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Spośród 257 wniosków będą 
mogli wybierać mieszkańcy Kato-
wic w ramach VIII edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Głosować moż-

na w dniach 6‒19 września przez Internet 
– na stronie www.bo.katowice.eu lub w specjal-
nych mobilnych punktach do głosowania, które 
zawitają do każdej dzielnicy (więcej informacji 
na ostatniej stronie gazety). Przypomnijmy, że 
idea budżetu obywatelskiego polega na tym, 
że część budżetu miasta zostaje wydzielona 
i przeznaczona na projekty, które zgłaszają 
sami mieszkańcy, a następnie, według swego 
uznania, wybierają najciekawsze z nich.

Każdy katowiczanin, bez względu na wiek, 
ma możliwość wybierania spośród dwóch grup 
projektów. Pierwsza z nich to tzw. wnioski 
lokalne. Są to zadania dotyczące tylko jednej 
jednostki pomocniczej. W tym roku najwięk-
szy wybór będą mieli mieszkańcy dzielnicy 

Piotrowice-Ochojec i Kostuchny (po 17 pro-
jektów), Murcek (16 projektów) oraz Śród-
mieścia i Osiedla Paderewskiego-Muchowca 
(po 14 projektów). Druga grupa to tzw. wnioski 
ogólnomiejskie, których w tej edycji jest 29. 

– W Katowicach każdego roku przyby-
wa wartościowych projektów, które zostały 
zgłoszone i wybrane przez mieszkańców 
w ramach budżetu obywatelskiego. Także 
i w tej edycji znalazło się wiele różnorodnych 
pomysłów, które mogą zmienić dzielnice 
i miasto. Mam nadzieję, że poprzez liczny 
udział w głosowaniu katowiczanie ponownie 
udowodnią, że zależy im na realnym wpływie 
na swoje społeczności lokalne i najbliższe 
otoczenie. Katowicki budżet obywatelski, 
którego tegoroczna pula wynosi 15,6 mln zł, 
jest największy w Polsce wśród miast woje-
wódzkich w przeliczeniu na mieszkańca – 
podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Zaangażowanie i pomysłowość katowi-
czan widać każdego roku. Podczas ubiegło-
rocznego głosowania, w którym udział wzięło 
ponad 44 tysiące mieszkańców, do realizacji 
wybrano 122 projektów. Z kolei do tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono aż 
330 propozycji zadań. Ile spośród projektów 
ocenionych pozytywnie i poddanych pod 
głosowanie zostanie wybranych przez miesz-
kańców, dowiemy się pod koniec września br. 

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są m.in. 
mieszkańcy, bez względu na wiek, którzy naj-
później 24 sierpnia 2021 roku posiadali nadany  
nr PESEL i byli zameldowani na stałe lub czasowo 
w Katowicach. Osoby, które nie posiadają numeru 
PESEL bądź są mieszkańcami niezameldowany-
mi w Katowicach, mogą dopisać się do rejestru 
osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. 
Można to zrobić przez dwa tygodnie trwania 
głosowania w Stacjonarnym Punkcie Głosowania, 

mieszczącym się w Biurze Obsługi Mieszkańców, 
na parterze w budynku Urzędu Miasta Katowice 
przy Rynku 1 – w dniach i godzinach pracy urzędu. 
Drugim sposobem jest dopisanie się do rejestru 
w miejscach stacjonowania Mobilnych Punktów 
Głosowania, w których pojawią się pracownicy 
Wydziału Komunikacji Społecznej.

Warto przypomnieć, że trzy dzielnice, 
w których zostanie odnotowana największa 
frekwencja w ujęciu procentowym, otrzymają 
bonusy finansowe do kolejnej edycji budżetu 
obywatelskiego. W ubiegłym roku najwyższą 
aktywnością wykazali się mieszkańcy Podlesia 
(frekwencja to ponad 36%) co przełożyło się 
na zwiększenie puli środków dla tej dzielnicy 
w tegorocznej edycji BO o dodatkowe 31 tys. zł. 

Szczegółowe zasady głosowania oraz 
wykaz wszystkich projektów, na które 

można oddać głos, znajdują się 
na stronach 4-24.

TO TY ZMIENIASZ DZIELNICĘ

Plac zabaw na Osiedlu Paderewskiego

Kompleksowy remont boisk przy Gimnazjum nr 19 Wodny plac zabaw na Osiedlu Tysiąclecia
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W dotychczasowych siedmiu edycjach 
budżetu obywatelskiego w latach 2014-
-2020 mieszkańcy Katowic wybrali łącz-
nie aż 873 projekty, z których miejskie 
służby zrealizowały już ponad 750. Dzięki 
głosowaniu w tegorocznej edycji do tego 
zestawienia może dołączyć kilkadziesiąt 
kolejnych.

– Katowiczanie widzą, jakie efekty przy-
noszą ich działania, bo dzięki zrealizowanym 
projektom w dzielnicach podnosi się jakość 
życia. Skoro mieszkaniec może pójść z dziec-
kiem na nowy plac zabaw, skorzystać z miejskich 
wypożyczalni rowerów dojeżdżając do pracy, 
czy odpocząć na odnowionym skwerze lub 
na dzielnicowym festiwalu to wie, że głosowanie 
i składanie projektów ma sens – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

W tegorocznej edycji pomysłami naj-
chętniej zgłaszanymi przez mieszkańców były 
projekty nieinwestycyjne dające możliwość 

realizacji szeregu warsztatów i wydarzeń kul-
turalnych w dzielnicach czy poszerzenia oferty 
książkowej i komiksowej w bibliotekach. Nie 
zabrakło również tych dotyczących moderniza-
cji i powstania nowej infrastruktury – drogowej 
(remonty dróg oraz powstanie nowych miejsc 
parkingowych), sportowej (m.in. powstanie 
ścianki tenisowej w Dolinie Trzech Stawów, 
wielofunkcyjnego boiska w Burowcu czy ławek 
fitness w Parku Murckowskim) czy rowerowej. 
Poza włączeniem nowych stacji do systemu 
wypożyczania rowerów miejskich, w puli zadań 
znalazły się też propozycje dotyczące wymiany 
nawierzchni ścieżek rowerowych, wyznaczenia 
pasów oraz kontraruchu rowerowego, a także 
modernizacji skrzyżowań w celu bezpiecz-
nego przemieszczania się uczestników ruchu 
ulicznego. Projekty takie zgłoszono m.in. dla 
dzielnic Śródmieście, Ligota-Panewniki, Bry-
nów część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka 
czy Giszowiec.
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Piano-Tężnia Festiwal Tor saneczkowy i górka do zjeżdżania w Parku Kościuszki

Obywatelskie Katowice po raz ósmy

BUDŻET OBYWATELSKI W LICZBACH

Pojawiło się również wiele zadań tworzą-
cych przestrzeń edukacyjno-zabawową dla naj-
młodszych i nie tylko. Projekty mieszkańców 
dotyczą zarówno powstania nowych, trady-
cyjnych placów zabaw (Śródmieście, Załęska 
Hałda-Brynów część zachodnia, Koszutka), 
ale również bardziej niecodziennych miejsc 
rozrywki, takich jak strefa zabaw i rekreacji 
w ramach ekologicznej siłowni typu parkour 
w Ligocie-Panewnikach, naukowy plac zabaw 
na Osiedlu Paderewskiego-Muchowiec czy in-
teraktywna gra plenerowa Yalp Memo w Parku 
Bolina (Janów-Nikiszowiec).

Poza propozycjami instalacji kamer włą-
czonych do systemu monitoringu miejskie-
go, zapewniających większe bezpieczeństwo 
w dzielnicach (Bogucice, Dąbrówka Mała, Za-
rzecze), postanowiono zadbać również o śro-
dowisko naturalne. Do tej kategorii zaliczyć 
można pomysł zakupu profesjonalnych fotopu-
łapek do walki z dzikimi wysypiskami śmieci. 
W kategorii ekologii pojawił się również projekt 
wykupu dodatkowych lotów dronem antysmo-
gowym przeciwdziałającym do pogorszeniu się 
jakości powietrza w mieście. 

Ponadto, pomimo uruchomienia kolej-
nej edycji zapoczątkowanego w zeszłym roku 
Zielonego Budżetu miasta Katowice, również 
i w puli Budżetu Obywatelskiego znalazły się 
projekty mające na celu pielęgnacje obszarów 
zielonych. W dużej mierze są to pomysły rewita-
lizacji placów i skwerów czy stworzenia ogrodów 
sensorycznych (m.in. Szopienice-Burowiec czy 
Piotrowice-Ochojec). 

Ostatecznie pod głosowanie poddanych 
zostanie 257 propozycji o łącznej wartości po-
nad 43 mln złotych.

7 wniosków zostało wycofanych przez 

wnioskodawców w trakcie procedury

W 3 jednostkach pomocniczych (Giszowiec, 

Dąb oraz Załęże) wszystkie zgłoszone 

wnioski zostaną poddane pod głosowanie.

Łączna wartość zadań poddanych pod 

głosowanie: 43 039 549 zł

Najwyższa wartość wszystkich zadań 

zgłoszonych dla poszczególnych jednostek 

pomocniczych: 

Śródmieście:  

2,325 mln zł 

Piotrowice-Ochojec:  

2,103 mln zł

Osiedle Paderewskiego-Muchowiec: 1,979 
mln zł
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Budżet Obywatelski zmienia miasto!

P omiędzy budynkami nr 14-20 oraz 22-32 przy ul. Adama, w pobliżu istniejącego placu 
zabaw powstał obszar wypoczynku i rekreacji. W trakcie prac wyrównano teren, po-

wstała nowa nawierzchnia, nasadzono roślinność, umieszczono obiekty małej architektury, 
zamontowano stół do ping ponga i szachów oraz piłkarzyki. Całość otoczono ogrodzeniem.

Latem uruchomiono kolejny wodny plac zabaw. Podobnie jak te już istniejące, jest on 
podzielony na strefy dla młodszych i starszych dzieci. Obiekt jest ogrodzony, otoczony 

murkiem z siedziskami i wyposażony w zaplecze sanitarne oraz ławki i stojaki dla rowerów. 
Rozrywkę zapewniają urządzenia wodne z dyszami i tryskaczami i fontannami, m.in.: armatka 
wodna, kwiatki nabierające wodę i gejzer ziemny. Plac jest objęty monitoringiem. Wodny 
plac zabaw to przestrzeń umożliwiająca wspólne, rodzinne spędzanie czasu. Pierwszy tego 
typu obiekt powstał na Dolinie Trzech Stawów i również był pomysłem zgłoszonym w ramach 
katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Dwa kolejne powstały w Piotrowicach i na Załężu.

Popularne boisko „Wulc” było pierwszym tego typu obiektem w dzielnicy Bogucice. 
Powstało przy hotelach robotniczych dla górników KWK „Katowice” oraz uczniów 

szkoły górniczej, aby mogli aktywnie spędzać czas wolny. Boisko jest nierozłącznym ele-
mentem parku Boguckiego. Obiekt od lat służył mieszkańcom dzielnicy, lecz nawierzchnia 
i towarzysząca jej infrastruktura nie spełniały już standardów bezpieczeństwa. Liczne ubytki 
i wytarcia nawierzchni oraz defekty i braki w wyposażeniu uniemożliwiały prawidłowe ko-
rzystanie z obiektu. W ramach realizacji inwestycji stworzono jedno boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni syntetycznej, przepuszczalnej dla wody – z poliuretanu, otoczonego wolną 
strefą wraz z odwodnieniem terenu z drenażem rozsączającym pod płytą boiska. Wokół 
boiska zamontowano piłkochwyty oraz wybudowano nowe ciągi komunikacyjne z beto-
nowej kostki. Pojawiły się też elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze 
na śmieci, tablica regulaminowa itp. Teren został humusowany, a obszar przyległy obsiany 
trawą. Odnowionym miejscem mieszkańcy mogą się cieszyć od sierpnia.

Od czerwca br. mieszkańcy Szopienic mają nowe możliwości dbania o swoją aktywność 
ruchową. Przy ulicy Konnej na Burowcu powstała nowa strefa aktywności, na której 

znajduje się sprzęt do tzw. street workoutu. Miłośnicy aktywności na wolnym powietrzu 
mogą korzystać z wielu wyjątkowych urządzeń – trampoliny ziemnej, linarium, równoważni, 
zjazdu linowego, sprzętu do akrobatyki czy street workoutu. Nowym obiektem mogą cieszyć 
się więc wszyscy lubiący ćwiczenia fizyczne o wyższym stopniu trudności i wyczynowości, 
chcący aktywnie spędzać czas ze swoimi bliskimi. Korzystanie z ekstremalnej strefy aktywności 
możliwe jest o niemal każdej porze dzięki zamontowanemu tam oświetleniu.

W Murckach, przy skrzyżowaniu ulic 
Goetla i Fojkisa, zrealizowano pro-

jekt dedykowany miłośnikom czworono-
gów. Wybieg dla psów został ogrodzony 
i oświetlony latarniami solarnymi. Na jego 
terenie pojawiły się cztery ławki parkowe, 
kosze i urządzenia do zabawy oraz tresury 
psów, toaleta dla czworonogów – tzw. pie-
suar oraz kosze na śmieci z wbudowanym 
podajnikiem woreczków na psie odchody. 
Warto dodać, że to jeden z kilku tego typu 
obiektów dla czworonogów, które zostały 
wybrane przez mieszkańców w poprzed-
nich edycjach Budżetu Obywatelskiego.

Szopienice-Burowiec
Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic
Koszt: 441 680 zł

Projekt ogólnomiejski
Wodny plac zabaw na Osiedlu Tysiąclecia
Koszt: 2 100 000 zł

Murcki
Wybieg dla psów
Koszt: 153 000 zł

Bogucice
Modernizacja boiska „Na Wulcu”
Koszt: 575 000 zł

Giszowiec
Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw przy ul. Adama
Koszt: 249 180 zł



BUDŻET OBYWATELSKI  www.bo.katowice.eu4

M/02/VIII
Remont starego boiska przy ulicy Kossak-Szczuckiej 
naprzeciwko Kościoła na pograniczu Starej Ligoty 
i Brynowa
 Wnioskodawca:
Borys Pronobis
 Opis zadania:
 Odnowienie nawierzchni istniejącego boiska leżące-
go na terenie należącym do miasta. Wymiary boiska 
pozwalają na zorganizowanie kilku gier sportowych ta-
kich jak piłka nożna, koszykówka, tenis czy siatkówka. 
W celu przywrócenia do użyteczności boiska dla lokalnej 
społeczności głównym celem zadania jest wykonanie 
projektu uwzględniającego wymianę starej, zużytej na-
wierzchni asfaltowej oraz ogrodzenie wokół boiska. Bo-
isko będzie ogólnodostępne, przeznaczone do rekreacji 
mieszkańców oraz wykorzystywane do organizowania 
osiedlowych wydarzeń sportowych. Dlatego prosimy 
o wasz głos!
 Lokalizacja:
ul. Kossak-Szczuckiej
 Wartość zadania: 
248 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie MOSiR. Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 10 tys. zł. Inwestycja wymaga 
przycięcia gałęzi drzew rosnących w bezpośrednim są-
siedztwie boiska. 

M/03/VIII
Załęże bezpieczne dla pieszych – aktywne znaki LED 
z ruchomą grafi ką kroczącego pieszego. Ulica Gli-
wicka, Bocheńskiego, Wiśniowa i Bracka
 Wnioskodawca:
Ewa Inn 
 Opis zadania:
Projekt zakłada montaż w kilkunastu punktach Załęża 
aktywnych znaków drogowych D6 („Przejście dla 
pieszych”) z ruchomą grafi ką LED, przedstawiającą 
kroczącego pieszego. Urządzenie to posiada czuj-
nik ruchu aktywujący znak tylko w momencie, gdy 
pieszy znajdzie się w pobliżu przejścia dla pieszych. 
Ledowa animacja z daleka ostrzega nadjeżdżającego 
kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu lub 
zbliżającej się do strefy przejścia. To pozwala kierowcy 
odpowiednio wcześnie zareagować, aby pieszy mógł 
bezpiecznie przejść przez jezdnię.
 Lokalizacja:
Przejścia dla pieszych:
1. Gliwicka 81 (w pobliżu ul. Macieja)
2. Gliwicka 95 (w pobliżu kościoła)
3. Gliwicka 101 (w pobliżu kościoła)
4. Gliwicka 109 (skrzyżowanie z ul. Zarębskiego)
5. Gliwicka 111 (skrzyżowanie z ul. Zarębskiego)
6. Gliwicka 119 (w pobliżu ul. Janasa)
7. Gliwicka 125 (w pobliżu poczty)
8. Gliwicka 129 (w pobliżu hotelu Załęże)
9. Gliwicka 139 (w pobliżu ul. Klimczoka)
10. Gliwicka 149 (w pobliżu ul. Zamułkowej)
11. Gliwicka 184 (w pobliżu ul. Wyplera)
12. Gliwicka 195 (w pobliżu ul. Kupca)
12. Gliwicka 225 (w pobliżu ul. Lisa)
13. Bocheńskiego, przejście 1 (w pobliżu stacji Orlen)
14. Bocheńskiego, przejście 2 (w pobliżu stacji Orlen)
15. Wiśniowa 10 (w pobliżu ul. Skrzeka)
16. Bracka 14‒20 
 Wartość zadania: 
520 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 3 tys. zł.

M/04/VIII
Bajtel rozrabiaka – wakacyjne kuglowanie
 Wnioskodawca:
Aleksandra Śmigielska
 Opis zadania:
 Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie wakacji kato-
wickich dzieci, które ten letni czas w dużej mierze 
spędzają w mieście. W ramach projektu planujemy 
zorganizować spotkania animacyjne z kuglarzami i ak-
torami ulicznymi dla dzieci. Trzy tożsame wydarzenia 

(warsztaty) zostaną zorganizowane w okresie letnim, 
na świeżym powietrzu, w trzech katowickich dzielni-
cach: Bogucicach, Zawodziu i Os. Paderewskiego-Mu-
chowcu. Każde z nich będzie się składać z barwnego 
spektaklu ulicznego oraz kuglarskich pokazów w tym: 
chodzenie na szczudłach i żonglowanie, a w ramach 
spotkania odbędą się także gry i animacje dla dzieci 
tj.: duże bańki, balony i gry zręcznościowe. Chcemy 
by odbiorcy zaplanowanych wydarzeń przenieśli się 
do kolorowego świata dziecięcych fantazji, wyszli 
z domów i spędzili czas w towarzystwie swoich ró-
wieśników.
 Lokalizacja:
Przestrzeń parkingu przy MDK „Bogucice-Zawodzie” 
przy ul. Markiefk i 44a; ogród przy MDK „Bogucice-Za-
wodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13a; Osiedle Pade-
rewskiego – teren parku Doliny Trzech Stawów
 Wartość zadania: 
15 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Bo-
gucice-Zawodzie”.

M/05/VIII
Miejski Monitoring dla Załęża
 Wnioskodawca:
Patrycja Siepielska
 Opis zadania:
Zadanie polega na poprawie bezpieczeństwa publicz-
nego mieszkańców Załęża poprzez montaż 5 kamer 
monitoringu miejskiego przyłączonych do systemu Kato-
wickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy 
(KISMiA) w najważniejszych punktach dzielnicy.
 Lokalizacja:
1. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Wiśniową 
2. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Wyplera
3. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Bracką i ul. Bocheń-
skiego
4. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Janasa
5. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Żelazną i ul. Pośpiecha
 Wartość zadania: 
475 000 zł
 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie o charak-
terze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
wyniesie ok. 25 tys. zł.

M/06/VIII
Zielone Załęże – Woonerf Narutowicza
 Wnioskodawca:
Joanna Janiak
 Opis zadania:
 WOONERF NARUTOWICZA. Kompleksowa rewitalizacja 
ulicy, pielęgnacja obecnej i nasadzenie nowej zieleni, 
remont nawierzchni i chodników wzdłuż całej ul. G. 
Narutowicza (od skrzyżowania z ul. P. Pośpiecha do koń-
ca). Montaż małej architektury: ławki/kosze, wymiana 
latarni, wyznaczenie miejsc parkingowych.
 Lokalizacja:
ul. Gabriela Narutowicza, od skrzyżowania z ul. Pawła 
Pośpiecha do końca
 Wartość zadania: 
1 089 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 5 tys. zł.

M/07/VIII
Balance Park – bezpieczny, niski park liniowy w Par-
ku Bolina
 Wnioskodawca:
Grzegorz Laska
 Opis zadania:
Balance Park to innowacyjny produkt rekreacyjno-
-sportowy. Jest to rodzaj bezpiecznego, niskiego parku 
linowego dostępnego dla dorosłych, młodzieży oraz 
dzieci. Pokonywanie przeszkód daje uczestnikom wiele 
satysfakcji, jak również podnosi ich sprawność fi zyczną 
oraz koordynację ruchową. Ważną zaletą Balance Parku 
jest brak konieczności używania sprzętu alpinistycznego 
oraz możliwość jego użytkowania bez żadnego nadzoru. 
Liny i stacje mogą być zamontowane między drzewami.

 Lokalizacja:
Park Bolina
 Wartość zadania: 
550 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – zadanie o charakterze dwu-
letnim. Zadanie będzie wymagało ingerencji w zieleń, 
ale jest możliwa jego realizacja.

M/09/VIII
Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Wi-
tosa, Załęża i całych Katowic
 Wnioskodawca:
Krzysztof Kraus
 Opis zadania:
 Działanie zakłada rewitalizację Stawu Kozubek, poło-
żonego na terenie po byłej Kopalni Kleofas oraz urzą-
dzenie wokół niego zielonej strefy odpoczynku – dla 
Mieszkańców Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic. 
Chcemy przywrócić świetność tego malowniczego miej-
sca, wokół którego toczyło się kiedyś życie! 
 Lokalizacja:
ul. Obroki
 Wartość zadania: 
1 800 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – zadanie o charakterze dwu-
letnim. Realizacja zadania będzie wymagała ingerencji 
w istniejącą zieleń, ale jest możliwa do realizacji (nasa-
dzenia zastępcze). Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
wyniesie ok. 65 tys. zł.

M/11/VIII
IV Piano-Tężnia Festi wal 2022
 Wnioskodawca:
Adam Łęski
 Opis zadania:
 Cykl recitali fortepianowych w Parku Zadole odbywa-
jących się w niedziele lipca/sierpnia 2022 roku. Gwa-
rancję najwyższego poziomu artystycznego stanowi 
współpraca z Katowice Miasto Ogrodów, Instytucją 
Kultury im. Krystyny Bochenek. Artyści, którzy wy-
stępują na Festi walu to profesorowie i studenci Aka-
demii Muzycznej i goście. Koncerty są bezpłatne dla 
mieszkańców i stanowią wsparcie dla kultury w czasie 
pandemii. Więcej informacji o Festi walu na profi lu 
Facebookowym „Tężnia dla Katowic”.
 Lokalizacja:
Park Zadole, ul. Wczasowa
 Wartość zadania: 
25 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Li-
gota”.

M/13/VIII
SkończMY ze smogiem w Katowicach
 Wnioskodawca:
Olaf Marek
 Opis zadania:
 Zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym 
w naszym mieście to bardzo poważny problem. Per-
manentny kontakt ze smogiem to zagrożenie dla każ-
dego, zwłaszcza jednak dla osób chorych przewlekle 
lub starszych, jak również dla innych szczególnie 
wrażliwych grup. W końcu możeMY coś z tym zrobić! 
Projekt przewiduje zakup dodatkowych lotów dronem 
antysmogowym, który od 2018 roku lata nad Kato-
wicami i przeciwdziała dodatkowemu pogorszeniu 
jakości powietrza.
 Lokalizacja:
Straż Miejska w Katowicach, ul. Żelazna 18
 Wartość zadania: 
100 000 zł
 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego

M/14/VIII
Burowiec – wszystko za wielofunkcyjne boisko, 
bo na razie jest ściernisko
 Wnioskodawca:
Małgorzata Norek
 Opis zadania:
Boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, koszykówka siat-
kówka, tenis) będzie to miejsce służące do uprawiania 
sportu i rekreacji dla uczniów szkół, przedszkoli i wszyst-
kich mieszkańców Burowca i miasta. Aktualnie brakuje 
boiska na terenie dzielnicy gdzie dzieci, młodzież i dorośli 
mogliby ćwiczyć i rozgrywać mecze oraz turnieje. Teren 
ma być objęty monitoringiem miejskim z głośnikiem, 

ma zostać odwodniony i oświetlony, usunięte mają być 
pozostałości starych płotów i inne elementy wystające 
z ziemi. Wokół ma znajdować się mała architektura miej-
ska taka jak: ławki kosze, stojak na rowery, regulamin, 
tablica ogłoszeń. 
 Lokalizacja:
Teren za ul. Gen. J. Hallera nr 13 17/ul. Konna w miej-
scu zlikwidowanych ogródków działkowych lub za eks-
tremalną strefą aktywności z workoutem – działka 
za ogródkami
 Wartość zadania: 
2 000 000 zł
 Uwagi:
Wydział Rozwoju Miasta – zadanie o charakterze dwu-
letnim. Dysponentem środków fi nan sowych na reali-
zację zadania będzie Wydział Inwestycji, natomiast ew. 
wytworzony majątek zostanie przekazany do Zakładu 
Zieleni Miejskiej. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 10 tys. zł. Zadanie będzie realizowane w lokali-
zacji wskazanej jako alternatywna – lokalizacja główna 
nie spełniła wymagań określonych w rozpo rządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od powiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

M/16/VIII
Zakup nowości wydawniczych – książek i audiobo-
oków dla Filii 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach 
 Wnioskodawca:
Jolanta Giszter
 Opis zadania:
 W ramach zadania ma być zrealizowany zakup książek 
i audiobooków w językach obcych celem wzbogacenia 
księgozbioru i zaspokojenia potrzeb czytelniczych osób 
korzystających z oferty biblioteki. Zakup ma dotyczyć 
zarówno książek do nauki, jak i wydawnictw z zakresu 
literatury pięknej i popularnonaukowej.
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 35 Wypożyczalnia 
Książek Obcojęzycznych, ul. Słowackiego 20
 Wartość zadania: 
12 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

M/17/VIII
Montaż oświetlenia przy ścieżce od wodnego placu 
do przystani kajakowej w Dolinie Trzech Stawów
 Wnioskodawca:
Agnieszka Uciakiewicz
 Opis zadania:
Projekt ma na celu montaż oświetlenia – dwupunkto-
wych lamp ulicznych oświetlających zarówno ścieżkę 
pieszą jak i rowerową od wodnego placu zabaw do przy-
stani kajakowej. Powinny to być latarnie z czujnikami 
zmierzchu, aby uniknąć efektu zanieczyszczenia świa-
tłem. Oświetlenie pozwoli na swobodne korzystanie 
z tej części Doliny przez cały rok przez wszystkich miesz-
kańców Katowic.
 Lokalizacja:
Ścieżka pieszo-rowerowa od wodnego placu do przy-
stani kajakowej, Dolina Trzech Stawów
 Wartość zadania: 
443 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 6 tys. zł.

