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Trwa modernizacja tarnobrzeskich ulic Wisłostrada, Sikor-
skiego i Wyszyńskiego. Jeszcze w tym roku ruch w mieście bę-
dzie odbywał się płynniej, a  posesje znajdujące się w  pobliżu 
prowadzonych inwestycji przestaną być zalewane po opadach 
deszczu. Oba zadania zakończą się do końca listopada. To jed-
nak nie jedyne inwestycje, które realizowane są w Tarnobrzegu. 
Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 19 września, 
zastępca prezydenta miasta Kamil Kalinka przedstawił kolejne 
plany inwestycyjne w mieście.

Nowe oblicze jeziora
Spotkanie rozpoczęło się od informacji na temat wnio-

sku o dofinansowanie rewitalizacji Jeziora Tarnobrzeskie-
go, który złożony został 14 września do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podkarpackiego. W  I  etapie 
projekt zakłada zagospodarowanie terenów nad jeziorem, 
o wartości 8,5 mln zł. Docelowo kompleksowa rewitaliza-
cja kosztować ma ponad 30 mln zł. W ramach 10 stref użyt-
kowych powstaną m.in. parkingi na ponad 2 tys. miejsc, 
sanitariaty, place zabaw, park linowy, molo, pole campin-
gowe, punkty gastronomiczne pod wynajem oraz budy-
nek dla służb czuwających nad bezpieczeństwem wypo-
czywających. Realizacja projektu to także nowe chodniki, 
ławki, czy stojaki rowerowe. Planowane jest boisko do 
piłki siatkowej oraz wodny park zabaw. W jednej ze stref, 
w pobliżu górnej stacji tyrolki, zaplanowany został punkt 
widokowy.  Dla usprawnienia komunikacji nad jeziorem, 
planowana jest budowa ulicy Żeglarskiej i Plażowej. Koszt 
tej inwestycji to 13 mln zł, a  dofinansowanie z  Urzędu 
Marszałkowskiego ma wynieść 10 mln zł.

Obwodnica coraz bliżej
Jak powszechnie wiadomo koszt budowy obwodnicy 

Tarnobrzega przewyższył zabezpieczone na ten cel środ-
ki w budżecie miasta. Znaczenie strategiczne drogi oraz 
duże ryzyko wzrostu kosztów budowy drogi w kolejnych 
przetargach przyczyniły się do podjęcia decyzji o  pod-
pisaniu w kwietniu umowy z wykonawcą. Poszukiwanie 
brakujących środków już przynosi pierwsze efekty. Kamil 
Kalinka przekazał informację o decyzji Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego, który, na posiedzeniu w  dniu 18 
września, przyznał naszemu miastu dodatkowe 2,5 mln 
zł na ten cel. Zaznaczył również, że to dopiero początek 
starań o pozyskanie kolejnych pieniędzy. 

Dofinansowania na remonty dróg
W  ostatnich miesiącach władze miasta pozyskały ze 

środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji 5 promes na kwotę blisko 1,1 mln zł. Środki te przezna-

czone zostały przede wszystkim na remonty dróg. Dzięki 
temu wsparciu nową nawierzchnie uzyskały 4 ulice na 
osiedlu Mokrzyszów.

Ulica Sportowa uzyskała nawierzchnię bitumiczną, 
wraz ze wzmocnionymi poboczami. Wzbogaciła się też 
o kanalizację deszczową i nowe zjazdy do posesji. Ulice 
Siewna i Zaułek mają już nową nawierzchnię z betonu 
asfaltowego. Utwardzono też ich pobocza i wykonano 
zjazdy do posesji. W połowie września Wojewoda Pod-
karpacki przyznał dla Tarnobrzega kolejne dofinansowa-
nie, tym razem w kwocie 160 tys. zł na remont ul. Zakole. 
Ulica ta na odcinku niemal 300 metrów, będzie miała 
nową nawierzchnię z betonu asfaltowego i utwardzone 
pobocza.

W ramach kolejnej promesy na likwidację skutków klęsk 
żywiołowych likwidowane jest osuwisko przy ul. Mickiewi-
cza na osiedlu Miechocin. Kwota, którą miasto pozyskało 
na to zadanie, wynosi 608 tys. zł. Dzięki tym środkom 
uzupełnione zostanie zabezpieczenie skarpy w  rejonie 
ulicy  Wesołej. Rozbudowana będzie również sieć drenaży. 
Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o długości 
145 m w pasie drogowym ulicy Wesołej. Ulica zyska nową 
konstrukcję z kostki betonowej i nowe pobocza. Remon-
towi poddany zostanie także chodnik przy skrzyżowaniu 
ul. Wesołej i Mickiewicza.

