
Zadania wybrane do realizacji z III edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

ID zadania Tytuł zadania
Imię i nazwisko

wnioskodawcy
Opis zadania Lokalizacja zadania Koszt zadania Realizator

ZM/04/III
Nasadzenia drzew ozdobnych w okolicach 

Doliny Trzech Stawów
Adrian Kowalski

Projekt zakłada nasadzenia niewielkich drzew ozdobnych, takich jak np. magnolie w kilku

lokalizacjach na terenie Muchowca i Osiedla Paderewskiego.

Lokalizacje:

1) ul. Graniczna przy sklepie Lidl

2) ul. Graniczna przy biurowcu (przy skrzyżowaniu z ul. Ofiar Katynia)

3) teren zielony przy autostradzie A4-na wysokości stacji BP i McDonalds

4) skrzyżowanie ulic Powstańców i Damrota

(dokładne lokalizacje przedstawiono na zdjęciach, które umieszczono w załączniku numer 1)

Katowice, ul. Graniczna (przy sklepie 

Lidl i przy skrzyżowaniu z ul. Pułaskiego 

oraz przy skrzyżowaniu z ul. Ofiar 

Katynia); Katowice, 

al. Górnośląska (A4) przy zjeździe w 

ulicę Szybowcową, a także Katowice, ul. 

Damrota - skrzyżowanie z ul. 

Powstańców)

20 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZM/06/III Zielona Stawowa Karol Janiak

W ramach zadania na ul. Stawową (deptak) miałyby zostać nasadzone drzewa, w miejscach w których pierwotnie rosły (głównie 

po stronie zachodniej). 

Zadanie zakłada nasadzenie dorodnych drzew wzdłuż całej ulicy (zgodnie z ich pierwotnym umiejscowieniem przed remontem 

ulicy w 2015r.). 

Drzewa powinny zostać zabezpieczone zarówno poprzez osłony żeliwne poziome – kraty pod drzewa, jak i osłony pionowe pnia.

ul. Stawowa na odcinku pomiędzy 

ulicami 3-go Maja 

i Mickiewicza.

140 000 zł
Zakład Zieleni Miejskiej

zadanie połączone z ZM/37/III

ZM/07/III
Nasadzenia pnączy na ekranach akustycznych w 

obrębie miasta
Joanna Jelonek

Zadanie polegałoby na sporządzeniu projektu oraz wykonaniu nasadzeń roślin pnących, gęstych, najlepiej zimozielonych, na 

ekranach akustycznych na terenie całych Katowic. Projekt zawierałby nie tylko sposób nasadzania, ale również lokalizację ekranów, 

na których takie nasadzenia byłyby najbardziej korzystne dla mieszkańców Katowic.

Lokalizacja nasadzeń wskazana w 

projekcie po wykonaniu analizy, gdzie 

nasadzenia byłyby najbardziej korzystne

100 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZM/08/III
Zazielenienie ścian oporowych i ekranów 

akustycznych DTŚ - ulicy Chorzowskiej
Adrian Kowalski

Projekt zakłada: zazielenienie ścian oporowych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej na jej śródmiejskim odcinku - przy ulicy 

Chorzowskiej. W miejscu, w którym miało by być realizowane zadanie są duże donice, w których nasadzono rośliny. Umieszczono 

tam także stelaże pod bluszcz. Donic nie ma jednak za wiele, stelaże są ustawione względem siebie z dużym przesunięciem. Projekt 

zakłada uzupełnienie nasadzeń bluszczu przy ścianach oporowych na odcinku ulicy Chorzowskiej na wysokości budynku 

Chorzowska 50. Dodatkowe nasadzenia bluszczu są także planowane przy ekranach akustycznych przy ul. Chorzowskiej - przy 

torowisku tramwajowym.

ul. Chorzowska 50-52 20 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZM/10/III Łapmy deszczówkę w Katowicach Adrian Szymura

Projekt przewiduje zakup 50 szt. pojemników na wodę wraz z montażem na terenach podległych KZGM Katowice oraz innych 

jednostek miejskich (miejskie domy kultury, miejska biblioteka publiczna, miejski ośrodek pomocy społecznej). Dysponentem 

beczek z założenia powinien być KZGM Katowice, który po zgłoszeniu mieszkańców lub wcześniej wspomnianych jednostek 

montowałby beczki.

n/d (zadanie nie jest powiązane z 

lokalizacją - beczki mają być 

montowane po uprzednim zgłoszeniu)

20 000 zł
Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej

ZM/14/III EKOkulturalni! Karolina Pawlak

EKOkulturalni! to projekt edukacyjny składający się z szeregu form zajęciowych mających na celu podnoszenie świadomości 

ekologicznej odbiorców. Warsztaty i imprezy edukacyjne będą się odbywały na terenie południowych dzielnic Katowic w filiach 

Miejskiego Domu Kultury "Południe": Piotrowice, Murcki, Zarzecze, Podlesie i Kostuchna.

Rodzaje zajęć:

Prelekcje tematyczne z zakresu ochrony środowiska i wiedzy o przyrodzie, spacery przyrodnicze promujące przyrodę lokalną, 

wycieczki przyrodnicze promujące przyrodę Górnego Śląska, warsztaty Zero Waste podczas których zostanie omówiona 

problematyka niekorzystnego wpływu działalności człowieka na przyrodę i konieczności gospodarowania odpadami z omówieniem 

poszczególnych grup odpadów oraz możliwości ich recyclingu, konkursy promujące ideę recyklingu i ochrony środowiska. Akcje 

sprzątania śmieci. Wystawy artystów zajmujących się szeroko pojętą sztuką ekologiczną wraz z wernisażami. Interaktywne 

happeningi, spektakle teatralne, instalacje, koncerty promujące przyrodę i ekologię. 

Wszystkie spotkania tematyczne prowadzone będą przez doświadczonych eko-edukatorów, przyrodników, biologów, poruszając 

problematykę ochrony środowiska w ujęciu lokalnym i globalnym. 

Piotrowice, Kostuchna, Murcki, 

Podlesie, Zarzecza
20 000 zł Wydział Kultury
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ZM/16/III EkoKATO- warsztaty edukacyjne Justyna Żychoń

Projekt "EkoKATO-warsztaty edukacyjne" zakłada przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców Katowic z zakresu 

edukacji ekologicznej. Projekt zakłada realizację między innymi następujących warsztatów:

- warsztaty budowy domków dla owadów - podczas warsztatów poznamy różne gatunki owadów zapylających i ich zwyczaje, 

dowiemy się w jakich miejscach bytują  i jak można “zaprosić” je do swojego otoczenia oraz samodzielnie wybudujemy dla nich 

domki.  

- warsztaty zielarskie - głównym celem warsztatów jest przedstawienie możliwości wykorzystywania przez ludzi naturalnych roślin 

leczniczych, ziołolecznictwa oraz naturalnych kosmetyków. 

- warsztaty przyrodnicze - celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom negatywnych zmian zachodzących w otoczeniu w 

wyniku ingerencji człowieka, poznamy skutki wypalania traw, poznamy także różnorodności i użyteczności świata owadów, 

ptaków i łąk polskich.

- warsztaty moja własna naturalna łączka kwietna - podczas warsztatów uczestnicy wykonają swoją mini łączkę kwietną w donicy.  

Łąki kwietne mają duże znaczenie dla owadów, ponieważ rosną w nich rośliny nektarodajne i pyłkodajne.

Miejski Dom Kultury "Ligota", 

ul. Franciszkańska 33
10 000 zł Wydział Kultury

ZM/17/III
Poznaję zielone Katowice - wiedza podstawą 

dbałości o przyrodę w mieście.
Sławomir Hordejuk

Projekt zakłada działania edukacyjne - cykl spacerów przyrodniczych, podczas których uczestniczy zapoznawać się będą z 

otaczającą nas w mieście fauną i florą, poznawać jej bogactwo i znaczenie. Uzupełnieniem spacerów będą spotkania autorskie i 

warsztaty z autorami zaangażowanymi w ochronę przyrody, społecznikami i aktywistami miejskimi, zwracającymi w swoich 

książkach i działaniach uwagę na otaczającą nas w miastach przyrodę i podpowiadającymi jak o nią dbać i na co zwracać uwagę. 

Spacery odbędą się w dzielnicach: Koszutka, Os. Tysiąclecia, Os. Witosa, Wełnowiec-Józefowiec. Miejscem spotkań i zbiórek dla 

chętnych do udziału w spacerach będą filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach: 11, 12, 14, 6.

Filia nr 14 MBP, ul. Piastów 20, Filia nr 

11 MB, ul. Grażyńskiego 47, Filia nr 12 

MBP, ul. Witosa 18 B, Filia nr 6 MBP, 

ul. Bytomska 8 A

10 000 zł Wydział Kultury

ZM/18/III Garść zieleni i kwiecia dla harcerzy z Tysiąclecia Agnieszka Idczak

Rewitalizacja zieleni na terenie Harcerskiej Stanicy Wodnej "Maroko" na Osiedlu Tysiąclecia. Ośrodek jest drugim domem dla 

harcerzy z 32 Harcerskiej Drużyny Wodnej, a także dla wędkarzy skupionych w PZW Koło nr 27 Kleofas, kajakarzy z UKS "Kanu" oraz 

seniorów z Tysiąclecia i Załęża. Wspólnymi siłami od 3 lat remontujemy budynki i przywracamy świetność temu miejscu. Teraz 

przyszedł czas na zieleń. W ramach zadania chcemy: posadzić żywopłot, który oddzieli zielony teren rekreacyjny od parkingu, 

wyrównać trawniki, wymienić podłoże na naszym placu apelowym i od nowa założyć tam trawnik typu murawa, wysiać łąkę 

kwiatową, zagospodarować zieleń na skarpach wokół naszego tarasu, usunąć betonowe kostki z nieużywanego parkingu i zamienić 

ten teren na trawę.

Harcerska Stanica Wodna "Maroko" ul. 