M/19/VIII
Zakup odzieży klubowej dla zawodników UKS Pałac 
Młodzieży Katowice reprezentujących Miasto Kato-
wice w turniejach szachowych
 Wnioskodawca:
Danuta Malik
 Opis zadania:
 W ramach realizacji zadania będzie zakupiona odzież 
klubowa – koszulki bawełniane, koszulki polo, bluzy 
dresowe i polarowe dla zawodników klubu szachowego 
UKS Pałac Młodzieży Katowice. Logo klubu oraz Miasta 
Katowice zamieszczone na odzieży będą wyróżniały 
zawodników jako reprezentantów miasta i regionu pod-
czas udziału w turniejach szachowych. Zasięg turniejów, 
w których grają zawodnicy UKS Pałac Młodzieży Kato-
wice jest zróżnicowany – miejski, międzywojewódzki, 
ogólnopolski czy międzynarodowy, co daje szansę pro-
mocji miasta na różnym szczeblu. 
 Lokalizacja:
ul. Mikołowska 26

POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE 
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

(warsztaty) zostaną zorganizowane w okresie letnim, 

PROJEKT WYCOFANY 
PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
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 Wartość zadania: 
21 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi-
nansowych będzie Pałac Młodzieży

M/20/VIII
Pasy rowerowe na ul. Warszawskiej i 1 Maja – Bez 
Koła Nie Jadę
 Wnioskodawca:
Piotr Latusek
 Opis zadania:
Wyznaczenie pasów rowerowych na 2,5-kilometrowym 
odcinku ul. Warszawskiej i 1 Maja od skrzyżowania z ul. 
Francuską w centrum miasta do Centrum Przesiad-
kowego Zawodzie. Pasy zostałyby utworzone po obu 
stronach ulicy, osobno dla każdego kierunku jazdy. Dalej 
od ul. Francuskiej w kierunku Rynku miasto planuje 
ograniczenie ruchu samochodowego i zazielenienie ul. 
Warszawskiej.
 Lokalizacja:
ul. Warszawska i ul. 1 Maja, od skrzyżowania z ul. Fran-
cuską do Centrum Przesiadkowego „Zawodzie” (ul. 1 
Maja 152)
 Wartość zadania: 
497 211 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 5 tys. zł.

M/21/VIII
Oświetlenie w Parku Mościckiego (Załęże)
 Wnioskodawca:
Maria Danielska
 Opis zadania:
Projekt „Oświetlenie w Parku Mościckiego (Załęże)”. 
Planowana na rok 2022 realizacja obejmuje wykonanie 
projektu „Oświetlenie i montaż 5 sztuk lamp oświetle-
niowych” wraz z oprawą i okablowaniem. Planowany 
jest montaż na terenie dzikiego boiska i na początku bę-
dzie oświetlał plac zabaw dla dzieci, kącik z nasadzeniami 
kwiatów i krzewów wykonanymi w ramach Zielonego 
Budżetu w roku 2021.
 Lokalizacja:
Przystanek tramwajowy Katowice – Załęże (Szkoła). 
Katowice – Załęże, Kolonia Mościckiego, ul. Gliwicka 
(na terenie dzikiego boiska)
 Wartość zadania: 
83 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

M/22/VIII
Rewitalizacja części Parku Murckowskiego – nowe 
alejki, plac zabaw, mała architektura
 Wnioskodawca:
Sylwester Szweda
 Opis zadania:
Park Murckowski odwiedza wielu mieszkańców 
Katowic – rodzin z dzielnicy Murcki oraz okolicz-
nych dzielnic. Przy ładnej pogodzie możemy spo-
tkać wielu spacerowiczów. W sezonie wiosennym 
oraz letnim odbywają się tam festyny, festiwale, 
koncerty oraz rozgrywki i zawody sportowe. Do-
rośli i młodzież latem korzysta z boiska spor-
towego oraz boiska do piłki plażowej, zimą zaś 
mieszkańcy Katowic przyjeżdżają na lodowisko.  
W ramach rewitalizacji parku proponuję: położenie 
nowych nawierzchni na części alejek w parku, wymia-
nę małej architektury – ławek wzdłuż nowych alejek, 
wymurowanie, podwyższenie istniejącego kwietnika 
przy amfiteatrze, zaprojektowanie i przebudowanie 
starego placu zabaw dla dzieci.
 Lokalizacja:
ul. Kołodzieja – Park Murckowski
 Wartość zadania: 
1 624 150 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 15 tys. zł.

M/23/VIII
Remont i modernizacja placu zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków w Ka-
towicach – Bogucicach ul. Puławska 9
 Wnioskodawca:
Szymon Sadowski
 Opis zadania:
Powierzchnia miejsca, na którym powstać miałby plac 
zabaw to obszar ok. 2000 m². Przestrzeń do zagospo-

darowania daje dużo możliwości stworzenia pięknego 
placu zabaw, z którego mogliby korzystać rodzice 
wraz ze swoimi pociechami. Ogród przedszkolny jest 
miejscem na tyle atrakcyjnym, że powinien być prze-
strzenią dla dzieci tak, aby dorośli również mieli moż-
liwość własnej rekreacji, poprawy kondycji fizycznej 
oraz relaksu w gronie znajomych. Prosimy Was Drodzy 
Katowiczanie, aby te małe Krasnoludki miały plac 
zabaw wyposażony w huśtawki, koniki, przeplatanki, 
zjeżdżalnie na kolorowych i bezpiecznych matach.
 Lokalizacja:
Miejskie Przedszkole nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków, 
ul. Puławska 9
 Wartość zadania: 
257 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków 
finansowych na realizację zadania będzie Miejskie 
Przedszkole nr 49. Wzrost wartości zadania wynika 
ze wzrostu kosztów materiałów i usług remontowych. 
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 5,5 tys. zł. 
Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla mieszkań-
ców w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 14.00 do 17.00. 

M/24/VIII
Park Zadole – park rodzinnej rozrywki
 Wnioskodawca:
Aleksandra Dziadowicz
 Opis zadania:
Park Zadole odwiedza tysiące ludzi, rodzin – miesz-
kańców Katowic oraz okolicznych miejscowości. Aby 
przedłużyć i umilić odwiedzającym pobyt w Parku 
oraz przyczynić się do promowania aktywności fi-
zycznej, należy zadbać o dostarczenie dodatkowych 
atrakcji dla szerokiej gamy odwiedzających. Propo-
nuję: budowę ścieżki zdrowia składającej się z 6 ele-
mentów drewnianych oraz wymianę nawierzchni 
przepuszczalnej alejki przy ścieżce zdrowia dla dzie-
ci i młodzieży stworzenie na głównym placu przy 
amfiteatrze – placu z grami terenowymi, położenie 
nowego chodnika z powierzchni utwardzonej obok 
amfiteatru, zrobienie chodnika z nawierzchni prze-
puszczalnej w miejscu uczęszczanego przedeptu, 
postawienie trzech stolików szachowych, postawie-
nie dwóch drewnianych wiat wypoczynkowych dla 
rodzin, wymianę części małej architektury wzdłuż 
nowo wyremontowanych alejek – w postaci nowych 
ławek i oświetlenia.
 Lokalizacja:
Park Zadole – ul. Wczasowa
 Wartość zadania: 
464 750 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 15 tys. zł.

M/25/VIII
Dziś – wirtualni, jutro – realni przedsiębiorcy! Sy-
mulacje biznesowe dla katowickich szkół ponad-
podstawowych
 Wnioskodawca:
Katarzyna Jura
 Opis zadania:
Zadanie polega na wyposażeniu siedmiu katowickich 
szkół ponadpodstawowych w symulacje biznesowe 
– aplikacje do wirtualnego planowania i zarządzania 
przedsiębiorstwem w różnych branżach. Symulacje 
pomagają w praktycznym poznawaniu tajników świa-
ta przedsiębiorczości i biznesu. Symulacje bazują 
na metodzie gamifikacji i kształtują kompetencje 
miękkie. W ramach zadania przeszkoleni nauczyciele 
będą prowadzić innowacyjne, atrakcyjne zajęcia 
z wykorzystaniem symulacji biznesowych w swoich 
szkołach. Zadanie ma skutkować zwiększeniem mo-
tywacji do zakładania mikroprzedsiębiorstw przez 
uczniów. Warsztaty mogą odbywać się na zajęciach 
dodatkowych lub/i w ramach podstawy programo-
wej – przedmiotów zbieżnych z tematyką warsz-
tatów.
 Lokalizacja:
1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 
2, ul. Mikołowska 131; 2. IV Liceum Ogólnokształcące 
im. Gen. Stanisława Maczka, ul. Katowicka 54; 3. Zespół 
Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura, ul. Szopie-
nicka 66; 4. Zespół Szkół Poligraficzno – Mechanicznych 
im. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej 84; 5. Zespół Szkół 
Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka, ul. Roździeń-
ska 25; 6. Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa, 
ul. Gen. J. Hallera 60; 7. X Liceum Ogólnokształcące im. 
Ignacego Jana Paderewskiego, ul. K. Miarki 6

 Wartość zadania: 
35 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentami środków 
finansowych będą: Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących nr 2, IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół 
Szkół Zawodowych nr 3, Zespół Szkół Poligraficzno – 
Mechanicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół 
Szkół Handlowych, X Liceum Ogólnokształcące.

M/26/VIII
Larmo na Sztauwajerach – plac zabaw wraz ze stre-
fą fitness na Dolinie Trzech Stawów
 Wnioskodawca:
Michał Piątek
 Opis zadania:
Głównym celem zadania „Larmo na Sztauwajerach” 
jest odnowienie oraz powiększenie istniejącego na Do-
linie Trzech Stawów placu zabaw wraz ze strefą fitness. 
W ramach zadania zostanie zachowany dotychczaso-
wy podział stref na plac zabaw dla dzieci młodszych, 
plac zabaw dla dzieci starszych oraz strefę fitness. 
Każda ze stref zamknięta będzie w oddzielnym okręgu.  
Na placu zabaw dla młodszych dzieci zostanie 
ustawiona m.in.: duża piaskownica (o średnicy 7 
metrów) wraz z zadaszeniem chroniącym malu-
chy przed intensywnym słońcem, podwójna huś-
tawka umożliwiająca huśtanie opiekuna z dziec-
kiem, atrakcyjny zestaw ze zjeżdżalnią i tunelem. 
W strefie dla starszych dzieci pojawi się m.in.: atrakcyj-
ny zestaw do zabawy z dużą zjeżdżalnią, 5-ramienna 
huśtawka, która pozwoli na wspólną, szaloną zabawę. 
Na obydwu placach zabaw pojawią się również cieka-
we elementy muzyczne: bębny, tamburyn, cymbałki 
czy dzwonki. Ponadto place zabaw zostaną wyposa-
żone w elementy w pełni przystosowane do wyko-
rzystania przez osoby niepełnosprawne: fantastyczna 
karuzela, huśtawka ważka czy specjalne siedziska 
do huśtawek. W strefie fitness zaplanowano duży 
zestaw do street workout oraz 6 elementów siłowni 
zewnętrznej. 
 Lokalizacja:
Dolina Trzech Stawów, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego – 
istniejący plac zabaw przy wodnym placu zabaw
 Wartość zadania: 
1 150 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 20 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

M/29/VIII
Lodowisko przez cały rok – zakup maty do całorocz-
nego wykorzystania lodowiska
 Wnioskodawca:
Dawid Durał
 Opis zadania:
 Zakup modułowej nawierzchni polipropylenowej 
„Hexa Power” o powierzchni 1800 m² na miejskie 
lodowisko. Mata umożliwi całoroczne wykorzystanie 
infrastruktury lodowiska i przeprowadzenie zajęć 
w okresach wiosenno-jesiennych. Wykorzystanie 
lodowiska będzie całoroczne przez co mieszkańcy 
miasta będą mogli cieszyć się infrastrukturą przez 
12 miesięcy w roku.
 Lokalizacja:
Park Murcki – ul. Pawła Kołodzieja
 Wartość zadania: 
380 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi-
nansowych na realizację zadania będzie MOSiR. Wzrost 
wartości zadania wynika z konieczności dodatkowego 
zakupu kontenera magazynowego do przechowywania 
maty.

M/30/VIII
„Zaczytani w katowickich parkach”. Montaż biblio-
teczek plenerowych w katowickich parkach – Bud-
nioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki, Olimpijczy-
ków, 3 Stawy wraz z zakupem do nich książek
 Wnioskodawca:
Dorota Żywica
 Opis zadania:
Zadanie polega na montażu jednej biblioteczki plene-
rowej w każdym wskazanym w zadaniu parku, w miej-
scach często uczęszczanych przez mieszkańców naszego 
miasta w celach rekreacyjnych. Projekt kierowany jest 
do wszystkich mieszkańców Katowic, zarówno dzieci, 
młodzieży jak i dorosłych. Projekt jest ogólnodostępny 
i daje każdemu łatwy dostęp do książek.

 Lokalizacja:
Biblioteczki usytuowane w miejscach często uczęszcza-
nych, np. w pobliżu placów zabaw, ławek w następują-
cych Parkach Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki, 
Olimpijczyków, 3 Stawy
 Wartość zadania: 
60 940 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków finansowych 
będzie Miejska Biblioteka Publiczna.

M/31/VIII
„BEZPIECZNE KATOWICE” – Zakup samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Katowicach Podlesiu
 Wnioskodawca:
Paweł Drapa
 Opis zadania:
 Zakup wozu strażackiego przyczyni się do polepsze-
nia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Katowic. 
Realizacja zadania wzmocni system niesienia pomocy 
w sytuacjach zagrożenia pożarowego, komunikacyjnego 
lub innego miejscowego zdarzenia.
 Lokalizacja:
OSP w Podlesieu, ul. Uniczowska 64
 Wartość zadania: 
900 000 zł
 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego – szacunkowy roczny 
koszt utrzymania wyniesie ok. 9 tys. zł.

M/32/VIII
Plac dla Bajtli w Parku Kościuszki
 Wnioskodawca:
Aleksandra Karandys
 Opis zadania:
Przedmiotem zadania jest modernizacja placu za-
baw znajdującego się w północno-zachodniej części 
Parku Kościuszki poprzez jego przebudowę. Zadanie 
przewiduje demontaż istniejących elementów placu 
zabaw i zamontowanie nowych, bardziej interaktyw-
nych i atrakcyjniejszych. Kluczową rolę w zadaniu pełni 
alejka biegnąca w centralnej części placu zabaw. Forma 
alejki zapewni również wysoką atrakcyjność placu za-
baw, a ulokowanie urządzeń na każdym zakręcie po-
zwoli jego użytkownikom z każdym krokiem odkrywać 
nowe strefy zasłonięte przez poprzednie. Aby ułatwić 
korzystanie z placu zabaw osobom niepełnosprawnym, 
w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, na-
wierzchnię alejki zaproponowano jako HanseGrand 
lub równoważną o szerokości 2 metrów. W pobliżu 
nowych urządzeń rozmieszczone zostaną ławki w taki 
sposób, aby można było pilnować bawiących się dzie-
ci, natomiast resztę elementów małej architektury 
należy rozstawić w pozostałych charakterystycznych 
punktach placu zabaw. Pozostała cześć terenu została 
przeznaczona na szerokie trawniki, na których można 
organizować np. pikniki czy zajęcia z jogi. Zastosowa-
ne nawierzchnie, materiały i kolorystyka elementów 
powinny zostać dobrane w taki sposób, aby stworzyć 
kolorową i ciekawą przestrzeń spójną z otaczającą 
teren zielenią.
 Lokalizacja:
ul. Piękna
 Wartość zadania: 
745 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – zadanie o charakterze dwu-
letnim (w związku z koniecznością uzgodnień z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków). Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 30 tys. zł. Zadanie będzie 
wymagało ingerencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe 
do realizacji.

M/33/VIII
Modernizacja boisk sportowych dla mieszkańców 
Katowic zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej 
nr 54 – ul. Wojciecha 9
 Wnioskodawca:
Przemysław Ciok
 Opis zadania:
 Przebudowa istniejącego zniszczonego kompleksu spor-
towego. Utworzenie boisk wielofunkcyjnych, jednego 
z trawy syntetycznej oraz dwóch o nawierzchni spor-
towej typu Sport Court. Modernizacja boisk zapewni 
ogólnodostępne miejsce do gry w różne dyscypliny 
sportowe dla wszystkich mieszkańców Katowic.
 Lokalizacja:
ul. Wojciecha 9
 Wartość zadania: 
1 945 000 zł
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 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków 
fi nansowych na realizację zadania będzie Szkoła Pod-
stawowa nr 54. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 37 tys. zł. Zadanie będzie dodatkowo dostępne 
dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 
popołudniowych, po zajęciach szkolnych.

M/34/VIII
Odnowienie Wieży Spadochronowej w Parku Ko-
ściuszki
 Wnioskodawca:
Grzegorz Łagódka
 Opis zadania:
Odnowienie pokrycia konstrukcji stalowej Wieży 
Spadochronowej w Parku Kościuszki. 
1. Ogólna ocena stanu obiektu,
2. Ocena stanu ewentualnej korozji i istniejących 
powłok,
3. Przygotowanie powierzchni przed malowaniem 
(czyszczenie konstrukcji stalowej),
4. Malowanie dobór technologii pokrycia konstrukcji 
w tym pokrycia preparatem antykorozyjnym, ma-
lowanie farbą podkładową oraz malowanie farbą 
nawierzchniową.
 Lokalizacja:
ul. Kościuszki
 Wartość zadania: 
350 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – zadanie o charakterze dwu-
letnim (w związku z koniecznością uzgodnień z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków). Szacunkowy 
roczny koszt utrzymania to ok. 5 tys. zł. Zadanie będzie 
wymagało ingerencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe 
do realizacji.

M/36/VIII
Przebudowa i modernizacja kuchni z zapleczem i ja-
dalnią w ZSP nr 5 w Katowicach
 Wnioskodawca:
Anna Kurzydło
 Opis zadania:
 W ramach zadania planowana jest przebudowa i moder-
nizacja zaplecza gastronomicznego w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach. Odnowiona zostanie 
także szkolna jadalnia.
 Lokalizacja:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5, 
al. Roździeńskiego 82
 Wartość zadania: 
514 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych na realizację zadania będzie Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 5. Zadanie będzie dodatkowo dostępne 
dla uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 39 
Specjalnej; w czasie wakacji dla podopiecznych MOPS-u: 
Świetlicy Specjalistycznej nr 5 i Specjalistycznego Klubu 
Młodzieżowego nr 3.

M/41/VIII
Gibko-Gibki Senior!
 Wnioskodawca:
Jarosław Urych
 Opis zadania:
 Zadanie ma na celu aktywizację ruchową Seniorów 
+ 55. Czas pandemii zredukował naszą aktywność 
fi zyczną. Ograniczenia najgorzej odbijają się na se-
niorach u których zaczynają się pojawiać: nadwaga, 
choroby układu krążenia, podwyższenie ciśnienia 
krwi. Zajęcia będą odbywały się cztery razy w tygo-
dniu w siedmiu placówkach na terenie Katowic, tak aby 
każdy zainteresowany mógł uczestniczyć w zajęciach.
Zadanie obejmować będzie cykle marszy/
spacerów Nordic Walking z instruktorem 
po zielonych terenach Katowic, zajęcia gimnastycz-
ne, ćwiczenia oddechowe oraz zajęcia z trenerami.
Nawet niewielka aktywność fi zyczna dobrze wpłynie 
na poprawę krążenia. Elementy takie jak spacer, bie-
ganie, ćwiczenia fi zyczne, wykonywane regularnie, po-
zytywnie wpływają na nasz układ krwionośny. Częsta 
aktywność fi zyczna może zaowocować spadkiem wagi, 
obniżeniem ciśnienia krwi i wzmocnieniem struktury 
komórek krwi oraz naczyń krwionośnych.
 Lokalizacja:
Ośrodek Sportowy Podlesianka, ul. Sołtysia 25,
ORW Zadole, ul. Wczasowa 8,
Lodowisko Jantor, ul. Nałkowskiej 11,
Ośrodek Sportowy Słowian, ul. 1 Maja 99,
Hala Sportowa Józefowska, ul. Józefowska 40,

Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Paderewskiego 46A,
Pałac Młodzieży Katowice, ul. Mikołowska 26,
 Wartość zadania: 
199 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie MOSiR.

M/43/VIII
Stop dzikim wysypiskom śmieci – profesjonalne fo-
topułapki na ratunek!
 Wnioskodawca:
Dawid Kamiński
 Opis zadania:
 Czas powiedzieć STOP bezkarnym śmieciarzom i podjąć 
kroki mające na celu walkę o nasze lokalne środowisko. 
Tylko radykalne kroki pozwolą odnieść sukces w tej nie-
równej walce. Zakup fotopułapek dla miasta pozwoli 
na podjęcie skutecznej i oczekiwanej przez mieszkań-
ców Katowic walki z nielegalnymi odpadami. Warto 
zaznaczyć, że fotopułapki nie mogą być montowane 
w każdym możliwym miejscu, a tylko i wyłącznie tam, 
gdzie pozwalają na to przepisy prawa. Temat ten jest 
dobrze znany służbom miejskim.
 Lokalizacja: –
 Wartość zadania: 
32 000 zł
 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego – szacunkowy roczny 
koszt utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

M/47/VIII
Bezpieczne przejście do szkoły – zakup prewen-
cyjnych radarów z tablicami elektronicznymi
informującymi o przekroczeniach prędkości samo-
chodów
 Wnioskodawca:
Grzegorz Czoik
 Opis zadania:
 Pomysł to montaż na szczególnie niebezpiecznych 
drogach przy szkołach w Katowicach elektronicznych 
tablic pokazujących kierowcy, czy jedzie za szybko, czy 
zgodnie z przepisami wraz z buźką uśmiechniętą jeśli je-
dzie prawidłowo oraz smutną jeśli przekracza prędkość. 
Urządzenia muszą posiadać fotoradar oraz elektronicz-
ną tablice informacyjną jak też możliwość podłączenia 
do źródła energii (sieć lub odnawialne źródła Energi). 
Proponowane radary z tablicami elektronicznymi infor-
mującymi o przekroczeniach lub prawidłowej prędkości 
samochodów oraz wcześniej ulokowanymi przy dro-
dze tablicami informacyjnymi o monitoringu prędkości 
to przyjazne społecznie rozwiązanie, a przy zastosowa-
niu monitoringu kamerami pozwalające sankcjonować 
kierowców nie przestrzegających przepisów. Badania 
pokazują, iż montaż radarów powoduje zmniejszenie 
ilości wypadków o ok 40% oraz prędkości pojazdów 
o ok 70%. Planowane radary z tablicami informującymi 
o przekroczeniu prędkości mają poprawić bezpieczeń-
stwo ruchu pieszych i pojazdów w rejonie szkół, w 14 
szczególnie niebezpiecznych ciągach komunikacyjnych 
w Katowicach.
 Lokalizacja:
1. Dwa radary w kierunku Katowic oraz z Katowic ul. 
Mikołowska 131, (Szkoła
Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka, 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2) 
2.ul. Oswobodzenia 61,  (Przedszkole Miejskie)
3. Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Medyków 27
4. Szkoła Podstawowa nr 28 , Gen .Z. W.Jankego 160
5. Społeczna Szkoła Podstawowa „Nasza Dobra Szko-
ła”, ul. Agnieszki 2
6. ul. Gliwicka w rejonie skrzyżowania z ul. Zarębskiego
7. Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna im. Marii Grze-
gorzewskiej, ul. Gliwicka 148a
8. Szkoła Podstawowa nr 42, ul.  Wiosny Ludów 22
9. ul. Graniczna w rejonie skrzyżowania z ul. Ofi ar 
Katynia
10. ul. Adamskiego w rejonie SP15
11. ul. Le Ronda w rejonie skrzyżowania z ul. Grze-
gorzka
12. ul. Krzyżowa w rejonie SP19
13. Al. Korfantego, w rejonie skrzyżowania z ul. Gnieź-
nieńską
14. ul. Krucza w rejonie skrzyżowania z ul. Płochy oraz 
skrzyżowania z ul. Małą
 Wartość zadania: 
472 500 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów - szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 10 tys. zł.

POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE 
PROJEKTY LOKALNE

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 1 
ŚRÓDMIEŚCIE

 L1/01/VIII
Baza szkoły – czynnik wspierający sukcesy uczniów. 
Unowocześnienie i poszerzenie bazy dydaktycznej 
poprzez zakup pomocy naukowych, sprzętu kompu-
terowego wraz z oprogramowaniem oraz doposa-
żenie zaplecza sportowego
 Wnioskodawca:
Katarzyna Dziech
 Opis zadania:
 Zapewnienie uczniom szerokiej oferty pomocy dy-
daktycznych. Odpowiednie ilości sprzętu pozwo-
lą na organizację ciekawszych zajęć ruchowych, 
muzycznych czy językowych. Kolorowe edukacyjne 
naklejki podłogowe staną się pretekstem do aktyw-
nych przerw. Większość zaplanowanych zakupów 
wiąże się z poszerzeniem bazy sportowej. Zajęcia 
ruchowe są bardzo ważnym elementem w rozwoju 
dzieci, a szczególnie istotnym w ostatnim czasie. 
Każda szkoła powinna posiadać niezbędny sprzęt, 
który jest podstawą do realizacji zróżnicowanych 
form ruchowych.
 Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ul. ks. bpa. St. 
Adamskiego 24
 Wartość zadania: 
149 613 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 15.

 L1/02/VIII
„Połowa człowieka składa się z książek, które prze-
czytał” – dofi nansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej z oddziałem książki mówionej
 Wnioskodawca:
Ingeborga Greiner-Otręba
 Opis zadania:
 Dofi nansowanie biblioteki. Zakup nowości wydawni-
czych (zarówno książek jak i audiobooków), sprzętu 
elektronicznego (w tym: do rejestracji spotkań), m.in. 
głośników, urządzeń dla osób niewidomych „Czy-
tak”, itp. oraz doposażenie fi lii. Organizowanie spo-
tkań i prelekcji dla czytelników – również on-line.
 Lokalizacja:
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, 
ul. Ligonia 7
 Wartość zadania: 
18 600 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L1/04/VIII
Stawiam na książki! – Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Młyńska 5
 Wnioskodawca:
Bartłomiej Błaszczyński
 Opis zadania:
 Celem zadania jest zakup nowości wydawniczych 
– książek i audiobooków dla Filii nr 13 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej mieszczącej się przy ulicy Młyń-
skiej 5. Filia usytuowana jest w samym centrum 
miasta, w pobliżu Rynku, dworca PKP i PKS, licznych 
przystanków komunikacji miejskiej oraz urzędów 
i instytucji kultury. 
 Lokalizacja:
Filia nr 13 MBP, ul. Młyńska 5
 Wartość zadania: 
23 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L1/06/VIII
Książkowy zawrót głowy w Filii nr 30 na Rybnickiej
 Wnioskodawca:
Monika Skowron

 Opis zadania:
Systematyczny zakup nowości wzbogaci ofertę biblio-
teki, a zróżnicowana prasa zachęci do poszerzania ho-
ryzontów. Działalność kulturalna fi lii, czyli spotkania 
autorskie i zakup materiałów na zajęcia z najmłodszymi 
czytelnikami pozwoli czytelnikom na wszechstronny 
rozwój i obcowanie z kulturą. Doposażenie kącika dzie-
cięcego da możliwość najmłodszym użytkownikom bi-
blioteki na utrwalanie dobrych wzorców.
 Lokalizacja:
ul. Rybnicka 11
 Wartość zadania: 
20 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L1/07/VIII
Eko-Konopa (II Liceum Ogólnokształcące z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Ka-
towicach) – szkoła przyjazna środowisku
 Wnioskodawca:
Anastazja Nędzi
 Opis zadania:
 Zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na dachach 
dwóch budynków szkoły, w których znajdują się obiekty 
sportowe.
 Lokalizacja:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi im. M. Konopnickiej, ul. Głowackiego 6
 Wartość zadania: 
504 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – wzrost kosztów realizacji za-
dania wynika ze wzrostu cen materiałów i usług budow-
lanych. Dysponentem środków fi nansowych będzie II LO.

 L1/08/VIII
Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku 
w Szkole Podstawowej nr 1
 Wnioskodawca:
Mariola Stenka
 Opis zadania:
 Projekt zakłada remont i kompletne wyposażenie 
pracowni komputerowej. Remont będzie obejmował 
odnowienie ścian, wymianę wykładziny podłogowej 
i zakup rolet wewnętrznych zacieniających. Natomiast 
w skład wyposażenia pracowni (tzw. terminalowej) wej-
dą: zestaw stanowisk uczniowskich, serwer, monitor 
interaktywny, ergonomiczne stoliki i krzesła, kompletne 
oprogramowanie oraz usługa montażu i wdrożenia.
 Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jagiellońska 18, 40‒032 
Katowice
 Wartość zadania: 
83 500 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – zadanie będzie dodatkowo 
dostępne dla mieszkańców dzielnicy podczas spotkań 
z rodzicami, dni otwartych, wizyt grup przedszkolnych 
oraz w trakcie nauki zdalnej, jeśli zaistnieje taka koniecz-
ność. Dysponentem środków fi nansowych będzie Szkoła 
Podstawowa nr 1.

 L1/09/VIII
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Ponia-
towskiego 14
 Wnioskodawca:
Danuta Kozioł
 Opis zadania:
Zakup wzbogaci ofertę czytelniczą Filii nr 4. Pozwoli 
mieszkańcom dzielnicy na korzystanie większej liczby 
interesujących tytułów, jednocześnie ułatwiając do nich 
dostęp bez konieczności przemieszczania się w inne 
dzielnice miasta. Posiadając w pobliżu bibliotekę dobrze 
zaopatrzoną w książki, można przeznaczyć więcej wolne-
go czasu na miły wypoczynek jakim jest ciekawa lektura.
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach Filia nr 4, ul. 
Poniatowskiego 14
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 Wartość zadania: 
10 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L1/10/VIII
Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej – Bez 
Koła Nie Jadę
 Wnioskodawca:
Grzegorz Ossoliński
 Opis zadania:
 Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ulicy 
Wojewódzkiej pomiędzy ulicami Kościuszki/Ko-
chanowskiego a Francuską. Rozwiązanie to było 
omawiane na Zespole d/s Polityki Rowerowej 
Miasta Katowice, gdzie zostało w pełni zaakcep-
towane między innymi przez Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów oraz pełnomocnika d/s polityki rowero-
wej miasta Katowice. Zastosowanie kontraruchu 
rowerowego wiązać się będzie z dostosowaniem 
skrzyżowania ulic Wojewódzkiej i Francuskiej, w tym:
– sygnalizacji świetlnej do wjazdu rowerów w ulicę 
Wojewódzką od strony wschodniej na zachodnią;
– wprowadzenia śluzy rowerowej na skrzyżowaniu ulic 
Wojewódzkiej i Francuskiej po stronie wschodniej;
– dostosowaniu szerokości pasów ruchu po stronie 
zachodniej skrzyżowania do wprowadzenia kon-
trapasu dla wjazdu rowerów w kontraruch na ul. 
Wojewódzkiej.
 Lokalizacja:
Ulica Wojewódzka od ulic Kościuszki/Kochanowskiego 
do ulicy Francuskiej
 Wartość zadania: 
140 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 6 tys. zł.

 L1/11/VIII
Nowoczesny – bezpieczny – kreatywny plac zabaw 
w Miejskim Przedszkolu nr 45 
 Wnioskodawca:
Dariusz Bytomski
 Opis zadania:
 Propozycja ta zakłada kompleksową modernizację 
placu zabaw. W ramach realizacji zadania przewi-
dziano wyposażenie placu zabaw w nowe urządze-
nia. Przykładowy zestaw na placu zabaw: zestaw 
„Magiczny ogród”: piramida wspinaczkowa, bujaki, 
piaskownica, nawierzchnia z poliuretanu. Projekt 
ten jest niezwykle istotny i potrzebny dla dzieci 
uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 45 
i jego społeczności. Jako jedyne przedszkole w ści-
słym Centrum Katowic stanowi niejako wizytówkę 
miasta. Warto zadbać, by była to wizytówka jak 
najlepszej jakości będąca wyrazem troski o naj-
młodszych i wysokie standardy realizowanych za-
dań edukacyjnych. Inwestycja ta wpłynie na jakość 
i efektywność spędzenia czasu na świeżym powie-
trzu przez najmłodszych mieszkańców dzielnicy.
Zróżnicowanie zakupionego sprzętu pozwoli na wy-
odrębnienie części zabawowej, rekreacyjnej i spraw-
nościowej, dzięki temu każde dziecko znajdzie tu coś 
dla siebie.
 Lokalizacja:
Miejskie Przedszkole nr 45, ul. Sokolska 25
 Wartość zadania: 
250 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – zadanie będzie dodatkowo 
dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku 
w godzinach 14:00‒17:00. Dysponentem środków fi nan-
sowych będzie Miejskie Przedszkole nr 45.

 L1/12/VIII
Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy 
SP 37 – Sensoryczny Plac Zabaw
 Wnioskodawca:
Mariusz Jankowski
 Opis zadania:
W ramach zgłaszanego projektu planowane jest 
utworzenie sensorycznego placu zabaw nie tylko 
dla najmłodszych dzieci. Na terenie niefunkcjonu-
jącego od kilku lat z powodu złego stanu technicz-
nego tradycyjnego placu zabaw, chcemy stworzyć 
ogólnodostępny i bezpłatny, sensoryczno-naukowy 
plac zabaw dla każdego. Dotychczasowy plac zabaw 
uległby zatem likwidacji, a powstająca przez to prze-
strzeń byłaby wykorzystana na nową infrastruktu-

rę. Nowy obiekt ulokowany w otoczeniu przyrody 
i pozostałej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
wyposażony będzie w angażujące wszystkie zmysły 
urządzenia edukacyjne i sprawnościowe. Proponuje-
my, aby poza urządzeniami i klasycznymi elementami 
wyposażenia placu zabaw znalazły się tam także 
urządzenia nawiązujące do świata nauki, ponieważ 
jedną z najskuteczniejszych ścieżek zdobywania 
wiedzy przez dzieci i młodzież jest właśnie zabawa. 
Na terenie placu zabaw zostaną także wykonane 
prace ogrodnicze, a cały teren opasany nowym 
ogrodzeniem.
 Lokalizacja:
ul. Józefa Lompy 17
 Wartość zadania: 
396 594 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – zadanie będzie dodatko-
wo dostępne dla mieszkańców w czasie, gdy nie będą 
się odbywały zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla 
uczniów ZSO nr 1. Dysponentem środków fi nansowych 
będzie ZSO nr 1. Wzrost kosztów realizacji zadania wy-
nika ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych.

 L1/13/VIII
Bezpieczny Maluch – modernizacja i zagospoda-
rowanie placu zabaw Oddziału Żłobka Miejskiego 
przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach
 Wnioskodawca:
Urszula Okrajek
 Opis zadania:
 „Bezpieczny Maluch” to projekt zakładający mo-
dernizację i zagospodarowanie terenu placu zabaw 
Oddziału Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. 
Uniwersyteckiej 15, który zapewnia opiekę nad 
155 dziećmi w wieku od ukończenia dwudzieste-
go tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, 
w którym dziecko kończy trzeci rok życia. Posiada 
również 10 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych.
W ramach zadania przewiduje się: 1. montaż na-
wierzchni wokół urządzeń zabawowych – planowana 
nawierzchnia bezpieczna przy urządzeniach to na-
wierzchnia poliuretanowa (bardzo trwała i odporna 
na działanie warunków atmosferycznych), 2. montaż 
urządzeń zabawowych i rekreacyjnych dostosowa-
nych do wieku dzieci, 3. kompleksową organizację 
zieleni – uporządkowanie i dosadzenie krzewów, krza-
ków roślin, trawy – dostosowanie zieleni do nowych 
urządzeń, wyrównanie terenu.
 Lokalizacja:
ul. Uniwersytecka 15 
 Wartość zadania: 
315 000 zł
 Uwagi:
Wydział Polityki Społecznej – dysponentem środków 
będzie Żłobek Miejski w Katowicach.

 L1/14/VIII
Zielone chodniki w centrum Katowic – pasy zieleni 
na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Miko-
łowskiej
 Wnioskodawca:
Grzegorz Żądło
 Opis zadania:
 Zielone chodnik w centrum Katowic to projekt, który 
polega na odbrukowaniu części chodnika na frag-
mentach dwóch ulic i, w tak uwolnionej przestrze-
ni, posadzeniu różnego rodzaju roślin oraz drzew.
Na 1/3 szerokości chodnika na ul. Żwirki i Wigury 
(na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kilińskiego) oraz 
ul. Mikołowskiej (na odcinku od ul. Kopernika do ul. 
Żwirki i Wigury oraz wzdłuż Pałacu Młodzieży do ul. 
Stalmacha) mają zostać posadzone byliny i drzewa 
(drzewa tylko na ul. Żwirki i Wigury). W założonej, 
w ww. miejscach ma powstać szeroki (do 1 metra) 
pas powierzchni biologicznie czynnej, który z jednej 
strony znacząco podniesie estetykę tej części śród-
mieścia, a z drugiej będzie spełniał szereg funkcji 
przyrodniczych (mała retencja, ograniczenie wysp 
ciepła itd.). Dodatkowo pas zielenie będzie stanowił 
skuteczną przeszkodę dla kierowców, którzy codzien-
nie nielegalnie parkują samochody na chodniku przy 
ul. Żwirki i Wigury. Tym samym, zostanie też podnie-
sione bezpieczeństwo pieszych.
 Lokalizacja:
ul. Żwirki i Wigury – chodnik po północnej stronie, 
na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kilińskiego; ul. Mi-
kołowska – chodnik po wschodniej stronie, na odcinku 
od ul. Kopernika do ul. Żwirki i Wigury oraz na odcinku 
od wjazdu na teren Pałacu Młodzieży do ul. Stelmacha 
(wzdłuż Pałacu Młodzieży)

 Wartość zadania: 
109 555 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 7 tys. zł.

 L1/15/VIII
Projekt z Budżetu Obywatelskiego – Strefa Muzyki
 Wnioskodawca:
Grzegorz Kozieł
 Opis zadania:
 Realizowany projekt ma na celu stworzenie bezpiecz-
nego, ogólnodostępnego miejsca dla osób chcących 
rozwijać i prezentować swoje talenty muzyczne. Dzię-
ki ulokowanym ławkom i siedziskom wokół fortepia-
nu, benefi cjentami będą również słuchacze, mogący 
przysiąść w strefi e słuchacza w celu zrelaksowania 
się przy dźwiękach muzyki fortepianowej. Całoroczny 
fortepian w miejscu publicznym umożliwi również 
prowadzenie zajęć muzycznych na świeżym powietrzu 
z wykorzystaniem żywego instrumentu. Stanowić 
to będzie również świetne miejsce dla spotkań lokal-
nych artystów. Wykorzystanie fortepianu podczas 
wydarzeń organizowanych w sąsiedztwie Placu Kwia-
towego (jarmarki, wystawy, happeningi) podniesie ich 
atrakcyjność dla odwiedzających.
 Lokalizacja:
Rynek – Plac Kwiatowy
 Wartość zadania: 
175 620 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków będzie Kato-
wice Miasto Ogrodów. 

 L1/16/VIII
Wybieg dla psów przy ul. Uniwersyteckiej
 Wnioskodawca:
Elżbieta Skowron
 Opis zadania:
 Śródmieście Katowic to miejsce, gdzie mieszka wielu 
właścicieli czworonogów. Jednak w dzielnicy brak 
jest miejsc, gdzie można bezpiecznie wypuścić psa 
bez ryzyka tak dla samego zwierzęcia jak i dla osób 
postronnych, bojących się psów. Celem zadania jest 
stworzenie psiego wybiegu na obrzeżach Parku Po-
wstańców Śląskich przy ul. Uniwersyteckiej. Wybieg 
miałby się znaleźć na jednym z trawników od strony ul. 
Kochanowskiego. Wybieg ma składać się z ogrodzenia 
z dwiema bramkami, 4 ławek, 2 „piesuarów” oraz 2 
koszy na psie odchody.
 Lokalizacja:
Plac Powstańców Śląskich – teren przylegający do ul. 
Uniwersyteckiej
 Wartość zadania: 
130 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 15 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 2 ZAŁĘSKA 
HAŁDA – BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA 

 L2/01/VIII
Kontynuacja zadań remontowych polegających 
na wymianie, remoncie i budowie nowych chodni-
ków wraz z latarniami typu parkowego
 Wnioskodawca:
Genowefa Smolka
 Opis zadania:
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez realizację 
najważniejszych dla nich zadań remontowych w okoli-
cy ulic Rolnej – Ligockiej – Orkana – wymiana starych 
chodników, budowa nowych, gdzie ich brakuje oraz 
remont, gdzie jest taka potrzeba. Dodatkowo w bez-
pośrednim sąsiedztwie chodników dla bezpieczeństwa 
mieszkańców chcemy ustawić latarnie tam gdzie ich 
brakuje lub nie ma ich w ogóle. Tak by nasi mieszkańcy 
mogli bezpiecznie spacerować i korzystać z infrastruk-
tury osiedlowej. Sąsiedzie – prosimy o twój głos w tak 
ważnej dla nas sprawie!
 Lokalizacja:
ul. Grzyśki 14, 19a; ul. Dzierżonia – Grzyśki, ul. Tomasza 
– Ligocka narożnik; ulica Rolna 41- Orkana 4d; róg Rolna 
– Wodospady, ul. Orkana
 Wartość zadania: 
252 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 12 tys. zł.

 L2/02/VIII
Plac zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 
przy budynku przedszkola
 Wnioskodawca:
Magdalena Zachara
 Opis zadania:
 W ramach zadania położona zostanie bezpieczna 
nawierzchnia poliuretanowa na powierzchni 80 m² 
na terenie bliższym południowej ścianie budynku 
przedszkola. Na placu zabaw zamontowane zostaną 
w większości drewniane urządzenia zabawowe, m.in: 
niewysokie linarium, urządzenie ze zjeżdżalnią, ścian-
ką wspinaczkową i torem przeszkód, piaskownica z za-
daszeniem chroniącym przed słońcem czy huśtawki/
hamaki. Dodatkowo na trawie ustawione zostanie 
kilka drewnianych elementów wielofunkcyjnych m.in. 
słupki drewniane, na których można będzie monto-
wać materiały do malowania lub – także zakupione 
w ramach projektu – taśmy slackline do balansowania. 
W miarę możliwości zostaną naprawione dotych-
czasowe urządzenia placu zabaw i włączone w układ 
nowego placu. 
 Lokalizacja:
Ogrodzony teren działek należących do Miejskiego 
Przedszkola nr 12, ul Ligocka 3 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 ul. Gallusa 5 
 Wartość zadania: 
297 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych będzie Miejskie Przedszkole nr 12.

 L2/03/VIII
Remont starego boiska przy ulicy Kossak – Szczuc-
kiej naprzeciwko Kościoła 
 Wnioskodawca:
Borys Pronobis
 Opis zadania:
 Odnowienie nawierzchni istniejącego boiska leżące-
go na terenie należącym do miasta. Wymiary boiska 
pozwalają na zorganizowanie kilku gier sportowych ta-
kich jak piłka nożna, koszykówka, tenis czy siatkówka. 
W celu przywrócenia do użyteczności boiska dla lokalnej 
społeczności głównym celem zadania jest wykonanie 
projektu uwzględniającego wymianę starej, zużytej 
nawierzchni asfaltowej oraz ogrodzenie wokół boiska. 
Boisko będzie ogólnodostępne, przeznaczone do rekre-
acji mieszkańców oraz wykorzystanie do organizowania 
osiedlowych wydarzeń sportowych. Tym bardziej po za-
mknięciu stadionu „KS Rozwój” i likwidacji boisk „KS 
Sparty””. Dlatego prosimy o Wasz głos!
 Lokalizacja:
ul. Kossak – Szczuckiej
 Wartość zadania: 
248 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie MOSiR. Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 10 tys. zł. Inwestycja wymaga 
przycięcia gałęzi drzew rosnących w bezpośrednim są-
siedztwie boiska. 

 L2/04/VIII
Zielony Zakątek – skwer Załęska Hałda
 Wnioskodawca:
Przemysław Pietrzyk
 Opis zadania:
 „Zielony Zakątek” Sąsiadko, Sąsiedzie zwracam się 
do Was z prośba o poparcie naszego wniosku, by nasza 
najbliższa okolica mogła zmienić się na lepsze, by nasz 
„Zielony Zakątek” był bezpieczny i bardziej przyjazny 
dla dzieci, seniorów, aby rowerzyści jadąc przez Załęską 
Hałdę – Brynów mogliby odpocząć na ławeczkach posilić 
się przed dalszą wycieczką rowerową. Mieszkańcy mo-
gliby wspólnie organizować ogniska lub grille. Miejsce 
w przyszłości znakomite pod względem organizowania 
pikników rodzinnych. Rodzice wraz z dziećmi wspólnie 
spędzają czas na relaksujących piknikowych spotka-
niach. Załęska Hałda – Spotkajmy się:)
 Lokalizacja:
ul. Przekopowa
 Wartość zadania: 
30 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 5 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L2/05/VIII
Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Katowicach

PROJEKT WYCOFANY 
PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
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 Wnioskodawca:
Sylwia Matusiak-Bednarz
 Opis zadania:
 Wymiana nawierzchni tartanowej na boisku do siat-
kówki oraz bieżni lekkoatletycznej. Zmiana usytuowania 
boiska do koszykówki wraz z wymianą nawierzchni. 
Ogrodzenie boisk do piłki nożnej oraz siatkówki/koszy-
kówki piłkochwytami o wysokości 5 metrów. Montaż 
stołów zewnętrznych do tenisa oraz urządzeń do „Street 
workout’u” (siłownia zewnętrzna).
 Lokalizacja:
Działka zlokalizowana jest na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 8, ul. Hetmańska 8
 Wartość zadania: 
330 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – zadanie będzie dodatkowo 
dostępne dla mieszkańców codziennie po godzinach 
ukończenia zajęć dydaktycznych i zajęć opiekuńczych. 
Dysponentem środków fi nansowych będzie Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 8. Wzrost szacunkowej war-
tości zadania wynika ze wzrostu cen materiałów i usług 
budowlanych

 L2/06/VIII
Biblioteka: czytanie się nie nudzi!
 Wnioskodawca:
Ilona Pudełko
 Opis zadania:
 Zakup nowości wydawniczych: książek i audiobooków.
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach Filia nr 32, 
ul. Grzyśki 19a
 Wartość zadania: 
23 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Pu-
bliczna.

 L2/07/VIII
Przebudowa i remont infrastruktury pieszej i drogo-
wej przy ul. Dziewięciu z Wujka
 Wnioskodawca:
Adrian Kowalski
 Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na przebudowie i remon-
cie określonych elementów infrastruktury pieszej 
i drogowej na osiedlu mieszkalnym wielorodzinnym 
położonym przy ulicy Dziewięciu z Wujka w Katowi-
cach. W ramach zadania wyremontowany zostałby 
mały fragment ulicy osiedlowej, przy którym dobu-
dowane zostałby jedno nowe miejsce postojowe (na-
wierzchnia drogi i miejsca postojowego wykonana 
z betonu asfaltowego). Wyremontowane zostałyby 3 
najbardziej zniszczone i zużyte fragmenty chodników 
na osiedlu, a także zamontowane 2 ławki dla pieszych.
Projekt przewiduje remont fragmentu chodnika przy 
przystanku autobusowym, który w tej chwili jest jedy-
nie nieco utwardzony. Nie ma tam nawierzchni z kost-
ki (zostały jedynie fragmenty zniszczonych obrzeży), 
piesi poruszają się niemalże po klepisku. Usunięte 
zostałyby stare obrzeża chodnikowe, zamontowano 
by nowe, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniono sza-
rą kostką Baum. To umożliwiłoby połączenie chod-
nika znajdującego się przy ulicy Dziewięciu z Wujka 
z istniejącym chodnikiem prowadzącym w stronę 
osiedli przy ulicach Gallusa i Dziewięciu z Wujka.
Kolejnym fragmentem chodnika, który zostałby wyre-
montowany jest to niewielki odcinek chodnika prowa-
dzącego od strony ulicy Dziewięciu z Wujka w stroną 
bloków przy ulicy Ligockiej. Ostatni fragment chodnika, 
który miałby zostać wyremontowany to fragment przy 
budynku o adresie Dziewięciu z Wujka 2D, którego stan 
techniczny i wizualny pozostawia sporo do życzenia.
 Lokalizacja:
ul. Dziewięciu z Wujka 2‒2D
 Wartość zadania: 
72 545 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 7 tys. zł.

 L2/08/VIII
Strefa najmłodszych – rewitalizacja szkolnego placu 
zabaw
 Wnioskodawca:
Szymon Podkański
 Opis zadania:
 1. Likwidacja zniszczonych urządzeń placu zabaw wraz 
z fundamentami.

2. Likwidacja starych ławek i koszy na śmieci wraz 
z fundamentami.
3. Likwidacja zniszczonej nawierzchni gumowej, po-
prawa podbudowy.
4. Zakup i montaż nowej nawierzchni amortyzującej 
(bezpiecznej).
5. Zakup i montaż nowych urządzeń do zabawy.
6. Zakup i montaż nowych, metalowych ławek i koszy 
na śmieci.
 Lokalizacja:
ul. Gallusa 5
 Wartość zadania: 
248 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – zadanie będzie dodatko-
wo dostępne dla mieszkańców w każdy dzień tygodnia 
po zakończonych zajęciach szkolnych. Dysponentem 
środków fi nansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 5. 
Wzrost kosztów realizacji zadania wynika ze wzrostu cen 
materiałów i usług budowlanych.