W  ramach prowadzonych obecnie remontów dróg, 
pozyskany został destrukt asfaltowy, który polepszy na-
wierzchnię 45 ulic w  całym mieście. Są to najpilniejsze 
odcinki, które zgłaszali mieszkańcy podczas osiedlowych 
spotkań z prezydentem w ostatnich miesiącach.

Zielony Tarnobrzeg
Miasto jest również przygotowane do realizacji projektu 

rozwoju terenów zielonych. Zakres projektu obejmuje 
zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni re-
kreacyjnej m.in. nad Wisłą. Nasadzone zostaną rośliny 
ozdobne i trawniki. Teren wzbogaci się o nowe elementy 
małej architektury. Alejki i  place będą miały nową na-
wierzchnię. Nowe oblicze uzyska również skwer przy 
zbiegu ulic Sikorskiego i Kopernika. Również tu zasadzo-
ne zostaną rośliny ozdobne i  trawniki. Pojawi się mała 
architektura ogrodowa, ławki, stojaki rowerowe, a nawet 
rzeźba. Powstanie nowe oświetlenie terenu. W  ramach 
projektu wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta, 
przy ulicach Wisłostrada i Sikorskiego, na długości 2,5 km 
posadzone zostaną drzewa. Sprawi to, że hałas docho-
dzący z ulicy będzie mniej słyszalny, zyska na tym także 
estetyka miejska. Inwestycja związana z  trzema wyżej 
wymienionymi zadaniami, kosztować będzie blisko 6,8 
mln zł, a pozyskane dofinansowanie to ponad 5,7 mln zł. 
Obecnie miasto jest na etapie ogłoszenia kolejnego prze-
targu na wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Kamil 
Kalinka poinformował, że otrzymał zgodę Ministerstwa 
Środowiska na wystąpienie o brakujące środki, w sytuacji 
nierozstrzygnięcia postępowania.

Miliony na walkę ze smogiem
Na koniec prezydent zapowiedział, że już 27 września 

zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego kolejny wniosek na dofinansowanie. 
Tym razem chodzi o  projekt „Tarnobrzeg bez smogu”, 
który umożliwi mieszkańcom domów jednorodzinnych 
wymianę starych pieców węglowych na ekologiczne. 
Z projektu skorzystają również mieszkańcy bloków, w któ-
rych spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zlikwidować 
niebezpieczne piecyki gazowe i doprowadzić ciepłą wodę 
z sieci. Projekt zakłada m.in. wymianę węzłów ciepłowni-
czych w 12 budynkach Tarnobrzeskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej oraz 21 Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec”. 
W  142 domach jednorodzinnych wymienione zostaną 
piece i kotły. Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania 
na ekogroszek, zamontowane zostaną w 38 budynkach 
jednorodzinnych. Wartość dofinansowania dwóch pro-
jektów to ponad 10 mln zł. Realizacja zadań planowana 
jest na lata 2019-2021. 

Inwestujemy w jakość życia mieszkańców
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9 września działkowcy opanowali plac Bar-

tosza Głowackiego, uroczyście świętując Dzień 
Działkowca. Ogrody prezentowały swoje tego-
roczne plony, wręczono odznaczenia oraz na-
grody w konkursie na  wzorową działkę.

Niedzielna uroczystość, zorganizowana 
przez tarnobrzeską Delegaturę Okręgo-
wego Zarządu Podkarpackiego Polskiego 
Związku Działkowców w Rzeszowie, zgro-
madziła wielu mieszkańców i działkowców.
Władze miasta reprezentowane były przez 
zastępcę prezydenta miasta Kamila Kalinkę 
oraz przewodniczącego Rady Miasta Da-
riusza Bożka. Tradycyjnie podczas święta 
wręczone zostały złote odznaki PZD. Wśród 
odznaczonych znalazło się czterech dział-
kowców z tarnobrzeskich ogrodów: Zofia 
Kawalec, Wanda Sabat, Bogusław Tworek 
oraz Józef Korabiowski z ROD Związkowiec. 
Natomiast najwyższą odznaczeniem PZD  
odznaką Za Zasługi dla PZD udekorowana 
została Elżbieta Jakubik z  ROD Związko-
wiec.

W  trakcie sezonu działkowego trwały 
Konkursy na Wzorową Działkę Roku 2018 
o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega. 
Podczas imprezy poznaliśmy zwycięzców 
poszczególnych kategorii konkursów. 
W  konkursie Wzorowa Działka Użytkowa 
zwyciężył Tadeusz Tracz   z  ROD Miecho-
cin. Drugie miejsce zajęli Helena i Zbigniew 
Krupowie z ROD Mokrzyszów, a trzecie Bo-
lesław Kos z ROD Siarkopol.

