętrznych 60cm x 90cm do Budynku Os.  

Renowacja ławek osiedlowych zewnętrznych - 2 szt. Usunięcie starej powłoki i pokrycie lakierobejcą 

min. 2 warstwy.  

Renowacja altany: malowanie ścian bocznych wewnętrznych i zewnętrznych o szer. 220cm wraz 

z pergolami i siedziskami. Ilość ścian i siedzisk 5. Malowanie dachu altany od strony wewnętrznej. 

Wszystko lakierobejcą o kolorze zbliżonym do brązu. Pokrycie min. 2 warstwy. Wcześniej oczyszczenie 

starej powłoki. Renowacja gontu na altanie: odpadnięte klepki.  

Zakup/wykonanie drewnianego stołu do altany 3 szt.  o wymiarach około 150cm x 60(70)cm x 75cm. 

Zabezpieczenie stołów lakierobejcą w kolorze altany - minimum 2 warstwy.  

 

Koszt realizacji zadania:  

20 000 zł  
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Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Nagnajów.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Wykonanie projektu pn. Poprawa estetyki osiedla Nagnajów będzie służyć wszystkim mieszkańcom 

osiedla Nagnajów:  

− zamknięte tablice magnetyczne: ogłoszenia i informacje nie będą zrywane przez wiatr, odklejane 

przez deszcz, zrywane przez osoby niezainteresowane sprawami osiedlowymi i nie będą zaśmiecać 

środowiska.  

− tablice korkowe: okna i drzwi budynku osiedlowego nie będą oklejane taśmami, po których nie 

można zmyć kleju i wyglądają niechlujnie.  

− odnowione ławki: w końcu przyjemnie będzie na nich usiąść.  

− renowacja altany: nie ulegnie zniszczeniu przez warunki atmosferyczne i będzie długo służyć.  

− stoły do altany: służyć będą spotkaniom integracyjnym, np. m.in. przy grilu.  

 

 

PROJEKT NR 11 
Tytuł zadania:  

Relaks na terenach zielonych osiedla "Przywiśle" – kontynuacja 
Opis zadania:  

Kontynuacja dostawy i montażu elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, stojak 

na rowery. Uzupełnienie i wymiana na trasie zmodernizowanych ciągów spacerowych 

tj. od ul. Waryńskiego i Lasku Bulońskiego - na styku przy Biedronce.  

 

Koszt realizacji zadania:  

19 300 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Przywiśle. Uzupełnienie i wymiana na trasie zmodernizowanych ciągów spacerowych 

tj. od ul. Waryńskiego, Lasku Bulońskiego - do granicy przy Biedronce - w całości stanowiących 

własność gminy.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Zaplanowane elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery - do wymiany 

w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 w związku ze znacznym wzrostem kosztów będzie 

zrealizowany w mniejszym zakresie niż zakładano. Zaplanowana realizacja w 2023r pozwoli 

w znacznym zakresie doposażyć główną aleję spacerowym na danym zakresie.  

W związku z nieznanymi faktycznymi kosztami dopuszcza się częściową zmianę ilościową 

dostarczonych i zamontowanych urządzeń. W trakcie realizacji dopuszcza się dostawę i zainstalowanie 

2 szt "hotelików dla jeży" na terenach zielonych. Pozwoli to w połączeniu z realizowanym zadaniem 

"Widno I Bezpiecznie" - wymiana oświetlenia parkowego - oraz przewidywaną realizację 

"Zagospodarowanie Terenów Zielonych Przywiśla" powinno uporządkować i stworzyć estetyczny ciąg 

spacerowo-wypoczynkowy osiedla "Przywiśle".  

Wskazane rozważenie zaproponowanych typów urządzeń małej architektury z opracowywanym 

projektem "Zagospodarowanie Terenów Zielonych Przywiśla".  
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PROJEKT NR 12 
Tytuł zadania:  

Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików etap II 
Opis zadania:  

Aleja Lipowa posiada długość ok. 375 mb, biegnie od ul. Słomki do ul. Szewery. Jest szlakiem 

spacerowym. Pokryta jest grysem kamiennym o niskiej granulacji, posiada obrzeże betonowe. Została 

wykonana ok. 25 lat temu. Od tego czasu nie był wykonany remont ani jej renowacja. Na przeważającej 

długości rzędna terenu otaczającego jest powyżej rzędnej samej alejki mimo, że posiada 

przepuszczalną podbudowę gromadzi się na niej woda opadowa, szczególnie w jej części zaniżonej. 