 L2/09/VIII
Stacja roweru miejskiego dla Załęskiej Hałdy! Bez 
Koła Nie Jadę.
 Wnioskodawca:
Grzegorz Sitarz
 Opis zadania:
 Montaż stacji roweru miejskiego u zbiegu ulic Ligockiej 
i Dziewięciu z Wujka ma na celu poprawę dostępności 
systemu wypożyczalni. Stacja w tym miejscu może wy-
pełnić lukę na aktualnej mapie stacji. Najbliższe stacje 
znajdują się w odległości 15‒20 min piechotą od wska-
zanej lokalizacji, uniemożliwiając korzystanie z wypo-
życzalni mieszkańcom osiedla. Zlokalizowanie stacji 
przy chodniku z dopuszczonym ruchem rowerowym, 
na trasie w kierunku do centrum miasta, obok Parku 
Kościuszki, a także przy planowanej drodze rowerowej 
wzdłuż ulicy Brynowskiej ułatwi podjęcie decyzji o wy-
borze roweru jako środka transportu.
 Lokalizacja:
Zbieg ulic Ligockiej i Dziewięciu z Wujka (Skwer Porozu-
mienia Jastrzębskiego 1980 roku)
 Wartość zadania: 
65 000 zł
 Uwagi:
Wydział Transportu – Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia planuje uruchomienie systemu pn. „Rower Me-
tropolitalny”, co może skutkować brakiem możliwości 
realizacji systemu „City by Bike” w obecnej formie. Zada-
nie będzie wymagało utwardzenia terenu pod stację. Sza-
cunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 50 tys. zł

 L2/11/VIII
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez remont 
i budowę nowych chodników w rejonie ul. Rolnej
 Wnioskodawca:
Genowefa Smolka
 Opis zadania:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wy-
mianę starych, zniszczonych chodników w rejonie ul. 
Rolnej, gdzie jest taka potrzeba. Wszystko po to by nasi 
Mieszkańcy – Sąsiedzi mogli bezpiecznie spacerować 
i korzystać z infrastruktury osiedlowej. Sąsiedzie prosimy 
o Twój głos w tak ważnej dla nas wszystkich sprawie!
 Lokalizacja:
Chodniki – obok MP 51 od wschodu, ul. Filarowa, ul. 
Dzierżonia, ul. Rolna 21‒29
 Wartość zadania: 
148 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 4 tys. zł. Z zadania wyłączono 
zakres prac związany z wykonaniem progów zwalniają-
cych – zgodnie z posiadanym doświadczeniem MZUiM 
w zakresie stosowania progów zwalniających w Katowi-
cach, stanowią one poważną uciążliwość (zwiększony 
hałas i drganie otoczenia) dla mieszkańców pobliskich 
posesji, często są nieakceptowalne.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 3 
ZAWODZIE

 L3/01/VIII
Remont i wyposażenie pracowni plastycznej w Dzia-
le „Zawodzie” MDK „Bogucice-Zawodzie”
 Wnioskodawca:
Sandra Gocel
 Opis zadania:
 W ramach zadania nastąpi kompleksowy remont pra-
cowni plastycznej w Dziale „Zawodzie”, przystosowujący 

ją m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów 
p.poż. oraz jej wyposażenie w sprzęt poszerzający ofertę 
edukacji artystycznej i zwiększający funkcjonalność pra-
cowni. Prace remontowe w dziale „Zawodzie” obejmują: 
zerwanie starej podłogi (panele), ułożenie nowej wylew-
ki betonowej na warstwie izolacji, ułożenie płytek wraz 
z cokołami, co pozwoli na wyrównanie poziomu podłogi 
z ciągiem komunikacyjnym (likwidacja progu), zerwanie 
pokrycia ścian (boazeria palna), położenie gładzi, malo-
wanie ścian, w tym w części farbą tablicową, demontaż 
podwieszanego sufi tu w tym styropianowych imitacji 
belek, wykonanie nowego podwieszonego sufi tu i jego 
malowanie, oświetlenia LED na sufi cie, wymiana prze-
wodów, włączników, gniazdek, wymiana parapetów, 
demontaż okiennic i krat okiennych, doprowadzenie 
bieżącej wody i tzw. biały montaż (szafk a, zlew, płytki), 
montaż dodatkowych drzwi do magazynku (wybicia 
otworu, montaż nadproża i stolarki drzwiowej).
 Lokalizacja:
ul. Marcinkowskiego 13A
 Wartość zadania: 
132 250 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Bo-
gucice-Zawodzie”.

 L3/02/VIII
Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie 
MBP fi lii nr 31 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 
13
 Wnioskodawca:
Anna Górska
 Opis zadania:
 Zakup nowości wydawniczych: książek i audiobooków 
oraz doposażenie w 2 monitory i czytnik Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej Filii nr 31 w Katowicach, ul. Marcin-
kowskiego 13.
 Lokalizacja:
ul. Marcinkowskiego 13
 Wartość zadania: 
15 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L3/03/VIII
Rawa – to nasza sprawa! Remont części bulwarów 
Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint 
Eti enne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkań-
ców Zawodzia
 Wnioskodawca:
Grażyna Prycza-Kupny
 Opis zadania:
 Rawa – to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy 
około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Eti enne 
i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia. 
Brudne, zaniedbane, zniszczone – tak dzisiaj wyglądają 
zawodziańskie bulwary Rawy. A przecież to nasze wspól-
ne miejsce do spacerów i innych form rekreacji. Czas 
na zmiany! Zadanie będzie polegało na modernizacji 
fragmentu terenu przy bulwarach Rawy około ulic Bo-
haterów Monte Cassino i Saint Eti enne w Katowicach – 
Zawodziu i przystosowanie go do potrzeb mieszkańców.
W ramach zadania zostaną wymienione: nawierzchnia, 
ławki, kosze na śmieci, latarnia oraz na fragmencie te-
renu zostanie umieszczona gra podwórkowa dla dzieci. 
Dodatkowo zostaną przeprowadzone nasadzenia drzew 
i krzewów oraz zregenerowany trawnik.
 Lokalizacja:
Okolice bulwarów Rawy, około ulic Bohaterów Monte 
Cassino i Saint Eti enne w Katowicach-Zawodziu
 Wartość zadania: 
291 350 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 25 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L3/04/VIII
Stawiamy na zawodowstwo – remont, moderniza-
cja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawo-
du w ZS nr 1
 Wnioskodawca:
Ewa Gołąbek
 Opis zadania:
 Wniosek zakłada remont, modernizację oraz dopo-
sażenie 2 pracowni fryzjerskich (w jednej utworzenie 
stanowiska barberskiego) i pracowni ogrodniczej. Po-
nadto na potrzeby prac ogrodniczych – wyprowadze-

nie z piwnicy na zewnątrz budynku ujęcia wody oraz 
zainstalowanie w ogrodzie zbiornika na deszczówkę, 
kompostowania i inspektów.
 Lokalizacja:
ul. Staszica 2
 Wartość zadania: 
197 500 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków bę-
dzie Zespół Szkół nr 1. Wzrost szacunkowego kosztu 
realizacji zadania wynika ze wzrostu cen materiałów 
i usług budowlanych.

 L3/05/VIII
Poprawiamy komfort nauki na Gwiazdach. Wy-
miana nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła 
Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)
 Wnioskodawca:
Anna Kurzydło
 Opis zadania:
 Poprawiamy komfort nauki na Gwiazdach. Wymiana 
nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa 
nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6).
 Lokalizacja:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, al. Roździeńskiego 82
 Wartość zadania: 
72 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5. Wzrost 
wartości zadania wynika ze wzrostu kosztu materiałów 
i usług budowlanych.

 L3/06/VIII
Zaczytane Zawodzie – zakup książek i doposażenie 
biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 
w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie 
Przedszkole nr 19) 
 Wnioskodawca:
Anna Kurzydło
 Opis zadania:
 W ramach zgłoszonego zadania planowana jest moder-
nizacja pomieszczeń oraz zakup książek do biblioteki 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach. 
W ramach zadania biblioteka zostanie doposażona 
w nowe książki obejmujące następującą tematykę:
– literatura dla dzieci uczęszczających do Przedszkola 
nr 19,
– uzupełnienie księgozbioru szkolnej biblioteki,
– literatura dla rodziców pomocna w wychowaniu 
dzieci.
Zakupione zostaną również audiobooki, e-booki oraz 
fi lmy. Kolejnym elementem zadania jest modernizacja 
sal bibliotecznych. W związku z uruchomieniem w pla-
cówce dziennika elektronicznego planowane jest wdro-
żenie wypożyczalni w wykorzystaniem zintegrowanego 
oprogramowania. Zakupione zostaną dodatkowe meble 
w tym regały biblioteczne i lada biblioteczna. Ponieważ 
w salach bibliotecznych często odbywają się lekcje zaku-
piony zostanie monitor multi medialny, aby zajęcia mogły 
być prowadzone z jego wykorzystaniem.
 Lokalizacja:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Marcinkowskiego 
17
 Wartość zadania: 
114 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6.

 L3/07/VIII
Szkolna przestrzeń edukacji i odpoczynku w kato-
wickim Zawodziu
 Wnioskodawca:
Marcin Kręgiel
 Opis zadania:
 W ramach zgłoszonego zadania planowany jest zakup 
nowego umeblowania i wyposażenia pomieszczenia 
w X LO im. I. J. Paderewskiego w Katowicach, w którym 
do 2020 roku mieścił się bufet i przestrzeń do samo-
dzielnej nauki oraz odpoczynku pomiędzy zajęciami 
dydaktycznymi. Obecnie pomieszczenie jest tymcza-
sowo zagospodarowane używanym wyposażeniem 
i nie wystarczająco spełnia funkcje wspierające edu-
kację, opiekę i integrację społeczną. Zadanie polegać 
ma na wyposażeniu tej przestrzeni w meble (krzesła, 
fotele, ławy, stoły, regały z półkami) umożliwiające 
samodzielną naukę, odpoczynek pomiędzy zajęciami, 
po nich i przed lekcjami. Pozyskane wyposażenie (gry 
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planszowe, książki, przybory do nauki i materiały edu-
kacyjne, elementy dekoracyjne – poduszki, koce, żywe 
rośliny, plakaty, ramy obrazów) pozwoli na spędzenie 
w nim czasu w sposób bezpieczny, zdrowy i kreatywny.
 Lokalizacja:
X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Aka-
demickie w Katowicach, ul. Miarki 6
 Wartość zadania: 
14 100 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie X LO.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 4 
OSIEDLE PADEREWSKIEGO – MUCHOWIEC 

 L4/01/VIII
Rowerem ulicami Powstańców i Damrota – Bez Koła 
Nie Jadę
 Wnioskodawca:
Wojciech Górski
 Opis zadania:
Zadanie zakłada modernizację skrzyżowania ul. Po-
wstańców z ul. Damrota w taki sposób, aby umożliwić 
rowerzystom przejazd w dowolnym kierunku. Istniejąca 
ścieżka rowerowa dochodząca do skrzyżowania z dwóch 
kierunków nie umożliwia kontynuacji jazdy w pozostałych 
dwóch kierunkach. Rowerzysta nie ma możliwości bez-
piecznego i zgodnego z przepisami przejazdu przez skrzy-
żowanie w 8 z 12 możliwych na tym skrzyżowaniu relacji.
 Lokalizacja:
Skrzyżowanie ul. Powstańców z ul. Damrota
 Wartość zadania: 
84 300 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

 L4/02/VIII
Aktywne przejście dla pieszych – poprawa bezpie-
czeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61
 Wnioskodawca:
Agnieszka Jagła
 Opis zadania:
Do głównych zalet aktywnego przejścia dla pieszych należą:
– wbudowany inteligentny system identyfi kacji pie-
szych, który ostrzega kierowcę o zbliżaniu się pieszego 
do przejścia oraz osób poruszających się na przejściu,
– synchronizacja oznakowania pionowego (lampa LED 
wczesnego ostrzegania umieszczona nad znakiem 
drogowym D-6) oraz poziomego (aktywne punkto-
we elementy odblaskowe z 6-cioma światłami LED) 
– czujnik ruchu, punktowe elementy odblaskowe,
– skrócenie drogi hamowania pojazdu (do 30%) na pa-
sach ruchu przed liniami P-10 wyznaczającymi przejście 
dla pieszych aplikowana jest nawierzchnia antypoślizgo-
wa skracająca drogę hamowania pojazdów szczególnie 
przy mokrej nawierzchni.
 Lokalizacja:
ul. Graniczna 61 (okolica bloku 61 – przejście dla pie-
szych przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 4) obok 
skrzyżowania z ul. Ofi ar Katynia
 Wartość zadania: 
116 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 35 tys. zł.

 L4/03/VIII
Czysta Paderewa – kosze na śmieci na ul. Granicz-
nej/Sowińskiego
 Wnioskodawca:
Agnieszka Jagła
 Opis zadania:
 Sami zadbajmy o czystość na naszych ulicach – usta-
wienie nowych koszy betonowych na śmieci (3 szt.) 
w miejscach, w których ich brakuje. Wiele petów, psich 
kup czy drobnych śmieci zniknie z trawników, gdyż tuż 
obok pojawi się kosz na śmieci. 
 Lokalizacja:
ul. Graniczna/Sowińskiego (od przejścia dla pieszych 
na wysokości bloku ul. Graniczna 61, wzdłuż ogrodzenia 
Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ofi ar Katynia do Miej-
skiego Przedszkola nr 87)
 Wartość zadania: 
4 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 200 zł.

 L4/04/VIII
Budowa chodnika dla pieszych wraz z montażem 
słupków uniemożliwiających parkowanie
 Wnioskodawca:
Stanisław Uciakiewicz
 Opis zadania:
 Budowa chodnika w ciągu pieszo-jezdnym, 
na fragmencie ulicy Sowińskiego pomiędzy blo-
kami numer 9‒11, obok nr 5 i wzdłuż 5a, aż 
do istniejącego obecnie chodnika za wiatą śmietnikową.
Także montaż słupków oddzielających chodnik od drogi, 
aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, dzieci idących 
do szkoły i przedszkola, mieszkańców osiedla i pracow-
ników fi rm osiedlowych.
 Lokalizacja:
Fragment ulicy Sowińskiego pomiędzy blokami numer 
9‒11, obok nr 5 i do budynku 5a
 Wartość zadania: 
109 600 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 10 tys. zł.

 L4/05/VIII
Kompleksowa przebudowa terenu wokół Oddziału 
Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1
 Wnioskodawca:
Beata Kępa
 Opis zadania:
 Przebudowa terenu przewiduje:
– demontaż i utylizację istniejących urządzeń małej ar-
chitektury, demontaż starej piaskownicy, usunięcie znisz-
czonej nawierzchni wykonanej ze sztucznej trawy znajdu-
jącej się przy bocznym wejściu do budynku. Wykonanie 
następujących elementów urządzeń małej architektury:
– wymiana nawierzchni chodnika (dojścia do placu za-
baw), wymiana chodnika prowadzącego do głównego 
wejścia do Oddziału. Planowana nawierzchnia z kostki 
brukowej bezfazowej dostosowanej do ruchu pieszych 
wraz z odpowiednimi obrzeżami,
– montaż dwóch koszy na śmieci – metalowy kosz o po-
jemności 40 litrów wykonany z blachy ocynkowanej, 
dwukrotnie malowanej proszkowo, słupki metalowe 
farbami proszkowymi,
– montaż stojaka na rowery – stojak pionowy mieszczący 
jednocześnie pięć rowerów; wykonany ze stali cynkowej,
– montaż ogrodzenia – wokół całego budynku wraz 
z terenem, który obejmuje plac zabaw, ogrodzenie o wy-
sokości ok 180 cm, pręt z podmurówką,
– kompleksowa organizacja zieleni – uporządkowanie 
i dosadzenie trawy – dostosowanie zieleni do nowego 
ogrodzenia, zazielenienie terenu przy wejściu bocznym 
do budynku.
 Lokalizacja:
Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1
 Wartość zadania: 
286 000 zł
 Uwagi:
Wydział Polityki Społecznej – dysponentem środków 
będzie Żłobek Miejski w Katowicach.

 L4/06/VIII
Książki dla biblioteki – zakup nowości wydawni-
czych dla Filii nr 23
 Wnioskodawca:
Janina Radecka
 Opis zadania:
 Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych, 
uwzględniający preferencje czytelników-mieszkańców 
osiedla.
 Lokalizacja:
ul. Paderewskiego 65
 Wartość zadania: 
15 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L4/07/VIII
Odnowienie i doposażenie placu zabaw w Miejskim 
Przedszkolu nr 87
 Wnioskodawca:
Agnieszka Uciakiewicz
 Opis zadania:
 Odnowienie i doposażenie placu zabaw w Miejskim 
Przedszkolu nr 87. Chcemy polepszyć warunki zaba-
wy najmłodszych mieszkańców naszego osiedla.
Planowana jest nowa nawierzchnia na piaszczystym 
boisku – trawa z rolki. Ponadto wymiana starego, wysłu-
żonego drewnianego pociągu na linarium w formie pira-

midy mocowanej do ziemi, wymiana 2 starych huśtawek 
na 4 nowe metalowe, z siedziskami w formie zapinanych 
na łańcuszek koszyków. Do tego dodanie do obecnego 
placu nowych atrakcji: wolnostojącego domku do zaba-
wy, 2 bujaków jednoosobowych w formie konika oraz 
motocyklu lub autka umiejscowionego przy domku. Aby 
przedłużyć żywotność placu chcemy, by tym razem 
urządzenia składały się głównie z elementów meta-
lowych i płyt HDPE, nie z kosztownych i trud-
nych do utrzymania drewnianych części.
Dodatkowo teren zyska 4 nowe kosze 
na śmieci oraz tablice informacyjną dot. 
zasad bezpieczeństwa. 
 Lokalizacja:
MP 87, ul. Graniczna 44
 Wartość zadania: 
73 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem 
środków finansowych będzie Miejskie 
Przedszkole nr 87. Zadanie będzie dodat-
kowo dostępne dla mieszkańców w dniach 
czynnego przedszkola (od poniedziałku 
do piątku) w godzinach 14:00‒16:00.

 L4/10/VIII
Ścianka tenisowa w Dolinie Trzech Stawów
 Wnioskodawca:
Krzysztof Gargula
 Opis zadania:
 Celem projektu jest budowa parabolicznej ścianki 
tenisowej do użytku publicznego. Planuje się wybu-
dować ściankę o szerokości 8 metrów (moduł), dzię-
ki czemu na ściance będą mogły grać dwie osoby 
na raz. Przy ściance planuje się postawienie ławki 
z oparciem, kosza na śmieci oraz stojaka na rowery.
Ze ścianki będzie mógł korzystać każdy nieodpłatnie 
od malucha po seniora. Ścianka tenisowa będzie stano-
wiła źródło zabawy i rekreacji dla mieszkańców osiedla 
Paderewskiego – Muchowiec. 
 Lokalizacja:
Teren betonowych kortów tenisowych przy ulicy Trzech 
Stawów
 Wartość zadania: 
240 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – wartość zadania została zwięk-
szona ze względu na konieczność utylizacji istniejącej 
nawierzchni oraz zagospodarowanie działki. Szacun-
kowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 10 tys. zł.

 L4/11/VIII
ZdrowaStrefa w Katowickim Parku Leśnym
 Wnioskodawca:
Michał Piątek
 Opis zadania:
W ramach zadania pn. „ZdrowaStrefa w Katowickim 
Parku Leśnym” zostanie odnowiona oraz powiększona 
siłownia zewnętrzna na terenie parku. Ustawionych 
zostanie 6 podwójnych zestawów sprzętów fi tness 
oraz zestaw do street workout. Tym samym do dyspo-
zycji parkowiczów zostanie udostępnione 12 różnych 
elementów do ćwiczeń (dotychczas było ich tylko 6!) 
takich jak: podciągacz, wypychacz, biegacz, stepper, 
motyl, prasa nożna, narciarz, twister, orbitrek, wioślarz, 
jeździec i rowerek. Ponadto ustawiony zostanie również 
zestaw do ćwiczeń street workout zawierający drabinki 
pionowe i poziome, ławeczkę do ćwiczeń, przyrząd 
do ćwiczeń mięśni brzucha i ramion oraz drążki do pod-
ciągania. ZdrowaStrefa wyposażona będzie w regula-
min, komfortowe i estetyczne ławki (z oparciem – 5szt., 
bez oparcia – 4szt), stojaki na rowery (8szt.) i kosze 
na śmieci (4szt.).
 Lokalizacja:
Katowicki Park Leśny, ul. Trzech Stawów
 Wartość zadania: 
250 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania to ok. 5 tys. zł. Zadanie będzie wymagało in-
gerencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L4/12/VIII
Przebudowa skrzyżowania Graniczna/Sikorskiego
 Wnioskodawca:
Adam Południak
 Opis zadania:
Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej/Sikorskiego 
ma polegać na:
1. Dobudowie drugiego pasa do skrętu w prawo 
od strony wschodniej.

2. Przesunięciu parkingu oraz chodnika bliżej ogrodze-
nia terenu Biprometu.
 Lokalizacja:
Skrzyżowanie ulic Graniczna/Sikorskiego
 Wartość zadania: 
320 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 30 tys. zł.

 L4/13/VIII
Budowa chodnika przy ul. Sowińskiego 33
 Wnioskodawca:
Adam Południak
 Opis zadania:
Zadanie polega na dobudowaniu brakującego fragmen-
tu chodnika wzdłuż ul. Sowińskiego przy budynku nr 33.
 Lokalizacja:
ul. Sowińskiego przy budynku nr 33
 Wartość zadania: 
10 500 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

 L4/14/VIII
Szkoła na miarę XXI wieku – stworzenie uporządko-
wanych, przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni we-
wnątrz szkoły dla uczniów i uczennic Szkoły Podsta-
wowej nr 12 poprzez zakup indywidualnych szafek 
i gier podłogowych
 Wnioskodawca:
Anna Tomsia-Zając
 Opis zadania:
 Celem projektu jest zapewnienie dzieciom przyjaznych 
i bezpiecznych warunków do nauki, rozwoju kompe-
tencji kluczowych oraz realny wpływ na ich zdrowie 
psychiczne i fi zyczne.
Projekt składa się z dwóch obszarów:
– przebudowy szatni i zmiany jej funkcjonalności 
poprzez montaż indywidualnych szafek dla uczniów 
na odzież wierzchnią i książki,
– stworzenie kolorowych przestrzeni poprzez montaż 
gier podłogowych wewnątrz szkoły pozwalających 
na odwrócenie uwagi dzieci od telefonów w czasie 
przerw i zachęcenie do ruchu w bezpiecznych wa-
runkach.
 Lokalizacja:
SP nr 12, ul. Paderewskiego 46
 Wartość zadania: 
197 921 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków 
fi nansowych na realizację zadania będzie Szkoła Pod-
stawowa nr 12.

 L4/15/VIII
„Naukowcy w akcji – podaruj dzieciom kre-
atywną i bezpieczną przestrzeń do zabawy”
– budowa naukowego placu zabaw przy ZSiP1 Ka-
towice
 Wnioskodawca:
Anna Tomsia-Zając
 Opis zadania:
 Projekt zakłada budowę zewnętrznego naukowego 
placu zabaw z wieloma, atrakcyjnymi instalacjami 

midy mocowanej do ziemi, wymiana 2 starych huśtawek 
na 4 nowe metalowe, z siedziskami w formie zapinanych 
na łańcuszek koszyków. Do tego dodanie do obecnego 
placu nowych atrakcji: wolnostojącego domku do zaba-
wy, 2 bujaków jednoosobowych w formie konika oraz 
motocyklu lub autka umiejscowionego przy domku. Aby 
przedłużyć żywotność placu chcemy, by tym razem 
urządzenia składały się głównie z elementów meta-
lowych i płyt HDPE, nie z kosztownych i trud-

kowo dostępne dla mieszkańców w dniach www.bo.katowice.eu
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(kołyska Newtona, powietrzna armata, peryskop, 
Naukowy HEX, panel muzyczny, koło optyczne) wraz 
z zagospodarowaniem i modernizacją terenu przyle-
głego do placu, aby był bezpieczny dla dzieci i mło-
dzieży z niego korzystających. W ramach prac ada-
ptacyjnych terenu przewiduje się wymianę starego, 
zniszczonego ogrodzenia, wymianę starego chodnika 
z płytek na powierzchnię bezpieczną z poliureta-
nu, wzdłuż której posadowione zostaną urządzenia. 
Wszystko po to, aby powstało ciekawe i jednocześnie 
bezpieczne miejsce.
 Lokalizacja:
ul. Paderewskiego 46
 Wartość zadania: 
140 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych na realizację zadania będzie Zespół Szkół 
i Placówek nr 1.

 L4/16/VIII
Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszko-
li nr 55 w ZSiP nr 1
 Wnioskodawca:
Monika Woźniak
 Opis zadania:
 Projekt ma na celu doposażenie placu zabaw 
przy przedszkolu w dwa zestawy sprawnościo-
we dla maluchów i starszaków, huśtawki, bujacz-
ki i inne zabawki. Stworzenie mini boiska dla dzieci.
Projekt również zakłada przygotowanie terenu pod plac 
zabaw i mini boisko.
 Lokalizacja:
Miejskie Przedszkole nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3
 Wartość zadania: 
133 500 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków 
fi nansowych na realizację zadania będzie Miejskie 
Przedszkole nr 55. W związku z występującym w lo-
kalizacji zadania uzbrojeniem terenu (sieci: gazo-
wa, wodociągowa, energetyczna), słupów energe-
tycznych oraz istniejących drzew konieczne będzie 
wykonanie stref bezpiecznych z materiałów możli-
wych do rozbiórki np. piasku, trawy, zrębków drew-
nianych. W związku z powyższym może zaistnieć 
sytuacja braku możliwości wykonania mini boiska 
poliuretanowego.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 5 BRYNÓW 
CZĘŚĆ WSCHODNIA – OSIEDLE ZGRZEBNIOKA

 L5/02/VIII
Biblioteka – ważny przystanek na mapie Twojej 
dzielnicy
 Wnioskodawca:
Danuta Fajkis
 Opis zadania:
 Zakup nowości wydawniczych: książek i audiobooków 
oraz laptopa dla Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach Brynowie.
Powiększenie zbiorów o nowe tytuły książek i au-
diobooki uatrakcyjni ofertę biblioteki, a czytelnicy 
będą mogli znaleźć w niej wiele ciekawych pozycji. 
Zakup laptopa poprawi jakość usług użytkowników 
biblioteki.
 Lokalizacja:
MBP, fi lia nr 8, ul. Brynowska 53a
 Wartość zadania: 
19 800 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L5/03/VIII
Droga rowerowa Meteorologów – Francuska – odci-
nek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej
 Wnioskodawca:
Tomasz Koczor
 Opis zadania:
Poprawa komfortu, bezpieczeństwa oraz płynności ru-
chu drogowego przez budowę nowej drogi rowerowej 
z nawierzchnią asfaltową przy ul. Meteorologów i ul. 
Ceglanej na odcinku od ul. Porfi rowej do ul. Francuskiej. 
To zadanie obejmuje odcinek od ul. Porfi rowej do ul. Ba-
zaltowej. Przedsięwzięcie będzie stanowiło kontynuację 
drogi rowerowej od ul. Zgrzebnioka do ul. Porfi rowej, 
która będzie budowana jako zadanie w ramach zeszło-
rocznej edycji BO.

