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Budujemy nasze miasto

Tarnobrzeski Budżet 
Obywatelski

Budżet obywatelski, to popularne narzędzie służące włączaniu mieszkańców we współ-
decydowanie o mieście. To także szkoła myślenia i dyskutowania o miejscu, w którym się 
żyje, o jego przyszłości, wyglądzie czy sposobie użytkowania. To także narzędzie integracji 
mieszkańców, którzy mogą wspólnie snuć wizje rozwoju przestrzeni publicznej, „zaraża-
jąc” nimi innych. Instrument ten może nie sprawi, że będziemy bogatsi, ale z pewnością 
przyczynia się do tego, że kreowany widok zza własnego okna staje się nam przyjaźniejszy.

 
Tarnobrzeski Budżet Obywatelski na 2018 rok wkracza właśnie w swoją decydują-

cą fazę. Zakończył się okres zgłaszania projektów, zarówno tych, które służyć mają 
całemu miastu, jak i tych, które mają na celu służyć mieszkańcom tylko jednego 
osiedla. Podobnie jak miało to miejsce w roku ubiegłym na realizację zgłoszonych 
projektów przeznaczono 2 mln zł. Te o charakterze ogólnomiejskim nie mogą 
przekroczyć kwoty 400 tys. zł. Na pomysły osiedlowe zarezerwowano zaś 1,6 mln 
zł, przy czym na jedno osiedle przypada 100 tys. zł. W tym roku kwota ta jest gwa-
rantowana dla osiedla, co oznacza, że jeśli zgłoszone projekty w danym osiedlu nie 
wyczerpują pełnej puli środków, to i tak pozostała część zostanie wykorzystana 
na cele społeczności osiedla. Podobnie jest w przypadku, gdy żadne projekty nie 
zostaną złożone przez mieszkańców. Wtedy pełna kwota 100 tys. zostanie roz-
dysponowana na osiedlowe cele, lecz o sposobie dystrybucji zadecydują władze 
miasta, a nie mieszkańcy.

Zgodnie z harmonogramem budżetu obywatelskiego, ogłoszonym przez Pre-
zydenta Miasta Tarnobrzega komisja weryfikacyjna dokonała oceny wszystkich 
zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Projekty zweryfikowane pozytywnie 
poddane zostaną głosowaniu. Wyboru dokonywać będziemy w lokalach wybor-
czych zlokalizowanych w każdym osiedlu miasta. Choć głosowanie przebiegać 
będzie przez dwie niedziele 1 i 8 października, to głos oddać będzie można tylko 
raz, wskazując jeden wybrany projekt ogólnomiejski i jeden osiedlowy. Przy czym 
na danym osiedlu głosować będziemy na projekty ogólnomiejskie oraz dotyczące 
jedynie tego osiedla. 

Harmonogram Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
1 i 8 października 2017 r.  – głosowanie  w wyznaczonych lokalach w godz. od 8–14 

9-11 października 2017 r.  – przeliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną,
do 12 października 2017 r. –  ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów 
            w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Dzików – Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4 w Tarnobrzegu

Miechocin – Dom Osiedlowy, ul. Krzywa 2 w Tarnobrzegu

Mokrzyszów – Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sienkiewicza 215

nagnajów – Dom Osiedlowy, ul. Nadwiślańska 16 w Tarnobrzegu

ocice – Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ocicka 89 w Tarnobrzegu

Piastów – Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4 w Tarnobrzegu

Podłęże – Dom Osiedlowy, ul. Dzikowska w Tarnobrzegu

Przywiśle – Przedszkole Nr 6, ul. 1 Maja 14 w Tarnobrzegu

serbinów – Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10 w Tarnobrzegu

siarkowiec –  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, 
ul. Św. Barbary 1B w Tarnobrzegu „Budowlanka”

Sielec – Dom Ludowy, ul. Sielecka 29 w Tarnobrzegu

sobów – Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Olszowa 1 w Tarnobrzegu

stare Miasto – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szeroka 13.