Piastów 17
160 000 zł Wydział Edukacji i Sportu

ZM/20/III Kwiecista łąka drogowa w naszym mieście Piotr Działa
Inwestycja będzie polegała na utworzeniu pokrytej kwiatami dużej widocznej łąki na niezagospodarowanym obszarze terenu 

znajdującego się wzdłuż jednej z dwóch głównych arterii drogowych prowadzących na południe Katowic z centrum miasta.

teren położony wzdłuż 

ul. Brynowskiej
20 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZM/27/III
„Rośliny w Wielkim mieście” cykl edukacyjnych 

spacerów botaniczno - przyrodniczych
Klaudia Kuraś

Projekt „Rośliny w Wielkim mieście” cykl edukacyjnych spacerów botaniczno – przyrodniczych, to cykl siedmiu rodzinnych 

spacerów. Będą to spotkania plenerowe (kwiecień – do październik 2023r), podczas których doświadczony botanik lub/i dendrolog 

opowie uczestnikom o miejskich krzewach i drzewach, roślinach miododajnych, roślinach tzw. runa, dzikich roślinach jadalnych, o 

tym jak je rozpoznawać i chronić. Adresatami spacerów są mieszkańcy Katowic w wieku od 0 do 100 lat. Spacery będą 

zrealizowane na zielonych terenach Katowic, przede wszystkim w parkach i skwerach miejskich. Proponowane lokalizacje spotkań 

to: Park Kościuszki, Dolina Trzech Stawów, Park Zadole, Park w Giszowcu, Katowicki Park Leśny, Park Bogucki, Park Wełnowiecki. 

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek, zainteresowani florą miejską, środowiskiem naturalnym oraz 

warunkami wegetacji roślin w środowisku zurbanizowanym.

Do prowadzenia spacerów byliby zaproszeni specjaliści z zakresu: botaniki, geobotaniki, fitosocjologii i ekologii roślin czy 

dendrologii.  Każdy spacer będzie trwał około 2 godzin. Ilość uczestników na każdym spacerze ok 20-25 osób / do późniejszego 

uzgodnienia z prowadzącym. Spacery będą dla ich uczestników bezpłatne/darmowe.

Ze względu na możliwe ponowne przywrócenie ograniczeń z okresu pandemii Covid 19, spacery będą się odbywały w plenerze 

według aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa przyjętych przez organy państwa lub w formie online.

Park Kościuszki, Dolina Trzech Stawów, 

Park Zadole, Park na Giszowcu, 

Katowicki Park Leśny, Park Bogucki, 

Park Wełnowiecki.

10 000 zł
Wydział Kształtowania 

Środowiska

ZM/33/III Pergole z pnaczmi na Placu Grunwaldzkim Ewa Piskor

Na placu Grunwaldzkim pomiędzy Spodkiem, a kinem Kosmos znajduje się Galeria Artystyczna. Idąc jedną z alejek można 

podziwiać popiersia twórców związanych z Katowicami. No właśnie, można podziwiać spacerując, ale nie można przysiąść i 

porozmyślać. A gdyby tak postawić w tej alejce w miejscach, tam gdzie teren umożliwia, pergole z pnączami i ławki. Przynajmniej 

2.

Plac Grunwaldzki w Katowicach. 42 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZM/34/III To co rozjężdżone, niech będzie zazielenione Małgorzata Żydek-Piątek

W ramach zadania zostaną posadzone rośliny, które uniemożliwią dalsze rozjeżdżanie trawnika przy wejściu na Dolinę Trzech 

Stawów od ul. Pułaskiego/Granicznej. 

Bardzo często kierowcy przejeżdżają przez chodnik przy pasach na ul. Pułaskiego i wjeżdżają na teren parku nielegalnie parkując 

przy skateparku. Wzywanie służb miejskich na dłuższą metę nie przynosi rezultatu. Nasadzenia drzew czy krzewów można 

uzupełnić o dodatkowe rozwiązania np. duże głazy czy słupki.

Dolina Trzech Stawów, 

ul. Pułaskiego/Graniczna
28 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZM/37/III Drzewa wracają na ul. Stawową Adam Skowron Projekt zakłada posadzenie 7 kasztanowców na ul. Stawowej, na której dawniej rosły drzewa. ul. Stawowa
Zakład Zieleni Miejskiej

zadanie połączone z ZM/06/III
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ZL1/07/III Kwiecista oaza w Śródmieściu Mariusz Grabowski Utworzenie dużego kilkudziesięciometrowego osiedlowego kwietnika w sąsiedztwie  budynków mieszkalnych wielorodzinnych. ul. Lisieckiego 29 18 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL1/09/III
Przywracamy drzewa: nowe nasadzenia w 

miejscu obumarłych lub usuniętych drzew
Natalia Hołowińska

Zadanie zakłada usunięcie 10 obumarłych lub ściętych pni drzew pozostawionych w gruncie z korzeniami, oraz wykonanie w tych 

miejscach nowych nasadzeń drzew, celem kompensacji za straconą zieleń.

Dla uzyskania zamierzonego efektu wydajnie i w możliwie krótkim czasie, zadanie zakłada wykorzystanie sadzonek dużych - 

okazałych i jak najstarszych, o obwodzie pnia np. 15-20 cm i większych.

W zadaniu w większości wskazano rodzime gatunki drzew, często występujące w przestrzeni Śródmieścia Katowic, możliwie 

odporne na miejskie warunki, starając się jednocześnie nawiązać do nasadzeń występujących w pobliżu wskazanych lokalizacji. 

Preferuje się odmiany o klasycznym pokroju (nie kuliste czy kolumnowe).

Śródmieście - południe, ulice Ligonia, 

Żwirki i Wigury, Stalmacha, Kilińskiego, 

Jordana, Dąbrowskiego, Lompy

16 100 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL1/10/III Zielona Mikołowska Elżbieta Skowron

Zadnie polega na dosadzeniu 9 drzew i 5 zespołów krzewów na ul. Mikołowskiej. Rośliny mają pojawić się po wschodniej stronie 

ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Jordana. Lokalizacje: 4 drzewa przed Pałacem 

Młodzieży, 5 drzew między ul. Jordana a ul. Stalmacha. Posadzenie zespołów krzewów: na rogu ul. Żwirki i Wigury i Mikołowskiej, 

na chodniku przy wjeździe do bramy do Pałacu Młodzieży, na skrzyżowaniu ul. Stalmacha i Mikołowskiej, 2 zespoły przy wjeździe 

do kościoła św. Piotra i Pawła, po południowej stronie skrzyżowania ul. Jordana i Mikołowskiej. Krzewy i drzewa mają poza 

walorem ekologicznym pomóc w walce z nielegalnym parkowaniem.

ul. Mikołowska odcinek od 

skrzyżowania z ul. Żwirki 

i Wigury do skrzyżowania 

z ul. Jordana.

103 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ZL1/13/III Aleja lipowa - deptak Poniatowskiego Wioleta Niziołek-Żądło
Przedmiotem zadania jest posadzenie krzewów ozdobnych i bylin przy alei spacerowej prowadzącej do zabytkowego Parku im. T. 

Kościuszki oraz postawienie nowych ławek parkowych w istniejących zakątkach do odpoczynku.

Wzdłuż ul. Kościuszki od ulicy 

Poniatowskiego do 

ul. Ceglanej

38 700 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL2/01/III

Systemowa opieka dla drzew i krzewów na całej 

długości ul. Rolnej na terenach będących 

własnością miasta

Iwona Kańtoch Pielęgnacja drzew i krzewów (prześwietlanie koron drzew, przycinanie krzewów). ul. Rolna (na całej długości) 69 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL2/08/III
Zazielenienie placów i skwerów w dzielnicy 

Brynów - Stara Ligota
Borys Pronobis

Chcemy dodatkowo zazielenić naszą dzielnicę poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów w miejscach gdzie ich brakuje : 1 ulica 

Adwentowicza - zacienić plac zabaw od strony zachodniej paroma większymi drzewami tak by dzieci i ich opiekunowie w 

słoneczne dni mogli na placu zabaw mieć odrobinę cienia. W tej chwili, często i gęsto w upalne dni muszą z niego "uciekać" ze 

względu na całkowity brak cienia;   2 . róg ulicy Rolna - Wodospady - prosimy o nasadzenie dużego iglaka (parę metrów 3-4) np. 

sosny na skwerze by w okresie świątecznym można zapalić tam lampki;  3 . okolice Kossak - Szczuckiej 43a - Rolna 20c,d - w wolnej 

przestrzeni bez drzew i krzewów z widokiem na szpetne garaże prosimy o nasadzenie drzew i krzewów (paru drzew).

1. ul. Adwentowicza 17 - od zach. 

strony placu zabaw, 

2. ul. Wodospady 54 - z tyłu bloku na 

skwerze, 

3. ul. Kossak - Szczuckiej 43a - ul. Rolna 

20 c,d - pomiędzy nimi - koło schodów

22 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL2/10/III Pierwsza łąka kwietna w dzielnicy Genowefa Smolka
Koło biblioteki miejskiej na środku osiedla chcielibyśmy mieć łąke kwietną, przed i za największym blokiem w dzielnicy tzw. 

jamnikowcem. Nasz jamnikowiec wypełnia tak naszą przestrzeń betonem, że im więcej zieleni tym lepiej. Dziękujemy!

ul. Grzyśki 19a - ul. Wodospady 58 

(Wozaków)
20 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL3/07/III To wiele znaczy dla zapylaczy! Sandra Gocel

W ramach zadania planujemy organizację cyklu 2 warsztatów o tematyce ekologicznej, związanej z ochroną zapylaczy, dbaniem o 

florę i faunę, czy tworzeniem małych, zielonych form ogrodowych (donic balkonowych / kwietników, itp.). W czasie tego cyklu 

około 50 uczestników będzie miało okazję poznać teorię - w ramach edukacyjnej prelekcji, po której odbędzie się część praktyczna: 

manualne wysadzanie łąki kwietnej na balkon, tworzenie własnej skrzyni stanowiącej przestrzeń dla zapylaczy. Warsztaty odbędą 

się w kwietniu i maju w ogrodzie MDK, co zostało już potwierdzone u dyrekcji instytucji.

ul. Marcinkowskiego 13A 8 000 zł Wydział Kultury

ZL3/08/III Liceum pod palmami Barbara Sonek

W ramach zadania zakupionych zostanie 10 dużych roślin, które zostaną rozlokowane na terenie X Liceum Ogólnokształcącego w 

Katowicach. Ustawienie roślin upiększy przestrzeń szkoły oraz zwiększy utlenienie na przestrzeniach wspólnych. Dzięki temu 

młodzież szkolna będzie mogła się zrelaksować pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. 

Paderewskiego Akademickie w 

Katowicach, ul. Miarki 6 

7 200 zł Wydział Edukacji i Sportu

ZL3/09/III
Zakup metalowego kosza na plastikowe 

nakrętki
Monika Sekuła Zakup  kosza metalowego na plastikowe nakrętki oraz jego montaż przy Zespole Szkół nr 1 w Katowicach. Ul. Staszica 2  2 500 zł Wydział Edukacji i Sportu

ZL3/10/III Nasz piękny ogród Irena Chaluch

Celem zadania jest upiększenie i pielęgnacja ogrodu środowiskowego w Zespole Szkół nr 1, który utworzony został ze środków 

Budżetu Obywatelskiego 2018 r. Chcemy wymienić zdewastowaną barierkę trawnikową na terenie przed szkołą, chcemy zakupić 

stelaż do formowania zieleni wraz z roślinami oraz rzeźbę kwiatową. Instalacja rzeźby i stelaża będzie połączona z warsztatami dla 

młodzieży kształcącej się w zawodzie ogrodnik i technik architektury krajobrazu.