 Lokalizacja:
Ul. Meteorologów i ul. Ceglana – odcinek między ul. 
Porfi rową i ul. Bazaltową
 Wartość zadania: 
162 420 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 21 tys. zł.

 L5/04/VIII
Droga rowerowa Meteorologów – Francuska – odci-
nek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej
 Wnioskodawca:
Tomasz Koczor
 Opis zadania:
Poprawa komfortu, bezpieczeństwa oraz płynności 
ruchu drogowego przez budowę nowej drogi rowero-
wej z nawierzchnią asfaltową przy ul. Meteorologów 
i ul. Ceglanej na odcinku od ul. Porfi rowej do ul. Fran-
cuskiej. To zadanie obejmuje odcinek od ul. Bazalto-
wej do ul. Francuskiej. Przedsięwzięcie będzie stano-
wiło kontynuację drogi rowerowej od ul. Zgrzebnioka 
do Porfi rowej, która będzie budowana jako zadanie 
w ramach zeszłorocznej edycji BO.
 Lokalizacja:
Ul. Ceglana – odcinek między ul. Bazaltową i ul. Francuską
 Wartość zadania: 
199 980 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 27 tys. zł.

 L5/05/VIII
Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5
 Wnioskodawca:
Iwona Ponikło
 Opis zadania:
 Zajęcia ogólnodostępne (Joga, Tai Chi, zajęcia 
ruchowe), spotkania z ciekawymi mieszkańca-
mi, które odbywać się będą w Szkole Podstawo-
wej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach.
Projekt zakłada realizację następujących zadań w 2022 r.:
– 120 ogólnodostępnych i bezpłatnych zajęć rucho-
wych dla mieszkańców (Joga 25 x1,5 godz., Tai Chi 
25x1,5 godz., zajęcia ruchowe (Zumba) 70x45 min.);
– 25 ogólnodostępnych i bezpłatnych spotkań dla 
mieszkańców JP5.
 Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka
ul. Kukułek 2a
 Wartość zadania: 
23 670 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 65.

 L5/06/VIII
Bezpieczna ulica Kormoranów – remont chodnika, 
montaż progów zwalniających przy Przedszkolu
Miejskim nr 92 i przy placu zabaw oraz montaż lu-
stra drogowego
 Wnioskodawca:
Radosław Pietuch
 Opis zadania:
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa dzieci 
i dorosłych (zwłaszcza starszych i niepełnosprawnych) 
poprzez:
– położenie na jezdni progów zwalniających (2 szt.) w po-
bliżu Miejskiego Przedszkola nr 92;
– wykonanie przejścia dla pieszych zwykłego, z zabu-
dową w rejonie przejścia dodatkowych progów zwal-
niających wraz z odpowiednim oznakowaniem, na wy-
sokości placu zabaw i boiska (okolica skrzyżowania ul. 
Kormoranów i Łabędziej) (przesunięcie z obecnej, mało 
bezpiecznej i nieadekwatnej do potrzeb lokalizacji tuż 
przy zakręcie);
– uzupełnienie ubytków w chodniku na wysokości ulicy 
Kormoranów 28 i 30;
– remont chodnika na skrzyżowaniu ulic Kormoranów 
i Łabędziej;
– montaż lustra drogowego (nietłukącego) na zakręcie 
ulicy Kormoranów (okolice skrzyżowania ulic Kormora-
nów i Łabędziej).
 Lokalizacja:
Ulica Kormoranów i rejon skrzyżowania ulic Kormora-
nów i Łabędziej
 Wartość zadania: 
44 672 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 6 tys. zł.

 L5/08/VIII
Edukacyjne atrakcje dla przedszkolaków z MP nr 1
 Wnioskodawca:
Sylwia Widera
 Opis zadania:
W ramach zadania zostanie zakupione nowe wyposa-
żenie placu zabaw: wieża ze zjeżdżalnią i dwa domki 
ogrodowe oraz zostanie wyremontowane ogrodzenie. 
Do przedszkola zostaną także zakupione edukacyjne 
zabawki takie jak klocki, książki, gry i roboty edukacyjne.

 Lokalizacja:
Miejskie Przedszkole nr 1 im. Hansa Christi ana Ander-
sena, ul. Brynowska 82
 Wartość zadania: 
38 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie Miejskie Przedszkole nr 1. Z powo-
du wzrostu cen materiałów budowlanych zwiększono 
środki na remont ogrodzenia, co zwiększyło całkowitą 
wartość zadania.

 L5/09/VIII
Stojaki rowerowe przy placach zabaw w Parku Ko-
ściuszki
 Wnioskodawca:
Radosław Pietuch
 Opis zadania:
Celem zadania jest postawienie dwóch stojaków na ro-
wery, po jednym przy każdym z placów zabaw w Parku 
Kościuszki.
 Lokalizacja:
Park Kościuszki w Katowicach
 Wartość zadania: 
1 320 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

 L5/10/VIII
Stacja rowerowa na Os. Zgrzebnioka
 Wnioskodawca:
Kalina Mróz-Mendala
 Opis zadania:
Stacja wypożyczania w ramach systemu roweru miejskie-
go zlokalizowana przy skwerze Franciszka Szymkowiaka.
 Lokalizacja:
Placyk przy starej fontannie na styku skweru Franciszka 
Szymkowiaka i ul. Łabędziej
 Wartość zadania: 
60 000 zł
 Uwagi:
Wydział Transportu – Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia planuje uruchomienie systemu pn. „Rower Me-
tropolitalny”, co może skutkować brakiem możliwości 
realizacji systemu „City by Bike” w obecnej formie. Sza-
cunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 50 tys. zł.

 L5/11/VIII
Stacja rowerowa przy wjeździe do lasu przy rondzie 
Michalskiego
 Wnioskodawca:
Kalina Mróz-Mendala
 Opis zadania:
Stacja wypożyczania rowerów w systemie roweru miej-
skiego zlokalizowana będzie przy rondzie Michalskiego 
i będzie stanowiła uzupełnienie sieci stacji rowerowych 
na Osiedlu.
 Lokalizacja:
Przy wjeździe do lasu, na wysokości ronda Michalskiego
 Wartość zadania: 
60 000 zł
 Uwagi:
Wydział Transportu – Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia planuje uruchomienie systemu pn. „Rower Me-
tropolitalny”, co może skutkować brakiem możliwości 
realizacji systemu „City by Bike” w obecnej formie. Sza-
cunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 50 tys. zł.

 L5/12/VIII
Doświetlenie chodnika przy ul. Gawronów
 Wnioskodawca:
Kalina Mróz-Mendala
 Opis zadania:
Północna strona ulicy Gawronów wieczorami jest nie-
przyjazna dla spacerowiczów, ponieważ chodnik jest 
niedoświetlony. Latarnie znajdują się wzdłuż ulicy, którą 
od chodnika oddzielają wysokie drzewa i pas zieleni, 
co oczywiście jest wielką zaletą, ale w konsekwencji 
trakt pieszy jest zupełnie ciemny. Celem zadania jest 
doświetlenie chodnika LEDowymi, niskimi słupkami 

oświetleniowymi (tak, by nie znikały w koronie drzew) 
na odcinku ok. 300 m od ul. Łabędziej do ul. Pelikanów.
 Lokalizacja:
Chodnik po północnej stronie ulicy Gawronów (od ulicy 
Łabędziej do ulicy Pelikanów)
 Wartość zadania: 
90 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

 L5/13/VIII
Klomb kwiatowy w miejscu starej fontanny – rewi-
talizacja placu Szymkowiaka
 Wnioskodawca:
Kalina Mróz-Mendala
 Opis zadania:
Zadanie zakłada rewitalizację terenu wokół niszczejącej 
starej i od lat nieczynnej fontanny. Fontanna zamieni się 
w klomb kwiatowy (łąka kwietna w formie starej fontan-
ny), a na naprawionym chodniku dookoła pojawią się gry 
podwórkowe z masy termoplastycznej dostosowane 
do umiejętności dzieci w różnym wieku. Całość zwieńczy 
dostawienie 4 ławek skierowanych na klomb.
 Lokalizacja:
Skwer Szymkowiaka, na styku z ul. Łabędzią
 Wartość zadania: 
100 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania wyniesie ok. 10 tys. zł. Wartość zadania została 
zwiększona w związku z dużymi kosztami utylizacji ele-
mentów fontanny. Realizacja zadania będzie wymagała 
ingerencji w zieleń, ale jest możiwa jego realizacja. 

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 6 
LIGOTA – PANEWNIKI 

 L6/01/VIII
IV Muzyka marzeń na Zadolu
 Wnioskodawca:
Adam Łęski
 Opis zadania:
 IV edycja cyklu koncertów muzyki popularnej na sce-
nie amfi teatru Zadole będzie to muzyczny weekend 
w lipcu lub sierpniu 2022. Wśród wykonawców, którzy 
do tej pory wystąpili w ramach tej inicjatywy znaleźli się: 
Krzysztof Krawczyk, Stanisław Soyka, Dorota Miśkiewicz, 
Marcin Wasilewski, Trio, Grzegorz Poloczek. Koncerty 
są bezpłatne. Koncerty stanowią wsparcie dla artystów 
w trudnym czasie Covid 19. Materiały z poprzednich 
edycji projektu są dostępne na FB „Muzyka marzeń 
na Zadolu”
 Lokalizacja:
Park Zadole, ul. Wczasowa
 Wartość zadania: 
25 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Li-
gota”.

 L6/02/VIII
„Roztańczona dzielnica” – cykl warsztatów tanecz-
nych na świeżym powietrzu
 Wnioskodawca:
Aleksandra Weil
 Opis zadania:
 „Roztańczona dzielnica” to cykl warsztatów tanecznych 
dla mieszkańców Ligoty, Panewnik i okolic. Warsztaty te 
będą się odbywać w wybrane soboty w okresie od maja 
do sierpnia w godzinach dopołudniowych w Amfi teatrze 
Parku Zadole. Każdy warsztat będzie dotyczył innego 
rodzaju tańca. W planach są tańce użytkowe, tańce 
latynoskie, tańce współczesne, tańce dworskie, tańce 
etniczne oraz tańce folklorystyczne. Wszystkie warszta-
ty będą się rozpoczynały występem danej zaproszonej 
grupy. Ze względu na różnorodność tańców warsztaty 
te są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, 
mieszkańców Ligoty-Panewnik i okolic. Projekt zakłada 
organizacje około 10 warsztatów. Zwieńczeniem pro-
jektu będzie organizacja potańcówki wraz z wręczeniem 
upominków dla najbardziej aktywnych uczestników.
 Lokalizacja:
Amfi teatr Park Zadole, ul. Wczasowa 8
 Wartość zadania: 
30 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Ligota”.



BUDŻET OBYWATELSKIwww.bo.katowice.eu 11

 L6/04/VIII
Remont ciągów postojowych na ulicy Gdańskiej
 Wnioskodawca:
Józef Sołtysik
 Opis zadania:
Wymiana nawierzchni z asfaltowej na brukowaną na par-
kingu wzdłuż ul. Gdańskiej od wjazdu od numerów 14‒16 
do wjazdu przy numerach 18‒20.
 Lokalizacja:
ul. Gdańska 20‒18 do 16‒14
 Wartość zadania: 
346 500 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 22 tys. zł.

 L6/05/VIII
Nowe atrakcje na Placu Miast Partnerskich (plac za-
baw, wybieg dla psów)
 Wnioskodawca:
Aleksandra Dziadowicz
 Opis zadania:
 W ramach nowych atrakcji na Placu Miast Partnerskich 
proponuję:
– wykonanie nowego placu zabaw na bazie gotowego 
projektu przebudowy placu zabaw z roku 2019
– rewitalizację obecnego wybiegu dla psów poprzez 
wykonanie projektu, wymianę nawierzchni, zbudowanie 
toru przeszkód dla psów i wymianę ławek oraz koszy.
 Lokalizacja:
Plac Miast Partnerskich
 Wartość zadania: 
582 500 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 20 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L6/06/VIII
Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego 
do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę
 Wnioskodawca:
Piotr Latusek
 Opis zadania:
Wniosek dotyczy wytyczenia jednokierunko-
wych pasów rowerowych wzdłuż ul. Medyków.
Istniejący przebieg dwukierunkowej drogi rowero-
wej stwarza dla rowerzystów niebezpieczeństwo 
kolizji z samochodami, ponieważ na krótkim od-
cinku trzeba przejeżdżać przez jezdnię nawet trzy 
razy. Wytyczenie jednokierunkowych pasów ro-
werowych i zmiany w obrębie przejazdów rowero-
wych usuną konieczność częstego zmieniania stro-
ny ulicy, zmniejszą ryzyko zderzenia rowerzysty 
z samochodem – tym samym poprawią bezpieczeństwo.
Ponadto w dzielnicy zakończono prace nad dwiema 
dużymi inwestycjami w infrastrukturę rowerową: bu-
dowa drogi rowerowej z Panewnik do Ligoty oraz droga 
dojazdowa dla rowerów do Centrum przesiadkowego 
przy PKP Ligota. Obie te inwestycje dochodzą w swoim 
przebiegu do ul. Medyków, która stanowi łącznik na tra-
sie Panewniki-Centrum przesiadkowe. Modernizacja 
istniejącej infrastruktury rowerowej będzie uzupełnie-
niem tych inwestycji.
 Lokalizacja:
ul. Medyków
 Wartość zadania: 
80 960 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 5 tys. zł.

 L6/08/VIII
Lotnicza mapa korony drzew w Katowicach Ligocie
 Wnioskodawca:
Jarosław Kacprzak
 Opis zadania:
Dzięki mapie koron drzew będziemy mogli dowiedzieć 
się jakie i ile drzew rośnie w Katowicach Ligocie, dziel-
nicy która bardzo silnie się urbanizuje, także kosztem 
przyrody. Mapowanie odbędzie się za pomocą lotni-
czego skaningu laserowego, obrazowaniu kamerą hi-
perspektralną oraz zdjęć RGB, które będą analizowane 
za pośrednictwem algorytmów. Podobną metodą wyko-
rzystał UM Warszawa tworząc mapę ponad 7 milionów 
koron drzew. Mapa przy wykorzystaniu tej technologii 
pozwoli na:
– oszacowanie ile rośnie w Ligocie drzew o minimalnej 
wysokości 3 m i powierzchni korony 7m²,
– pozwoli zrozumieć ile i jakich gatunków drzew rośnie 
w Katowicach-Ligocie.

 Lokalizacja:
Armii Krajowej (część), Bałtycka, Bema, Bieszczadzka, 
Bika, Bojanowskiego, Braci Mniejszych, Braci Wieczor-
ków, Braci Wolnych, Bromboszcza, Bronisławy, Chod-
kiewicza, Cienista, Cieszyńska, Cybulskiego, Emerytalna, 
Franciszkańska, Gajowa (2 – 16A), Gdańska
 Wartość zadania: 
100 000 zł
 Uwagi: -

 L6/09/VIII
Zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie Zakonu 
Franciszkanów poprzez zakup monitoringu
 Wnioskodawca:
Grzegorz Czoik
 Opis zadania:
 Poprawa bezpieczeństwa w rejonie Kalwarii 
w Panewnikach oraz zapobieganie dewastacji czę-
ści zabytkowej i miejsc kultu religijnego, ale również 
w rejonie ulicy Emerytalnej w szczególności na pla-
cu zabaw na rogu ulicy Franciszkańskiej i Emerytal-
nej. Projekt to poszerzenie monitoringu miejskiego 
o dwa punkty monitoringu, poprawa oświetlenia 
dodając trzy słupy oświetleniowe oraz oznaczenie 
miejsc tablicami z napisem „teren monitorowany”.
Montaż dwóch punktów monitoringu dotyczy rejonu ul. 
Związkowej i Panewnickiej oraz u styku ul. Franciszkań-
skiej oraz Emerytalnej. Montaż oświetlenia w postaci 
trzech lamp ma być zlokalizowany wzdłuż ścieżki odcho-
dzącej od ul. Kijowskiej przy numerze 24 prowadzącej 
wzdłuż rzeki Kłodnicy do wejścia na teren Kalwarii. Do-
datkowym efektem monitoringu ma być zwiększenie 
bezpieczeństwa w rejonie placu zabaw i boiska przy 
ulicy Franciszkańskiej i Emerytalnej.
 Lokalizacja:
Monitoring: 1. Rejon styku ulic Franciszkańskiej oraz 
Emerytalnej, 2. Rejon ul Związkowej 20 i Panewnickiej
Oświetlenie: Ścieżka rozpoczynająca się od ul. Kijow-
skiej 24, wzdłuż rzeki Kłodnicy prowadząca do wejścia 
na Kalwarię Panewnicką
 Wartość zadania: 
237 000 zł
 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie o charak-
terze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok 11 tys. zł.

 L6/10/VIII
Nasze boisko – modernizacja przyszkolnej infra-
struktury sportowej
 Wnioskodawca:
Sylwia Bacia
 Opis zadania:
 Nowoczesna baza sportowa pełni istotną rolę w aktywi-
zacji ruchowej dzieci i młodzieży. Projekt zakłada wyko-
nanie nowej nawierzchni na obecnie istniejącej z trawy 
syntetycznej. Proponuje się wykonanie nawierzchni 
polipropylenowej modułowo-elastycznej (specjalistycz-
na mieszanka kopolimeru polipropylenowego) typu 
COURTY. Dodatkowo należy wykonać poprawę estetyki 
przestrzeni otoczenia poprzez zamalowanie istniejącego 
graffi  ti  i pomalowanie murków zgodnie z wcześniej-
szą zastosowaną aranżacją na terenie szkoły, naprawę 
ubytków bądź wymianę popękanych elementów trybun 
wokół boiska oraz doposażenie w sprzęt towarzyszący 
małej architekturze: wymiana deskowania starych ławek 
i koszy na śmieci. W omawianym temacie chcielibyśmy 
wykorzystać teren i wymiary istniejącego obecnie boiska 
oraz terenu wokół dokonując niezbędnej modyfi kacji.
 Lokalizacja:
SP 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji 
Narodowej, ul. Zielona 5
 Wartość zadania: 
297 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków 
fi nansowych na realizację zadania będzie Szkoła Pod-
stawowa nr 67.

 L6/12/VIII
Kraina Zabawy – ogólnodostępny plac zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 89
 Wnioskodawca:
Karolina Skubacz
 Opis zadania:
Projekt modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu Miej-
skim nr 89. W ramach zadania przewidziano demontaż 
starych, zużytych urządzeń oraz zakup nowych z odpo-
wiednimi certyfi katami, które umożliwią dzieciom dalszy 
rozwój i naukę poprzez zabawę na świeżym powietrzu. 
Zróżnicowanie zakupionego sprzętu pozwoli na wydzie-

lenie części zabawowej, rekreacyjnej i sprawnościowej, 
dzięki temu każdy maluch znajdzie tu coś dla siebie.
 Lokalizacja:
ul. Zadole 26a
 Wartość zadania: 
132 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych na realizację zadania będzie Miejskie Przedszko-
le nr 89. Szacunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie 
ok. 2 tys. zł. Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla 
mieszkańców w godz. 15.00‒18.00.

 L6/13/VIII
Eko Ninja Park – plac zabaw oraz pierwsza na Śląsku 
ekologiczna siłownia typu parkour
 Wnioskodawca:
Grzegorz Czoik
 Opis zadania:
 Budowa nowoczesnego, bezpiecznego, otwartego parku 
sportu i rekreacji – EKO NINJA PARK z ekologiczną siłow-
nią typu parkour i placem zabaw, który ma docelowo 
stać się lokalnym miejscem wypoczynku, aktywności 
fi zycznej dla młodszych i starszych mieszkańców Panew-
nik. Obiekt zlokalizowany będzie przy ulicy Kijowskiej 
39 obok boiska wielofunkcyjnego Orlik Ida. Docelowo 
mają powstać dwie różne strefy rekreacji, wyposażone 
w elementy sportowo-rekreacyjne i zabawowe dostoso-
wane dla młodszych dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym 
urządzenia i elementy o naturalnym charakterze takie 
jak kłody, pniaki, głazy, równoważnie, ławki z oparciami 
oraz bez, jak też urządzenia do zabawy i ćwiczeń. 
 Lokalizacja:
ul. Kijowska 39
 Wartość zadania: 
582 200 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 60 tys. zł. Pozytywnie opiniuje 
się realizację zadania w lokalizacji głównej. Przy realizacji 
projektu należy ograniczyć teren o część działki, na któ-
rej znajduje się system odwadniający istniejącego tam 
boiska wielofunkcyjnego. Zadanie będzie wymagało 
ingerencji w istniejącą zieleń (wycinka drzew), ale jest 
możliwe do realizacji.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 7 
ZAŁĘŻE

 L7/01/VIII
Rewitalizacja placu na os. Janasa-Ondraszka
 Wnioskodawca:
Ewa Inn 
 Opis zadania:
 Projekt dotyczy asfaltowego placu znajdującego się 
na osiedlu Janasa-Ondraszka. Powstał on w latach 80. 
ubiegłego stulecia, stanowiąc po dzień dzisiejszy inte-
gralną część osiedla, na którym mieszka ponad tysiąc 
lokatorów. Dziennie korzystają z niego nie tylko miesz-
kańcy osiedla, ale i sąsiednich ulic. Na co dzień użytko-
wany jest jako deptak, okazjonalnie wykorzystywany jest 
do imprez lokalnych, takich jak festyny, kino plenerowe 
czy warsztaty dla załęskiej społeczności, organizowane 
przez lokalnych animatorów. 
Projekt obejmuje:
– renowację nawierzchni placu,
– ułożenie wokół placu nowych obrzeży,
– montaż małej architektury przy placu: ławki, donice 
z krzewami ozdobnymi, kosze na śmieci,
– montaż na wyremontowanej nawierzchni koloro-
wych gier podwórkowych.
 Lokalizacja:
Teren pomiędzy budynkami ul. Janasa 3a i ul. Ondraszka 
11
 Wartość zadania: 
200 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentami środków 
fi nansowych na realizację zadania będą Miejskie Przed-
szkola: nr 26, nr 30, nr 39, Szkoła Podstawowa nr 22 oraz 
Zespół Szkół i Placówek nr 2.

 L7/02/VIII
Zielone Załęże – Minipark Wiśniowa kontynuacja – 
oświetlenie i wybieg dla psów
 Wnioskodawca:
Joanna Janiak
 Opis zadania:
Głównym założeniem wniosku jest zaprojektowanie oraz 
wykonanie psiego wybiegu; montaż oświetlenia – latarni 

oraz dosadzenie krzewów ozdobnych, na terenie nowo-
powstającej przestrzeni jaką jest Minipark Wiśniowa.
 Lokalizacja:
ul. Gliwicka 233, przy przystanku tramwajowym
 Wartość zadania: 
256 500 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – zadanie o charakterze dwu-
letnim. Realizacja zadania będzie wymagała ingerencji 
w istniejącą zieleń, ale jest możliwa do realizacji.

L7/03/VIII
Zielone Załęże – Minipark Wiśniowa kontynuacja – 
wybieg dla psów i zieleń
 Wnioskodawca:
Karol Janiak
 Opis zadania:
Głównym założeniem wniosku jest zaprojektowanie oraz 
wykonanie psiego wybiegu oraz dosadzenie krzewów 
ozdobnych, na terenie nowo powstającej przestrzeni 
jaką jest Minipark Wiśniowa.
 Lokalizacja:
ul. Gliwicka 233, przy przystanku tramwajowym
 Wartość zadania: 
165 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – realizacja zadania będzie wy-
magała ingerencji w istniejącą zieleń, ale jest możli-
wa do realizacji. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 10 tys. zł.

 L7/04/VIII
Wyposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół MP 26, 
30, 39 SP 20 i 22
 Wnioskodawca:
Patrycja Siepielska
 Opis zadania:
 Projekt wyposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół 
to doposażenie:
1. Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Mariana Mroza,
2. Miejskiego Przedszkola nr 30,
3. Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Tajemniczego 
Ogrodu,
4. Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego, 
5. Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w kompleksową tabli-
cę interaktywną oraz pomoce dydaktyczne.
 Lokalizacja:
 Przedszkola: 26, 30, 39, Szkoła Podstawowa 20 i 22
 Wartość zadania: 
75 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentami środków 
fi nansowych na realizację zadania będą Miejskie Przed-
szkola: nr 26, nr 30, nr 39, Szkoła Podstawowa nr 22 oraz 
Zespół Szkół i Placówek nr 2

 L7/05/VIII
Rowerowy łącznik ul. Gliwickiej z drogą rowerową 
w obrębie skrzyżowania ul. Bocheńskiego/Brackiej 
– ul. Gliwickiej #BEZkolaniejade
 Wnioskodawca:
Piotr Kornasiewicz
 Opis zadania:
Celem zadania jest budowa drogi rowerowej – łącznika 
pozwalającego na wjazd z ul. Gliwickiej na istniejącą dro-
gę rowerową w obrębie skrzyżowania ul. Gliwickiej z ul. 
Bocheńskiego/Bracką. Celem zadania jest umożliwienie 
wygodnego i bezpiecznego pokonania skrzyżowania. 
Obecny stan dróg rowerowych nie pozwala rowerzy-
stom poruszającym się ul. Gliwicką od strony centrum 
na wjazd na istniejącą drogę rowerową i bezpieczne 
pokonanie skrzyżowania. Ponadto proponuję posta-
wienie do 4 podpórek dla rowerzystów przed światła-
mi (opcjonalnie) oraz 2 stojaków na rowery w obrębie 
przystanku tramwajowego.
 Lokalizacja:
Skrzyżowanie ul. Gliwickiej z Bracką/Bocheńskiego
 Wartość zadania: 
30 840 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 3 tys. zł.