wieloPole –  Szkoła Podstawowa Nr 4, 
ul. Wyspiańskiego 10 w Tarnobrzegu

wielowieś – Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Piętaka 53 w Tarnobrzegu

zakrzów – Dom Strażaka, ul. Spokojna 9 w Tarnobrzegu

zapraszamy do uczestnictwa we wspólnym budowaniu naszego miasta

Siedziby lokali, w których odbywać się będzie głosowanie w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
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Projekty ogólnomiejskie 
Nr Tytuł projektu obywatelskiego Miejsce realizacji projektu Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego)

Przewidywany 
koszt projektu

1. Dom wędrowca z salą warsztatową.
Tarnobrzeg, ul. Wiślna

Zadanie przewiduje budowę domu wędrowca z sala warsztatową w której 
odbywać sie będą warsztaty i spotkania dla mieszkańców. Projekt zakłada 
zagospodarowanie poddasza na pokoje sypialniane.

400 000,00 zł

2. Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego. Tarnobrzeg, osiedle Wielowieś Zadanie przewiduje wykonanie nowej drogi dojazdowej do cmentarza 
parafialnego. 400 000,00 zł

3. Przedszkole dla zwierząt– wykonanie budynku dla zwierząt 
młodych, wykonanie i remont instalacji, dokończenie ogro-
dzenia schroniska.

Tarnobrzeg, osiedle Nagnajów
Zadanie przewiduje wykonanie przedszkola dla zwierząt mające na celu 
pomoc chorym i okaleczonym zwierzętom. 400 000,00 zł

4. Tarnobrzeski AIRSCREEN– czyli kino plenerowe dla tarno-
brzeżan. 

Tarnobrzeg, tereny nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim oraz Parku Dzi-
kowskiego

Zadanie przewiduje budowę kina plenerowego dla mieszkańców Tarno-
brzega. Dodatkowo zakup krzeseł, leżaków, lampionów. 200 000,00 zł

5. Park im. Młodzieżowego Ruchu Oporu.
Tarnobrzeg, osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje stworzenie Parku im. Młodzieżowego Ruchu Oporu na 
terenie między ul. Zwierzyniecką a Sienkiewicza mające na celu nadania 
temu terenowi funkcji historycznej.

400 000,00 zł

6. Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w So-
bowie. Tarnobrzeg, osiedle Sobów

Zadanie przewiduje budowę nowych miejsc parkingowych wraz z oświe-
tleniem, wykonanie nowego wyjazdu z parkingu, przebudowę wjazdu 
wraz z przystankiem komunikacji miejskiej przy cmentarzu komunalnym.

400 000,00 zł

7. Rozbudowa Stanicy ZHP w miejscowości Olchowiec.
Olchowiec, gmina Czarna

Zadanie przewiduje rozbudowę stanicy ZHP– zakup pawilonu letniskowe-
go, modernizację rozdzielni elektrycznej, oraz wykonanie zewnętrznych 
sanitariatów.

400 000,00 zł

8. Przyrodniczo–edukacyjne zagospodarowanie kompleksu 
leśnego Kamionka ,,Poznaj swój las”. Tarnobrzeg, osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje zagospodarowanie Kompleksu leśnego Kamionka– 
utwardzenie ciągów komunikacyjnych, budowę nowego zbiornika wod-
nego, odmulenie istniejącego zbiornika, opracowanie i wykonanie ścieżki 
przyrodniczej.

400 000,00 zł

Projekty osiedlowe
1. II etap– dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-ro-

werowego od Parku Dzikowskiego do osiedla Dzików”. Tarnobrzeg, osiedle Dzików
Zadanie przewiduje wykonanie II etapu rewitalizacji drogi gruntowej, 
utworzenia ciągu pieszo-rowerowego od Muzeum Przemysłu Siarkowego 
do Parku Dzikowskiego.

100 000,00 zł

12. II etap zagospodarowania terenu boiska przed budynkiem 
administracji TSM – budowa zadaszonej sceny i nasadzenia. Tarnobrzeg, osiedle Dzików Zadanie przewiduje II etap zagospodarowania terenu boiska  przed budyn-

kiem TSM– budowa zadaszonej sceny oraz nasadzenia zieleni. 100 000,00 zł

3. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej drogi 
dojazdowej do nowego cmentarza parafialnego w Tarnobrze-
gu-Miechocinie  ozn. nr ewid. 164.