Ul. Staszica 2, ul. Piaskowa 8a 17 000 zł Wydział Edukacji i Sportu

ZL3/11/III Zazieleniona ulica 1 Maja Anna Kurzydło

Zadanie ma na celu dokonanie nasadzeń bylin gatunkowo pasujących do już zasadzonych wcześniej. W 2021 roku obok przystanku 

tramwajowego Zakład Zieleni Miejskiej dokonał nasadzenia zieleni przyulicznej w ramach pierwszego Zielonego Budżetu 

Obywatelskiego. Chciałabym, aby posadzić rośliny w tych samych gatunkach na drugim końcu przystanku, aby dodatkowo 

upiększyć to reprezentacyjne miejsce dzielnicy Zawodzie. Dodatkowo nasadzenia zostały by wykonane na wąskim pasie zieleni 

przed kościołem pw. Opatrzności Bożej wzdłuż chodnika, które obecnie jest zaniedbane.

ul. 1 Maja (2 strony) – parzyste od nr 52 

do nr 88a, nieparzyste od nr 51 do 

wysokości ul. Piaskowej 1

60 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAŁĘSKA HAŁDA-BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA

ZAWODZIE
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ZL4/05/III Owocowa Paderewa 3 Adam Południak

Na terenie Osiedla Paderewskiego znajdowały się kiedyś ogródki działkowe. Dzisiaj jedyną pozostałością po nich są pojedyncze 

drzewa owocowe. Niestety w ostatnich latach wiele tych drzew zostało zniszczonych na potrzeby budowy dróg i budynków. 

Spróbujmy przywrócić drzewa owocowe na naszym Osiedlu! Miło jest widzieć drzewa, które na wiosnę są obsypane kwiatami, a w 

lecie rodzą pyszne owoce.

Ul. Sowińskiego 11 10 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL4/07/III
Uporządkowanie zaniedbanej zieleni miejskiej 

przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego
Krzysztof Gargula

W projekcie planuje się wykonać:

- usunięcie na stałe chwastów (tych wielkich, które zarastają całą przestrzeń),

- uporządkowanie terenu m.in. ze śmieci czy głazów,

- pozostawianie zieleni tzw. bezproblemowej tj. drzewa, krzewy itp.,

- zasianie trawy lub innej roślinności, która zablokuje ponowny rozrost niechcianych chwastów (wielkich), 

- wyznaczenie i utwardzenie ścieżki (np. poprzez wyłożeniem jej kamieniami) łączącej wejście na Osiedle mieszkaniowe 

Rekreacyjna Dolina z ścieżką spacerową ul. Generała Kazimierza Pułaskiego.

Zieleń miejska przy ścieżce spacerowej 

w pobliżu 

ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 32, 

26

47 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL4/08/III Zielony Skwer Feliksa Netza Michał Piątek

Odszczelninie nawierzchni poprzez rozbiórkę szczelnej nawierzchni asfaltowej (około 320 m2), wykonanie nowej nawierzchni z 

warstwy przepuszczalnej - utwardzonej o szerokości 2,0 m (50 mb), wykonanie nasadzeń krzewów (około 100 mb), wykonanie łąki 

kwietnej (50 m2), wykonanie nasadzeń drzew (około 2 sztuk), wykonanie trawnika z obsiewu (40 m2), ustawienie ławek (3 sztuki) 

lub jednej ławki wieloosobowej, ustawienie kosza na śmieci (1 sztuka), wykonanie dokumentacji projektowej.

Skwer Feliksa Netza, 

ul. Damrota
47 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL5/06/III Klomb kwiatowy w starej fontannie Radosław Pietuch
Zadanie zakłada wykorzystanie istniejącej, nieczynnej fontanny na klomb kwiatowy, bez konieczności ingerencji w infrastrukturę i 

otaczającą zieleń.

Skwer Szymkowiaka, na styku z ul. 

Łabędzia
40 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL6/04/III
Pielęgnacja starych drzew przy ul. 

Wielkopolskiej
Adam Łęski Zadanie polega na cięciach pielęgnacyjnych w koronach starych, potrzebujących tego drzew. Teren dzielnicy Ligota-Panewniki 15 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL6/06/III Zazielenienie wjazdu do Parku Zadole Marek Werner

Przy wjeździe do Parku Zadole na ul. Wczasowej  notorycznie parkują pojazdy i niszczą trawnik oraz okolice drzew tam rosnących 

niszcząc też system korzeniowy. Można  zapobiec temu incydentowi, dlatego proponuje postawienie  8 sztuk lub więcej w 

zależności od wymiarów - kwietników gabionowych np. o wymiarze 450 x 30 x 50, uzupełnienie ich kamieniami oraz obsadzenie 

roślinnością typu trawy oraz iglaki, a także zazielenienie tego skrawka poprzez obsianie trawnika na pozostałej zniszczonej 

powierzchni tego miejsca.

ul. Wczasowa 40 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL6/08/III
Ulica Panewnicka – zielona oś dzielnicy Ligota-

Panewniki - etap II kontynuacja
Klaudia Kuraś

Przedmiotem tego projektu jest nasadzenie zieleni miejskiej przy ulicy Panewnickiej w Katowicach - w stopniu, w którym pozwalają 

na to warunki techniczne i prawne oraz istniejąca infrastruktura podziemna. Jest to etap drugi a zarazem kontynuacja pierwszej 

części projektu zgłoszonego i przyjętego do realizacji w roku poprzednim 2021. W ramach tegorocznego projektu planowane jest:

1- zakup oraz posadzenie 25 sztuk drzew gatunków przystosowanych pod względem wymagań życiowych do środowiska 

miejskiego np. wiśnia piłkowana, lipa srebrzysta, klon polny, robinia akacjowa, brzoza pożyteczna, jarząb mączny, jarząb szwedzki, 

kasztanowiec czerwony

2 - zakup oraz posadzenie 100 sztuk (można przyjąć miarę metr bieżący) krzewów odpowiednich do trudnych warunków miejskich 

np. dereń jadalny, perukowiec podolski, rokitnik zwyczajny, ligustr pospolity, forsycja, róża pomarszczona, bez czarny, tawuła w 

odmianach

W ramach założenia zostanie też wykonane przygotowanie terenu, zabezpieczenie roślin oraz zastosowanie podłoża kierunkowego 

pod rośliny. Przewidziana też jest pielęgnacja roślin po posadzeniu (jeden sezon wegetacyjny).

Projekt zakłada możliwość zamiany nasadzeń drzew na krzewy, w przypadku braku wystarczającej ilości miejsca na posadzenie 

drzew (ze względu na istniejącą infrastrukturę podziemną) oraz wybór konkretnych / wybranych działek spośród wszystkich 

zaproponowanych przez wnioskodawcę projektu.

ul. Panewnicka – zakres działek od 

skrzyżowania 

z ul. Kruczą do ronda przy dworcu PKP 

w Ligocie / plac księdza Rafała 

Grządziela

85 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL6/14/III Odkrywamy dolinę potoku Kokociniec Dorota Żywica

Celem zadania jest przeprowadzenie pielęgnacji drzew i krzewów  rosnących na terenie należącym do miasta Katowice, w dzielnicy 

Ligota Panewniki, w sąsiedztwie ul. Stanisława Hadyny, w pobliżu Doliny Potoku Kokociniec. Zadanie ma na celu usunięcie 

połamanych drzew i gałęzi, likwidację chaszczy oraz  kosmetyczne podcięcia drzew i krzewów na terenie działek miejskich (31/2 

oraz 30/2 - karta mapy 25, nr obrębu 0003). Dodatkowo w ramach zadnia proponuję zamontować kilkanaście budek lęgowych, by 

w ten sposób wesprzeć nasze środowisko i dbać o bioróżnorodność biologiczną.

Tereny zielone w sąsiedztwie z ul. 

Stanisława Hadyny.
53 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL7/06/III Łąka kwietna dla Załęża Karol Janiak
Zadanie ma na celu powstanie łąki kwietnej pomiędzy torowiskiem tramwajowym, a drogą dla rowerów w pobliżu głównego 

skrzyżowania w dzielnicy.
Róg ulic Gliwickiej i Brackiej 30 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL7/09/III
Uzupełnienie, dosadzenie krzewów i bylin na 

terenie placu ks. Józefa Londzina w Katowicach
Justyna Czałpińska Przedmiotem zadania jest uzupełnienie, dosadzenie brakujących roślin na Pl. ks. Józefa Londzina w Katowicach przy ul.Gliwickiej

ul. Gliwicka pomiędzy numerami 130 a 

140
42 500 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL7/10/III
Karmniki dla ptaków dokarmianych przez 

mieszkańców Załęża
Ewa Inn

Obszerne, solidne karmniki stojące, zamontowane we wskazanych 4 miejscach dzielnicy (ul. Gminna, ul. Wolnego, ul. Pośpiecha i 

ul. Ondraszka), gdzie co roku zimą mieszkańcy intensywnie i systematycznie dokarmiają ptaki. W miarę możliwości na karmnikach 

powinny znaleźć się tabliczki ze zwięzłą informacją czym należy karmić ptaki, a jakie produkty są szkodliwe dla ptaków.

ul. Ondraszka 17, ul. Wolnego 8, 

odcinek na ul. Pośpiecha (między ul. 