 L7/06/VIII
#ZałężeCzyta
 Wnioskodawca:
Urszula Kamlińska-Wacławczyk
 Opis zadania:
 W ramach projektu dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej zakupione mają zostać nowości wydawnicze 
– książki, a także czasopisma.

PROJEKT WYCOFANY 
PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
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 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 3 ul. Gliwicka 93
 Wartość zadania: 
10 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nanso-
wych ma realizację zadania będzie Miejska Biblioteka 
Publiczna

 L7/07/VIII
Przebudowa ul. 18 Sierpnia i wykonanie chodnika 
na odcinku od wjazdu na teren osiedla do budynku 
18 Sierpnia 2
 Wnioskodawca:
Katarzyna Cieciak-Klich
 Opis zadania:
 Wymiana nawierzchni drogi z trylinki na kostkę brukową 
na odcinku od wjazdu w ul. 18 Sierpnia od ul. Narutowi-
cza do budynku 18 Sierpnia 2 oraz wykonanie na tym 
odcinku chodnika o szerokości 1,5 m od strony budynku 
Narutowicza 11.
 Lokalizacja:
Ulica 18 Sierpnia od wjzdu z ul. Narutowicza do budynku 
18 Sierpnia 2
 Wartość zadania: 
86 670 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 5 tys. zł.

 L7/08/VIII
Śpiewamy dla Załęża, śpiewamy dla Katowic- Ze-
spół KATOSIE – stworzenie 2 utworów muzycznych
(piosenek) – i 1 teledysku
 Wnioskodawca:
Ewa Pawluczuk
 Opis zadania:
 Zespół KATOSIE działający w Szkole Podstawowej nr 20 
(Zespół Szkół i Placówek nr 2) od 11 lat jest wizytówką 
wokalno-taneczną dzielnicy. Swymi występami uświet-
nia wszelkie imprezy szkolne, pozaszkolne, plenerowe, 
dzielnicowe, miejskie. Nagrywa profesjonalne utwo-
ry i teledyski współpracując ze znanymi wokalistami, 
zespołami Śląskiej Sceny Muzycznej m.in. Zespół De 
Silvers, Roko i Colino. Pragniemy wykorzystać ogrom-
ny potencjał dzieci dzielnicy Załęże, ich chęć i zaan-
gażowanie i nagrać, rozpowszechnić dwie piosenki: 
dla dzielnicy miasta Katowice. Uważamy, że te utwory 
będą jednoczyć mieszkańców podczas imprez dzielni-
cowych, wspólnego śpiewania, będziemy pokazywać, że 
jesteśmy stąd z Załęża, z naszych wspaniałych Katowic.

 Lokalizacja:
Zespół Szkół i Placówek nr 2 Katowice ul. Zarębskiego 2 
 Wartość zadania: 
6 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych na realizację zadania będzie Zespół Szkół 
i Placówek nr 2.

 L7/09/VIII
Plac zabaw dla dzieci – Park Mościckiego (Załęże)
 Wnioskodawca:
Maria Danielska
 Opis zadania:
Plac zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 10 x 15 m bę-
dzie się znajdował w parku na terenie Kolonii Mościc-
kiego. Dokładnie określając będzie zajmował część 
dzikiego boiska w pobliżu istniejących starych drzew. 
W przyszłości planuje się dodatkowe nasadzenia trwa-
łych drzew ozdobnych. Przeznaczony będzie dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym o różnym stopniu 
rozwoju ruchowego. Przewiduje się ok. 6 urządzeń, 
które będą wykonane m.in. z estetycznych i trwałych 
materiałów drewnianych i/lub plasti kowych. Planuje 
się m.in. zjeżdżalnię, przeplotnię, huśtawki, piaskownicę.
Cała powierzchnia terenu placu zabaw zostanie pokry-
ta specjalnym, kolorowym tworzywem zapewniającym 
bezpieczeństwo dzieci oraz będzie łatwe do utrzymania 
w czystości. Plac zabaw zostanie ogrodzony siatką o wyso-
kości 1,5 m na stalowych słupkach i o długości ok. 50 mb. 
Będzie wyposażony w 2 kosze na śmieci i 2 ławki parkowe 
przeznaczone dla dzieci i ich rodziców/opiekunów. 
 Lokalizacja:
Przystanek tramwajowy Katowice – Załęże (Szkoła).
Katowice –Załęże, Kolonia Mościckiego, ul. Gliwicka 
(na terenie dzikiego boiska)
 Wartość zadania: 
235 620 zł

 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 20 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L7/10/VIII
Dni Załęża – Załęski Festyn Rodzinny
 Wnioskodawca:
Krysti an Zybura
 Opis zadania:
 Festyn Rodzinny „Dni Załęża” IV edycja. Organizowane 
„IV Dni Załęża” są skonsolidowaną imprezą o charakte-
rze zarówno kulturalnym, jak i sportowym, integrującą 
społeczność dzielnicy oraz promującą ją. Plan imprezy 
jest tak skonstruowany, aby skorzystała z niego jak 
najszersza grupa odbiorców. W wymiarze kulturalnym 
chcemy stworzyć satysfakcjonującą ofertę dla szero-
kiego grona odbiorców, przy czym planuje się włą-
czenie samych mieszkańców w tworzenie fragmentu 
części artystycznej imprezy. To jedna z niewielu szans 
na wspieranie aktywnych postaw, zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży z dzielnicy. Część sportowa „IV Dni 
Załęża” dostarczy wielu emocji związanych z przewi-
dzianymi rozgrywkami i konkurencjami, angażującymi 
całe rodziny. Współzawodnictwo sportowe, opierające 
się na zasadach fair play, może również mieć charakter 
integrujący. To również promocja wśród Załężan zdro-
wego trybu życia poprzez aktywność fi zyczną.
 Lokalizacja:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – festyn (10.09), 
olimpiada sportowa (09.09); gra uliczna oraz bieg – 
ulice dzielnicy
 Wartość zadania: 
24 900 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych na realizację zadania będzie MOSiR Katowice

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 8 
OSIEDLE WITOSA 

 L8/01/VIII
Dom Kultury na Os. Witosa. LOOK V: 2022
 Wnioskodawca:
Krzysztof Kraus
 Opis zadania:
 Dom Kultury na OS. Witosa. LOOK V: 2022 to komplek-
sowy projekt zapewniający całoroczną, ogónodostęp-
ną ofertę kulturalną w naszej dzielnicy: dla młodszych 
i starszych, dla rodzin, dla pasjonatów kultury wysokiej 
i miłośników rozrywki. To bogaty repertuar działań 
integrujących, kulturotwórczych i społecznych – po-
tańcówek, pokazów kina plenerowego, warsztatów, 
zajęć z artystami, spotkań z teatrami, muzyką i sztukami 
wszelakimi. Czekając na nasz murowany dom kultury, 
chcemy dostępu do kultury i rozrywki w miejscu, w któ-
rym na co dzień mieszkamy. 
 Lokalizacja:
Realizacja poszczególnych elementów będzie odbywać 
się: Plac św. Herberta, Skwer Rotmistrza Pileckiego, 
Szkoła Podstawowa nr 33, Miejskie Przedszkole nr 13, 
50, 85, 94, Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12
 Wartość zadania: 
199 990 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nanso-
wych na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury 
„Koszutka”.

 L8/02/VIII
Zakup nowości książkowych i audiobooków dla bi-
blioteki Filia nr 12
 Wnioskodawca:
Bożena Wieczorek
 Opis zadania:
 Zakup nowości książkowych i audiobooków dla bibliote-
ki, fi lii nr 12 w Katowicach, Osiedle Witosa. 
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12, ul. Witosa 18 B
 Wartość zadania: 
11 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L8/03/VIII
„Kodowanie na dywanie” w MP 50 z Oddziałami In-
tegracyjnymi, MP 85, MP 94 i MP 13

 Wnioskodawca:
Katarzyna Czerner
 Opis zadania:
 Wyposażenie sal zajęć grup przedszkolnych w monitory 
interaktywne, maty i dywany, pomoce dydaktyczne 
do nauki kodowania, odkodowywania i programowania 
oraz mebla do przechowywania wyżej wymienionego 
wyposażenia. 
Zadanie będzie sprzyjało motywowaniu dzieci 
do efektywnej działalności, rozwijaniu zainteresowań 
i zdolności, ułatwi osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 Lokalizacja:
Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi 
(ul. Mościckiego 2), Miejskie Przedszkole nr 85 (ul. Kwiat-
kowskiego 20), Miejskie Przedszkole nr 94 (ul. Rataja 10), 
Miejskie Przedszkole nr 13 (ul. Witosa 16a)
 Wartość zadania: 
160 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentami środków 
fi nansowych na realizację zadania będą Miejskie Przed-
szkola: nr 13, nr 50, nr 85, nr 94.

 L8/04/VIII
Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej 
od ul. Barlickiego do ul. Witosa 
#BEZkolaniejade
 Wnioskodawca:
Piotr Kornasiewicz
 Opis zadania:
Wniosek dotyczy budowy drogi rowerowej prowadzą-
cej terenami zielonymi równolegle do ul. Kochłowickiej 
i autostrady A4 od ul. Barlickiego do ul. Witosa. Celem 
tej inwestycji jest umożliwienie dojazdu do istniejącej 
trasy rowerowej nr 103 oraz do terenów leśnych 
mieszkańcom południowej części Osiedla Witosa. 
Droga rowerowa rozpoczynałaby się na południowym 
końcu ul. Barlickiego. Proponuję przebieg w stronę ul. 
Witosa śladem przedeptu lub w jego bezpośredniej 
bliskości. W okolicach wybiegu dla psów proponu-
ję wytyczyć drogę rowerową po jego południowej 
stronie, jeśli jest to możliwe, w celu uniknięcia wy-
cinki drzew. Droga rowerowa mogłaby się kończyć 
po zachodniej stronie ul. Witosa bezpośrednim zjaz-
dem w uliczkę osiedlową przy budynku mieszkalnym 
Witosa 36.
 Lokalizacja:
Tereny zielone pomiędzy ul. Barlickiego 14 a ul. Witosa 
36
 Wartość zadania: 
302 720 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 39 tys. zł.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 9 
OSIEDLE TYSIĄCLECIA 

 L9/01/VIII
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 25 MBP 
(książek, audiobooków, prasy), organizacja spotkań 
autorskich oraz doposażenie biblioteki
 Wnioskodawca:
Joanna Gołosz
 Opis zadania:
 1. Zakup czasopism, nowości książkowych oraz au-
diobooków z literatury pięknej, popularno-naukowej 
i dziecięco-młodzieżowej.
2. Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych dla 
wszystkich grup wiekowych.
3. Doposażenie biblioteki (zakup czytnika do skano-
wania książek, podpórek do książek oraz materiałów 
plastycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i senio-
rami).
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Bolesława 
Chrobrego 2
 Wartość zadania: 
30 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L9/02/VIII
Magiczna biblioteka – zakup nowości wydawni-
czych (książki, audiobooki oraz gry planszowe) dla 
fi lii nr 14 MBP

 Wnioskodawca:
Elżbieta Adamska-Grabowska 
 Opis zadania:
 Poszerzenie oferty nowości wydawniczych (książek, 
audiobooków i komiksów) z uwzględnieniem potrzeb 
i preferencji czytelniczych osób korzystających z za-
sobów biblioteki. Dodatkowo zakup gier planszowych, 
by wzbogacać nowo powstałą wypożyczalnię gier.
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14, ul. Piastów 20
 Wartość zadania: 
18 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L9/03/VIII
Biblioteka miejscem niebanalnych spotkań – orga-
nizacja spotkań autorskich, zakup sprzętu do na-
grywania spotkań oraz doposażenie Filii nr 14 MBP 
w Katowicach
 Wnioskodawca:
Barbara Narożny
 Opis zadania:
 W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania 
z autorami, jak i ludźmi ze świata kultury. Doposażenie fi -
lii będzie obejmować m.in. zakup nowych krzeseł, tablicy 
ogłoszeń itp. Zostanie również zakupiony profesjonalny 
sprzęt do nagrywania spotkań, w tym: telefon, statyw, 
oprogramowanie.
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14, ul. Piastów 20
 Wartość zadania: 
17 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nanso-
wych na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka 
Publiczna.

 L9/04/VIII
Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka 
I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego 
#BEZkolaniejade
 Wnioskodawca:
Piotr Kornasiewicz
 Opis zadania:
Wniosek dotyczy budowy drogi rowerowej prowadzącej 
wzdłuż ulic Mieszka I i Tysiąclecia w celu połączenia 
istniejących już dróg rowerowych wzdłuż ul. Mieszka 
I oraz w ciągu alei Bolesława Krzywoustego. Dodatkowo 
wnosi się o wybudowanie dwukierunkowego łącznika 
między proponowaną drogą rowerową a rondem Stryi 
w celu umożliwienia dogodnego wjazdu bądź zjazdu.
 Lokalizacja:
ul. Mieszka I od skweru Roberta Oszka oraz ul. Tysiącle-
cia do alei Bolesława Krzywoustego
 Wartość zadania: 
128 128 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 16 tys. zł.

 L9/05/VIII
Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 
w Katowicach „Gra i zabawa to świetna sprawa”
 Wnioskodawca:
Krystyna Szeja
 Opis zadania:
Zadanie obejmuje utworzenie strefy aktywności 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach. 
Realizacja zadania wymaga podjęcia następujących 
działań:
– usunięcia starej i położenia nowej nawierzchni asfal-
towej wielkości 697,20 m² (mechaniczne rozebranie 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
rozebranie krawężników, rozebranie podbudowy 
z kruszywa kamiennego, wywóz i utylizacja gruzu 
i asfaltu. Podbudowa z kruszywa łamanego, regulacja 
pionowa i renowacja studzienek, ławy pod krawężniki 
betonowe, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową),
– zakup i montaż 2 stołów betonowych do gry w szachy.
– zakupu i montażu 2 stołów betonowych do gry 
w szachy.
 Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka, ul. B. 
Krzywoustego 7
 Wartość zadania: 
260 975 zł
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 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 66. Zadanie 
dostępne dla mieszkańców w godzinach otwarcia boiska 
szkolnego.

 L9/06/VIII
Parking dla każdego. Budowa miejsc postojowych 
na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku 
od wjazdu na parking strzeżony w rejonie bloku 
przy ulicy Tysiąclecia 80 do ronda Frydrychowicza
 Wnioskodawca:
Jacek Pytel
 Opis zadania:
W ramach zadanie planuje się wybudowanie 14 
miejsc postojowych z kostki betonowej lub pły-
ty ażurowej w ciągu ulicy Tysiąclecia na odcinku 
od wjazdu na parking strzeżony w rejonie bloku 
przy ulicy Tysiąclecia 80 do ronda Frydrychowicza 
na powierzchni około 288 m.
 Lokalizacja:
Ciąg ulicy Tysiąclecia na odcinku od wjazdu na parking 
strzeżony w rejonie bloku przy ul. Tysiąclecia 80 do ronda 
Frydrychowicza
 Wartość zadania: 
142 560 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 10 tys. zł.

 L9/09/VIII
Wybieg dla psów na Tysiącleciu
 Wnioskodawca:
Agnieszka Piątek
 Opis zadania:
Wybieg dla psów na Tysiącleciu to inwestycja, której 
na naszym osiedlu brakuje, a od lat jej potrzeba zgła-
szana jest zarówno przez właścicieli czworonożnych 
przyjaciół, jak i osoby nieposiadające zwierzaków, 
wnioskujące o wydzielenie bezpiecznych miejsc 
do ich spacerów i zabaw. Proponuje się budowę 
wybiegu dla psów na osiedlu Tysiąclecia, ze względu 
na bardzo dużą liczbę mieszkańców oraz posiada-
czy psów Wybieg zostanie ogrodzony i wyposażony 
w urządzenia agility dla psów (np.: tunel, równoważ-
nia, płotki, obręcze do przeskoków, kładka, slalom), 
wodopój dla psów, a także ławki, kosze na śmieci, 
kosze na psie odchody z woreczkami. 
Ponadto, zaplanowano montaż tablic z regulami-
nem oraz z hasłami zachęcającymi do zachowania 
porządku po swoich pupilach. Wejście na wybieg 
zaproponowano poprzez bezpieczne śluzy (podwój-
ne furtki), zapobiegające niekontrolowanej uciecz-
ce psów. Do wybiegu należy wyremontować około 
30 mb chodnika, w celu zachowania bezpiecznego 
i komfortowego dojścia. 
 Lokalizacja:
Rejon ulicy Mieszka I, pomiędzy Kościołem na Dolnym 
Tysiącleciu a Centrum Handlowym Auchan
 Wartość zadania: 
154 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – wniosek powstały z połącze-
nia z projektem L9/07/VIII. Pod głosowanie poddaje 
się jeden wybieg dla psów z pominięciem postawienia 
zadaszonej wiaty.

 L9/10/VIII
Parking przy Tężni
 Wnioskodawca:
Agnieszka Piątek
 Opis zadania:
Projekt „Parking przy tężni” jest uzupełnieniem wybra-
nych przez mieszkańców w poprzedniej edycji Budżetu 
Obywatelskiego projektów tężni solankowej oraz ogro-
du sensorycznego. 
Zadanie zostało skonsultowane z fi rmą wykonującą pro-
jekt tężni solankowej i przewiduje budowę 15-tu nowych 
miejsc postojowych, ogólnodostępnych dla wszystkich 
mieszkańców osiedla, przy drodze dojazdowej do ob-
sługi tężni solankowej.
 Lokalizacja:
ul. Tysiąclecia, między Rondem Sybiraków a Rondem 
Karola Stryji
 Wartość zadania: 
99 375 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 6 tys. zł.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 10 
DĄB

 L10/01/VIII
Nowości wydawnicze dla fi lii nr 17 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej – książki, audiobooki, gry
planszowe. Doposażenie biblioteki oraz spotkania 
z autorami w ramach Kreatywnej Biblioteki
 Wnioskodawca:
Ewa Włoka
 Opis zadania:
Filia 17 to duża placówka kulturalna, która wciąż się 
rozwija i dociera do wielu osób. Aby pozyskać kolej-
nych czytelników, słuchaczy i graczy chciałybyśmy 
mieć możliwość zakupu nowości wydawniczych.
Wzbogaca to znacząco ofertę biblioteki. Dzięki po-
zyskanym funduszom chciałybyśmy nadal prowadzić 
spotkania z autorami i ilustratorami książek dla dzie-
ci, w ramach warsztatów – Kreatywna Biblioteka.
Doposażenie biblioteki to zakup nowych regałów, 
by wyeksponować gry planszowe.
 Lokalizacja:
ul. Krzyżowa 1, MBP nr 17
 Wartość zadania: 
28 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.

 L10/02/VIII
Zielony Wypoczynek – Rewitalizacja skwerku zielo-
nego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na na-
wierzchnię utwardzoną na Osiedlu Ściegiennego 
przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54
 Wnioskodawca:
Jerzy Syrkiewicz
 Opis zadania:
Rewitalizacja skwerku poprzez wymianę nawierzchni 
żwirowej chodnika na nawierzchnię utwardzoną wraz 
z uzupełnieniem infrastruktury tego skwerku, znacznie 
poprawi dotychczasową jego funkcjonalność poprzez 
zapewnienie większej możliwości korzystania z niego, 
szczególnie przez matki z dziećmi na wózkach, dzieci 
z Przedszkola Ciuciubabka oraz starszych mieszkańców 
tego osiedla. Powstała zielona oaza poprawi estetykę 
tego miejsca, stworzy warunki dla rozwoju lokalnej in-
tegracji mieszkańców osiedla.
 Lokalizacja:
Skwer pomiędzy amfi teatrem MDK Koszutka – Filia Dąb 
przy ul. Krzyżowej a budynkiem przy ul. Jabłoniowej 54 
na Osiedlu Ściegiennego
 Wartość zadania:  82 000 zł
 Uwagi:
Zakład zieleni Miejskiej – nowa nawierzchnia ścieżek 
na skwerku wykonana zostanie z naturalnych mate-
riałów przepuszczalnych (nie np. z asfaltu czy kostki 
brukowej). Szacunkowy roczny koszt utrzymania wynie-
sie ok. 15 tys. zł. Zadanie będzie wymagało ingerencji 
w zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L10/03/VIII
Utworzenie nowych miejsc postojowych na terenie 
Osiedla Ducha przy ul. Błękitnej
 Wnioskodawca:
Adam Bomba
 Opis zadania:
Budowa miejsc postojowych na działce nr 23 – wzdłuż ul. 
Błękitnej (od strony ogródków przydomowych między 
budynkami Jasna 21 i Dobra 19). Miejsca parkingowe 
równoległe do ulicy.
 Lokalizacja:
Wzdłuż ul. Błękitnej od strony ogródków przydomowych 
między budynkami ul. Jasna 21 a Dobra 19
 Wartość zadania: 
96 300 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 4 tys. zł.

 L10/04/VIII
Bezpieczne przejścia dla pieszych w dzielnicy Dąb
 Wnioskodawca:
Grzegorz Łagódka
 Opis zadania:
 Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa 
pieszych na dwóch przejściach w dzielnicy Dąb.
Projekt zakłada montaż jednego inteligentnego syste-
mu aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Dębowej 
17 oraz jednego inteligentnego systemu doświetlenia 
przejścia dla pieszych przy ul. Dębowej 50.

 Lokalizacja:
ul. Dębowa 17 i 50
 Wartość zadania: 
110 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

 L10/05/VIII
Naprawmy skwer Księdza Franciszka Macherskiego
 Wnioskodawca:
Grzegorz Łagódka
 Opis zadania:
 Skwer ks. F. Macherskiego po kilku latach od prac kon-
serwatorskich wymaga kolejnych nakładów aby było 
na nim miło i przyjemnie.  
Przy ostatnich pracach nie zostały zaplanowane zadania 
związane z nawiezieniem świeżej ziemi ogrodowej, jak 
również nie została zasiana nowa trawa. W trakcie prac 
konserwacyjnych zostały posadzone krzewy róż, jednak-
że niektóre z nich zwiędły, dlatego wydaje się konieczne 
przeprowadzenie dodatkowych prac.
 Lokalizacja:
ul. Dębowa – skwer Księdza Franciszka Macherskiego
 Wartość zadania: 
20 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 10 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L10/06/VIII
Remont dużego boiska wielofunkcyjnego dla Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Katowicach
ul. Sportowa 29
 Wnioskodawca:
Jolanta Bryk-Cieplok
 Opis zadania:
Celem projektu jest remont głównego boiska. Całość bę-
dzie wykorzystywana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 1 w Katowicach przy ul. Sportowej 29.
 Lokalizacja:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29
 Wartość zadania: 
250 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków 
finansowych będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 1. Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla uczniów 
i społeczności szkolnej również po godzinach lekcyjnych.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 11 
WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC 

 L11/01/VIII
Stacja roweru miejskiego przy ul. Józefowskiej 
w pobliżu Hali Sportowej Józefowska MOSiR 
#BEZkolaniejade
 Wnioskodawca:
Piotr Kornasiewicz
 Opis zadania:
C elem zadania jest montaż stacji rowerów miejskich nie-
daleko ul. Józefowskiej w pobliżu Hali Sportowej Józefow-
ska. Nowa stacja będzie uzupełnieniem już istniejących 
punktów wypożyczenia roweru miejskiego w dzielnicy.
Dodatkowo wnosi się o ustawienie tabliczki „nie dotyczy 
rowerów” pod znakiem zakazu ruchu znajdującym się 
przy sklepie Lewiatan w celu umożliwienia legalnego ko-
rzystania przez rowerzystów ze stacji roweru miejskiego.
 Lokalizacja:
ul. Józefowska 40
 Wartość zadania: 
60 000 zł
 Uwagi:
Wydział Transportu – Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia planuje uruchomienie systemu pn. „Rower Me-
tropolitalny”, co może skutkować brakiem możliwości 
realizacji systemu „City by Bike” w obecnej formie. Sza-
cunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 50 tys. zł

 L11/02/VIII
Obchody „Dni Wełnowca-Józefowca 2022”
 Wnioskodawca:
Jarosław Caputa
 Opis zadania:
 Zorganizowanie jednodniowego festynu środowisko-
wego dla mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefo-
wiec w miesiącu czerwcu 2022 na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolejarz” przy ul. Alfreda 

1 w Katowicach. Podczas imprezy kulturalnej na scenie 
wystąpią znani artyści oraz zaprezentują się również 
grupy artystyczne (ze szkół, przedszkoli, harcerze oraz 
artyści z Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”).
 Lokalizacja:
Ośrodek Sportowy MOSiR „Kolejarz”, ul. Alfreda 1
 Wartość zadania: 
15 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nanso-
wych na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury 
„Koszutka”.