Tarnobrzeg, osiedle Miechocin
Zadanie przewiduje budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej 
drogi dojazdowej od nowego cmentarza parafialnego w Tarnobrzegu. 100 000,00 zł

4. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położone-
go w Tarnobrzegu – osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg 
gminnych – ulic: 12 Października, J. Długosza i St. Orła za-
kresem obejmującego budowę napowietrznej siłowni, ciągu 
pieszego i urządzonej zieleni parkowej (Etap II). 

Tarnobrzeg, osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej na 
osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych – ulic: 12 Października, 
J. Długosza i St. Orła– zakresem obejmującym: budowę napowietrznej 
siłowni, wykonanie ciągu dla pieszych, wykonanie urządzonej stylizowanej 
zieleni parkowej.

100 000,00 zł

5. Remont Domu Ludowego na osiedlu Mokrzyszów. Tarnobrzeg, osiedle Mokrzyszów Zadanie przewiduje remont osiedlowego Domu Ludowego.  Budynek słu-
żyć będzie mieszkańcom do celów kulturalno-sportowo-wypoczynkowych. 100 000,00 zł

6. Rodzinny park rekreacyjny ,,Przy stadionie’’ z nową siłownią 
i altaną. Tarnobrzeg, osiedle Mokrzyszów

Zadanie przewiduje budowę siłowni plenerowej, z sześcioma urządzeniami 
oraz altany z grillem. Całość ma stanowić kompleks rekreacyjno-sportowy 
dla młodych i starszych mieszkańców osiedla.

100 000,00 zł

7. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem piłkochwy-
tów na boisku. Tarnobrzeg, osiedle Mokrzyszów

Zadanie przewiduje budowę siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem 
piłkochwytów na boisku. Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom 
spędzenia wolnego czasu oraz poprawy sprawności fizycznej.

100 000,00 zł

8. Chodnik przy ul. Wisłostrada na osiedlu Nagnajów. Tarnobrzeg, osiedle Nagnajów Zadanie przewiduje remont chodnika na ul. Wisłostrada. 100 000,00 zł
9. Bramka do piłki nożnej tulejowana– 7,32 x 2,44 szt. 2. Tarnobrzeg, osiedle Ocice Zadanie przewiduje wykonanie dwóch sztuk bramek do piłki nożnej tule-

jowanych o wymiarach 7,32 x 2,44. 10 000,00 zł

10. Plac zabaw z podłożem trawiastym z elementami do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu. Tarnobrzeg, osiedle Ocice Zadanie przewiduje budowę placu zabaw z podłożem trawiastym z ele-

mentami do ćwiczeń dla rodziców i dzieci na ulicy Błonie. 90 000,00 zł

11. Remont ulicy Łokietka – Etap II Tarnobrzeg, osiedle Piastów Zadanie przewiduje remont ulicy Łokietka wraz z chodnikami. 100 000,00 zł
12. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa – Etap II– w za-

kresie budowa drogi od skrzyżowania z ul. Sadową w obrębie 
działek nr 267 i nr 285 na odcinku 400 m.

Tarnobrzeg, osiedle Podłęże
Zadanie przewiduje remont drogi ulicy Ziołowej.

100 000,00 zł

13. Remont alejki – chodnik od instalacji Natura 2000 do ul. 
Waryńskiego. Tarnobrzeg, osiedle Przywiśle Zadanie przewiduje remont alejki z zachowaniem istniejącego oświetlenia 

oraz ławek parkowych. 100 000,00 zł

14. Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów – ul. Kwiat-
kowskiego (działka 3613/1). Tarnobrzeg, osiedle Serbinów Zadanie przewiduje budowę placu zabaw na terenie osiedla Serbinów – 

ulica Kwiatkowskiego. 100 000,00 zł

15. Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów – ul. Sien-
kiewicza (działka 1385/24). Tarnobrzeg, osiedle Serbinów Zadanie przewiduje budowę placu zabaw na terenie osiedla Serbinów – 

ulica Sienkiewicza. 100 000,00 zł

wyniki weryfikacji projektów złożonych 
do tarnobrzeskiego Budżetu obywatelskiego

Komisja Główna ogłosiła 15 września wyniki weryfikacji projektów ogólnomiejskich oraz osie-
dlowych, zgłoszonych przez mieszkańców Tarnobrzega do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatel-
skiego na 2018 rok.

