
Nr 

projektu 

Nazwa zadania Opis projektu 

1 Czytaj! W Tarnowie. 

Zakup książek i e-

buków dla MBP w 

Tarnowie 

Zadanie polega na zakupie nowości wydawniczych dla 

MBP w Tarnowie: książek, audiobooków, komiksów, 

gier planszowych oraz kodów dostępu do platform, 

które udostępniają e-booki. Celem zadania jest 

zwiększenie liczby nowości wydawniczych (dla 

różnych grup odbiorców) oraz liczby kodów dostępu 

do e-booków. 

2 Wielofunkcyjne 

boisko sportowe 

Budowa wielofunkcyjnego boiska z bezpieczną 

nawierzchnią do gry w siatkówkę i piłkę nożną. 

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące 

prace: budowa płyty boiska o wymiarach 40m x 28m z 

wymalowanymi liniami boiska do siatkówki, 

koszykówki i piłki ręcznej, montaż urządzeń (sprzęt do 

siatkówki, kosze do koszykówki, bramki do piłki 

nożnej) oraz siatki zabezpieczającej. 

3 Remont ulicy 

Sanguszków oraz 

budowa parkingu dla 

odwiedzających park 

Sanguszków 

Zakres zadania dotyczy remontu ulicy Sanguszków od 

strony wiaduktu kolejowego nad ul. Gumniską wraz z 

budową "zielonego" parkingu (ażurowa nawierzchnia) 

przy wjeździe do ul. Sanguszków (dawny plac 

manewrowy nauki jazdy). Dodatkowo w ramach 

zadania proponuje się wykonać niewielki ciąg 

komunikacyjny dla pieszych wraz z ustawieniem koszy 

na śmieci wzdłuż ulicy. 

4 Budowa ul. 

Czereśniowej - Etap 2 

Zadanie zakłada kontynuację budowy ulicy 

Czereśniowej w zakresie branży drogowej. 

5 Festiwal Smaku i 

Kultur Świata 

II edycja Festiwalu Smaku i Kultur Świata to miejska 

impreza integracyjno-edukacyjna wypełniona 

kilkudziesięcioma wydarzeniami z koncertami i 

wielkim piknikiem finałowym, na którym będzie 

można spróbować kuchni z różnych stron świata. 

Podczas 4 wakacyjnych tygodni przewidziano 

organizację warsztatów kulinarnych, tanecznych i 

rękodzielniczych, spotkań z ciekawymi podróżnikami, 

pokazów live cookingu w wykonaniu 

najpopularniejszych kucharzy z Polski i świata, 

koncertów oryginalnych zagranicznych zespołów. 

6 Marcinka - Góra 

Aktywności 

Stworzenie koncepcji całego terenu Góry św. Marcina 

aby uspójnić, uporządkować i połączyć wszystkie 



elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, które 

powstały lub powstaną na Marcince m.in. trasy typu 

single track, pump track, tężnia solankowa. 

Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji programowo-

przestrzennej dla całego terenu służącej jako "mapa 

drogowa" przy realizacji kolejnych inwestycji 

miejskich na terenie Góry św. Marcina oraz 

wybudowanie kontenera sanitarnego i przebieralni przy 

parku biegowym, ujednolicenie istniejących 

kontenerów, wykonanie nasadzeń drzew na terenie 

parku biegowego oraz poprawienie istniejących 

elementów infrastruktury zjazdu rowerowego, 

wykonanie jednolitych oznakowań i drogowskazów na 

terenie całej Marcinki. 

7 Remont, przebudowa 

i budowa placu zabaw 

na terenie osiedla 

Krzyż 

Projekt przewiduje: 

1) Remont i rozbudowę placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej nr 14: wykonanie bezpiecznej 

nawierzchni, wymianę urządzeń zabawowych oraz 

doposażenie o elementy małej architektury, 

2) budowę nowego placu zabaw przy ul. Schillera 

3) rozbudowę placu zabaw przy KS "Iskra": wykonanie 

bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż nowego 

urządzenia - zestawu zjazdu linowego, tyrolki oraz 

doposażenia o elementy małej architektury, wykonanie 

trawnika 

8 Modernizacja i 

zagospodarowanie 

terenu rekreacyjnego 

na Strusinie 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się oświetlenie 

bieżni wykorzystując nowoczesne ekologiczne 

rozwiązania (lampy solarne, solarno-hybrydowe), 

zamontowanie urządzeń siłowni plenerowej, 

urządzenie zielonego parkingu. 

9 Tradycyjny sad - 

zagospodarowanie 

terenu skweru 

Kazimierza Ożgi 

W ramach zadania przewidziano zagospodarowanie 

dużego otwartego terenu zielonego przy Skwerze 

Kazimierza Ożgi w formie tradycyjnego sadu 

owocowego. Planuje się nasadzenie starych ginących 

odmian drzew owocowych - przede wszystkim 

lokalnych odmian, stworzenie ścieżki umożliwiającej 

zwiedzanie sadu oraz przygotowanie tablicy 

informacyjnej z opisem patrona i mapy sadu z 

zaznaczonymi miejscami zasadzenia poszczególnych 

odmian drzew. 