 L11/03/VIII
Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków 
na działalność kulturalno – oświatową oraz doposa-
żenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Ka-
towicach
 Wnioskodawca:
Anna Jacher
 Opis zadania:
 Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków 
na działalność kulturalno-oświatową oraz doposażenie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach.
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Bytomska 8A
 Wartość zadania: 
30 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L11/04/VIII
Remont i wyposażenie szatni szkolnej wraz z we-
wnętrznymi strefami komunikacyjnymi prowadzą-
cymi do szatni w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. 
Kościuszki w Katowicach, ul. Józefowska 52
 Wnioskodawca:
Anna Jacher
 Opis zadania:
 Zadanie będzie polegać na wyposażeniu i remoncie szat-
ni wraz z zewnętrznymi strefami komunikacyjnymi pro-
wadzącymi do szatni w Szkole Podstawowej nr 17 im. Ta-
deusza Kościuszki w Katowicach przy ulicy Józefowskiej 
52. Wykonanie remontu zapewni poprawę warunków 
korzystania z szatni oraz znacznie poprawi estetykę po-
mieszczenia, z którego korzystają uczniowie, nauczycie-
le, rodzice i mieszkańcy dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec.
Zakres prac będzie obejmował m.in.: wymianę posadzki 
PCV, wymianę okien, odnowienie powłok malarskich, 
modernizację instalacji elektrycznej, wymianę drzwi 
na spełniające przepisy p.poż. 
 Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, 
ul. Józefowska 52
 Wartość zadania:  168 300 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych na realizację zadania będzie Szkoła Podstawowa 
nr 17. Wzrost wartości zadania wynika ze wzrostu cen 
materiałów i usług budowlanych.

 L11/06/VIII
„Lingua Lab – język z klasą” – adaptacja sali lekcyj-
nej w Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach na
profesjonalną pracownię językową
 Wnioskodawca:
Izabela Kornecka
 Opis zadania:
 Zadanie będzie polegało na dostosowaniu budynku 
Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego 
w Katowicach do potrzeb uczniów poprzez moderniza-
cję i renowację sali lekcyjnej, zaadaptowanie jej na pra-
cownię językową dla uczniów klas 1‒8 i udostępnienie 
w celu realizacji nauki języka angielskiego, hiszpańskiego 
i niemieckiego w ramach zajęć lekcyjnych, jak również 
zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych skierowanych 
do uczniów uzdolnionych językowo oraz uczniów, któ-
rzy wykazują defi cyty w tym zakresie. Remont sali lek-
cyjnej zawiera wykonanie nowej instalacji elektrycznej 
(gniazda zasilające i komputerowe, ledowe oświetlenie 
sali), malowanie pomieszczenia oraz wykonanie nowej 
antystatycznej posadzki. 24-stanowiskowa pracownia 
językowa wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (słu-
chawki, panel uczniowski, monitor dotykowy, głośniki, 
laptop uczniowski, komputer nauczycielski, meble).
 Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego 
w Katowicach, ul. Krzyżowa 12
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 Wartość zadania: 
140 193 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych na realizację zadania będzie Szkoła Podstawowa 
nr 19. Wzrost wartości zadania wynika ze wzrostu cen 
materiałów i usług budowlanych.

 L11/07/VIII
Szczecińska do naprawy!
 Wnioskodawca:
Marek Świtała
 Opis zadania:
 Zadanie zakłada renowację zniszczonej nawierzchni 
placu dojazdowo-parkingowego przy ulicy Szczeciń-
skiej 16a.
 Lokalizacja:
Plac dojazdowo-parkingowy przy ulicy Szczecińskiej 16a
 Wartość zadania: 
118 800 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 6 tys. zł.

 L11/08/VIII
Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejące-
go placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Mikusiń-
skiego w Katowicach
 Wnioskodawca:
Izabela Weselska
 Opis zadania:
 Celem projektu jest rozbudowa, modernizacja i do-
posażenie istniejącego placu zabaw, aby uatrakcyj-
nić dzieciom przebywanie na świeżym powietrzu. 
W chwili obecnej nie ma w obrębie planowanej 
inwestycji miejsca o tak bogatym zestawie urzą-
dzeń zabawowych i sprawnościowych, w tym po-
zwalających na dostęp dzieciom niepełnospraw-
nym poruszającym się na wózkach inwalidzkich 
do elementów architektury. Planowane nowe ele-
menty wyposażenia placu zabaw, poza aktualnymi:
1. Dla najmłodszych (domek zabawowy ze zjeż-
dżalnią, domek integracyjny/edukacyjny, zestaw 
integracyjny, w tym przeprawa tunelowa, statek 
z piaskownicą). Elementy architektury umożli-
wią dostęp dzieciom niepełnosprawnym poru-
szającym się na wózkach inwalidzkich do zesta-
wów zabawowych i elementów edukacyjnych.
2. Dla dzieci starszych (równoważnia, zjazd linowy, 
zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy, piramida 
linowa).
 Lokalizacja:
ul. Mikusińskiego
 Wartość zadania: 
353 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 15 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L11/09/VIII
Słoneczny Deptak
 Wnioskodawca:
Łukasz Hankus
 Opis zadania:
 Celem zadania jest wymiana zniszczonej nawierzchni 
chodnika na ulicy Słonecznej wzdłuż Cmentarza Parafi i 
pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika w dzielnicy 
Wełnowiec-Józefowiec.
 Lokalizacja:
ul. Słoneczna, chodnik wzdłuż Cmentarza Parafi i pod 
wezwaniem Świętego Józefa Robotnika
 Wartość zadania: 
244 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 10 tys. zł.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 12 
KOSZUTKA 

 L12/03/VIII
Zakup nowości wydawniczych do zbiorów Filii nr 11 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
 Wnioskodawca:
Anna Mildner
 Opis zadania:
Zakup nowości wydawniczych w formie książek, audio-
booków uwzględniający różnorodne potrzeby i prefe-
rencje mieszkańców dzielnicy Koszutka.

 Lokalizacja:
Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, 
ul. Grażyńskiego 47
 Wartość zadania: 
10 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L12/05/VIII
Bez klawiszujących płytek – remont nawierzchni 
chodnika na rogu Alei Korfantego i Katowickiej, 
strona nieparzysta
 Wnioskodawca:
Ewa Piskor
 Opis zadania:
To bardzo uczęszczany trakt pieszy nie tylko przez 
mieszkańców naszej dzielnicy. Znajduje się pomię-
dzy przystankiem tramwajowym a autobusowym. 
To droga na targowisko, do szkoły, do przychodni.
Nawierzchnia chodnika wyłożona jest mocno zużytymi 
płytkami, które klawiszują, co powoduje, że łatwo się 
potknąć. W czasie deszczu dodatkowo może wystrzelić 
spod nich fontanna brudnej wody. A w miejscach wgłę-
bień tworzą się spore kałuże. Chyba najwyższa pora, 
aby ten odcinek pokonywać bezpiecznie, bez żadnych 
niemiłych niespodzianek.
 Lokalizacja:
Róg Alei Korfantego i ul. Katowickiej, na wysokości nr 65
 Wartość zadania: 
138 600 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

 L12/06/VIII
Koszutka LED – kontynuacja – jaśniej, bezpieczniej, 
eko
 Wnioskodawca:
Marcin Zawadzki
 Opis zadania:
Jest to uzupełnienie, ubiegłorocznego projektu (etap 
1), który aktualnie jest już w fazie projektowania. 
W tym etapie skupiam się nad wymianą oświetlenia 
na bocznych uliczkach, chodnikach i skwerach między 
blokami. Na Koszutce dominują lampy z oprawami 
KLOSZ – mają dużą wadę – świecą mieszkańcom do-
słownie w oczy, w okna, po ścianach budynków, a nie 
na ziemię. Doświetlone zostaną też kolejne przejścia 
dla pieszych m.in. zaciemnione przejście pieszo-ro-
werowe przez ulice Sokolską. Projekt zakłada również 
pomalowanie wszystkich słupów, na których zamon-
towana zostanie nowa lampa.
 Lokalizacja:
ul. Sokolska (od ul. Chorzowskiej do ul. Grażyńskiego); 
ul. Chorzowska (od ul. Chorzowska 11 do ul. Stęślickie-
go); kwartał
ulic Grażyńskiego-Oblatów-Sokolska-Chorzowska 
i Sokolska-Morcinka-Czerwińskiego, równoległa
do Alei Korfantego
 Wartość zadania: 
220 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 5 tys. zł.

 L12/07/VIII
Grażyńskiego 5‒7-7a-Kafej – dokończyMY remont
 Wnioskodawca:
Marcin Zawadzki
 Opis zadania:
Wyczekiwany i nieosiągalny remont fragmentu Grażyń-
skiego 5‒7-7a do Kafeja, który nie załapał się do prze-
budowy w 2020 roku, wtedy udało się wyremontować 
ulicę. Odcinek ma już projekt budowlany i mimo za-
pewnień miasta, że dokończy inwestycję w 2021 roku, 
ponownie nie uzyskał fi nansowania. Tym samym, WAL-
CZYMY o remont przy pomocy Budżetu Obywatelskiego. 
POMÓŻCIE! ZAGŁOSUJCIE!
 Lokalizacja:
ul. Grażyńskiego 5, 7, 7a
 Wartość zadania: 
297 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

 L12/09/VIII
Ogrodzenie prowizorycznego wybiegu dla psów 
na Placu Budnioka

 Wnioskodawca:
Paul Satala
 Opis zadania:
 Ogrodzenie istniejącego jako prowizoryczny wybieg dla 
psów terenu na Placu Budnioka.
 Lokalizacja:
plac Budnioka przy instalacji gazowej – narożnik ul. Cho-
rzowskiej i Stęślickiego
 Wartość zadania: 
40 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 2 tys. zł. Zadanie będzie wy-
magało ingerencji w istniejącą zieleń ale jest możliwe 
do realizacji.

 L12/10/VIII
Kulturalna Koszutka 2022
 Wnioskodawca:
Gabriela Śliwa
 Opis zadania:
 Kulturalna Koszutka 2022 to projekt, który zakłada or-
ganizację spektakli teatralnych i kabaretowych, reper-
tuarem dostosowanym do różnych grup wiekowych 
jej odbiorców, w Miejskim Domu Kultury „Koszutka”.
Organizacja spektakli teatralnych i kabaretowych 
pozwoli na uczestnictwo w życiu kulturalnym dziel-
nicy oraz na popularyzacje szeroko rozumianej kul-
tury, która w dzisiejszych czasach zdaje się odchodzić 
w zapomnienie. Organizowane spektakle będą okazją 
do spotkania przy kawie, ciastku i porozmawiania 
z ludźmi sztuki i sceny. Podczas realizacji nie zabraknie 
dyskusji, wymiany myśli czy okazji do zdjęcia z ulu-
bionym artystą.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
 Wartość zadania: 
57 500 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nanso-
wych na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury 
„Koszutka”.

 L12/11/VIII
Zdrowa woda dla każdego – poidełko na Placu 
Grunwaldzkim
 Wnioskodawca:
Marta Kozłowska
 Opis zadania:
 W ramach zadania ma zostać wykonane ujęcie wody 
pitnej, tzw. poidełko. Będzie ono służyło spragnionym 
mieszkańcom oraz ich czworonożnym pupilom.
 Lokalizacja:
Plac Grunwaldzki, umiejscowienie zależy od położenia 
ujęcia wody. Zostanie określone na etapie przygotowa-
nia dokumentacji projektowej dla zadania
 Wartość zadania: 
50 000 zł
 Uwagi:
Wydział Promocji – szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 1,5 tys. zł.

 L12/12/VIII
Broniewskiego 3 – kończymy
 Wnioskodawca:
Marta Kozłowska
 Opis zadania:
Przedmiotem zadania jest wymiana kawałka nawierzch-
ni znajdującego się z boku bloku przy ul. Broniewskiego 
3 oraz chodnika stanowiącego połączenie dwóch miejsc 
utwardzonych. Pozostałe części nawierzchni zostały 
wymienione w poprzednich edycjach Budżetu Oby-
watelskiego – niestety, wtedy zabrakło pieniędzy na tę 
końcóweczkę. Dobrze byłoby zakończyć remont w tej 
części Koszutki, a już tak niewiele zostało.
 Lokalizacja:
ul. Broniewskiego 3 (od tyłu)
 Wartość zadania: 
73 500 zł
 Uwagi:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – szacun-
kowy roczny koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł.

 L12/13/VIII
Koszutkowy Placyk Zabaw
 Wnioskodawca:
Dominika Dymitruk-Skowron
 Opis zadania:
 Wniosek zakłada rewitalizację starego placu zabaw 
znajdującego się pomiędzy ul. Iłłakowiczówny a ul. Kor-
fantego. Na placu mają zostać zamontowane: huśtawka 

kilkustanowiskowa, odnowiona piaskownica, konik, dwa 
bujaki, huśtawka wagowa. Plac zabaw w tym miejscu 
istniał przez wiele dziesięcioleci, ale na skutek zmia-
ny pokoleniowej na Koszutce został zaniedbany. Dziś 
w dzielnicy znów pojawiło się wiele dzieci, które po-
trzebują placu zabaw.
 Lokalizacja:
ul. Wyszyńskiego 26
 Wartość zadania: 
47 000 zł
 Uwagi:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – szacun-
kowy roczny koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł. W związku 
z tym, że w ostatnich latach na wnioskowanym tere-
nie zostało urządzone miejsce wypoczynku oraz rosną 
drzewa, aby zachować odległości od okien budynków 
oraz równowagę w zakresie potrzeb różnych grup wie-
kowych, w ramach zadania realizowany będzie montaż 
trzech urządzeń (huśtawka dwustanowiskowa, bujak, 
karuzela). Urządzenia te będą zamontowane na obec-
nym terenie zielonym, który miejscowo zostanie zamie-
niony na nawierzchnię bezpieczną.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 13 
BOGUCICE

 L13/01/VIII
Bogucicka Fotogaleria – zajęcia fotografi czne i wy-
kłady dla mieszkańców, wyposażenie pracowni fo-
tografi cznej, utworzenie galerii do prezentacji twór-
czości
 Wnioskodawca:
Aleksandra Nigbor 
 Opis zadania:
 W ramach zadania zostanie utworzona pracownia 
fotografi czna wraz z zapewnieniem bezpłatnych zajęć 
fotografi cznych o różnym poziomie zaawansowania 
i wykładami z profesjonalnymi fotografami. Dodat-
kowo zostanie utworzona Galeria na I piętrze MDK 
z myślą o prezentacji dokonań uczestników zajęć. 
Kursy będą miały formę krótkich szkoleń składających 
się z kilku spotkań, zamykających się wokoło jednego 
tematu przewodniego. Część działań będzie miała 
miejsce w pracowni, część planujemy zrealizować 
w plenerze. Tematyka kursów będzie na bieżąco do-
pasowywana do zainteresowań uczestników. Dodat-
kowo planujemy zorganizować otwarte spotkania dla 
większej grupy mieszkańców z osobami zajmującymi 
się fotografi ą zawodowo.
 Lokalizacja:
ul. Markiefk i 44a Miejski Dom Kultury
 Wartość zadania: 
58 200 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Bo-
gucice-Zawodzie”.

 L13/02/VIII
Zakup nowości wydawniczych dla Filii 22 (ul. Sło-
wiańska 1) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kato-
wicach
 Wnioskodawca:
Aneta Wojsław
 Opis zadania:
 W ramach projektu zostaną zakupione nowości wydaw-
nicze dla dzieci i dorosłych, zgodnie z zapotrzebowaniem 
zgłaszanym przez czytelników Filii 22 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach.
 Lokalizacja:
Biblioteka mieści się na osiedlu Kukuczki w Bogucicach, 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 40, ul. Słowiańska 1
 Wartość zadania: 
12 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L13/03/VIII
Festyn przy Bibliotece
 Wnioskodawca:
Anna Malik
 Opis zadania:
 Festyn przy Bibliotece to 4-godzinny festyn integra-
cyjny dla mieszkańców dzielnicy Bogucice w ramach 
wspólnej zabawy, edukacji i biesiady. Planowane są 
występy dzielnicowych grup artystycznych, parada 
orkiestry dętej i Mażoretek. Do dyspozycji uczestni-
ków będzie: ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, gry 
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i konkursy z nagrodami. Dla najmłodszych uczest-
ników możliwość zdobywania podstawowej wiedzy 
z zakresu ruchu drogowego w mini miasteczku ruchu 
drogowego. Pokaz wozu Straży Pożarnej oraz grupy 
WOPR. Celem festynu jest wspólna integracja spo-
łeczności lokalnej przy dobrej zabawie.
 Lokalizacja:
Teren zieleńca przy bibliotece Filia nr 16, ul. Wajdy 21
 Wartość zadania: 
15 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Bo-
gucice-Zawodzie”.

 L13/04/VIII
Montaż miejskiego monitoringu na skrzyżowaniu 
ulicy Morawskiej i Wrocławskiej
 Wnioskodawca:
Adam Ścierski
 Opis zadania:
 Kamera zamontowana na wysokości skrzyżowania 
ulicy Morawskiej i Wrocławskiej (na przeciwko Ko-
ścioła Chrześcijan Baptystów) umożliwiła by moni-
toring całej okolicy w tym 2 dużych parkingów sa-
mochodowych. 24 godzinny dozór znacząco wpłynął 
by na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 
okolicznych bloków i domów oraz pobliskiego terenu 
kościoła. W ciągu kilku ostatnich lat ulica Morawska 
i Wrocławska stała się ważnym węzłem komunikacji 
pieszej, ale i niestety areną różnych niebezpiecz-
nych nocnych aktywności (akcje kibiców, dewastacje 
elewacji bloków, włamania do piwnic, niszczenie/
kradzieże samochodów a ostatnio nawet podpalenia 
aut na parkingu). Zaledwie metr dzielił mieszkańców 
bloku przy ulicy Wrocławskiej 40 od palących się 
ostatnio samochodów, tym razem nikt nie zginął...
 Lokalizacja:
Rejon skrzyżowania ulicy Morawskiej i Wrocławskiej
 Wartość zadania: 
110 000 zł
 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie o charak-
terze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 5 tys. zł.

 L13/05/VIII
Dla uczniów, mieszkańców – każdego z Nas: tu spę-
dzisz aktywnie czas! „Siatka, kosz, noga i siłka”
 Wnioskodawca:
Magdalena Pilip
 Opis zadania:
 Budowa boiska wielofunkcjonalnego przeznaczone-
go do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i siłowni. 
Nawierzchnia zostanie wykonana z poliuretanu. Wy-
miary boiska to 28x15 metrów. Wolna strefa za linią 
końcową oraz boczną wynosić będzie 2 metry. Boisko 
ogrodzone siatką. Dwie bramki 3x2 metry oraz kosze 
do koszykówki oraz namalowane wszystkie niezbędne 
linie. Przy boisku i siłowni zostaną ustawione 3 ławki 
i 4 śmietniki.
 Lokalizacja:
ul. Wróblewskiego 42‒44, Katowice
 Wartość zadania: 
344 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych na realizację zadania będzie Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 4. Wzrost wartości zadania wynika 
ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. Za-
danie będzie dodatkowo dostępne dla mieszkańców 
Bogucic.

 L13/06/VIII
Utworzenie punktów monitoringu miejskiego 
na Osiedlu im. J. Kukuczki
 Wnioskodawca:
Urszula Koniecko
 Opis zadania:
Projekt zadania obejmuje utworzenie dwóch punktów 
monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki, bę-
dących rozszerzeniem funkcjonującego w naszym mie-
ście Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu 
i Analizy (KISMiA).
 Lokalizacja:
Osiedle im. J. Kukuczki: 
1. ul. Podhalańska (przy wjeździe na Osiedle od ulicy 
Sandomierskiej, skrzyżowanie ulic); 
2. ul. Łużycka (przy Skwerze Koszyckim).
 Wartość zadania: 
190 000 zł

 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie o cha-
rakterze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania wyniesie ok. 10 tys. zł. Ze względu na nie-
korzystne uwarunkowania infrastrukturalne (brak 
dostępu teletechnicznego) negatywnie oceniono lo-
kalizację dla punktu kamerowego przy ul. Lubuskiej 
(Skwer Józefa Kocurka).

 L13/07/VIII
Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofi nan-
sowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci 
i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do pro-
wadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Katowicach – Bogucicach
 Wnioskodawca:
Joanna Misielak
 Opis zadania:
 W ramach projektu dla biblioteki zakupione zo-
staną nowości wydawnicze (książki, audiobooki 
i czasopisma). Projekt obejmuje także dofi nan-
sowanie zadań służących ułatwieniu dostępu 
do kultury, skierowanych do szerokiego grona 
odbiorców i sprzyjających integracji lokalnej 
(spotkania z pisarzami, podróżnikami, cieka-
wymi ludźmi, koncerty, wernisaże, wystaw itp.).
W ramach projektu zakupione zostaną również ma-
teriały przydatne do prowadzenia zajęć z dziećmi 
i młodzieżą (materiały plastyczne, gry planszowe).
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16, ul. Wajdy 21
 Wartość zadania: 
32 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L13/08/VIII
Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach – Bogucicach
 Wnioskodawca:
Krystyna Spendel
 Opis zadania:
 Celem zadania jest zakup nowości wydawniczych dla 
Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach – 
Bogucicach.
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 33, ul. Markiefk i 44A 
 Wartość zadania: 
12 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L13/10/VIII
Remont i wyposażenie sali wielofunkcyjnej w Filii 
nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
 Wnioskodawca:
Piotr Zowada
 Opis zadania:
Zakres prac remontowych: malowanie ścian w tym 
ścienne malarstwo dekoracyjne lub naklejane deko-
racje ścienne, sufi t podwieszany akustyczny, wymiana 
stolarki okiennej, montaż nowoczesnego oświetlenia.
Wyposażenie: regały, stoły i krzesła do prac plastycz-
nych, zestaw mebli wypoczynkowych, panele ścienne 
akustyczne, panele/gabloty do ekspozycji prac.
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16,
 ul. Wajdy 21
 Wartość zadania: 
48 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L13/11/VIII
Monitoring boiska „Na Wulcu”
 Wnioskodawca:
Paweł Łebek
 Opis zadania:
W związku z niepożądanymi aktywnościami osób 
spędzających czas popołudniami w rejonie boiska, 
a także wandalskim zachowaniem przyczyniającym 
się do niszczenia otoczenia, chcielibyśmy zwiększyć 
bezpieczeństwo, komfort oraz czystość zrewitalizo-
wanego obiektu. Pragniemy, aby Boisko „Na Wulcu” 
w pełni służyło zarówno dzieciom jak i dorosłym 

w zgodzie z jego przeznaczeniem, a każdy mieszkaniec 
czuł się na nim bezpiecznie.
 Lokalizacja:
ul. Ścigały 17
 Wartość zadania: 
95 000 zł
 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie o charak-
terze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 5 tys. zł.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 14 
DĄBRÓWKA MAŁA

 L14/01/VIII
Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dą-
brówka Mała – podłączenie kamer monitoringu 
miejskiego
 Wnioskodawca:
Beata Mitko
 Opis zadania:
Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w dziel-
nicy Dąbrówka Mała poprzez podłączenie trzech 
kamer monitoringu miejskiego w miejscach, które 
narażone są na akty wandalizmu i inne przestępstwa. 
Proponowane lokalizacje: 1. Skrzyżowanie ul. Gen. Le 
Ronda i ul. Grzegorzka (tuż przy przejeździe kolejo-
wym) 2. Skrzyżowanie ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej 
3. Ulica Strzelców Bytomskich na wysokości punktu 
adresowego Strzelców Bytomskich 2. W ramach zada-
nia przewidziane jest wykonanie całej infrastruktury 
koniecznej do realizacji podłączenia kamer do sieci 
monitoringu miejskiego. 
 Lokalizacja:
Lokalizacja kamer:
1. skrzyżowanie ul. Gen. Le Ronda i ul. Grzegorzka (tuż 
przy przejeździe kolejowym)
2. skrzyżowanie ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej
3. ul. Strzelców Bytomskich (na wysokości punktu 
adresowego nr 2)
 Wartość zadania: 
214 500 zł
 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie o charak-
terze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 15 tys. zł. Zadanie częściowo pokrywające się 
z zadaniem L14/02/VIII.

 L14/02/VIII
Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dą-
brówka Mała – podłączenie kamer monitoringu 
miejskiego
 Wnioskodawca:
Beata Mitko
 Opis zadania:
 Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w dzielnicy 
Dąbrówka Mała poprzez podłączenie dwóch kamer 
monitoringu miejskiego w miejscach, które narażone są 
na akty wandalizmu i inne przestępstwa. Proponowane 
lokalizacje: 1. Skrzyżowanie ul. Gen. Le Ronda i ul. Grze-
gorzka (tuż przy przejeździe kolejowym) 2. Skrzyżowanie 
ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej. W ramach zadania prze-
widziane jest wykonanie całej infrastruktury koniecznej 
do realizacji podłączenia kamer do sieci monitoringu 
miejskiego.
 Lokalizacja:
Lokalizacja kamer:
1. skrzyżowanie ul. Gen. Le Ronda i ul. Grzegorzka (tuż 
przy przejeździe kolejowym)
2. skrzyżowanie ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej
 Wartość zadania: 
214 500 zł
 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie o charak-
terze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 10 tys. zł. Zadanie pokrywające się z zadaniem 
L14/01/VIII.