Janasa a ul. Gminną), odcinek między 

ul. Janasa 3a a ul. Gminną

6 800 zł
Wydział Kształtowania 

Środowiska

OSIEDLE PADEREWSKIEGO-MUCHOWIEC

BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA

LIGOTA-PANEWNIKI

ZAŁĘŻE
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ZL7/12/III
Zadbajmy o zapylacze - warsztaty teoretyczno-

praktyczne dla mieszkańców Załęża
Ewa Inn

Zadanie przewiduje warsztaty dla mieszkańców Załęża, w czasie których odbędzie się prelekcja na temat owadów zapylających 

żyjących w przestrzeni miejskiej, ich roli w ekosystemie oraz sposobach wspomagania ich przez człowieka. Po części teoretycznej 

nastąpi część praktyczna warsztatów, czyli budowanie domków dla owadów zapylających - każdy uczestnik warsztatów wykona 

samodzielnie, przy fachowym wsparciu instruktora, domek dla zapylaczy, który potem będzie mógł wziąć ze sobą, aby 

zamontować w miejscu zamieszkania, w przydomowym ogródku itp. Ilość uczestników: 10 - 30 (można w dwóch turach 

przeprowadzić warsztaty), w zależności od wyceny za jedną osobę biorącą udział w warsztatach.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia 3 

Katowice ul. Gliwicka 93 (uzgodnione z 

Kierownikiem placówki)

8 000 zł Wydział Kultury
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ZL8/02/III

„Zielona 13-stka”- edukacja ekologiczna poprzez 

działanie. Zajęcia edukacyjne dla dzieci z 

Miejskiego Przedszkola nr 13 w Katowicach 

połączone z aktywnym uczestnictwem w 

tworzeniu i utrzymaniu zieleni w ogrodzie 

Miejskiego Przedszkola nr 13 w Katowicach.

Iwona Rzeszut

„Zielona 13-stka” jest zadaniem skierowanym na kształtowanie wśród dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 13 w 

Katowicach, a będących mieszkańcami osiedla Witosa, aktywnej postawy wobec otaczającej przyrody. W ramach zadania planuje 

się:

1.  Zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z ekologią (min. „Mieszkańcy naszego ogrodu”, „Nasze grządki - hodowla warzyw i 

owoców w przedszkolu”, „Tajemnice kochłowickiego lasu”,  „Ekologia w domu i przedszkolu” ). Planowane warsztaty będą 

uzupełnieniem realizowanego od 4 lat w przedszkolu „EKO tygodnia” oraz wspomogą działania edukacyjne zmierzające do 

szanowania otaczającej nas przyrody w myśl przysłowia „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”.

2. Pielęgnacja zieleni na terenie ogrodu przedszkolnego. Działania mają poprawić estetykę ogrodu, jego bezpieczeństwo, a także 

pozwolić na zdrowy rozwój drzewostanu.

3. Nasadzenie krzewów żywopłotowych wzdłuż ogrodzenia przedszkola w celu utrzymania odpowiedniego dla dzieci mikroklimatu, 

utworzenie naturalnego filtra powietrza.

4. Gry i zabawki edukacyjne - zakup gier terenowych (np. Skoki, „Światowid”, „Leśne Memo”) oraz doposażenie przedszkola w gry i 

zabawki edukacyjne wspierające rozwijanie ciekawości poznawczej skierowanej na przyrodę.

Ul. Witosa 16A 30 500 zł Wydział Edukacji i Sportu

ZL8/04/III Eko rok w przedszkolu Joanna Łukasiewicz

Warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony środowiska W ramach projektu w obszarze -warsztaty i działania 

edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony środowiska chcemy stworzyć w Miejskim Przedszkolu nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Katowicach na Oś. Witosa „ EKO-ROK”, w którym podczas całego roku szkolnego będziemy dzieciom stwarzać optymalne 

warunki do rozbudzania w nich postaw ekologicznych. Dbanie przez dzieci o zasoby przyrody oraz zaangażowanie się u podstaw w 

edukację ekologiczną prowadzoną przez specjalistów w tym obszarze może przyczynić się do rozbudzenia u dzieci wartości, której 

chcą bronić i którą chcą realizować od najmłodszych lat jaką jest postawa ekologiczna. W ramach projektu proponujemy realizację 

przyrodniczych warsztatów dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 50 w Katowicach na osiedlu Witosa. Warsztaty 

byłyby prowadzone przez edukatorki z wykształceniem przyrodniczym oraz wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu grup. 

Proponujemy dwa rodzaje warsztatów – terenowe oraz stacjonarne. Przyrodnicze warsztaty terenowe obejmowałyby cykl 3 

spotkań (wiosną, latem i jesienią), podczas których dzieci wychodziłyby poza budynek przedszkola, żeby poobserwować zmiany w 

okolicznej przyrodzie.  Warsztaty stacjonarne odbywałyby się na terenie MP nr 50 i byłyby skierowane do wszystkich dzieci. 

ul. Mościckiego 2, Miejskie Przedszkole 

nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi
15 760 zł Wydział Edukacji i Sportu

ZL8/05/III Wiosna na Witosa - Łąka Krokusów Robert Czerner

W ramach zadania nasadzenie 140 m2 kwiatów (szafran/Krokus Wiosenny) w mieszanych kolorach – żółty, fioletowy, biały (mix) 

lub odrębnych kolorów, w formie napisu zgodnie z przedstawionym szkicem lub w innej uzgodnionej formie, na górnej części 

centralnego placu Herberta na osiedlu Witosa.

Plac św. Herberta – osiedle Witosa w 

Katowicach. Trawnik pomiędzy ulicą 

Barlickiego, a placem  zabaw.

35 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL9/02/III
Uzupełnienie zieleni wokół skweru Piastów 

Śląskich
Tomasz Baron

W ramach projektu zasadzone zostaną krzewy Berberys Thunberga "Green Carpet" oraz umieszczone 2 głazy około 50cm x 50cm 

(lokalizacje zaznaczone granatowymi symbolami X na mapie w załączniku), które uniemożliwią nielegalne parkowanie 

samochodów. Zadanie to jest uzupełnieniem zadania "Poprawa estetyki zieleni przy skwerze Piastów Śląskich" z 2021 r., które z 

powodu wzrostu kosztów musiało zostać ograniczone (krzewy Berberys Thunberga "Green Carpet" zostały wybrane do realizacji 

tego zadania). Krzewy zostaną posadzone przy jezdni. Obecnie na tym terenie nielegalnie parkują samochody, niszcząc trawniki.

ul. Księcia Henryka Brodatego, teren 

przy skwerze Piastów Śląskich
20 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL9/03/III Zielona wizytówka Tysiąclecia Sławosz Marcisz

Stworzenie zielonej wizytówki Osiedla Tysiąclecie. Posadzenie nowych drzew wraz z pielęgnacją dotychczasowych drzew i 

stworzenie tym samym niewielkiego lasku oraz zapewnienie symetrii tła dla napisu. Postawione budek lęgowych oraz poidełek dla 

ptaków. Zasadzenie krzewów przy belkach stanowiących podstawę napisu. Utworzenie kwietnika. Wypełnienie trawą 

niewypełnionych dotychczas przestrzeni.

Zielony teren na rondzie z napisem os. 

Tysiąclecia
82 500 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL9/04/III Edukacja Sławosz Marcisz 2. Wykonanie nowych nasadzeń krzewów ozdobnych i kwietników;

3. Przygotowanie ścieżki edukacyjnej (tablice opisujące nowe oraz już istniejące zasadzenia oraz zwierzęta).

teren pomiędzy ul. B. Chrobrego i Al. 

Ks. Henryka Pobożnego / Skwer Józefa 

Kidonia

50 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL10/02/III
Uzupełnienie i dosadzenie roślin krzewów na 

skarpie skweru porucznika Henryka Kalemby
Grzegorz Łagódka

Skwer Kalemby i dojście do przejścia podziemnego. Uzupełnienie i dosadzenie roślin krzewów na skarpie gatunek irga oraz 

posadzenie ładnie kwitnących drzew np. 8 szt. z gatunku wiśnia ozdobna, śliwa ozdobna, jarzębina.  Wyściółkowanie korą w 

miejscach gdzie jej brakuje ok. 200 m2.  Usadowienie czterech nowych ławek wraz z koszami na śmieci.

Skwer porucznika Henryka Kalemby 

przy ul. Dębowej
45 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL10/03/III
Posadzenie drzewa na skwerze przy ul. 

Jabłoniowej
Grzegorz Łagódka

Posadzenie drzewa Dąb Kolumnowy Warea Kindred Spirit (łac. Quercus ×warei Kindred Spirit)

Wysokość drzewa 3-4 metra. Zagospodarowanie terenu przy drzewie, ogrodzenie drzewa płotkiem ochronnym, aby nie uszkodziły 

przebywające tam zwierzęta.

Skwer przy ul. Jabłoniowej 7 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL10/04/III

Nasadzenie dwóch drzew jarzębu pospolitego 

oraz usunięcie pnia akacji i rdestowca 

ostrokończystego wyrastającego z tego pnia

Justyna Łagódka
Nasadzenie dwóch drzew jarzębu pospolitego (2 metrowa) oraz usunięcie pnia akacji i rdestowca ostrokończystego wyrastającego 

z tego pnia.
ul. Sportowa 30 5 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL10/05/III
Nasadzenie trzech drzew na terenie przy ulicy 

Dębowej 34
Justyna Łagódka

Nasadzenie trzech drzew - jarząb pospolity o wysokości 2-3 metra oraz zabezpieczenie ich przed wygięciem oraz osłonięcie ich 

płotkiem ochronnym.

Teren położony przy 

ul. Dębowej 34
6 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

OSIEDLE WITOSA

OSIEDLE TYSIĄCLECIA

DĄB
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ZL11/02/III Pas zieleni na ulicy Ściegiennego Piotr Kornasiewicz
Celem zadania jest zazielenienie wyłączonego z ruchu obszaru znajdującego się na ulicy Ściegiennego pośrodku, pomiędzy pasami 

ruchu. Obecnie obszar ten jest wylany betonem.
Ul. Ściegiennego 51A 14 700 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ZL11/04/III
Ścieżka edukacyjna - ekologia, botanika, 

zoologia - na Skwerze  Walentego Fojkisa
Ewa Szanecka

Drewniana ścieżka edukacyjna ok. 5 elementów (typu obrotowe memeory i in.) o tematyce ekologicznej dendrologicznej, 

botanicznej i zoologicznej.

Plac zabaw na Skwerze Walentego 

Fojkisa (w zachodniej czesci, obecnie 

trawnik miedzy huśtawkami )

25 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL11/05/III
Mniej hałasu i spalin więcej zieleni wokół placu 

zabaw na Skwerze Fojkisa
Ewa Szanecka

1. Ściana zieleni oddzielająca plac zabaw od przystanku tramwajowego (na trawniku po prawej stronie  od wejścia na plac zabaw 

umiejscowionego na przeciw przystanku tramwajowego ) - trejaż/konstrukcja ze stali ocynkowanej o wys. 2,2 m, długość 4m. Z 

zamocowaną wiklinową matą pokrywającą konstrukcję ułatwiająca wzrost pnączy - bluszcz pospolity, clematisy, winobluszcz 

trójklapowy, rdest Auberta.

2. Żywopłot wzdłuż wschodniej części ogrodzenia placu zabaw - np. mahonia pospolita.