Projekty zaopiniowane pozytywnie zostaną poddane głosowaniu, które odbędzie się  1 i 8 
października 2017 r. w godzinach 8.00-14.00. Głosować można tylko raz, w lokalu wyborczym 
na osiedlu, w którym się mieszka. Lokale wyborcze otwarte będą w każdym z 16 osiedli Tarno-

brzega. Głosować będziemy oddając swój głos na jeden wybrany projekt ogólnomiejski i jeden 
osiedlowy, dotyczący osiedla, w którym się głosuje.

Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli zaplanowanych 
środków, zostaną wprowadzone do realizacji ze środków budżetu miasta Tarnobrzega na 2018 
rok. Dla projektów ogólnomiejskich pula przyznanych środków wynosi 400 tys. zł, a dla projektów 
osiedlowych 100 tys. zł na każde osiedle.

Lista projektów zaopiniowanych POzyTywnIe
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Projekty ogólnomiejskie 
Nr. Tytuł projektu obywatelskiego Miejsce realizacji projektu Opis projektu 

(na podstawie formularza zgłoszeniowego) Uzasadnienie

1 Wykonanie ujęcia wód siarczkowych 
dla potrzeb ośrodka balneoterapeu-
tyczno– rekreacyjnego nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim.

Tarnobrzeg, obręb Kajmów

Zadanie przewiduje wykonanie ujęcia wód 
siarczkowych wraz z wykonaniem projektu 
geologicznego oraz dokumentacji hydrogeolo-
gicznej.

Projekt został złożony na złym formularzu

2 Rowerem lub rikszą rodzinną po 
Tarnobrzegu.

Jezioro Tarnobrzeskie (obok 
przystani Marina) oraz 
Plac Bartosza Głowackiego

Zadanie przewiduje instalację dwóch stacji ro-
werowych. Każda ze stacji wyposażona będzie 
w 10 rowerów oraz 5 riksz.

Koszt projektu jest wyższy od kwoty 400 000,00 zł Z uwagi na dodat-
kowe koszty obsługi systemu. 

3. Budowa parku linowego nad Jezio-
rem Tarnobrzeskim. Tarnobrzeg, tereny 

nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Zadanie przewiduje budowę parku linowego 
nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Projekt ten ukie-
runkowany jest  na sport i rekreacje na wolnym 
powietrzu.

Gmina Tarnobrzeg zleciła opracowanie dokumentacji projektowej pn. 
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta 
Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tar-
nobrzeskiego” w zakresie, której jest również budowa parku linowego

4. Budowa toalet miejskich nad Jezio-
rem Tarnobrzeskim oraz minimum 6 
przebieralni przy plażach.

Tarnobrzeg, tereny 
nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Zadanie przewiduje wybudowanie nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim toalet miejskich oraz minimum 
6 przebieralni.

Gmina Tarnobrzeg zleciła opracowanie dokumentacji projektowej pn. 
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta 
Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarno-
brzeskiego” w zakresie, której przewidziana jest budowa toalet

5. Remont drogi wewnętrznej bocznej 
od ul. Marii Dąbrowskiej  (dojazdo-
wej do TARR). Tarnobrzeg, Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje remont drogi wewnętrz-
nej bocznej od ulicy Marii Dąbrowskiej (droga 
dojazdowa do TARR) wraz z parkingami oraz 
części ciągów pieszych.

Koszt wykonania remontu drogi jest wyższy od kwoty 400 000,00 zł

6. Tramwajem wodnym po naszym 
jeziorze. Tarnobrzeg, tereny 

nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Zadanie przewiduje zakup łodzi motorowej oraz 
pomostu w celu podniesienia atrakcyjności tu-
rystycznej Jeziora Tarnobrzeskiego.