Aleja nie posiada odprowadzenia wody podłużnego ani poprzecznego, nie posiada także żadnego 

odwodnienie. Na całej jej długości krawężniki znajdują się powyżej powierzchni alejki. W 2022 r. został 

wykonany I etap remontu Alei.  

Występuje konieczność wykonania nowej nawierzchni Alei Lipowej, wymiany obrzeży betonowych 

na odcinku objętym utwardzeniem, uzupełnienia grysu w celu poprzecznego wyprofilowania. 

Nr ewidencyjny działki 639/14.  

 

Koszt realizacji zadania:  

20 000 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Dzików. Aleja Lipowa.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: leja Lipowa jest uczęszczanym szlakiem spacerowym osób 

starszych a także matek z małymi dziećmi w wózkach. Korzystają z niej mieszkańcy Osiedla Dzików oraz 

Podłęże, szczególnie mieszkańcy pobliskich bloków oraz domów jednorodzinnych. Powstające wskutek 

opadów oraz topnienia śniegu na powierzchni alei rozlewiska znacznie utrudniają korzystanie z niej. 

Powodują konieczność poruszania się po sąsiadujących z aleją trawnikach. Celem realizacji projektu 

jest wykonanie utwardzenia terenu w celu przywrócenia jej pełnej funkcjonalności. Wykonanie zadania 

wpłynie na jakość wypoczynku i jakość życia mieszkańców miasta.  

 

 

PROJEKT NR 13 
 Tytuł zadania:  

Remont chodnika (wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową) 
Opis zadania:  

Demontaż starych płytek chodnikowych- wykonanie podsypki pod kostkę brukową- zagęszczenie 

podsypki pod kostkę, zakup i położenie nowej kostki brukowej.  

 

Koszt realizacji zadania:  

20 000 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Wielopole. Działki o nr ew: 2015/19, 2015/112, 3720/2 i 2014/2.  
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Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Projekt powinien być zrealizowany, ponieważ chodnik był wykonany na początku lat 

dziewięćdziesiątych z płytek chodnikowych, które są pouszkadzane a jego powierzchnia znajduje się 

poniżej terenów zielonych i czasie obfitych deszczów jest zalewany wodą, uniemożliwiając pieszym 

korzystanie. Będzie służył mieszkańcom miasta, Osiedla "Wielopole", szczególnie mieszkańcom 

okolicznych bloków ul. Wyspiańskiego o nr 14, 18, 18a, 20, 22 i 24 i Jana Tracza, oraz innym osobom 

przemieszczającym się z ul. Kopernika na ul. Wyspiańskiego.  

 

 

PROJEKT NR 14 
Tytuł zadania:  

Siłownia na Dębowej Polanie - II etap 
Opis zadania:  

I etap budowy siłowni na Dębowej Polanie został wykonany w roku 2022 ze środków pochodzących 

z małego budżetu obywatelskiego oraz ze środków będących w dyspozycji zarządu osiedla Zakrzów. 

Obejmował on montaż kotw pod planowane urządzenia, przygotowanie nawierzchni z płyt i kostki 

brukowej i montaż 3 urządzeń.  

W ramach zadania „Siłownia na Dębowej Polanie – II etap’ planujemy doposażyć przygotowaną 

do chwili obecnej siłownię o 5 pozostałych zaplanowanych urządzeń. Będą to: orbitrek, wioślarz, 

twister ze stepperem, narciarz. W koszty zadania zatem będzie wchodzić zakup i montaż w/w urządzeń, 

który zakończy powyższy projekt.  

 

Koszt realizacji zadania:  

16 680 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Zakrzów. Ul. Wędkarska, działka 475/20.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Zakrzowa” jako biorący w użyczenie działkę nr 475/20 przy 

ul. Wędkarskiej na osiedlu Zakrzów już od kilku lat zagospodarowuje działkę zgodnie 

z zapotrzebowaniem mieszkańców oraz planuje przeznaczyć zagospodarowane tereny 

do wykorzystania przez mieszkańców osiedla Zakrzów. Siłownia na wolnym powietrzu to jeden 

z elementów tego zagospodarowania. Będzie służyła jako miejsce do zdrowych ćwiczeń  na wolnym 

powietrzu, będzie wykorzystywana w szkoleniu młodzieży i dzieci – mieszkańców osiedla Zakrzów 

i innych osiedli miasta Tarnobrzega. W dużej mierze także będzie miejscem służącym do treningów dla 

Uczniowskiego Osiedlowego Klubu Sportowego Junior Zakrzów w Tarnobrzegu.  

