
Nr 
projektu 

Nazwa zadania 
Koszt realizacji 
zadania brutto Opis projektu 

1 

Czytaj w Tarnowie! Zakup 
książek, e-booków i 
audiobooków dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w 
Tarnowie - edycja druga 

150.000,00 
Zadanie polega na zakupie nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie: książek (w tym 
książek z dużą czcionką), audiobooków, komiksów, gier planszowych oraz kodów dostępu do platform 
udostępniających e-booki i audiobooki. Zadanie pozwoli zaspokoić potrzeby czytelnicze tarnowian i jest 
odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie czytelników dostępem do nowoczesnych form przekazu wiedzy i 
rozrywki w postaci e-booków i audio-booków. 

 

2 
Centrum Systemowego 
Rozwoju KANA 

300.000,00 Centrum Systemowego Rozwoju KANA to propozycja zajęć edukacyjno-sportowo-medialnych tj. edukacji poza salą 
lekcyjną. Projekt zakłada organizację zajęć zawierających wymianę międzypokoleniowa. Będzie to cykl działań dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych pokazujących im jak różnorodne mogą być formy organizacji czasu wolnego. 
Przewidziano utworzenie kilku grup uczestników w co najmniej 2 dzielnicach miasta.  Zorganizowane zostaną: 
- wyprawy edukacyjne szlakami Małopolski tj. połączenie warsztatów i rekreacji,  
-zajęcia komputerowe, medialne i kulinarne to formy wymiany międzypokoleniowej. 
Projekt zakłada wykorzystanie nowych mediów w tym społecznościowych, które mają ułatwić funkcjonowanie w 
życiu codziennym. Wprowadzony zostanie również program edukacyjno-profilaktyczny m.in. o zagrożeniach 
płynących z sieci oraz o pokonywaniu własnych słabości.  

 

3 
Budowa ulicy Harasymowicza - 
etap II 

500.000,00 

Projekt zakłada kontynuację inwestycji pn. Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z przebudową ul. Poziomkowej, 
Czereśniowej i Harasymowicza. Przewidziano realizację II etapu budowy ul. Harasymowicza obejmującego: 
przebudowę ogrodzenia powodującego zawężenie pasa jezdni, budowę kanalizacji deszczowej w Pd części ulicy 
oraz budowę oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnymi przekładkami sieci energetycznej i technicznej. 

 

4 
Budowa ulicy Czereśniowej - 
ETAP 3 

500.000,00 
Projekt zakłada kontynuację inwestycji pn. Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z przebudową ul. Poziomkowej, 
Czereśniowej i Harasymowicza. Przewidziano realizację III etapu budowy ul. Czereśniowej w zakresie branży 
drogowej. 

 

5 
ROLKOSTRADA "Nad 
Strusinką" 

500.000,00 Zaplanowano budowę ogólnodostępnej rolkostrady o nawierzchni asfaltowej przebiegającej wokół granic lądowiska 
przy ul. Lotniczej. Planowana jednokierunkowa trasa będzie miała długość ok 1.800 m i szerokość 1,5 m. Na terenie 
planowanej inwestycji umieszczone zostaną kosze na śmieci i ławki. Projekt zakłada możliwość rozbudowy o pas 
sąsiedni (w drugim kierunku jazdy). Rolkostrada przeznaczona będzie dla użytkowników rolek, nartorolek, wrotek, 
hulajnóg, deskorolek, rowerów biegowych i pozwoli w bezpiecznych i dobrych warunkach doskonalić ich 
umiejętności.  

 

  



6 
Międzyosiedlowe Centrum 
Aktywności Senioralnej 

450.000,00 
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 min. 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 itp. W planach jest także współpraca 
z innymi środowiskami senioralnymi,  placówkami edukacyjnymi i uczelniami wyższymi oraz włączenie się do 
uroczystości oraz imprez na terenie Tarnowa. Rozwijana będzie idea wolontariatu oraz pomoc sąsiedzka. Ponadto 
seniorzy będą mogli prowadzić indywidualne rozmowy z animatorami centrum w ważnych sprawach życiowych. 