Koszt projektu jest wyższy od kwoty 400 000,00 zł  Z uwagi na dodat-
kowe koszty obsługi i konserwacji.

7. Kompleksowa modernizacja drogi 
gminnej– ul. Siarkowej. Tarnobrzeg, osiedle Miechocin Zadanie przewiduje kompleksową modernizację 

drogi gminnej ulicy Siarkowej.
Koszt wykonania modernizacji drogi jest wyższy od kwoty 400 000,00 zł

8. Budowa drogi lokalnej łączącej ul. 
Żniwną położoną w os. Miechocnin 
z ul. Koniczynki w osiedlu Ocice.

Tarnobrzeg, osiedle Miechocin
Zadanie przewiduje budowę drogi lokalnej łą-
czącej ulice Żniwną położoną w Os. Miechocin z 
ulicą Koniczynki w Os. Ocice.

Koszt wykonania budowy drogi jest wyższy od kwoty 400 000,00 zł

Projekty osiedlowe 
1. Remont chodnika przy ulicy Marcza-

ka wraz z dokończeniem oświetlenia 
ulicznego.

Tarnobrzeg, osiedle Dzików
Zadanie przewiduje remont chodnika przy uli-
cy Marczaka wraz z dokończeniem oświetlenia 
ulicznego.

Koszt projektu jest wyższy od kwoty 100 000,00 zł 

2. Ul. Sielecka z kostki brukowej od km. 
0 + 000 – km. 0 + 475 Tarnobrzeg, osiedle Sielec Zadanie przewiduje remont chodnika na ulicy 

Sieleckiej.
Ul. Sielecka została przebudowana w ramach dofinansowania – trwa-
łość projektu

3. Wyposażenie przytuliska dla zwie-
rząt TSPZ ,,Ogród Św. Franciszka” w 
nowej lokalizacji na ul. Wałowej oraz 
wyposażenie dla przyszłego hoteliku 
dla zwierząt. 

Tarnobrzeg, 
osiedle Stare Miasto

Zadanie przewiduje wyposażenie przytuliska 
dla zwierząt TSPZ ,,Ogród Św. Franciszka” oraz 
wyposażenie przyszłego hoteliku dla zwierząt.

 Brak planu miejscowego, działka częściowo objęta strefą ochrony 
krajobrazu, działka stanowi użytki rolne wymagające wyłączenia z 
produkcji rolnej 

4. Budowa alejki spacerowej przez 
działki. Tarnobrzeg, osiedle Siarkowiec Zadanie przewiduje budowę alejki spacerowej  

przez działki wraz z oświetleniem.
Koszt projektu jest wyższy od kwoty 100 000,00 zł 

5. Przebudowa drogi gminnej– ul. Ka-
mionka. Tarnobrzeg, osiedle Miechocin Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej 

ulicy Kamionka.
Koszt projektu jest wyższy od kwoty 100 000,00 zł 

Lista projektów zaopiniowanych neGaTywnIe

16. Monitoring na osiedlu Serbinów Tarnobrzeg, osiedle Serbinów Zadanie przewiduje instalacje monitoringu na terenie osiedla Serbinów. 100 000,00 zł
17. ,,Jeśli o naukę i zabawę chodzi– skorzystają wszyscy starsi 

oraz młodzi”– modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wo-
kół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeg, osiedle Serbinów Zadanie przewiduje modernizację placu zabaw oraz otoczenia wokół 
Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu. 100 000,00 zł

18. Budowa nowego placu zabaw przy ulicy Kopernika (na wyso-
kości bloków nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika). Tarnobrzeg, osiedle Siarkowiec Zadanie przewiduje budowę nowego placu zabaw przy ulicy Kopernika na 

wysokości bloków nr 4 i 6. 100 000,00 zł

19. Remont chodników przy ul. Św. Barbary na odcinku od skrzy-
żowania z ulicą Gruntową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Tarnobrzeg, osiedle Siarkowiec Zadanie przewiduje remont chodników przy ulicy Św. Barbary oraz dosto-

sowanie ich do utworzenia brakującego odcinka trasy pieszo-rowerowej. 100 000,00 zł