Natomiast w konkursie Wzorowa Działka 
Rekreacyjna zwycięzcą okazała się Anna 
Bernasiewicz z  ROD Wymysłów. Drugie 
miejsce zajęli Janina i Andrzej Drożdżowie 
z  ROD Nadole, a  trzecie Elżbieta i  Jakub 
Dziewitowie z ROD Związkowiec.

Dzień Działkowca, to także występy 
artystyczne. Na scenie prezentowały się 

zespoły ludowe, śpiewacze i  taneczne, 
dbając o  dobry nastrój uczestników im-
prezy. Wystąpiły „Ocicanki” z Ocic, „Perełki” 
z Żupawy i „Stalowianki” ze Stalów. Nato-
miast tańcem bawił zespół „Siarkopolanie”.
Pośród licznych kiermaszów i  stoisk wy-
stawienniczych swoje plony prezentowały 
tarnobrzeskie ogrody działkowe „Siarko-
pol”, „Wymysłów”, „Związkowiec”, „Mo-
krzyszów”, „Kamionka”, „Nadole” oraz  „Raj” 
w Gorzycach, „Relaks” w Nowej Dębie i „Wi-
san” w Skopaniu. Jak co roku, także i teraz 
plony przekazane zostały do Hospicjum im. 
Ojca Pio w Tarnobrzegu.

Dla uczestników święta przygotowano 
mnóstwo atrakcji, także kulinarnych. Do 

wyboru było mnóstwo pierogów, ciast 
i  wiele innych smakołyków. Kucharze, 
wraz z członkiniami Kół Gospodyń Wiej-
skich z gminy Gorzyce, przygotowali dla 
uczestników święta specjalną potrawę, 
nazwaną „przysmakiem ogrodnika”, 425 
litrów gulaszu. Liczba 425 nie była przy-

padkowa, nawiązywała do przypadające-
go w  tym roku jubileuszu 425-lecia Tar-
nobrzega. Dziś ogrody działkowe oprócz 
możliwości pozyskania zdrowej żywności, 
są także w dużej mierze miejscem relaksu 
i  rekreacji. To również miejsce integracji 
międzypokoleniowej, łączącej rodziny 

i znajomych. Spełniają także funkcję tere-
nów zielonych, tak przecież potrzebnych 
każdemu miastu.

Każdy ogród świętuje także swój wła-
sny Dzień Działkowca. W pierwszym dniu 
września działkowcy z  ROD „Wymysłów” 
obchodzili swoje święto. Świętowano przy 
okazji również jubileusz 40-lecia założenia 
ogrodu. W święcie uczestniczyli działkow-
cy, a  także prezesi pozostałych ogrodów 
działkowych w mieście oraz władze pod-
karpackiego PZD – Agnieszka Sycz, prezes 
OZP PZD w  Rzeszowie i  Aneta Komada, 
kierownik Rejonowej Delegatury w  Tar-
nobrzegu. Na uroczystość przybył także 
zastępca prezydenta miasta Kamil Kalinka, 
który z okazji jubileuszu wręczył prezeso-
wi ogrodu Kazimierzowi Morce pamiątko-
wy grawerton. Złożył również wszystkim 
działkowiczom szczere wyrazy uznania 
i  podziękowania za wieloletnią dbałość 
o swoje ogrody, które kształtują estetykę 
najbliższego otoczenia. – Pielęgnowane 
przez Państwa ogrody działkowe, to „zielone 
płuca” Tarnobrzega, które upiększają nasze 
miasto i są miejscem wypoczynku wielu tar-
nobrzeskich rodzin – mówił zastępca prezy-
denta Kamil Kalinka.

Podczas tej uroczystości także wręczo-
no medale i  odznaczenia wyróżniającym 
się działkowcom. Jubileusz uświetnił tak-
że występ zespołu ludowego „Lasowiacy”, 
który zabawiał wszystkich tradycyjnymi 
lasowiackimi przyśpiewkami.

Rodzinny Ogród Działkowy Wymysłów 
to prawie 600 działek, na których działko-
wicze-pasjonaci uprawiają warzywa i owo-
ce oraz wypoczywają. O  wysokiej jakości 
znajdujących się w nim ogrodów świadczy 
fakt, że działki z ogrodu Wymysłów wielo-
krotnie zwyciężały w miejskich konkursach 
na wzorową działkę.

Miasto Tarnobrzeg pozyskało dofinansowanie 
na realizację projektu pn. „Rozbudowa infra-
struktury Regionalnego Centrum Promocji Ob-
szaru Natura 2000 w Tarnobrzegu” ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Projekt znalazł się na 1. miejscu listy ran-
kingowej Zarządu Województwa Podkar-
packiego, uzyskując 95 pkt. na 100 możli-
wych. Jego wartość wynosi prawie 1,3 mln 
zł, natomiast dofinansowanie 850 tys. zł.