 

7 
Remont i modernizacja placu 
zabaw i placu rekreacyjnego 

przy Szkole Podstawowej nr 9 

370.000,00 
Projekt zakłada remont i modernizację ogólnodostępnego placu zabaw i placu rekreacyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 9. W ramach projektu przewidziano wymianę zniszczonej nawierzchni oraz naprawę istniejących 
urządzeń. Na nowej nawierzchni wykonanej z kostki brukowej lub betonu zaaplikowane zostaną zewnętrzne 
plansze do gier i zabaw połączone w zestawy tworzące miejsca do kreatywnej zabawy dla najmłodszych i ich 
rodziców. Plac zabaw zapewni odpowiednie warunki do rozwoju i zabawy, stanie się miejscem, gdzie całe rodziny 
będą mogły spędzić miło i aktywnie czas. 

 

 

8 BIKE PARK MARCINKA etap 2 

500.000,00 Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury sportowej na Górze św. Marcina o: 
1) ścieżkę spacerowo-rekreacyjną będącą kontynuacją drogi istniejącej na terenie parku (trasy do altany) w dalszej 
części lasu i powrót wzdłuż łąki tak aby powstała pętla spacerowa. Ścieżka będzie wyłożona szutrem i będzie pełnić 
funkcję drogi dojazdowej dla pojazdów ratunkowych. 
2) ścieżkę podejściową łączącą w najkrótszy sposób pumptrack i trasy zjazdowe z placem startowym istniejących 
tras. Ścieżka będzie wyłożona szutrem, w górnym biegu z wykonanymi schodami a równolegle do schodów rynna 
do wypychania roweru. 
3) ścieżkę rowerową typu single track o łatwym stopniu trudności, rozpoczynającą się na placu startowym i 
kończąca się przy budynkach parku biegowego. Na trasie wykonanej z podłoża szutrowego rozmieszczone będą 
łatwe przeszkody. Trasa w swoim przebiegu wykorzystuje slalom rowerowy i rockgarden zbudowane na terenie 
parku biegowego i zakłada ich przebudowę do elementów spełniających standardy rowerowe. 
4) ścieżkę rowerową typu single track startująca z trasy podjazdowej Baśka (ok. 50 m przed jej końcem), składającą 
się z 3 sekcji: I. odcinka szutrowego od startu do al. Tarnowskich, z mostkiem nad strumieniem, II. Od al. 
Tarnowskich do ul. PTTK, biegnąc ponad terenem placu tężni solankowej, ścieżka 2-kierunkowa z dopuszczeniem 
ruchu pieszych, zwiększona szerokość, III. Od ul. PTTK do ul. Harcerskiej biegnąc terenami starego stoku 
narciarskiego, za terenem basenu, na odcinku długie proste zakończone wysokimi bandami, pozwalającymi wejść w 
zakręty z dużą prędkością, na trasie rowerowej jednokierunkowej  zlokalizowane przeszkody na poziomie średnio 
zaawansowaną z możliwością ich ominięcia. 

 

 

 

9 Zielone dachy przystanków 

350.000,00 
Projekt przewiduje zainstalowanie na dachach kilku tarnowskich przystanków MPK specjalnych donic, w których 
zostanie umieszczona mata rozchodnikowa gwarantująca obniżenie temperatury w okolicy, jak i na samym 
przystanku oraz polepszy jakość powietrza poprzez ograniczenie pylenia i pochłonięcia dwutlenku węgla. Zielone 
dachy przystanków w okresie letnim ochronią oczekujących pasażerów przed promieniami słonecznymi, polepszą 
ich nastrój oraz uatrakcyjnią przystanki miejskie. 

 



 

10 
II etap modernizacji boiska 

wielofunkcyjnego na 
Westerplatte 

500.000,00 W ramach modernizacji w miejscu obecnie istniejącego boiska ze zniszczoną asfaltową nawierzchnią powstanie 
kompleks: nowoczesne, wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią (poliuretanową) przystosowane do gier 
zespołowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka) wraz z niezbędnym wyposażeniem (bramki, słupki, kosze, 
trybuny), ogrodzeniem, budową elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.).  
Ogólnodostępne boisko w sercu największego w Tarnowie skupiska osiedli mieszkaniowych umożliwi mieszkańcom 
aktywnie i zdrowo spędzać wolny czas oraz stworzy warunki do organizowania wydarzeń sportowych i zaplecza do 
prowadzenia zajęć sportowych. 