20. Budowa siłowni zewnętrznej. Tarnobrzeg, osiedle Sielec Zadanie przewiduje budowę siłowni zewnętrznej. 50 000,00 zł
21. Budynek domu osiedlowego. Tarnobrzeg, osiedle Sielec Zadanie przewiduje docieplenie ścian, wymiany ogrodzenia budynku 

domu osiedlowego. 50 000,00 zł

22. Oświetlenie ulic: Starowiejskiej, Dąbie i ks. Adama Burdy. Tarnobrzeg, osiedle Sobów Zadanie przewiduje wykonanie oświetlenia ulic: Starowiejskiej, Dąbie oraz 
ks. Adama Burdy. 100 000,00 zł

23. Sobów– Osiedle Marzeń. Tarnobrzeg, osiedle Sobów Zadanie przewiduje dalszą rozbudowę Parku Olszynka w celu podniesienia 
atrakcyjności osiedla. 100 000,00 zł

24. Budowa placu zabaw na placu górnika. Tarnobrzeg, osiedle Stare Miasto Zadanie przewiduje budowę placu zabaw na Placu Górnika. 100 000,00 zł
25. Park Street Workout połączony z mini siłownią dla seniorów.

Tarnobrzeg, osiedle Wielopole
Zadanie przewiduje budowę Parku Street Workout oraz mini siłowni dla 
osób starszych. To wspaniały zamiennik siłowni pozwalający na różno-
rodność ćwiczeń.

100 000,00 zł

26. Remont nawierzchni drogi wraz z instalacją oświetlenia ulicz-
nego przy ulicy Wyspiańskiego. Tarnobrzeg, osiedle Wielopole Zadanie przewiduje remont nawierzchni drogi wraz z instalacja oświe-

tlenia ulicznego. 100 000,00 zł

27. II etap budowy parkingu dla samochodów osobowych i dostaw-
czych przy ul. Tracza. Tarnobrzeg, osiedle Wielopole Zadanie przewiduje wykonanie II etapu budowy parkingu dla samochodów 

osobowych i dostawczych na ulicy Tracza. 100 000,00 zł

28. Aktywny park rozrywki w Wielowsi ,,Stawik” CD.
Tarnobrzeg, osiedle Wielowieś

Zadanie przewiduje dalszy ciąg realizacji projektu ,,Stawki”– oświetlenie obiektu, 
wykonanie miejsca na ognisko, zamontowanie ławek oraz wykonanie ,,toru 
przeszkód” dla dzieci i młodzieży.

100 000,00 zł

29. Budowa altany parkowej jako część kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego ,,Dębowa Polana” na działce przy ulicy Wędkarskiej  
o nr 475/20

Tarnobrzeg, osiedle Zakrzów Zadanie przewiduje budowę altany parkowej przeznaczonej na plenerowe oko-
licznościowe spotkania dla mieszkańców osiedla. 100 000,00 zł
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UrZĄd miAstA
tArnoBrZegA
ul. kościuszki 32, 
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 rady miasta – dariusz Bożek

Wydziały Urzędu Miasta Tarnobrzega
Wydział Organizacyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Kontroli
Biuro Obsługi Interesantów 
Biuro Rady Miasta
Audytor Wewnętrzny
Centrum Obsługi Inwestora
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. Mickiewicza 7
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

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

Spacer, szybki marsz, to za mało? Lubisz sportową ry-
walizację i  chcesz wypróbować swoich sił? Ta propozycja 
jest dla Ciebie. Już po raz 39. zostanie zorganizowany Bieg 
nadwiślański im. alfreda Freyera. 