Zadanie polega na rozbudowie infra-
struktury ośrodka edukacji ekologicznej, 
tj. Regionalnego Centrum Promocji Obsza-
ru Natura 2000, która służyć będzie rozwi-
janiu prawidłowych postaw ekologicznych 
wśród dzieci i młodzieży oraz osób doro-
słych. Zakres rzeczowy obejmuje dostoso-
wanie do potrzeb Centrum budynku daw-
nej stajni/ujeżdżalni wchodzącego w skład 
zespołu pałacowo-parkowego w Dzikowie.

W  ramach robót budowlanych wyko-
nana zostanie izolacja murów funda-
mentowych, przebudowa elementów 
elewacji i dachu. Dostosowaniu ulegnie 
wejście zewnętrzne i klatka schodowa do 
korzystania przez osoby niepełnospraw-
ne. Przebudowane będą pomieszczenia, 
instalacje sanitarne i  elektryczne oraz 
multimedialne.  Na parterze budynku 
powstaną 3 sale ekspozycyjne przezna-
czone na akwaria i terraria, dioramę pre-
zentującą brzeg Wisły z gatunkami roślin 
i  zwierząt tam występujących oraz na 
gabloty z różnego rodzaju eksponatami 
przyrodniczymi.  Będzie też biblioteka 
z czytelnią wraz z ekspozycją minerałów, 
pomieszczenie administracyjne, korytarz 
wraz z  szatnią i  sanitariaty.  Na piętrze 

powstanie sala konferencyjno-
-multimedialna, pracowania 
mikroskopowa, artystycz-
na oraz sanitariaty. 

Regionalne Centrum 
Promocji Obszaru Na-
tura 2000 prowadzi 
szeroko pojętą działal-
ność w  zakresie edukacji 
ekologicznej, organizując 
liczne warsztaty, konkursy, 
seminaria i  lekcje przyrodni-
cze w siedzibie oraz w szkołach, 
przedszkolach i innych placówkach.

Centrum systematycznie powiększa 
ekspozycję stałą – eksponaty przyrod-
nicze, geologiczne (najciekawszym eks-
ponatem są oryginalne kości mamuta, 

odkryte podczas eksploatacji 
kopalni siarki), terraria i potęż-

ne akwaria z żywymi okazami 
ryb i wiślanej herpetofauny 

oraz ogólnodostępny zbiór 
biblioteczny. Placówka 
organizuje także pikniki 
ekologiczne, wycieczki do 
Parków Narodowych, kra-
jobrazowych, rezerwatów 

przyrody, spacery po Dolinie 
Wisły (objętej Obszarem Natu-

ra 2000) oraz otaczającym Zamek 
Dzikowski parku obfitującym w  staro-
drzew i  ciekawostki przyrodnicze (m.in. 
staw z  rzadkimi gatunkami płazów i  ga-
dów np. traszka grzebieniasta, kumak 
nizinny).

1 września rozegrany został II Turniej Szachowy o  Puchar 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Impreza odbyła się w pięknych 
wnętrzach Zamku Dzikowskiego. 

W   otwarciu turnieju uczestniczyli zastępca prezydenta 
miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka, dyrektor Muzeum Hi-
storycznego dr Tadeusz Zych, Ryszard Czajkowski, prezes 
Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego oraz Janusz Chabel na-
czelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta 
Tarnobrzega. Turniej sędziował FIDE arbiter Marian Bysiewicz.

W  zawodach zwyciężył mistrz Vadim Razin przed mi-
strzem FIDE Peng Li Minem i mistrzem międzynarodowym 
Emilem Mirzoevem. Najbardziej utytułowany polski zawod-
nik – arcymistrz Marcin Dziuba zajął 8. miejsce. Najlepszym 
zawodnikiem z Tarnobrzega okazał się Ryszard Czajkowski, 
który zajął 13. miejsce. W grupie juniorów zwyciężył Bar-
tłomiej Kucharski z Czarnej przed Bartoszem Dźwierzyń-
skim z Przeworska i Hubertem Muchą z Leżajska. Natomiast 
w grupie juniorów młodszych, zwyciężyła Izabela Tokarz 
z Przeworska przed Szymonem Wiszniewskim z Krakowa 
i Hubertem Ziębą z Mielca. Najlepszym tarnobrzeżaninem 
w  tej grupie był Adam Biesiadecki, który zajął 4 miejsce, 
a najlepiej grająca juniorką  Emilia Nawrot. W grupie mło-

dzików zwyciężyła Faustyna Czajka z  Przeworska przed 
Mateuszem Różańskim z  Poznania i  Markiem Kuligiem 
z  Wadowic. Najmłodsze, bo sześcioletnie tarnobrzeżanki 
Andżelika Gorycka i Oliwia Czajkowska, zajęły 9 i 11 miejsce.