3. Lilaki pospolite wzdłuż stacji rowerowej ul. Gnieźnieńska.

Skwer Fojkisa  ul. Gnieźnieńska 

Katowice otoczenie placu zabaw
20 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL11/07/III Poidełka dla ptaków na Wełnowcu - Józefowcu Piotr Szuster

Proszę o zakup, montaż i sezonowe czyszczenie czterech mrozoodpornych (wykonanych z kamienia, betonu lub cementu) 

kolumnowych poidełek dla ptaków. Poidełka powinny być szerokie, umiarkowanie głębokie o płaskim dnie (średnica misy 20-60 

cm, głębokość 5-15 cm), z którego ptaki nie tylko będą mogły się napić, ale też wykorzystać jako wanienkę do kąpieli. Proszę by 

motyw ozdób na kolumnie był minimalistyczny.

Skwer Walentego Fojkisa, Park 

Wełnowiecki, ul. Nowowiejskiego teren 

zielony przy Dog Parku, Skwer Księdza 

Bolesława Kałuży

2 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL11/08/III Zielony parking na ul. Kotlarza Piotr Szuster

Celem zadania jest rewitalizacja 3 zabezpieczonych słupkami parkingowymi "skwerków" na górnym odcinku ul. Kotlarza i 

urządzenie w ich miejscu kwietników z roślinami jedno i wielorocznymi. W tym celu należy usunąć starą ziemię, nawieźć nową 

oraz nasadzić kwiaty i rośliny. Najlepiej spiszą się rośliny lubiące słońce i półcień - skwerki są częściowo pod drzewami lub w ich 

okolicy. Proszę o nasadzenie roślin parterowych - nie wyższych niż 1 metr, ze względu na bezpieczeństwo pieszych.

ul. Kotlarza 20 000 zł Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ZL11/10/III
Bank krzewów i roślin wieloletnich dla 

mieszkańców Wełnowca - Józefowca
Piotr Szuster

Bank krzewów i roślin wieloletnich to projekt mający na celu zabezpieczenie w budżecie Zakładu Zieleni Miejskiej kwoty 6 000 zł na 

zakup sadzonek krzewów i roślin wieloletnich (takich jak róże, funkie, trzmieliny, różaneczniki, jaśmin czy magnolie...), które będą 

rozdysponowane wśród mieszkańców dzielnicy. Dlatego Zakład Zieleni Miejskiej będzie dysponował kwotą 6 000 zł na zakup 

krzewów i roślin do wydania po uprzedniej informacji przez mieszkańca o miejscu planowanego nasadzenia. To Zakład Zieleni 

Miejskiej ze względu na najwyższe kompetencje określi rodzaj krzewów i roślin wieloletnich jakie będą do wydania.

Ogólnodostępne tereny dzielnicy 

wybrane przez mieszkańców po 

konsultacji 

z ZZM

6 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL11/12/III Kwietnik przy starym pniu Piotr Szuster

Utworzenie kwietnika wokół dużego pnia topoli, która została ścięta kilka lat temu. Choć czas płynie drzewo nie poddaje się i 

wypuściło nowe odrosty - które chciałbym zachować. W ramach zadania proszę o uzupełnienie ziemi wokół pnia, wykoszenie 

wysokiej trawy oraz o nasadzenie kwitnących kwiatów jednorocznych oraz wieloletnich, by kwietnik cieszył mieszkańców nie tylko 

przez jeden rok.

ul. Kotlarza - deptak 5 000 zł
Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej

ZL12/01/III Nowa zieleń na deptaku Niebieskie Bloki Adrian Szymura
Projekt zakłada wymianę i dosadzenie roślin na  zieleńcu (rozdzielający chodnik od drogi dla rowerów), na ulicy Chorzowskiej 5-9 

(tzw. deptak Niebieskie Bloki).
ul. Chorzowska 5-9 20 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL12/04/III
Uzupełnienie nasadzeń przy ul. 

Broniewskiego/Misjonarzy Oblatów
Adrian Szymura

Projekt zakłada dosadzenie krzewów (różaneczniki, głogowniki, cisy) oraz roślin cebulowych na podwórku w rejonie ulicy 

Misjonarzy Oblatów 4-8, Broniewskiego 7-9. Dosadzenie odbędzie się w ramach zasobów ludzkich KZGM, współpracy z 

wolontariuszami/Radą Dzielnicy Koszutka.

ul. Misjonarzy Oblatów 4-8 (podwórko), 

ul. Broniewskiego 7-9.
7 000 zł

Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej

ZL12/08/III Zielony dach przy ul. Chorzowska 1 Renata Fortuna
Projekt zakłada stworzenie zielonego dachu ekstensywnego na powierzchni około 51m² garażu przy ul. Chorzowskiej 1 z maty 

rozchodnikowej z wszystkimi wymaganymi elementami konstrukcji (warstwy izolacyjne, warstwy ochronno-drenażowe itp.)
ul. Chorzowska 1 34 000 zł

Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej

ZL12/12/III
Poprawa estetyki zieleń w rejonie skrzyżowania 

ulic: Misjonarzy Oblatów oraz Sokolskiej
Adrian Szymura

Zadanie zakłada posadzenie we wskazanych miejscach traw ozdobnych (m.in. kostrzewa sina, ostnica, kosmatka, mietelnik), bylin 

(krwawnik, rozchodnikowiec okazały, mikołajek) oraz wymianę 3 obumarłych drzew na nowe. Następnie położenie włókniny i 

obsypanie żwirem.

skrzyżowanie (rondo) ulic Misjonarzy 

Oblatów 

i Sokolskiej

26 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL13/01/III Zielona akupunktura osiedlowa Anna Malik

„Zielona akupunktura osiedlowa" - to projekt mający na celu stworzenie mini oazy zagospodarowanej zieleni wraz z postawieniem 

ławki dla osób chcących odpocząć, spoglądając na uroki przyrody. W ramach projektu planowane jest utworzenie skwerku z 

zielenią np. skalniaka lub inny, który nie będzie w przyszłości wymagał dużej obsługi, a jednocześnie będzie spełniał rolę ozdobną 

na osiedlu.

Części składowe zadania: 1 x założenie mini skwerku z zielenią np. skalniaka lub inny ; 1 x ławka;  1 x kosz na śmieci.

ul. Modrzewiowa, pomiędzy budynkami 

nr 19 a 21
20 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL13/03/III Przywracamy kolory na muzealnej Skarpie Aleksandra Karandys

Zaprojektowanie sektorów z bylinami kwitnącymi wraz z różami okrywowym, które przywrócą kolor skarpie przy Muzeum Śląskim. 

Zdania przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności, poprawi estetykę miejsca. Korzystnie wpłynie na mikroklimat. Kwitnące 

byliny i róże będą wabić zapylacze, czyli również będzie pełnił funkcje ekologiczną. 
Al. Roździeńskiego 48 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL13/04/III
Park kieszonkowy u zbiegu ulic Piotra i 

Markiefki
Piotr Reimann

Zadanie przewiduje nasadzenie roślin oraz zabudowanie ławki z miejscem obok niej na wózek inwalidzki (kwestia poruszana z 

osobami niepełnosprawnymi, które wskazują taką potrzebę) bądź dziecięcy. Dodatkowo obok zabudowanie 

przysiadaka/podpieracza, o który zabiegają osoby starsze i schorowane. 

Zbieg ul. Piotra i ul. Markiefki 46 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC
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ZL14/02/III Kwietny okrąg Renata Reuter-Sobczak

Na terenie Parku Zielony Zakątek, przy schodach, obsadzenie  kolorowymi krzewami miejsca ,które jest do tego przygotowane. 

Dodatkowo obsadzenie wysokimi krzewami boiska znajdującego się na Zielonym Zakątku, od strony powstałej drogi przy 

ul.Biniszkiewicza.

Park Zielony Zakątek w Dąbrówka Mała 10 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL14/04/III
Likwidacja miejskich wysp ciepła - donice w 

Dąbrówce Małej
Tomasz Hawryluk

Zieleń w mieście wpisuje się w najnowsze trendy urbanistyczne, mieszkańcy oczekują obecnie w przestrzeni jak najwięcej zieleni, 

która poza walorami estetycznymi pozytywnie wpływa na samopoczucie. Zadanie ma na celu zakup przenośnych donic miejskich z 

drzewkami, krzewami, kwiatami. Dzięki nim uatrakcyjnimy i zazielenimy przestrzeń miejską tam gdzie nie ma możliwości 

posadzenia drzew - postawimy donice. Zadanie będzie uwzględniało wybór donic dopasowanych do charakteru dzielnicy.

Wzdłuż ul. Le Ronda 30 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL15/01/III Zielona Oaza - Skwer Hutniczy Szopienice Piotr Łączniak

Warto tworzyć coraz więcej zielonych miejsc do odpoczynku i relaksu. Jednym z takich miejsc będzie

Zielona Oaza - Skwer Hutniczy znajdujący się w okolicy przystanku Szopienice Dwór. Będzie to miejsce z nową zielenią, które 

będziemy mogli podziwiać spacerując po Skwerze. Zmieniajmy wspólnie Szopienice!
ul. Wiosny Ludów 38 53 300 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL15/02/III Szabelniana wśród zieleni Piotr Łączniak
W ramach projektu "Szabelniana wśród zieleni" zostaną dokonane nowe nasadzenia krzewów i drzew oraz zostaną stworzone 

kwietniki. Dzięki tej realizacji wschodnia część dzielnicy Szopienice-Burowiec będzie piękniejsza i zazieleniona.
ul. Szabelniana 20 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL15/03/III
Rodzina ekologicznych w szopienickiej 

bibliotece
Łucja Górny

W ramach zadania Akademia Recyklingu w Szopienickiej Bibliotece dzieci i młodzież, rodzice, ale i grupy przyjaciół w każdym 

wieku, będą mogły spędzić czas razem, zdobywając wiedzę na temat śmieci jak również roślin i zwierząt. Wokół Biblioteki 

powstanie ecogrupa, która wspólnie planować będzie przedsięwzięcia i warsztaty.

AKADEMIA RECYKLINGU -  warsztaty tworzenia NASZYJNIKÓW ze starych t-shirtów, tworzenie obrazów w technice string art, 

metalowych doniczek lub przyborników na długopisy z puszek po żywności oraz ozdabianie przedmiotów techniką dequpage. 

Dbając o ograniczenie użycia sztucznych substancji i chemikaliów w Akademii Recyklingu nauczymy jak tworzyć przyjazne dla 

środowiska  i skóry kosmetyki naturalnego pochodzenia. Na warsztaty uczestnicy przynoszą niektóre przedmioty do recyklingu z 

własnego domu, aby tym rzeczom nadać drugie życie.