Bieg nadwiślański
Jesienny bieg, którego patronem jest tragicznie 

zmarły, najlepszy polski biegacz długodystansowy 
– Alfred Freyer, na stałe wpisał się w kalendarz spor-
towych wydarzeń Tarnobrzega. W tym roku biegacze 
spotkają się 8 października, by pokonać 15–kilome-
trową trasę prowadzącą z  Zespołu Zamkowo–Par-
kowego w Baranowie Sandomierskim, wzdłuż Wisły 
– Wisłostradą nad Jeziorem Tarnobrzeskim do Zamku 
Dzikowskiego w Tarnobrzegu. Na terenie parku ota-
czającego Zamek odbędą się również biegi młodzie-
żowe na dystansach od 50 do 2000 metrów.

eRaSMUS+ w TDK
Projekt „Make a world a Better Place” dobiegł końca. nad Je-

ziorem Tarnobrzeskim odbyło się uroczyste pożegnanie między-
narodowych gości.

Uczestnicy programu ERASMUS+, podczas podsumo-
wującego spotkania zorganizowanego w dniu 29 sierpnia 
br. prezentowali scenki teatralne, które przygotowali na 
specjalnych warsztatach podczas trwania całego projek-
tu. Na innych warsztatach powstawały komiksy mówiące 
o tolerancji i akceptacji drugiego człowieka w społeczeń-
stwie.W efekcie końcowym z tych plastycznych wytworów 
powstanie publikacja.  

Przez dwanaście wakacyjnych dni nasze miasto gości-
ło młodzież z Mołdawii i Francji, która była uczestnikami 
programu ERASMUS+. Celem międzynarodowej wymiany 
było poznawanie obyczajów i kultury innych krajów, na-
wiązywanie kontaktów z rówieśnikami, szlifowanie języka 
i zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności z róż-
nych dziedzin.

W tym roku podczas wizyty w Polsce, młodzież uczest-
niczyła w  warsztatach teatralnych oraz plastycznych. 

Uczestnicy wspólnie zajmowali się tematyką nierówności, 
nieuzasadnionej marginalizacji drugiego człowieka m.in. 
ze względu na płeć, różnice poglądów, wyznanie religij-
ne, niepełnosprawność czy rasę. Poprzez szereg bloków 
dyskusyjnych zgłębiali problematykę nieodpowiedniego 
traktowania człowieka w społeczeństwie.

Uczestnicy zapoznali się także z kulturą i obyczajami Moł-
dawii, Francji i naszego regionu. Zobaczyli najważniejsze 
atrakcje Tarnobrzega. Odwiedzili również inne miasta na 
południu Polski – Sandomierz i Kraków.

Spacer po zdrowie
Spacerować może każdy, niezależnie od wieku, kondycji fi-

zycznej i doskwierających dolegliwości. Spacer jest najlepszym 
sposobem na zapobieganie chorobom przewlekłym. nie ma 
działań ubocznych, co więcej nie ponosimy żadnych kosztów, 
aby móc używać tego cudownego leku. 

Do spacerowania zachęcać będziemy mieszkańców 
naszego miasta szczególnie pod koniec września. Tarno-
brzeg bowiem znalazł się w grupie sześciu miast zakwali-
fikowanych przez Ministerstwo Zdrowia do udziału w pro-
jekcie promującym zdrowy styl życia pod hasłem „Spacer 
po zdrowie – zaproś swojego lekarza”. Akcja odbędzie się 
w dniu 30 września 2017 r. w godzinach 10.00-16.00.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Tarnobrzega - 
uczestników pierwszego Spaceru, do aktywnego promo-
wania ruchu, poprzez zachęcenie do spaceru przyjaciół, 
rodziny, czy znajomych. Przedsięwzięcie to Patronatem Ho-
norowym objął Prezydent Miasta Tarnobrzega - Grzegorz 
Kiełb, a partnerami projektu są: Ministerstwo Zdrowia, Pol-
ski Komitet Olimpijski, Exercise is Medicine.

Zachęcamy do zapisów za pomocą formularza interne-
towego: www.perlasport.pl/spacer-po-zdrowie/. Na zare-
jestrowanych uczestników czekają fantastyczne prezenty!