Turniej zgromadził 91 zawodników z silnych ośrodków 
szachowych z Polski i Ukrainy. Tarnobrzeski Klub Szachowy 

reprezentowany był przez 19 zawodników. Organizatorami 
turnieju byli Urząd Miasta Tarnobrzega, Muzeum Histo-
ryczne Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeski Klub Szachowy 
oraz Tarnobrzeski Dom Kultury przy współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Nagrody zwycięzcom wręczyła pełniąca obowiązki pre-
zydenta miasta Anna Pekár. Na zakończenie wydarzenia 
rozlosowana została dodatkowa nagroda, w tym roku był 
to pluszak w turniejowej koszulce, a otrzymał go Hubert 
Mucha z UKS SP1 Leżajsk. 

Uczestnicy zauroczeni, Zamkiem Dzikowskim i organiza-
cją turnieju, deklarowali udział w jego kolejnych edycjach.

Dzień Działkowca w Tarnobrzegu

Królewska gra w zamkowych wnętrzach

Inwestujemy w edukację ekologiczną
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Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie podlegających głosowaniu mieszkańców na osiedlu Wielopole:
Tytuł projektu obywatelskiego Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego)

Miejsce do rekreacji i wypoczynku. Zadanie przewiduje montaż urządzeń do siłowni na powietrzu, ławek ogrodowych, stołu do gry w szachy lub warcaby, chodnik dla pieszych z kostki brukowej 
oraz oświetlenie miejsca rekreacji wraz monitoringiem na terenie pomiędzy blokami mieszkalnymi ulicy Dekutowskiego  12 i 14.

Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu. Zadanie przewiduje zmodernizowanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5, polegającego na zamontowaniu nowych sprzętów do zabaw, wymianie nawierzchni 
chodnikowej, zadaszenia piaskownicy, montażu nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, zagospodarowania terenu zielonego poprzez nasa-
dzenia krzewów oraz monitoringu ogrodu przedszkolnego.

Bezpieczne przejścia dla pieszych. Zadanie przewiduje utworzenie na os. Wielopole trzech bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą wyposażone w aktywne, punktowe, świecące 
po zmroku elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową. Bezpieczne przejścia obejmą ulice: Mickiewicza (obok PTTK), Targową (obok cmentarza 
wojennego), Wyspiańskiego (obok Urzędu Skarbowego).

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie podlegających głosowaniu mieszkańców na osiedlu SerbinóW:
Bezpieczne przejścia dla pieszych. Zadanie przewiduje utworzenie na os. Serbinów trzech bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą wyposażone w aktywne, punktowe, świecące 

po zmroku elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową. Bezpieczne przejścia obejmą ulice: Kwiatkowskiego (obok sklepu Dao, oraz naprzeciw 
Parku Handlowego), Orzeszkowej (przejście od ulicy Sikorskiego).

Budowa placu zabaw między ul. Sienkiewicza a blokiem 63 przy tej ulicy. Zadanie przewiduje utworzenie placu zabaw dla dzieci na ulicy Sienkiewicza przy bloku nr 63. Plac zabaw zawierałby zestaw zabawowy, sprawnościowy, wspi-
naczkowy, huśtawkę wahadłowa podwójną, huśtawkę wagonową, karuzelę, piaskownicę, ławki parkowe, kosz na śmieci i tablice informacyjną oraz monitoring.

Budowa placu zabaw na terenie starego placu przy blokach na ul. Kwiatkowskiego 23 i 25.  Zadanie przewiduje utworzenie placu zabaw dla dzieci przy blokach 23 i 25 na ul. Kwiatkowskiego. Plac zabaw zawierałby zestaw zabawowy, sprawnościowy, 
wspinaczkowy, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wagonową, karuzelę, piaskownicę, ławki parkowe, kosz na śmieci i tablicę informacyjną oraz 
monitoring.

Budowa integracyjnego placu osiedlowego. Zadanie przewiduje zakup i montaż zestawów zabawowych na plac osiedlowy. Przewiduje się wyposażenie placu w urządzenia przeznaczone dla dzieci 
z niepełnosprawnością ruchową na działce nr ewid. 1237/99.