10 Centrum 

Systemowego 

Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży 

Interaktywny program intelektualny dla dzieci i 

młodzieży kształtujący relacje z innymi uczestnikami 

życia społecznego, podnoszący poziom własnych 

umiejętności, rozwój zainteresowań oraz sprawność 

psychosomatyczną. Przewidziano organizację 

cyklicznych spotkań integracyjnych, zajęć warsztatów, 

zajęć intelektualnych i sportowych, którym 

towarzyszyć będą kultura, aktywność, nauka i wymiana 

międzypokoleniowa. 

11 Międzyosiedlowe 

Centra Aktywności 

Senioralnej 

Zaplanowano utworzenie i prowadzenie centrów 

aktywności senioralnej, które oferować będą zajęcia 

dla osób starszych. W ramach Centrów realizowane 

będą zajęcia poprawiające sprawność intelektualną i 

fizyczną uczestników m.in. zajęcia komputerowe, 

językowe, wykłady z profilaktyki zdrowia, zajęcia 

poprawiające sprawność fizyczną (zajęcia sportowe i 

rekreacyjne, fizjoterapia), zajęcia plastyczne i 

artystyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki i 

imprezy okolicznościowe, wyjścia do kina, muzeum i 

teatru, kursy udzielania pierwszej pomocy itp. W 

planach jest także zorganizowanie tygodnia 

Tarnowskiego Seniora. Rozwijana będzie idea 

wolontariatu oraz pomoc sąsiedzka. Prowadzone będą 

zajęcia z udziałem dzieci i młodzieży związane z 

integracją międzypokoleniową oraz wymianą 

doświadczeń. 

12 Remont 

ogólnodostępnego 

boiska przy Szkole 

Podstawowej nr 18 

Projekt zakłada odnowienie nawierzchni boiska przy 

Szkole Podstawowej nr 18 i stworzenie 

wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców 

osiedla. W ramach zadania zrealizowane zostaną 

następujące prace: budowa płyty boiska o wymiarach 

22m x 25m ze sztuczną nawierzchnią z 

wymalowanymi liniami boiska do siatkówki, 

koszykówki i piłki ręcznej, montaż urządzeń (sprzęt do 

siatkówki, kosze do koszykówki, bramki do piłki 

nożnej) oraz siatki zabezpieczającej, montaż małej 

architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne). 

13 Remonty strusińskie Projekt zakłada: 

1) remont chodnika przy ul. Kościuszki 

2) remont chodnika przy drodze wewnętrznej 

pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą 



3) remont chodnika przy ul. Pułaskiego 

4) remont chodnika i części nawierzchni ul. Wilsona 

5) doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego. 

14 Klub Zdrowej Mamy 

i Dziecka 

Zapewnienie profesjonalnej pomocy matce i dziecku 

poprzez prowadzenie działań wspierających 

rodzicielstwo, przygotowujących do roli mamy, działań 

aktywizujących i poprawiających sprawność fizyczną,  

prowadzenie edukacji zdrowotnej. Przewidziano 

organizację warsztatów z wykwalifikowanymi 

specjalistami, zajęć poprawiających sprawność 

fizyczną, opracowanie materiałów edukacyjnych oraz 

prowadzenie "kawiarenki edukacyjnej". 

15 Zielone przystanki w 

Tarnowie 

Założono budowę 5 wiat przystankowych - zielonych 

przystanków w miejscach, w których brakuje obecnie 

zieleni. Wiaty przystankowe wyposażone w ławkę, 

kosz, tablicę z rozkładem jazdy i tablicą reklamową, 

obsadzone zostaną w koło roślinami pnącymi dającymi 

cień. Na dachach wiat powstaną mini łąki kwietne. 

16 "Nie utop życia" - 

Szkolenie w zakresie 

ratownictwa 

wodnego, 

kwalifikowanego 

kursu pierwszej 

pomocy oraz zakupu 

przenośnych 

defibrylatorów dla 

wszystkich 

tarnowskich szkół 

Projekt zakłada przeszkolenie w systemie ratownictwa 

wodnego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 

średnich oraz studentów umożliwiając im zdobycie 

kwalifikacji ratownika oraz sternika motorowodnego 

czy nurka. Projekt będzie trwał przez cały 2022 r., a 

zwieńczeniem będzie podsumowanie wydarzenia - 

uroczysta gala, na której wręczone zostaną zdobyte 

uprawnienia oraz odbędzie się prelekcja jak skutecznie 

zapobiegać utonięciom. Projekt obejmuje szkolenia i 

instruktaż oraz zakup niezbędnego sprzętu, materiałów 

profilaktycznych, wynajem sali i basenów. Każda 

tarnowska szkoła wyposażona zostanie w przenośny 

defibrylator, a nauczyciele przeszkoleni zostaną w 

zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 