 

 

11 Festiwal Smaku i Kultur Świata 

500.000,00 
III edycja Festiwalu Smaku i Kultur Świata to miejska impreza integracyjno-edukacyjna wypełniona wydarzeniami z 
koncertami. 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. Festiwal będzie trwał cały rok od Wielkanocy aż po Boże Narodzenie. Jego 
głównym elementem będzie tygodniowy festiwal, który wypełni wakacyjny grafik miasta kilkunastoma 
wydarzeniami z koncertami i wielkim piknikiem finałowym, na którym będzie można spróbować kuchni z całego 
świata.  

 

12 
Uśmiech z Burtniczej - 
renowacja osiedlowego placu 
zabaw 

100.000,00 

Przedmiotem projektu jest renowacja osiedlowego placu zabaw na ul. Burtniczej. W zakres prac wejdzie wymian 
nawierzchni na "bezpieczną", dodanie urządzeń dostosowanych do potrzeb mniejszych dzieci, wymiana huśtawek. 
Przewidziano poprawę alejek biegnące wzdłuż placu zabaw oraz montaż ogrodzenia od strony potoku Wątok.  
Odnowiony plac zabaw wraz położonym nieopodal przebudowywanym obecnie wielofunkcyjnym boiskiem 
sportowym utworzy kompleks, który zachęci dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

 

13 Plac zabaw MARCINKA 

500.000,00 

Projekt zakłada uzupełnienie części sportowo-rekreacyjnej na Górze św. Marcina o plac zabaw, czyli kompleksowe 
zastawy do zabaw, huśtawki, zjeżdżalnie na "bezpiecznej" kolorowej nawierzchni. W skład placu zabaw będzie 
wchodził odrestaurowany tor rolkowy, który będzie obejmował swoim zasięgiem całą działkę oraz nowe alejki. 
Kompleks wypoczynkowy wyposażony zostanie w drewniane leżaki. 
Plac zabaw będzie wykorzystywany na różnego rodzaju imprezy plenerowe, rodzinne i zawody sportowe. 

 



14 

Budowa ogólnodostępnego 
boiska treningowego dla 

najmłodszych na terenie KS 
„Iskra” w Tarnowie  

500.000,00 

Przewidziano budowę ogólnodostępnego boiska treningowego dla najmłodszych na terenie KS „Iskra” w Tarnowie 
przy ul. Krzyskiej. Zaplanowano budowę boiska o wymiarach ok. 40 x 30 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, z 
bramkami przystosowanymi do wieku dzieci. Obiekt będzie służył najmłodszym dzieciom do codziennej gry i ruchu 
na świeżym powietrzu. Boisko rozwiąże problemy bezpieczeństwa podczas zabawy i zachęci więcej dzieci do ruchu 
na świeżym powietrzu.  

 

   

15 
Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 

2023 

200.000,00 Projekt zakłada 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". Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów; pielęgniarki, położne, 
stomatologów, higienistki, fizjoterapeutów, terapeutów SI, lekarzy pediatrów, psychologów , dietetyków, 
logopedów, ratowników medycznych oraz innych specjalistów niezbędnych w prowadzeniu zajęć. 

 

16 

 
Pomóż zwierzętom - ofiarom 

wypadków drogowych poprzez 
przyspieszenie i polepszenie 

pracy ratowników 

300.000,00  
W celu poprawy jakości pomocy zwierzętom - ofiarom wypadków, usprawnienia całego procesu i umożliwienia 
obywatelskiej kontroli nad każdym przypadkiem powstanie ogólnodostępna strona www z narzędziami 
statystycznymi i aplikacja dla ratowników. Zostaną zweryfikowane procedury, przeprowadzone szkolenia i akcja 
informacyjna. Ratownicy, poprzez aplikację będą mogli na bieżąco wprowadzać informację o miejscu zdarzenia, 
czasu dotarcia do zwierzęcia, cechach zwierzęcia, rodzaju i skuteczności udzielonej pomocy oraz sugestiach 
ratownika co do poprawy jakości pomocy przy następnym podobnym zgłoszeniu. W ten sposób powstanie 
powszechnie dostępna wiarygodna baza danych. 

 

   

 