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie podlegających głosowaniu mieszkańców na osiedlu SIaRKOWIEc:
Bezpieczne przejścia dla pieszych. Zadanie przewiduje utworzenie na os. Siarkowiec trzech bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą wyposażone w aktywne, punktowe, świecące 

po zmroku elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową. Bezpieczne przejścia obejmą ulice: 11 listopada (obok kiosku), Kopernika (obok MOPR-
-u), Kurasia (przejście w kierunku ul. Słonecznej).

Rozbudowa placu zabaw przy blokach nr 4 i 6 na ulicy Kopernika. Zadanie przewiduje rozbudowę placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, huśtawek itp. przy blokach nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika.
Remont chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej. Zadanie przewiduje remont chodnika przy ul. Marii Konopnickiej w technologii kostki brukowej na działce ewid. nr 1779.
Budowa alejki spacerowej przez działki. Zadanie przewiduje budowę alejki spacerowej z kostki brukowej od skrzyżowania z ulicą św. Barbary na długości 300 m.
Remont chodnika wzdłuż ul. św. Barbary, prawa strona do ul. Sikorskiego. Zadanie przewiduje remont chodnika wzdłuż ulicy św. Barbary po prawej stronie  w kierunku od Budowlanki do ulicy Sikorskiego (działka gminna 1890/10).
Skwer KOPERNIK. Zadanie przewiduje  utworzenie skweru za parkingiem i placem zabaw na terenie zielonym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 3.  Skwer wyposażony 

będzie w ławki, latarnie. Wykonanie alejek z kostki brukowej.
Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie, które nie podlegają głosowaniu:

Tytuł projektu obywatelskiego Miejsce realizacji Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego)
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Dzikowska. Doświetlenie ulicy alfreda Freyera. Osiedle Podłęże Zadanie przewiduje wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wraz z realizacją montażu 8 słupów  z oprawami LED ul. Dzikowskiej, 

oraz doświetlenie ul. Freyera poprzez montaż 2 słupów.
Remont alejki – chodnik od strony cmentarza kom. w rejonie ul. Skalna Góra, poziom niższy. Osiedle Przywiśle Zadanie przewiduje remont alejki  w rejonie ul. Skalna Góra, od strony cmentarza komunalnego w kierunku Obelisku por. Sarny.
Siłownia napowietrzna. Osiedle Nagnajów Zadanie przewiduje budowę siłowni napowietrznej przy placu zabaw na os. Nagnajów z 6 urządzeniami na słupie do ćwiczeń, dwiema 

ławkami parkowymi, stojakiem na rowery oraz solarną lampą oświetleniową.  
III Etap – dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikow-
skiego do osiedla Dzików.

Osiedle Dzików Zadanie przewiduje wykonanie III etapu rewitalizacji odcinka drogi gruntowej, utworzenia ciągu pieszo-rowerowego od Muzeum 
Przemysłu Siarkowego do Parku Dzikowskiego, na długości od 0 + 500 do 0 + 720, tj. 220 mb.

Odwodnienie ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią. Osiedle Sielec Zadanie przewiduje wykonanie odwodnienia ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią, poprzez 
wykonanie przykanalika z PcV, ułożenie cieku z prefabrykatów betonowych, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej oraz 
wykonanie zjazdów z posesji.

Plac zabaw aPR ,,Stawik”. Osiedle Wielowieś Zadanie przewiduje wykonanie pomostu nad stawem, toru przeszkód, ścieżki zdrowia oraz odmulenia stawu w ramach ostatniego 
etapu projektu.

Wykonanie miniboiska i alejki na placu Górnika. Osiedle Stare Miasto Zadanie przewiduje wykonanie miniboiska oraz alejek na placu Górnika.
,,Odrestaurowane centrum Mokrzyszowa” – Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 
oraz remont elewacji budynku Domu Ludowego.

Osiedle Mokrzyszów Zadanie przewiduje wykonanie parkingu w centrum Mokrzyszowa przy ul. chrobaka, remont elewacji budynku Domu Ludowego 
oraz nasadzenia i rabaty kwiatowe w obrębie planowanego parkingu oraz na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ulicą Zamkową.

,,Sobów – Osiedle Marzeń” – II Etap. Osiedle Sobów Zadanie przewiduje wykonanie II etapu projektu – nowe aleje spacerowe z kostki betonowej wraz z obiektami małej architektury.
Budowa chodnika przy ul. Błonie, zgodnie z projektem przebudowy ulicy dojazdowej – Błonie 
wraz z przebudową ulicy Ocickiej, oraz zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko w Ocicach.

Osiedle Ocice Zadanie przewiduje budowę ciągu pieszego zgodnie z projektem przebudowy ul. dojazdowej – Błonie wraz z przebudową ulicy 
Ocickiej, oraz zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko sportowe w Ocicach.