Odbiorcami zrealizowanego zadania publicznego będą w długim czasie w przyszłości mieszkańcy 

osiedla Zakrzów i innych osiedli miasta, którzy już teraz licznie odwiedzają tereny Dębowej Polany, 

a także sportowcy-piłkarze różnych grup wiekowych UOKS JUNIOR Zakrzów.  
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PROJEKT NR 15 
Tytuł zadania:  

Stół do tenisa stołowego nad Wisłą 
Opis zadania:  

Tenis stołowy bez wątpienia jest wizytówką naszego miasta w Europie. Zawodniczki tarnobrzeskiej 

drużyny osiągnęły dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzyń, a sama dyscyplina z roku na rok staje się coraz 

bardziej popularna. W związku z tym naszą propozycją projektu do zrealizowania w przyszłym roku, 

w ramach budżetu obywatelskiego, jest zainstalowanie zewnętrznego stołu do tenisa stołowego 

i ławeczki razem z nawierzchnia zapewniająca dobre i bezpieczne warunki do gry. W naszej ocenie 

najlepszym miejscem dla stołu będą tereny nad Wisłą. W ostatnich latach obszar ten został odnowiony 

i jest atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu. Poza tym  miejsce to znajduje się w pobliżu 

MOSIRu, co dawałoby szanse korzystania z niego w przypadku braku możliwości skorzystania z hali 

w ośrodku. Najlepszym rozwiązaniem będzie usunięcie zaniedbanych pozostałości po starym korcie 

i stworzenie tam warunków umożliwiających zainstalowanie stołu tenisowego i ławki.  

 

Koszt realizacji zadania:  

13 300 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Stare Miasto. Tereny nad Wisłą. Działka o numerze 169/14  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Uzasadnieniem dla tego projektu jest przede wszystkim stworzenie możliwości aktywnego spędzania 

wolnego czasu. Realizacja tego projektu może korzystnie wpłynąć wygląd terenów nad Wisłą poprzez 

rewitalizację niezadbanych pozostałości po starym korcie tenisowym.  

 

 

PROJEKT NR 16 
Tytuł zadania:  

Ułożenie kostki brukowej w altanie ogrodowej.  

Ułożenie kostki (chodnik) do altany ogrodowej 
Opis zadania:  

Ułożenie kostki brukowej w altanie ogrodowej. Doprowadzenie chodnika z kostki brukowej od ulicy 

Dzikowskiej do altany ogrodowej. Nr ewidencyjny działki 451/1/.  

 

Koszt realizacji zadania:  

20 000 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Podłęże. Ulica Dzikowska.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Ułożenie kostki brukowej w altanie ogrodowej umożliwi mieszkańcom organizowanie zabaw, grilla 

i innych imprez. Doprowadzenie chodnika z kostki brukowej od ulicy Dzikowskiej umożliwi 

mieszkańcom łatwy dostęp i przemieszczenie się do altany ogrodowej.  
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Projekt powinien być zrealizowany ponieważ obecny stan nawierzchni uniemożliwia (podłoże gliniaste) 

mieszkańcom dostanie się do altany.  

 

 

PROJEKT NR 17 
Tytuł zadania:  

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej do remizy OSP 
Opis zadania:  

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na działkę do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Istniejąca 

brama jest za wąska, zużyta, skorodowana i nie można wjechać do garażu z pompą dużej wydajności.  

Koszt realizacji zadania:  

20 000 zł  

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Sielec. Działka nr 823.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla , ponieważ szybki wyjazd z garażu z pompą dużej 

wydajności poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w razie zagrożenia powodzią jak też występujących 

podtopień.  

 

 

PROJEKT NR 18 
Tytuł zadania:  

Zielona wyspa w centrum miasta — strefa zabaw i relaksu w centrum 

Tarnobrzega 
Opis zadania:  

Zagospodarowanie terenu placu szkolnego o wymiarach 32mx30m w taki sposób, aby czas mogły tam 

spędzać wszystkie dzieci z naszej szkoły. Jedni w Zielonej Sali Rekreacyjnej inni w Strefie Zabaw 

Kreatywnych dla dzieci w każdym wieku. Uczniowie z przyjemnością będą tam odpoczywać: zarówno 

ci, którzy muszą aktywnie odreagować stres np.: po sprawdzianie jak i tacy, którzy potrzebują 

wyciszenia i uspokojenia myśli. Miejsce to będzie również doskonałe dla dzieci przebywających 

w świetlicy, a może będą tu odbywać się również lekcje wychowawcze? Popołudniami z tego terenu 

będą mogły skorzystać dzieci z naszego osiedla. Czas spędzony na świeżym powietrzu, relaks, ruch, 

zabawy wymagające zręczności i pracy szarych komórek to idealne połączenie — pracuje umysł i ciało. 