Pomoc dla Kęsowa 
na wniosek prezydenta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba 

Rada Miasta podczas nadzwyczajnej sesji 14 września 
podjęła decyzję o  udzieleniu pomocy finansowej gminie 
Kęsowo, która ucierpiała podczas sierpniowej nawałnicy. 

Z budżetu miasta przeznaczona zostanie kwota 40 
tys. zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
zakup domków mieszkalnych dla najbardziej poszko-
dowanych mieszkańców Gminy Kęsowo.

Kęsowo to gmina wiejska w województwie kujaw-
sko–pomorskim, w powiecie tucholskim licząca ponad 
4 400 mieszkańców. Podczas nawałnic, które doko-
nały w  sierpniu wielu zniszczeń w  całej Polsce, była 
jedną z gmin, które ucierpiały najbardziej. Bilans strat 
to uszkodzenia 180 domów, 350 budynków gospo-
darczych, dewastacji uległa też połowa powierzchni 
lasów. Większość sołectw znajdujących się na terenie 
tejże gminy odczuło negatywne skutki tego katastro-
falnego w skutkach zjawiska pogodowego. Straty od-
notowano w  infrastrukturze komunalnej, ponieśli je 
również mieszkańcy. Boiska, place zabaw, uszkodzone 
budynki przedszkoli i szkół, świetlice, kęsowski amfite-
atr, to niektóre ze zniszczonych w gminie miejsc.

Radni podczas obrad sesji przypomnieli rok 2010, 
kiedy to mieszkańcy Tarnobrzega znaleźli się w po-
dobnej sytuacji po powodzi, która dokonała ogrom-
nych zniszczeń w naszym regionie. Wówczas gminy 
z  całej Polski włączyły się w  akcję pomocową dla 
najbardziej potrzebujących. 

atrakcyjniej nad wisłąNaturalny plac zabaw, ogródki 
tematyczne, ścieżki edukacyjne, 
amfiteatr, to tylko niektóre z  pro-
pozycji zagospodarowania terenów 
zielonych nad Wisłą. 

Gmina Tarnobrzeg pozyskała z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej dofinanso-
wanie projektu „Rozwój terenów zie-
leni na obszarze miasta Tarnobrzega”. 
Wartość inwestycji to 6 767 835,93 zł 
z czego 85 procent stanowi dotacja.

Głównym obszarem rekreacyjnym 
z  przeznaczeniem do codziennego 
użytkowania, jak również na lokalne 
uroczystości, okolicznościowe impre-
zy plenerowe oraz wydarzenia arty-
styczne będzie park. Stanowiący za-
plecze wypoczynkowe zarówno dla 
mieszkańców Tarnobrzega, ale też dla 
osób przyjezdnych. Ma być ważnym 
punktem na mapie atrakcji Tarnobrze-
ga, który podniesie atrakcyjność na-

szego miasta.   Zostanie wyposażony 
w  ławki z oparciem, kosze na śmieci, 
tablice regulaminowe, domki, karm-
niki dla zwierząt, które uzupełnią 
przestrzeń parku i będą odpowiadały 
wymogom bezpieczeństwa. Na tere-
nie parku przewiduje się gospodarkę 
drzewostanem w zakresie pielęgnacji 
drzew i krzewów: wykonanie nowych 

nasadzeń roślin, odbudowanie traw-
ników na całej powierzchni parku, wy-
konanie łąk kwietnych oraz terenów 
z  trawnikiem szybko regenerującym 
się i odpornym na wydeptywanie. 

W  ramach robót budowlanych 
zwiększających powierzchnię obsza-
rów pod nasadzenia przewiduje się 
wypełnienie zbiornika. Dla zapew-
nienia właściwego odbioru wód opa-
dowych wykonane zostaną rurociągi 
przeprowadzające wodę z  wypro-
wadzonych pierwotnie do zbiornika 
wylotów rowów odwadniających oraz 
kanalizacji deszczowej.

Prace nad stworzeniem tej atrakcyj-
nej przestrzeni będą trwały rok.  

W ramach realizacji projektu zago-
spodarowywane będą też m.in. skwer 
przy ulicy Kopernika 2 oraz teren 
wzdłuż Wisłostrady.