Remont ul. Łokietka etap III – parkingi, ulica. Osiedle Piastów Zadanie przewiduje dalszy etap remontu ulicy Łokietka – parkingi, ulica.
Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy placu Ludowym, celem 
urządzenia kącika rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów.

Osiedle Zakrzów Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu po zasypanym zbiorniku wodnym  poprzez wyłożenie przynajmniej połowy terenu 
kostką brukową, pozostała część terenu zostanie wyłożona włókniną ogrodową i wysypana kamieniem rzecznym. Na terenie 
wyłożonym kostką umieszczone zostaną 3 różnej wielkości i koloru betonowe kule. Na obrzeżach terenu zostaną posadzone rośliny 
ozdobne i drzewa klombowe.

Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin. Osiedle Miechocin Zadanie przewiduje budowę altany ogrodowej wraz z grillem, wykonanie alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury, 
nasadzenia drzew i krzewów na działce ewid. nr 403/2.

Lista projektów odrzuconych przez komisję:
Parking dla samochodów osobowych, droga z przejazdem do ul. Por. J. Tracza i altanka 
ażurowa.

Osiedle Wielopole Wniosek odrzucony ze względu na brak możliwości wydania pozwolenia na budowę (brak możliwości utworzenia parkingu 10 m 
od okien budynku).

Remont nawierzchni drogi wraz z instalacją oświetlenia ulicznego przy ul. Wyspiańskiego. Osiedle Wielopole Wniosek odrzucony ze względu na przekroczenie kwoty budżetu. Składowe projektu nie obejmują uzbrojenia terenu, możliwa konieczność 
wykonania przekładek lub zabezpieczeń istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnienia oraz dokumentacji projektowej. 

Ładne centrum Mokrzyszowa etap II – budowa skweru Ks. T. chrobaka wraz z parkingiem 
i chodnikiem.

Osiedle Mokrzyszów Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr L/540/2017 z dnia 28.12.2017r. działka ewid. nr 1222/1, może być wykorzystana 
wyłącznie na cele budowy parkingu.

Boisko do koszykówki i piłki nożnej na os. Serbinów. Osiedle Serbinów Wniosek odrzucony ze względu na przekroczenie kwoty budżetu oraz brak dokumentacji na istniejące podłoże boiska (niemożność 
ustalenia kwoty z uwagi na brak warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnią bitumiczną). 

Boisko do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 Osiedle Serbinów Wniosek odrzucony ze względu na przekroczenie kwoty budżetu oraz brak dokumentacji na istniejące podłoże boiska (niemożność 
ustalenia kwoty z uwagi brak warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnią bitumiczną).

Rewaloryzacja alei Lipowej Osiedle Dzików Wniosek odrzucony ze względów formalno-prawnych (brak podpisów mieszkańców). Wartość zadania przekracza założony budżet.

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski na 2019 rok zmierza ku swojemu finałowi. Mieszkańcy miasta zgłosili w sumie 
32 projekty. 

14 września Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 ogłosiła listę 32 projektów zaopiniowanych 
pozytywnie i 6 negatywnie, wraz z ich opisami. Głosowanie nad projektami zweryfikowanymi pozytywnie 
nastąpi 7 października. Głosować będziemy tylko w osiedlu Wielopole, Serbinów i Siarkowiec. Wyniki wybo-
rów dokonanych przez mieszkańców w tych osiedlach poznamy do 15 października 2018 roku.

W pozostałych 13 osiedlach głosowanie się nie odbędzie. W osiedlach tych zgłoszono tylko po jednym 
projekcie. Zgodnie z regulaminem w takich przypadkach nie przeprowadza się głosowania, a projekty au-
tomatycznie wchodzą na listę inwestycji przewidzianych do realizacji.

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski bliski rozstrzygnięcia

Inwestujemy w edukację ekologiczną
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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, www.tarnobrzeg.pl

p.o. prezydenta – Anna Pekár 
zastępca prezydenta – Kamil Kalinka
przewodniczący Rady miasta – Dariusz Bożek

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

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
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

Ponad 120 osób wzięło udział  w spor-
towym wydarzeniu pod hasłem „100 
kilometrów na stulecie Niepodległości” 
– sztafecie na ergometrze wioślarskim, 
rozegranej na placu Bartosza Głowac-
kiego we wtorkowe przedpołudnie 18 
września. 