Tego właśnie wymaga prawidłowy rozwój dzieci. Projekt składa się z 4 części:  

1. Zielona sala wypoczynkowa zostanie wykonana na pasie zieleni z elementów przyrodniczych i mebli 

drewnianych. Będzie składała się z trzech części-pokoi. Każdą część rozdzielą i osłonią drzewa 

o parasolowatej, rozłożystej koronie. Przy ogrodzeniu zostaną posadzone rośliny pnące, które 

stworzą zieloną ścianę zasłaniającą parking i ruchliwą ulicę.   

2. Parawany roślinne odgraniczające parkingi, ulice i boisko od strefy dla dzieci. Przy ogrodzeniu 

zostaną posadzone rośliny pnące, które stworzą zieloną ścianę, zasłaniającą parkingi i pochłaniającą 

zanieczyszczenia powierza. Zostaną na niej zamontowane hotele dla owadów.  

3. Zacienienie placu zabaw. Na placu zabaw zostaną posadzone od strony południowej drzewa 

o rozłożystej koronie, dające latem konieczny cień oraz postawiony hotelik dla owadów, 

umożliwiający dzieciom obserwację przylatujących owadów.  

4. Strefa ekozabaw kreatywnych dla dzieci w każdym wieku. Wokół strefy zabaw zostaną 

zamontowane ławki, a bezpośrednio przy nich posadzone drzewa, dające cień i ochłodę 
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w słoneczne dni. Na asfalcie zostaną wykonane specjalnymi farbami plansze do zabaw kreatywnych 

i proekologicznych.  

 

Koszt realizacji zadania:  

20 000 zł  

 

Miejsce realizacji zadania:  

Osiedle Wielopole. Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu.  

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:  

Szkoła Podstawowa nr 4 jest usytuowana w centrum miasta przy dwóch ulicach o wysokim natężeniu 

ruchu oraz przy rondzie. Bezpośrednio za szkolnym ogrodzeniem z dwóch stron znajdują się parkingi. 

Efektem tego sąsiedztwa jest zanieczyszczenie powierza, które bezpośrednio wpływa na zdrowie 

dzieci. Wywołuje między innymi liczne alergie, infekcje, a nawet uszkodzenia mózgu. Nie możemy 

zmienić położenia szkoły, ani zlikwidować uciążliwego sąsiedztwa. Możemy jednak wpłynąć na jej 

otoczenie. Najnowsze badania naukowców brytyjskich wykazują, że kontakt z naturą pozytywnie 

wpływa na poprawę zdrowia psychicznego, a obecnie niestety, wiele dzieci cierpi na zaburzenia lękowe 

i depresje.  

Nasi uczniowie nie mają atrakcyjnego miejsca na spędzanie czasu pomiędzy lekcjami. Teren służący 

wypoczynkowi na przerwach jest wystawiony na działanie promieni słonecznych, ma niewiele zieleni 

i zdecydowanie brakuje miejsc do wypoczynku. Uczniowie mają do dyspozycji boiska sztuczne i teren 

asfaltowy.  

Wykonanie zielonej sali relaksacyjnej (ławy do siedzenia, drzewa dające cień, żywopłot), naturalnych 

kilkumetrowych, zielonych ścian stworzonych z roślin, które zasłonią ulice i parkingi oraz posadzenie 

drzew o rozłożystej koronie, zamieni codzienną szarość na zielone centrum relaksu w centrum miasta. 

Rośliny posiadają niezwykłą umiejętność oczyszczania powietrza ze szkodliwych gazów i nawilżania go, 

a zieleń to kolor relaksu i spokoju. Nie można zapomnieć o najważniejszej roli roślin, to one produkują 

tlen. Im więcej zieleni, tym lepszym powietrzem wszyscy będziemy oddychać. Na drzewach 

zamierzamy umieścić hoteliki dla owadów. Pożyteczne owady powinny na stałe gościć w naszym 

otoczeniu. Ze względu na to, że zapylają kwiaty i pomagają pozbyć się szkodników warto o nie dbać 

i zapewnić im bezpieczne miejsce. Hotele dla owadów pomagają również chronić pożyteczne gatunki. 

Efektywny wypoczynek pozwoli na zredukowanie napięcia i mobilizację organizmu do wyzwań jakie 

stawia szkoła. 