Mistrz ekologicznych działań - konkurs ogłoszony w sąsiednich przedszkolach, będzie odbywał się długofalowo. Stopniowo będą 

ogłaszane kolejne proekologiczne zadania do wykonania. Forma konkursu pozwoli dodatkowo wzbudzić rywalizację między 

przedszkolami czy poszczególnymi grupami. Dzieci będą zdobywały punkty za wykonanie kolejnych zadań, aby ostatecznie wyłonić 

zwycięzcę. Nagrodą dla całej grupy lub przedszkola będą rzeczy sprzyjające dalszemu rozwijaniu działań wspomagających ochronę 

naszej planety. Po ustaleniu z dyrektorami placówek mogą to być na przykład mini warzywniki, którymi będą się opiekowały dzieci, 

książki ekologiczne czy zabawki wykonane z ekologicznych lub recyklingowych materiałów.

Biblioteczna dżunga - chcemy aby nasza Biblioteka wprowadzała harmonię i spokój wśród osób, które nas odwiedzają, aby była 

miejscem, w którym każdy czuje się dobrze. Dżungla książek jaką oferujemy naszym Czytelnikom może zostać wzbogacona o 

dżungle zieleni, która zapewne poprawi samopoczucie każdemu. Zielone nasadzenia roślinności doniczkowej pozwolą poczuć 

kojące działania natury na ludzki organizm, a może zainspiruje także do spędzania czasu poza miejską dżunglą  i docenienia 

znaczenia zielonych przestrzeni wokół nas. Jeśli zrozumiemy jak bardzo są one ważne dla człowieka to zaczniemy o nie dbać i 

zapobiegać niszczycielskiej działalności ludzi.

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 19, 

ul. Obrońców Westerplatte 10
4 600 zł Wydział Kultury

ZL15/04/III Zielony Uthemann Izabela Czerwińska

Zadanie polega na dowozie i rozplantowaniu 40 m3 zrębek drzewnych przeznaczonych do stosowania na terenie placów zabaw 

oraz na uzupełnieniu żywopłotu otaczającego plac zabaw. Należy przygotować teren pod obsadzenia, posadzić około 60 mb (około 

150 szt) Pęcherznicy  kalinolistnej 'Diabolo", założyć na przedmiotowym terenie agrowłókninę oraz przykryć warstwą zrębek. 

Zadanie obejmuje również pielęgnację terenu (m. in. podlewanie roślin, odchwaszczanie) przez okres 1 roku.

ul. Wiosny Ludów - Park A. Uthemanna 28 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL15/05/III Szopienicki ekosystem - warsztaty edukacyjne Piotr Łączniak

"Szopienicki ekosystem - warsztaty edukacyjne". Celem zadania jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie dbania o lokalny 

ekosystem, wzbogacenie wiedzy na temat ekologii oraz podniesienia świadomości w temacie ochrony przyrody znajdującej się na 

terenie dzielnicy Szopienice-Burowiec. 

Planowana jest realizacja zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych, które pozytywnie wpłyną na lokalny ekosystem Szopienic.

Teren dzielnicy nr 15 Szopienice-

Burowiec
8 800 zł Wydział Edukacji i Sportu

DĄBRÓWKA MAŁA

SZOPIENICE-BUROWIEC
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ZL16/02/III Zielony zakątek na rynku Przemysław Jendroska

Stworzenie na rynku w Nikiszowcu zielonego zakątka. Niewielkiej zielonej przestrzeni z donicami z zróżnicowaną roślinnością, od 

małych roślin po ozdobne niewielkie drzewo, ławkami do siedzenia oraz miejscem do zaparkowania roweru. Popularnie takie 

miejsce nazywane jest parkletem. Kompozycja donic różnej wielkości obsadzonych kwiatami, krzewami oraz niewielkim drzewem 

lub kilkoma drzewkami, uzupełnione o ławki do siedzenie oraz miejsca do zaparkowania roweru - wykonane będą ze stali 

kortenowskiej, aby pasowały już do ustawionych donic na placu Wyzwolenia  oraz nie ingerowały w historyczną zabudowę 

miejsca.

Zrobimy to w okolicy byłego zakładu fotograficznego (Plac Wyzwolenia 9) terenu obecnie służącego za dziki parking blokujący ruch 

kołowy w okolicy. Stworzenie zakątka odbędzie się w konsultacji z zarządem dróg - tak aby upłynnić ruch kołowy w okolicy.

ul.Plac Wyzwolenia 9 49 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL16/05/III Donice na rynku nikiszowieckim Katarzyna Stróż

Zieleń w mieście wpisuje się w najnowsze trendy urbanistyczne, mieszkańcy oczekują obecnie w przestrzeni jak najwięcej zieleni, 

która poza walorami estetycznymi pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Zadanie ma na celu zakup przenośnych donic 

miejskich z drzewkami, krzewami, kwiatami. Dzięki temu uatrakcyjnimy i zazielenimy przestrzeń miejską tam, gdzie nie ma 

możliwości posadzenia drzew - postawimy donice. Donice z małymi drzewami pomogą zlikwidować miejskie wyspy ciepła, które są 

uporczywe w upalne dni. Ponadto roślinność zwiększą wilgotność powietrza i pozwola zachować część deszczówki. Donice z 

krzewami pozwolą wizualnie odgrodzić niektóre przestrzenie, dodać im walorów estetycznych i zacienić.

Zadanie ma na celu wybór donic dopasowanych do historycznego - przemysłowego charakteru dzielnicy.

Plac Wyzwolenia - naprzeciw Byfyj 45 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL17/01/III

„Ekologicznie i estetycznie dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.” - 

rewitalizacja obszaru zielonego otaczającego 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Giszowcu

Małgorzata Liebig

Budynek żłobka i mieszczącego  się w nim Warsztat Terapii Zajęciowej jest po termomodernizacji. Zielony teren wokół nie 

komponuje się z wyremontowanym budynkiem, nową nawierzchnią drogi dojazdowej oraz zadbaną architekturą otaczającego 

osiedla. W związku z powyższym teren wokół WTZ wymaga rewitalizacji. 

W ramach zadania należy użyźnić wyjałowioną ziemię przez nawiezienie jej humusem, posiać trawę, założyć kwietną łąkę, 

wyplewić chwasty i podsypać klomb korą, w celu zapobiegania zarastaniu. W ramach założonych zadań jest stworzenie 

kwietników w donicach oraz ekologicznej uprawy (ziół, warzyw, owoców) na podnoszonych grządkach z desek. Posadzenie 

krzewów ozdobnych. Zrewitalizowany teren zielony będzie odpowiednim miejscem na postawienie altany ogrodowej, 

przeznaczonej do wypoczynku na powietrzu.

ul. Wojciecha 23A 19 900 zł
Wydział Polityki Społecznej/ 

Żłobek Miejski

ZL17/03/III
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów 

zielonych przy ulicy Adama
Maria Ryś

Na działce o numerze 2655/55 przy ulicy Adama (wzdłuż numerów 14-20 ) w ramach zadania

przewiduje się:

- usunięcie odrostów drzew oraz samosiewów wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych

odpadów,

- rekultywację ziemi, wyrównanie terenu,

- wypielęgnowanie zieleni wysokiej – cięcie pielęgnacyjne w koronie drzew,

- obsianie w/w działki nową trawą,

- usytuowaniem kwietników lub klombów,

- nasadzenie krzewów i roślin ogrodowych w tym bzu i jaśminu,

- umieszczenie dwóch domków dla ptaków,

- niewielki ogród deszczowy przy pasie drogowym, można ewentualnie rozważyć w pojemniku. Jeśli w ogóle nie będzie możliwości 

zgoda na rezygnację, alternatywnie nasadzenie krzewów lub innej roślinności.

ul. Adama 54 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL17/05/III Rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Mysłowickiej Grzegorz Augustyn

W ramach realizacji zadania, prace polegać będą obejmować wycinkę drzew i krzewów. Wskazana roślinność to samosiejki, które 

na przełomie ostatnich lat znacznie rozrosły się w pasie zieleni przylegającym do drogi i ciągu pieszego zlokalizowanego wzdłuż 

garaży na wysokości budynków przy ul. Mysłowickiej 39-45 . Obecna roślinność znacząco ogranicza widoczność oraz zasłania 

dostęp oświetlenia ulicznego w czasie nocnym, co wpływa na bezpieczeństwo osób poruszających się w porze wieczorno-nocnej. 

W zamian usuniętych krzewów i drzew w ramach zadania, planowane jest założenie kwietnika (dywanu kwiecistego) i innej niskiej 

roślinności w różnych odcieniach zieleni, brązu, żółci, która z kwietnikiem będzie tworzyła spójną całość rewitalizowanego terenu. 

Teren ten jest wielokrotnie zaśmiecany przez przechodniów i osoby spożywające napoje alkoholowe. Nasadzenie nowej niskiej 

roślinności poprawi estetykę i przejrzystość otoczenia. Teren ten wymaga ciągłego sprzątania, co generuje dodatkowe koszty dla 

ZZM Katowice.

ul. Mysłowicka 50 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej
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ZL18/02/III
Instalacja profesjonalnego ogrodzenia oraz 

pielęgnacja roślin na skwerze w Murckach
Piotr Głąbek

Projekt zakłada instalację estetycznego i profesjonalnego ogrodzenia skweru wykonanego w ramach Zielonego Budżetu Miasta 

Katowice 2020 - w okolicach przystanku autobusowego przy miejskim parkingu w Katowicach-Murckach. Dzięki podjętym 

działaniom zostanie uzupełnione, wykonane w ubiegłym roku - zadanie w ramach edycji Zielonego Budżetu. Ewentualne 

dodatkowe środki zostaną przeznaczone na pielęgnację nasadzonych tam roślin. Realizacja projektu uczyniłaby dzielnicę Katowic 

miejscem bardziej przyjaznym i estetycznym. Teren znajduje się w eksponowanym miejscu, które dziennie mijane jest przez wielu 

mieszkańców Katowic. Dodatkowym atutem proponowanego zadania jest bliskość innych miejskich projektów zazieleniających i 

poprawiających estetykę Miasta, przez co działania przyjmą charakter kompleksowego zazielenienia przestrzeni publicznej.

ul. Bielska, przystanek autobusowy przy 

parkingu miejskim w Katowicach-

Murckach

20 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL18/03/III Wiosna z EkoBiblioteką Joanna Jarczyńska

Zadanie będzie poświęcone przyrodzie i jej różnych aspektom. Projekt będzie miał na celu upowszechnienie tematyki 

proekologicznych zachowań poprzez cykl zajęć edukacyjno-przyrodniczych, które ponadto będą integrowały społeczność dzielnicy 

Murcki. Zajęcia będą miały również charakter otwarty, więc mieszkańcy innych dzielnic będą mogli uczestniczyć w 

zaproponowanych wydarzeniach.