Sto kilometrów na ergometrze 
wioślarskim, taki dystans w  blisko 
4   godziny pokonali uczniowie i  na-
uczyciele z  tarnobrzeskich szkół po-
nadgimnazjalnych, przedstawiciele 
służb mundurowych z  Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
i Komendy Miejskiej Policji oraz chętni 
tarnobrzeżanie. To kolejne z  kalenda-
rza wydarzeń „Tarnobrzeg – Drogi do 
Niepodległej 1918-2018”, zaplanowa-
nych na rok obchodów stulecia od-
zyskania niepodległości przez Polskę. 
Uczestniczących w sztafecie przywitał 
i  jednocześnie dokonał jej oficjalnego 
otwarcia zastępca prezydenta miasta 
Tarnobrzega Kamil Kalinka, który na-
stępnie wspólnie z dyrektorem MOSiR 
Adamem Strumińskim, „przepłynął” 
pierwsze kilometry. 

Gośćmi specjalnymi sztafety byli mi-
strzowie w tej dyscyplinie Monika i Wik-
tor Chablowie czołowi wioślarze kadry 
narodowej Polskiego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich. Oni także dołożyli 
swój dystans do puli kilometrów, opo-
wiadali również o  wioślarskich sukce-
sach i doświadczeniach oraz doradzali, 
jak prawidłowo wykonywać trening na 
ergometrze – maszynie treningowej 

służącej do wykonywania ćwiczeń imi-
tujących wiosłowanie na wodzie.

Organizacja sztafety, to też zapo-
wiedź zaplanowanych na początek 
przyszłego roku sportowych wy-
darzeń, które odbędą się w  naszym 
mieście – będą to I  Mistrzostwa Tar-
nobrzega na ergometrze wioślarskim 
i XXIX Mistrzostwa Polski na ergome-
trze wioślarskim.

100 kilometrów na stulecie Niepodległości

W dniu 18 września dzieci z Przedszkola nr 1 odwiedziła peł-
niąca obowiązki prezydenta miasta Anna Pekár. 

Cała Polska
czyta dzieciom

Okazją do spotkania z przedszkolakami była ogólnopol-
ska kampania „Cała Polska czyta dzieciom”, której istotą 
jest  propagowanie zamiłowania do czytania wśród naj-
młodszych. Pani prezydent przeczytała maluchom legen-
dę „Szewczyk Dratewka” autorstwa  Janiny Porazińskiej. 
Jej interpretacja oczarowała dzieci, które zasłuchane wy-
trwały do końca wcale nie tak krótkiego utworu. Wizytę 
zakończyły podziękowania, uśmiechy i słodkości.

Materiałem kamiennym wzmocnione zostały też po-
bocza ulicy. Na osiedlowej drodze gminnej, o długości 
440 metrów, wykonano również nowe asfaltowe zjazdy 
do posesji. Zbudowana została kanalizacja deszczowa 
i wyremontowano przydrożny rów odmulający oraz 
przepust pod drogą.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych spółka z o.o. w Mielcu. Koszt zrealizowanego 
zadania inwestycyjnego wyniósł 413 372,98 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – dota-
cja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych oraz ze środków budżetu gminy 
Tarnobrzeg.

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych uli-
ca Sportowa wyposażona została w nową nawierzchnię as-
faltową. 

Modernizacja 
ulicy Sportowej 
w Mokrzyszowie

Nowe otoczenie przedszkola 10 września, wraz z  urzędnikami 
i przedstawicielami wykonawcy, odbioru 
dokonała pełniąca obowiązki prezydenta 
miasta Anna Pekár.

O  zmianę wyglądu otoczenia przed-
szkola zabiegali mieszkańcy. Część za-
kończonej inwestycji stanowiło zadanie 
zrealizowane w  ramach Tarnobrzeskie-
go Budżetu Obywatelskiego. Otoczenie 
wokół przedszkola wzbogaciło się o  al-
tanę i  zadaszenie nad piaskownicami. 
Chodnik otrzymał nową nawierzchnię. 
Wyremontowane zostało oświetlenie 
placu oraz zamontowany został moni-
toring. Wartość tych robót opiewa na 
kwotę 68 657,02 zł. Przedszkolny plac za-
baw stał się funkcjonalny i  bezpieczny. 
Zyskał nową amortyzująca nawierzchnię, 
zamontowanych zostało również sześć 
nowych urządzeń zabawowych i trzy ław-
ki z oparciem. Nie zapomniano o koszu 
na śmieci i stojaku na rowery. Nowa alta-
na wyposażona została w urządzenia do 
grillowania, wraz z ze stolikiem i ławkami. 
Koszt modernizacji placu zabaw wyniósł 
36 870,60 zł. Cała zrealizowana inwestycja 
kosztowała budżet miasta 105 527,62 zł. 

Zadanie wykonała Firma Remontowo-
-Budowlana „BRUKO-BUD” z Nowej Dęby.

Dzieci rozpoczynające zajęcia w Przedszkolu nr 12, mogą już korzystać ze zmoder-
nizowanego placu zabaw. 