Projekt zakłada:

- 2 warsztaty tematyczne;

- Eko Planszogranie - wieczór z grami planszowymi o tematyce eko;

- Zielony Piknik - ekologiczna impreza w ogrodzie botaniczno-sensorycznym przy ul. Goetla 2. W trakcie imprezy przewidziano 

przedstawienie dla dzieci promujące ekologiczne postawy w życiu codziennym, konkursy o tematyce ekologicznej, warsztaty 

plastyczne w duchu zero waste, podwórkowe zabawy;

- rozbudowę księgozbioru o zakup książek o tematyce przyrodniczej i zero waste;

- zakup gier planszowych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej do wypożyczalni planszówek działającej w bibliotece.

Miejska Biblioteka Publiczna w 

Katowicach, Filia nr 26, 

ul. Goetla 2.

2 800 zł Wydział Kultury

ZL18/04/III Hortiterapia - zdrowie z ogródka Irena Chrobok

Projekt przewiduje przeprowadzenie spotkań edukacyjno - informacyjnych , praktycznych i teoretycznych z dziedziny szeroko 

pojętej hortiterapii. Tematy będą poświęcone uprawie roślin ogrodowych i doniczkowych,  projektowaniu ogrodów różnej skali, 

również przestrzeni mieszkalnej z aneksem zieleni, ziołolecznictwu i zajęciom  ekorękodzieła. Planowana jest też giełda roślin 

"Przygarnij mnie" - wiosenna i jesienna wymiana sadzonek roślin ogrodowych i doniczkowych z poradnictwem. Jednym z 

elementów będzie cykl spotkań z kuchnią wegetariańską i wegańską bazującą na plonach z ogrodów.

Miejski Dom Kultury "Południe", ul. P. 

Kołodzieja 42
20 000 zł Wydział Kultury

ZL18/07/III Donice na rynku Murckowskim Jarosław Urych

Zieleń w mieście wpisuje się w najnowsze trendy urbanistyczne, mieszkańcy oczekują obecnie w przestrzeni jak najwięcej zieleni. 

Zieleni która poza walorami estetycznymi pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Zadanie ma na celu zakup przenośnych 

donic miejskich z drzewkami, krzewami, kwiatami. Dzięki temu chcemy uatrakcyjnić i zazielenić przestrzeń miejską tam gdzie nie 

ma możliwości posadzenia drzew, postawimy donice. Donice z małymi drzewami pomogą zlikwidować miejskie wyspy ciepła, które 

są uporczywe w upalne dni. Zwiększą wilgotność powietrza i pozwolą zachować część deszczówki. Donice z krzewami pozwolą 

wizualnie odgrodzić niektóre przestrzenie, dodać im walorów estetycznych i zacienić.

ul. Bożka Arki 9 26 100 zł Zakład Zieleni Miejskiej

MURCKI
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ZL19/03/III Kwiatowa ostoja - Ogród Społeczny Sabina Pućka Wyciślik

Utworzenie Ogrodu Społecznego na terenie TPPS Łętowskiego

Ogród powstanie na terenie MOPS Katowice przy ul. Łętowskiego 6A.

Ogród posiada duży potencjał, jest miejscem dość często odwiedzanym zarówno przez beneficjentów MOPSu i Poradni, jak 

również mieszkańców Osiedla Odrodzenia. Głównym założeniem jest utworzenie miejsca relaksu dla mieszkańców Osiedla, 

mieszkańców mieszkań chronionych oraz pracowników i beneficjentów MOPSu i Poradni.

Główne atrakcje ogrodu to:

Fontanna ogrodowa otoczona ławkami, przy której każdy będzie mógł odetchnąć, otoczona rabatami kwiatowymi oraz 

aromatycznymi ziołami.

Ścieżka sensoryczna – atrakcja dla dzieci usytuowana pomiędzy rabatami, będąca świetną alternatywą do zabawy dla małych i 

dużych.

Ścieżka zdrowia urządzenie współgrające ze ścieżką sensoryczną zachęcające do aktywności fizycznej zwłaszcza z myślą o 

mieszkańcach mieszkań chronionych.

Domki dla owadów, jeży oraz karmnik dla ptaków będą  pożyteczne dla fauny naszego ogrodu.

Dodatkowe nasadzenia dekoracyjnych drzew oraz krzewów urozmaicą charakter tego miejsca i będą doskonałym dopełnieniem do 

całości.

Ekologiczne donice z ziołami dla zaopiekowania się przez mieszkańców mieszkań chronionych.

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 

8 w Katowicach, Mieszkania Chronione 

TPPS, Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna nr 2, 

ul. Łętowskiego 6A.

36 700 zł
Wydział Polityki Społecznej/ 

MOPS

ZL19/05/III
Ogród terapeutyczny dla pacjentów szpitala w 

Ochojcu oraz mieszkańców Katowic
Jacek Durmała

Przekształcenie terenu przyległego do szpitala w ogród terapeutyczny, z którego będą korzystać pacjenci, odwiedzający oraz 

mieszkańcy Katowic. W ramach prac powstanie m.in. nowa aranżacja zieleni przy przystanku wraz z dostosowaniem przejścia z 

przystanku na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. Redukcja efektu wyspy ciepła, poprawa mikroklimatu. Wykorzystanie 

dobrze zaprojektowanej zieleni na potrzeby klimatu i zgodnie z biopsychospołecznym (holistycznym) modelem współczesnej  

medycyny. Organizacja warsztatów dla mieszkańców Katowic (zwłaszcza dzielnicy Ochojec i Piotrowice) promujących adekwatne 

do wieku modele aktywności, dostosowane do ich stanu zdrowia. W ramach warsztatów udostępniane będą najprostsze przybory 

do ćwiczeń lub do monitorowania aktywności.

ul. Ziołowa okolice nr 45 

i 47
85 350 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL19/06/III

Zielony zakątek – warsztaty i działania 

edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony 

przyrody w MP nr 93 w Katowicach

Aleksandra Wójcik

Część edukacyjna ogrodu obejmuje m.in. kolekcję roślin na rabatach czterech pór roku, które umożliwią zapoznanie dzieci z 

zależnościami zjawisk przyrody od poszczególnych pór roku. 

Zaplanowano umiejscowienie ścieżki sensorycznej składającej się z dwunastu  kwater w kształcie kwadratu, które przeznaczone 

będą na prezentowanie różnego typu nawierzchni. W pobliżu rabat, postanowiono założyć kompleks doświadczeń i prac 

ogrodniczych zawierający ogródek warzywny, ogródek ziołowy, mikro szklarnię,  ogródek meteorologiczny oraz dostosowany do 

potrzeb dzieci i dorosłych stół ogrodniczy.  Niewielka szklarnia umożliwi wysiew nasion wczesną wiosną. 

Aby umożliwić dzieciom odbywanie większej liczby zajęć na zewnątrz, zaplanowana została "zielona sala" , w formie zadaszonej 

wiaty, z ławkami i stolikami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci. W trakcie roku szkolnego w wiacie będzie można 

organizować zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu, plenery plastyczne, zabawy lub też warsztaty o tematyce przyrodniczej i 

ekologicznej dla dzieci i dorosłych.  Również w okresie jesiennym i zimowym wiata będzie pełniła funkcję ochronną przed niską 

temperaturą lub deszczem, umożliwiając dzieciom bezpieczny pobyt na powietrzu. 

W pobliżu szklarni zaproponowano zgromadzenie łatwych w obsłudze urządzeń do pomiarów meteorologicznych, jak 

deszczomierz, wiatromierz, termometr ogrodowy i prostej konstrukcji gnomon.

W celu zachęcenia dzieci do aktywnych zabaw na świeżym powietrzu przewiduje się również budowę tzw. „błotnej kuchni”, która  

pobudza wyobraźnię, rozbudza zmysł współpracy, zwiększa zaangażowanie w zabawę, co wydłuża czas jej trwania do trzech razy 

w porównaniu z tradycyjnym placem zabaw. 

W trakcie warsztatów dla dzieci i rodziców  „4 pory roku z Zielonym Zakątkiem”  przeprowadzone zostaną warsztaty z elementami  

hortiterapii, w trakcie których uczestnicy będą mogli pozbyć się napięcia i stresu poprzez bliski kontakt z naturą. 

Dla dzieci i dorosłych zostały przewidziane dodatkowo dwa warsztaty „Mikro producenci żywności” podczas których uczestnicy 

zostaną zapoznani z możliwościami hodowli wybranych warzyw i owoców w warunkach domowych. 

Strefa zabaw swobodnych i z wykorzystaniem urządzeń do zabaw ruchowych  dla dzieci, obejmuje pozostałą część ogrodu.

ul. Łętowskiego 24 19 800 zł Wydział Edukacji i Sportu

ZL19/09/III
Odbetonowanie terenu  -  Zazielenienie Skweru 

w Piotrowicach Jankego - skrzyżowanie
Piotr Buyko

Zdjęcie nawierzchni kostki brukowej, wyrównanie terenu, nasadzenie roślin bylin wieloletnich.
ul. Jankego  181 15 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL19/10/III Domki dla jeży Sabina Pućka Wyciślik
Zakup domków  dla jeży oraz tabliczek informacyjnych w ilości 30 sztuk do rozlokowania na terenach zielonych Dzielnicy 

Piotrowice Ochojec po konsultacjach nadleśnictwem Ochojec.
ul. Łętowskiego 5 550 zł

Wydział Kształtowania 

Środowiska

PIOTROWICE-OCHOJEC
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ZL20/01/III
Bądźmy eko! Cykl warsztatów dla mieszkańców 

Zarzecza
Elżbieta Krusz

Zadanie „Bądźmy eko” przewiduje przeprowadzenie cyklu warsztatów ekologiczno-przyrodniczych dla mieszkańców Zarzecza. 

Projekt uwzględnia wszystkie grupy wiekowe, a przede wszystkim dzieci i młodzież oraz seniorów, wzbogacając ofertę zajęć 

kulturalnych oraz edukacyjnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach.

W ramach zadania odbywałyby się prelekcje, warsztaty, wycieczki w plener (do pobliskiego lasu) oraz 2 ekofestiwale (na terenie 

ogrodu MDK „Południe” w Katowicach-Zarzeczu). 

Zajęcia prowadzone będę przez wykształconą kadrę – przyrodników, ekologów, biologów, animatorów kultury. Podczas zajęć 

warsztatowych będziemy zwracać szczególną uwagę aspekt ekologii oraz ochrony środowiska – recykling, ekologiczne środki 

czyszczące i kosmetyczne, zdrowa żywność, własne przetwory, oszczędzanie wody, uprawianie własnych ogródków, dokarmianie 

ptaków.

Miejski Dom Kultury „Południe” w 

Katowicach, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. 

Stellera 4

13 600 zł Wydział Kultury

ZL20/02/III
Zielone Zarzecze - warsztaty ekologiczno-

kreatywne dla mieszkańców dzielnicy.
Czesława Żórkowska

Zielone Zarzecze – warsztaty ekologiczno-kreatywne  – bezpłatne i ogólnodostępne warsztaty dla mieszkańców dzielnicy. Celem 

zajęć jest przybliżenie dzieciom i dorosłym ideologii działań ekologicznych, wzbogacenie kreatywność i zdolności manualnych oraz 

mobilizacja do wspólnego spędzania czasu poprzez zabawę i własną twórczość. Zakładana jest różnorodność zajęć np.: 

florystyczne, malarskie, wiosenne, decoupage, z igłą i nitką, mydlarskie, świąteczne, wakacyjne itp. Uczestnicy na każdych 

zajęciach  spróbują wyczarować „coś z niczego” wykorzystując materiały z recyklingu. Prace wykonane przez uczestników będą 

stanowiły ich własność.

Miejski Dom Kultury "Południe", ul. 

Stellera 4
13 500 zł Wydział Kultury

ZL20/03/III
Budujemy domki dla pszczół murarek - 

warsztaty edukacyjne
Anna Sowinska

Cel: Edukacja ekologiczna dorosłych i dzieci oraz ochrona populacji pszczół. 

Grupa docelowa: dzieci - szkoła podstawowa; dorośli - bez ograniczeń.

Założenia: Warsztaty prowadzone przez profesjonalnych pszczelarzy, instruktaż budowy hoteliku dla pszczół oraz ich zasiedlenia w 

hotelikach. Do budowy hotelików używane będą naturalne materiały takie jak drewienka, szyszki, słoma, trzciny, suszone rośliny.

Dom Kultury Zarzecze, 

ul. Stellera 4
10 000 zł Wydział Kultury

ZL20/04/III

Dosadzenie drzew na placu zabaw przy MDK 

"Południe" od strony ul. Kowalówki oraz na 

terenie placu zabaw

Krzysztof Nowak
Kontynuacja nasadzeń drzew liściastych na terenie Miejskiego Domu Kultury "Południe". Nasadzenia mają na celu poprawę 

komfortu zabawy i nauki na terenie ośrodka poprzez zwiększenie zacienienia placu zabaw.

ul. Kowalówki - teren Miejskiego Domu 

Kultury "Południe"
12 800 zł Wydział Kultury

ZL21/01/III Naturze się przysłużę dbając o rybki małe i duże Marcel Wypiór

Projekt przewiduje prelekcje multimedialne i spotkania w temacie hodowli ryb, zarówno domowej hodowli akwarystycznej, jak i 

zasad i przepisów obowiązujących na łowiskach oraz korzyści wynikających  z tych działań. Spotkanie plenerowe będzie 

prowadzone przez wędkarzy z PZW Koło Zimorodek, na łowisku leśnym Osadniki w Kostuchnie. Będzie miało charakter 

informacyjno-poradniczy, wzbogacony o pokaz sprzętu wędkarskiego, konkurs łowienia ryb dla młodych, poczęstunek grillowy oraz 

plastyczny konkurs "Złotej Rybki" dla najmłodszych. Działania nakierowane na powstanie szkółki młodych wędkarzy.

Miejski Dom Kultury "Południe", ul. T. 

Boya-Żeleńskiego 83
5 500 zł Wydział Kultury

ZL21/02/III Alejka klonowa Klaudia Kubacka
Nasadzenie szczepionych klonów kulistych wraz z opalikowaniem w wybrakowanych miejscach w pasie drogowym wzdłuż ulicy 

Boya-Żeleńskiego.
ul. Boya-Żeleńskiego 10 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL21/04/III Szczęście na czterech łapach plus ogon Marcel Wypiór
Przeprowadzenie warsztatów informacyjnych na temat opieki i żywienia naszych czworonogów prowadzone przez lekarzy 

weterynarii, akcja sterylizacji kotów oraz prezentacja metod dogoterapii.

Miejski Dom Kultury "Południe", ul. 

Boya-Żeleńskiego 83
8 000 zł Wydział Kultury

ZL21/06/III
EKOteatrzyki - cykl przedstawień teatralnych z 

ekologicznym przesłaniem dla najmłodszych
Ewa Bajor

W ramach zadania odbędą się 4 przedstawienia dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Kostuchna. Spektakle będą dotyczyć tematyki 

ekologii, dbania o środowisko i naszą planetę oraz recyklingu. Interaktywny charakter przedstawień sprawi, że dzieci utrwalą sobie 

poznane wiadomości dotyczące zachowań proekologicznych, takich jak segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i inne.

Miejski Dom Kultury "Południe", ul. 

Boya-Żeleńskiego 83
10 000 zł Wydział Kultury

ZL21/07/III
Nasadzenie roślin kwitnących - skwer Kostuchna 

"Kochamy Kwiaty"
Aleksandra Marzec

Nasadzenie roślin, bylin kwitnących wieloletnich. 

Przyciąć istniejące krzewy, nawieźć ziemię, posadzić rośliny, byliny kwitnące.
ul. Boya-Żeleńskiego 76a 9 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL21/08/III
Zielony, ale bezpieczny wyjazd z ulicy 

Koraszewskiego
Dawid Kamiński

W ramach zadania mają zostać usunięte krzaczki kosztem posadzenia pięknych i ładnych drzew wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego przy 

wyjeździe z ulicy Koraszewskiego. Taka wymiana pozwoli przede wszystkim podnieść względy bezpieczeństwa, a zachowa, a nawet 

ulepszy walory zielono ekologiczne na ruchliwej ulicy jaka jest ulica Boya-Żeleńskiego. Krzaki notorycznie zasłaniają wyjazd z ulicy 

Koraszewskiego. To bardzo niebezpieczne miejsce na mapie Kostuchny. Łączymy bezpieczne (polepszenie widoczności przy 

wyjeździe) z pożytecznym (nowe drzewa w dzielnicy).

wyjazd z ul. Koraszewskiego 

w ul. Boya-Żeleńskiego
15 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZL21/09/III Zadrzewiamy łąkę na Kostuchnie! Dawid Kamiński
Zadanie ma na celu posadzenie 10 drzew na dużej łące miejskiej przy osiedlach Dombud oraz Murapol oraz instalację jednego 

"domku" dla owadów.

łąka przy ul. Bażantów oraz 

ul. Pustułek, między osiedlami Dombud 

oraz Murapol

11 200 zł Zakład Zieleni Miejskiej

ZARZECZE

KOSTUCHNA
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ZL22/02/III EKO z naturą w Podlesiu. Agnieszka Zielosko

Eko z naturą w Podlesiu to cykl warsztatów mających podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców i zachęcić do prawidłowych 

postaw proekologicznych. Warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody będą prowadzone w ramach wielopokoleniowych 

integracyjnych spotkań w dzielnicy Podlesie w Miejskim Domu Kultury Południe, a odbywać się będą raz w miesiącu. Spotkania 

będą trwały 2 godziny z przerwą na poczęstunek i składały się z dwóch części. W pierwszej części zaplanowana  będzie prelekcja 

prowadzona przez przedstawicieli związanych ze szeroko rozumianym środowiskiem  (leśnicy, pszczelarze, ornitolodzy, 

przyrodnicy, itp.) warsztaty poświęcone zostaną tematyce:

- właściwej opieki i odżywianiu zwierząt goszczących w przydomowych ogródkach 

- dokarmiania ptaków podczas zimy 

- prawidłowego dokarmianie i zadbania o właściwe warunki dla jeży

- stwarzania warunków w ogrodzie  dla pożytecznych owadów i roli pszczół

- edukacja w zakresie ogrodów ekologicznych - sadzenia ziół, roślin i łąk kwietnych 

W drugiej części poprowadzone zostaną warsztaty kreatywne, na których będą stworzone praktyczne rzeczy z materiałów 

naturalnych tj.: karmniki dla ptaków, poidełka, domki dla owadów, domki dla jeży, zielniki i doniczki z roślinami, eko ozdoby do 

ogrodów. Tematyka zostanie odpowiednio dostosowana do każdego miesiąca w ciągu roku kalendarzowego - zaplanowanych jest 

7 spotkań od wiosny do jesieni.

Miejski Dom Kultury Południe ul. 

Sołtysia 25
9 000 zł Wydział Kultury

ZL22/03/III
Ekologiczne Podlesie – warsztaty kreatywno-

ekologiczne dla mieszkańców dzielnicy
Joanna Sobczyk

„Ekologiczne Podlesie” to cykl różnorodnych ekologicznych warsztatów tematycznych np. florystyczne, z igłą i nitką, świątecznych 

itp., które poprzez dobrą zabawę i własną twórczość mają zintegrować środowisko, szczególnie najmłodszych mieszkańców 

dzielnicy wraz z rodzicami, seniorów oraz dorosłych zainteresowanych tematyką ekologiczną. Zajęcia mają na celu pokazanie jak 

można kreatywnie wspólnie spędzić czas w oderwaniu od komputera czy telewizji, jednocześnie ucząc jak wykorzystać do 

tworzenia rzeczy z recyklingu. Na warsztatach zostaną wykorzystane rzeczy przeznaczone do wyrzucenia takie jak: rolki po 

papierze toaletowym, puszki, plastikowe opakowania czy płyty CD. Używanie takich materiałów poszerzy wiedzę dotyczącą 

segregowania śmieci oraz pozwoli na rozwijanie wyobraźni. Takie obecnie na czasie i promowane ZERO WASTE pokazane w 

praktyce to ciekawa oferta dla każdej grupy wiekowej. Zaplanowano 22 spotkania warsztatowe w Miejskim Domu Kultury 

"Południe" w Katowicach Podlesiu.

Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. 

Sołtysia 25, 
15 000 zł Wydział Kultury

ZL22/04/III
Nasadzenia roślin bylin i krzewów kwitnących 

wieloletnich - Kolorowy skwer Podlesie
Beata Bala Zakup i nasadzenie roślin bylin wieloletnich i krzewów kwitnących na skwerze przy ulicy Zaopusta w Dzielnicy Podlesie. ul. Zaopusta 3 15 000 zł Zakład Zieleni Miejskiej

PODLESIE
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