 L14/03/VIII
Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie 
Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowi-
cach
 Wnioskodawca:
Agnieszka Mazur
 Opis zadania:
 W ramach projektu zostaną zakupione nowości wydaw-
nicze oraz ramy OWZ w celu utworzenia galerii w holu 
biblioteki. Zakupione nowości wydawnicze wzbogacą 
istniejący księgozbiór, co pozytywnie wpłynie na roz-
wój czytelnictwa w dzielnicy oraz będzie pomyślnie 

rzutować na odbiór biblioteki. Natomiast stworzenie 
w holu biblioteki galerii pozwoli na prezentację wystaw 
okolicznościowych oraz prac dzieci i uczniów z pobliskich 
szkół i przedszkoli.
 Lokalizacja:
ul. Strzelców Bytomskich 21B
 Wartość zadania: 
7 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L14/04/VIII
Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym 
placu – modernizacja ogólnodostępnego placu za-
baw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4
 Wnioskodawca:
Grzegorz Drabik
 Opis zadania:
Zadanie obejmuje wszechstronną modernizację ist-
niejącego placu zabaw, obejmującą nawierzchnię, 
drenaż, monitoring, oświetlenie, wyposażenie oraz 
modernizację obiektu w taki sposób, aby jego przezna-
czenie było maksymalnie wszechstronne i wielofunk-
cyjne, a korzystanie z niego jak najbardziej bezpieczne.
Prace będą obejmowały: odnowę bezpiecznej na-
wierzchni placu zabaw, uzupełnienie istniejącego 
podłoża z kostki i wyrównanie podłoża ziemnego, 
wymianę zepsutych urządzeń dla zabaw dzieci, de-
montaż istniejącego i montaż nowego wyposażenia 
placu zabaw wraz z elementami małej architektury 
(ławki, kosze), remont chodnika, demontaż miejsca 
spotkań rodzinnych składającego się ze stolików 
i krzesełek w nowe miejsce umożliwiające bezpieczną 
obserwację bawiących się dzieci wraz z możliwością 
piknikowania, demontaż i montaż ogrodzenia, zamon-
towanie nowej furtki w ogrodzeniu od strony bloku 
przy ulicy Le Ronda 16 f, rozbudowę istniejącej insta-
lacji monitoringu i oświetlenia, roboty porządkowe.
 Lokalizacja:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Grzegorzka 4
 Wartość zadania: 
122 200 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych na realizację zadania będzie Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 3. Wzrost wartości zadania wynika 
ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. Za-
danie będzie dodatkowo dostępne dla mieszkańców 
w godzinach 15.00‒20.00.

 L14/06/VIII
Chodnik bez dziur
 Wnioskodawca:
Renata Reuter-Sobczak
 Opis zadania:
Remont części chodnika wzdłuż ul. Styczniowej od nr 24 
do 20. Przesuniecie chodnika w stronę budynku i części 
zielonej działki w taki sposób aby nowo powstały chod-
nik miał szerokość ok. 140‒150 cm. Część od jezdni 
pozostanie zielona z zachowaniem wszystkich drzew. 
Poprzez przesunięcie chodnika zwiększy się komfort 
osób uczęszczającym po nim jak również bezpieczeń-
stwo pieszych którzy zostaną oddzieleni pasem zieleni 
od jezdni. Dodatkowo montaż lustra naprzeciw wy-
jazdu z tylnej Styczniowej i montaż budek lęgowych 
dla ptaków.
 Lokalizacja:
ul. Styczniowa pomiędzy nr 24 (włącznie) do nr 20 – 
do ogrodzenia
 Wartość zadania: 
54 250 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

 L14/07/VIII
Zakręcone skrzyżowanie
 Wnioskodawca:
Renata Reuter-Sobczak
 Opis zadania:
 Przebudowa dotyczy poszerzenia istniejącej części 
ulicy Styczniowej i Le Ronda, budowa małego ron-
da, doświetlenie skrzyżowania, ułożenie chodnika, 
przeniesienie i jednocześnie wyniesienie przejścia 
dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa. 
Przystosowanie miejsca do montażu monitoringu. 
Dodatkowo stworzenie klombu zielonego pomiędzy 
rozjazdami oraz budowa dodatkowego skrótu w kie-
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runku Bogucic przy wyjeździe z ul. Styczniowej. Całość 
upiększona roślinnością o zróżnicowanej kolorystyce 
dla poprawy estetyki dzielnicy.
 Lokalizacja:
Skrzyżowanie ul. Styczniowej i ul. Le Ronda 
 Wartość zadania: 
217 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1,5 tys. zł.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 15
SZOPIENICE – BUROWIEC 

 L15/01/VIII
Rewitalizacja infrastruktury boiska przy Ośrodku 
Sportowym Szopienice!
 Wnioskodawca:
Jarosław Kopciuch
 Opis zadania:
Celem projektu jest rewitalizacja infrastruktury terenu 
boiska Ośrodka Sportowego Szopienice. UKS Szopienice, 
1 FC, Silesia Rebels Katowice czy GKS Katowice – to tylko 
niektóre z klubów korzystających z infrastruktury spor-
towej boiska w Szopienicach. To ponad 500 zawodników 
i zawodniczek korzystających tygodniowo z naszego 
boiska. Głównym zadaniem projektu będzie:
– Zakup dwóch trybun na ok. 330 krzesełek;
– Wyrównanie terenu pod trybunę;
– Wybrukowanie kostką ok. 160 m² powierzchni pod 
trybunami (wymagane do instalacji trybuny);
– Zakup nowych bramek do piłki nożnej oraz futbolu 
amerykańskiego;
– Namalowanie nowych linii na „dolnym” boisku – 
linie dostosowane do gry wszystkich wymienionych 
drużyn;
 Lokalizacja:
ul. 11 Listopada 16
 Wartość zadania: 
281 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – z zakresu wniosku wyłączono 
elementy związane z zadaszeniem trybuny i zakupu 
kontenera magazynowego. Ze względu na koszty za-
kupu i montażu trybuny w zaproponowanej wielkości 
zdecydowano, w uzgodnieniu z wnioskodawcą, o reali-
zacji zadania poprzez montaż dwóch mniejszych trybun 
o łącznej pojemności ok. 330 miejsc. Szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 2 tys. zł. Dysponentem środków 
fi nansowych będzie MOSiR.

 L15/02/VIII
Promyk słońca kolorowy ogród sensoryczny 
z grami edukacyjnymi, labiryntem z ziół, krzewów,
drzew + chodnik, miejsca postojowe oraz oświetle-
nie terenu
 Wnioskodawca:
Małgorzata Norek
 Opis zadania:
 Kolorowy ogród sensoryczny z grami edukacyjnymi 
około 10 sztuk i rozwojowymi około 5 sztuk, labiryntem 
z ziół, krzewów, drzew oraz łąką kwietną. Wokół działki 
ma powstać chodnik, miejsca postojowe od 2 do 10 
w zależności od wybranej lokalizacji i możliwości Teren 
ma być oświetlony przez 4 latarnie, wyposażony w małą 
architekturę: 10 ławek, 4 kosze na śmieci, stojak na ro-
wery, tablicę ogłoszeń, regulamin, tabliczki z opisem 
posadzonych roślin oraz zasadami gier i zabaw.
 Lokalizacja:
Skwer J. Klatt  (niezagospodarowana część)
 Wartość zadania: 
342 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – zadanie o charakterze dwu-
letnim. Realizacja zadania będzie wymagała ingerencji 
w istniejącą zieleń, ale jest możliwa do realizacji (nasa-
dzenia zastępcze). Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
wyniesie ok. 25 tys. zł.

 L15/04/VIII
Remont i modernizacja istniejących boisk szkolnych 
oraz budowa nowego boiska do siatkówki plażowej 
przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach
 Wnioskodawca:
Jerzy Knapczyk
 Opis zadania:
Zadanie obejmuje remont i modernizację boisk szkol-
nych (m.in. remont 2 skoczni w dal, naprawę zniszczo-
nych piłkochwytów, wymianę piasku w istniejących 3 bo-
iskach do siatkówki plażowej). W skład zadania wchodzi 

również budowa nowego boiska do siatkówki plażowej.
 Lokalizacja:
ul. Morawa 86 i ul. Brynicy 7
 Wartość zadania: 
186 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków 
fi nansowych na realizację zadania będzie Szkoła Pod-
stawowa nr 44. Zadanie będzie dodatkowo dostępne 
dla mieszkańców po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

 L15/05/VIII
Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą 
osprzętu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 
42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12
 Wnioskodawca:
Beata Książek
 Opis zadania:
W ramach zadania zostanie wyremontowane bo-
isko wielofunkcyjne oraz zostanie wymieniony ist-
niejący, bardzo wyeksploatowany osprzęt sportowy.
Zakres głównych działań: wymiana zniszczo-
nej nawierzchni poliuretanowej, wymiana bra-
mek, remont piłkochwytów, remont ławek wo-
kół boiska, montaż koszy na śmieci wokół boiska.
Uporządkowany zostanie teren wokół boiska.
 Lokalizacja:
ul. Wiosny Ludów 22
 Wartość zadania: 
350 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych na realizację zadania będzie Szkoła Podstawowa 
nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Zadanie 
będzie dodatkowo dostępne dla mieszkańców w go-
dzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku, 
po zakończeniu zajęć dydaktycznych dla uczniów oraz 
w weekendy.

 L15/06/VIII
Nowości wydawnicze i doposażenie fi lii nr 36 MBP 
w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28
 Wnioskodawca:
Ewa Stein
 Opis zadania:
 Zakup nowych książek dla Filii nr 36 MBP w Katowi-
cach przy ul. Generała Hallera 28 pozwoli czytelnikom 
na skorzystanie z większej liczby nowości wydawniczych. 
Nabycie audiobooków będzie odpowiedzią na potrze-
by środowiska, w którym funkcjonuje biblioteka, gdyż 
w większości są to ludzie starsi, słabowidzący. Dodatko-
we czasopisma o charakterze politycznym i popularno-
naukowym rozszerzą i wzbogacą ofertę biblioteki. Kup-
no materiałów plastycznych i papierniczych urozmaici 
ofertę zajęć skierowanych do najmłodszych czytelników, 
natomiast podpórki pomogą w utrzymaniu porządku 
na półkach z księgozbiorem bibliotecznym. Wymiana 
rolet upiększy wnętrze biblioteki. Zapraszamy do od-
dania głosu na nasz projekt. Dziękujemy!
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 36, ul. Generała 
Hallera 28
 Wartość zadania: 
20 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Pu-
bliczna.

 L15/08/VIII
Szopienicka Biblioteka dla wszystkich – zakup nowo-
ści wydawniczych, czasopism, gier planszowych, ma-

teriałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, 
organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii 19
 Wnioskodawca:
Dorota Baca-Pacuła
 Opis zadania:
 W ramach zadania będą na bieżąco, co miesiąc, 
kupowane nowości wydawnicze: czasopisma, dla 
naszych starszych czytelników, którzy niechętnie 
korzystają z Internetu, gry planszowe, które pomo-
gą dzieciom uczącym się czytać, liczyć, zapamięty-
wać i kojarzyć fakty. Zakupimy materiały plastycz-
ne do realizacji spotkań literacko-plastycznych 
z dziećmi. Zakup doposażenia usprawniającego pra-
cę, np. wózek biblioteczny, podpórki do książek, me-
ble jak np. witryna do eskpozycji gier planszowych.
Będziemy również realizować spotkania z twórcami 
z regionu śląskiego w cyklu „Ślązak znany i nieznany”. 
Uważamy, że najlepszym sposobem na poznanie ślą-
skiego życia kulturalnego są spotkania z ludźmi, którzy 
je tworzą.
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna, fi lia nr 19, ul. Obrońców 
Westerplatt e 10
 Wartość zadania: 
24 100 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L15/09/VIII
Remont chodnika przy ul. Roździeńskiej
 Wnioskodawca:
Barbara Wocław
 Opis zadania:
 Zadanie polega na wyremontowaniu chodnika o dłu-
gości ok. 75 metrów przy ul. Roździeńskiej na odcinku 
od budynku Roździeńska 20 do wjazdu na podwórko oraz 
ok 75 metrów wzdłuż budynku Roździeńska 22/24/26.
Zakres robót: rozebranie istniejącej nawierzchni i wyko-
nanie nowej z kostki betonowej oraz zagospodarowanie 
pasa oddzielającego chodnik od jezdni (odcinek wzdłuż 
budynku przy nr 22/24/26).
 Lokalizacja:
ul. Roździeńska 20/22/24/26
 Wartość zadania: 
120 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 11 tys. zł.

 L15/10/VIII
Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Cisielskiej
 Wnioskodawca:
Damian Chmura
 Opis zadania:
 Projekt polega na utworzeniu miejsc parkingowych przy 
ul. Ciesielskiej na odcinku od wyjazdu z terenu żłobka 
do przejścia dla pieszych przy dojściu do ul. Wiosny Lu-
dów. Miejsca parkingowe po prawej stronie ulicy patrząc 
od strony ul. Zamenhofa. Parkowanie prostopadłe lub 
skośne do ulicy. 
Zakres robót:
– likwidacja chodnika po prawej stronie ulicy (patrząc 
od ul. Zamenhofa) na odcinku przewidzianym do wy-
konania miejsc parkingowych,
– utwardzenie terenu pozyskanego po zlikwidowanym 
chodniku kostką brukową,
– odpowiednie oznakowanie ulicy (oznakowanie 
parkingu i sposobu parkowania, zakaz parkowania 
po lewej stronie ulicy i na chodniku na wysokości 
budynków Ciesielska 2, 4, 6, 8).

 Lokalizacja:
ul. Ciesielska
 Wartość zadania: 
95 400 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 11 tys. zł.

 L15/12/VIII
Lektury dla biblioteki – uzupełnienie księgozbioru 
biblioteki szkolnej i organizacja imprez czytelni-
czych w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 44 im. M. 
Curie – Skłodowskiej w Katowicach
 Wnioskodawca:
Agnieszka Szeląg-Krakowska
 Opis zadania:
Projekt będzie polegał na uzupełnieniu poprzez jed-
norazowy zakup lektur szkolnych, nowości czytel-
niczych, słowników, książek popularnonaukowych, 
regionalnych itp. Wykaz potrzebnych książek dla 
biblioteki przygotują nauczyciele ze szkolnej biblio-
teki wraz z aktywnymi czytelnikami. Równocześnie 
planowana jest organizacja imprez promujących 
czytelnictwo. W bibliotece szkolnej będą zorgani-
zowane biblioteczne imprezy czytelnicze, podczas 
których społeczność szkolna (uczniowie, nauczy-
ciele, rodzice oraz pracownicy) będą mieli okazję 
spotkać się z pisarzami, osobowościami kultury 
i sztuki, podróżnikami, teatrem itp. Spotkania będą 
też okazją do integracji, wspólnego spędzenia czasu 
i promocji czytelnictwa.
 Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 44 im. M. Curie – Skłodowskiej, 
ul. Morawy 86
 Wartość zadania: 
20 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych na realizację zadania będzie Szkoła Podsta-
wowa nr 44. Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla 
mieszkańców dzielnicy podczas spotkań promujących 
czytelnictwo.

 L15/14/VIII
Skwer Hutniczy – Szopienice Dwór
 Wnioskodawca:
Piotr Łączniak
 Opis zadania:
 Warto tworzyć coraz więcej zielonych miejsc do odpo-
czynku i relaksu. Jednym z takich miejsc będzie Skwer 
Hutniczy znajdujący się w okolicy przystanku Szopienice 
Dwór. Będzie to miejsce z ławkami, alejkami i nową 
zielenią, które będziemy mogli podziwiać spacerując 
po Skwerze. Zmieniajmy wspólnie Szopienice!
 Lokalizacja:
Skwer naprzeciwko kamienic przy ul. Wiosny Ludów 
41, 43, 45 i 47
 Wartość zadania: 
350 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – zadanie o charakterze dwu-
letnim. Realizacja zadania będzie wymagała ingerencji 
w istniejącą zieleń, ale jest możliwa do realizacji (nasa-
dzenia zastępcze, projekt zagospodarowania zieleni). 
Szacunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 35 
tys. zł.

 L15/17/VIII
Szopienicka Alejka Artystyczna – Kazimierz Kutz, 
Halina Lerman, Hilary Krzysztofi ak, Paweł Wróbel, 
Leopold Wróbel
 Wnioskodawca:
Marian Seremak
 Opis zadania:
 Alejka zlokalizowana przy Skwerze Haliny Lerman 
w Szopienicach wzdłuż budynku byłego Kina Blask 
(aktualnie Bank SKOK). Należy ułożyć kostkę kamienną 
przy istniejącej drodze dojazdowej do posesji przy ul. 
Plac Powstańców Śląskich 8 na długości ok 42mb i sze-
rokości 3 m. W alejce 4 ławki, przy muralu na budynku 
byłego kina. Na początku alejki gablota z informacjami 
biografi cznymi i dorobku artystycznym poszczegól-
nych artystów.
 Lokalizacja:
Alejka od ul. Wiosny Ludów 7 (aktualnie Bank SKOK) 
do skweru Haliny Lerman w Szopienicach
 Wartość zadania: 
72 820 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 4,5 tys. zł.
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JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 16
JANÓW – NIKISZOWIEC 

 L16/01/VIII
Jaśniej na Janowie – stawiamy na LEDy
 Wnioskodawca:
Olaf Marek
 Opis zadania:
 Projekt dotyczy wymiany lamp sodowych na lampy 
ledowe na ulicy Leśnego Potoku. Dzięki montażowi 
nowego oświetlenia znacząco poprawi się widoczność 
pieszych, rowerzystów czy kierowców. Lampy LED 
to lepsza widoczność, bardziej naturalne światło, 
nowoczesność i energooszczędność. Przykład jak 
bardzo lampy ledowe poprawiają widoczność można 
zauważyć na przejściu dla pieszych na ulicy Oswobo-
dzenia (blisko granicy z Mysłowicami).
 Lokalizacja:
ul. Leśnego Potoku
 Wartość zadania: 
276 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 26 tys. zł.

 L16/02/VIII
Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie 
 Wnioskodawca:
Olaf Marek
 Opis zadania:
 Czy potrafi sz odróżnić buka od olchy? Przyrodnicza 
ścieżka edukacyjna na Bolinie Ci w tym pomoże! 
Projekt przewiduje nowe nasadzenia w Parku Bolina 
najpopularniejszych drzew (iglastych i liściastych) 
występujących w Polsce wraz z montażem tablic infor-
macyjnych, które w jasny i zrozumiały sposób opiszą 
podstawowe cechy drzewa. Dowiesz się jak wygląda 
liść czy owoc danego drzewa, ile urośnie w ciągu 
roku a także ile lat potrafi  przeżyć. Na tablicy pojawi 
się również informacja, kiedy dane drzewo zostało 
posadzone. Świetny sposób na pogłębianie wiedzy 
nie tylko dla najmłodszych! 
 Lokalizacja:
Park Bolina, ul. Leśnego Potoku
 Wartość zadania: 
50 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania wyniesie ok. 10 tys. zł. Zadanie będzie wymagało 
ingerencji w zieleń, ale jest możliwa jego realizacja.

 L16/03/VIII
Street workout – park do ćwiczeń dla młodzieży
 Wnioskodawca:
Grzegorz Laska
 Opis zadania:
 Założeniem zadania jest budowa placu do ćwiczeń street 
workout, czyli ćwiczeń w obrębie ciężaru własnego 
ciała od podciągania i pompek po trudne elementy 
gimnastyczne. Zestaw do ćwiczeń street workout za-
wiera drabinki pionowe i poziome, ławeczki do ćwiczeń, 
przyrządy do ćwiczeń mięśni brzucha i ramion oraz 
drążki do podciągania.
 Lokalizacja:
ul. Zamkowa, teren przy aktualnych boiskach
 Wartość zadania: 
90 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – realizacja zadania w lokaliza-
cji głównej wymagałaby znacznej ingerencji w istnie-
jącą zieleń, co uniemożliwia realizację zadania w tej 
lokalizacji. Zadanie ocenione pozytywnie w lokalizacji 
alternatywnej. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
wyniesie ok. 5 tys. zł.

 L16/05/VIII
Yalp Memo – interaktywna gra plenerowa dla dzieci 
w Parku Bolina
 Wnioskodawca:
Grzegorz Laska
 Opis zadania:
Forma interaktywnej gry nakłaniająca do aktywnego 
spędzania czasu wolnego na powietrzu. Ruch+za-
bawa+łamigłówki. Urządzenie pozwala na zabawę 
i naukę z grami edukacyjnymi na świeżym powie-
trzu. To nowoczesna i innowacyjna gra aktywizują-
ca uczestników do gry zespołowej. Dzieci uczą się 
podczas zabawy.
 Lokalizacja:
Park Bolina, przy ul. Leśnego Potoku

 Wartość zadania: 
282 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – zadanie o charakterze dwu-
letnim. Zadanie będzie wymagało ingerencji w zieleń ale 
jest możliwa jego realizacja. Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 4 tys. zł.

 L16/06/VIII
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45
 Wnioskodawca:
Dorota Gorczyńska
 Opis zadania:
 Pozyskane fundusze pozwolą na zakup nowości wy-
dawniczych w formie książek i audiobooków, dzięki 
którym zwiększy się atrakcyjność oferty wydawniczej 
Filii nr 21
 Lokalizacja:
Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Zamkowa 45
 Wartość zadania: 
15 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
ma realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na

 L16/07/VIII
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy 
rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawo-
wej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach 
przy Placu Wyzwolenia 18
 Wnioskodawca:
Danuta Pindel
 Opis zadania:
Zakres robót obejmujący modernizację placu zabaw oraz 
powiększenie terenu placu zabaw z podziałem na część 
rekreacyjno-sportową i część zabawową:
– wymiana istniejącej nawierzchni bezpiecznej na 
poliuretanową pod urządzeniami zabawowymi wie-
lofunkcyjnymi oraz bezpieczną z mat przerostowych 
obsianych trawą,
– wymiana istniejącego ogrodzenia i dobudowa ogro-
dzenia na terenie rozbudowanego placu zabaw,
– demontaż zużytych urządzeń zabawowych i montaż 
urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń sprawnościo-
wych poprawiających sprawność fi zyczną dzieci oraz 
urządzeń mini fi tness dla dzieci,
– doposażenie placu zabaw w ławeczki zwykłe i z 
wieszakami, kosze na odpady stałe.
 Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego, Plac 
Wyzwolenia 18
 Wartość zadania: 
281 250 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych na realizację zadania będzie Szkoła Podstawowa 
nr 53. Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla miesz-
kańców w każdy dzień tygodnia – teren ogólnodostępny.

 L16/08/VIII
Porządek na Nikiszu – rewitalizacja skw. E i G. Zill-
mannów i ukwiecenie Placu Wyzwolenia
 Wnioskodawca:
Anna Lachowska
 Opis zadania:
 Ukwiecenie Placu Wyzwolenia na Nikiszowcu oraz 
częściowe ograniczenie parkowania samochodów 
na tym terenie poprzez dostawienia 6 donic z kwia-
tami, wymiana 4 istniejących kwietników na nowe.
Rewitalizacja skweru E. i G. Zillmanów mająca na celu 
uatrakcyjnienie tego cennego turystycznego terenu. 
Prace mają polegać na zaprojektowaniu i wykona-
niu m.in.: wymiana istniejących i dodatnie nowych 
nasadzeń roślin z naciskiem na rośliny kwitnące, za-
stosowanie roślin cebulowych, czyszczenie i naprawa 
nawierzchni z kostki granitowej, montaż nowych ła-
wek i koszy na śmieci, ponowne założenie trawnika 
na w/w terenie wraz z uwzględnieniem roślin zadar-
niających np. zawilec, bluszcz.
 Lokalizacja:
Plac Wyzwolenia i skwer E. i G. Zillmannów – rejon ul. 
Rymarskiej i Z. Nałkowskiej
 Wartość zadania: 
172 800 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – zadanie o charakterze dwu-
letnim. Zadanie będzie wymagało ingerencji w zieleń, 
ale jest możliwa jego realizacja. Szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 10 tys. zł.

 L16/09/VIII
Z Nikiszowca i Janowa rowerem do centrum miasta, 
na 3 Stawy i na Giszowiec!
 Wnioskodawca:
Piotr Latusek
 Opis zadania:
 Projekt zakłada wymianę nawierzchni na asfaltową ist-
niejącej drogi rowerowej wzdłuż ul. Szopienickiej od ul. 
Gospodarczej do okolic ul. Krawczyka (dokładnie do wy-
jazdu między budynkami ul. Szopienicka 54 i 56, gdzie 
aktualnie kończy się droga rowerowa). Poza wymianą 
nawierzchni przy okazji wnioskuje się o niewielkie po-
prawki drogi rowerowej, w szczególności o:
– wyprostowanie przebiegu drogi rowerowej na skrzy-
żowaniu z ul. Zofi i Nałkowskiej,
– rozważenie zamiany miejscami chodnika oraz drogi 
rowerowej. W tej chwili chodnik ma kolor czerwony, 
a droga rowerowa kolor szary. Wprowadza to w błąd 
zarówno pieszych, jak i rowerzystów i jest niezgodne 
z przyjętymi przez miasto Standardami dla Infrastruk-
tury Rowerowej przygotowanymi przez GZM.
 Lokalizacja:
Droga rowerowa wzdłuż ul. Szopienickiej, od ul. Gospo-
darczej do okolic ul. Krawczyka (dokładnie do wyjazdu 
między budynkami ul. Szopienicka 54 i 56, gdzie aktu-
alnie kończy się droga rowerowa)
 Wartość zadania: 
264 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 34 tys. zł.

 L16/10/VIII
Witamy na Janowie! – oświetlony herb naszej dziel-
nicy
 Wnioskodawca:
Olaf Marek
 Opis zadania:
 A czy Ty znasz historię naszej dzielnicy? Gmina Janów 
powstała 1874 roku a wraz z tym własna pieczęć 
z herbem rodziny Taczała, przedstawiającą czaplę 
stojącą na jednej nodze i trzymającej kamień w dru-
giej. Projekt zakłada montaż podświetlanej tablicy 
z historycznym godłem dzielnicy Janów. Tablica sta-
nęłaby w okolicach hospicjum „Cordis”, przy ulicy 
Oswobodzenia, tak aby witać każdego wjeżdżającego 
na naszą dzielnicę od strony ulicy Lwowskiej. Projekt 
ten jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, któ-
rzy czują ogromną więź i utożsamiają się z historią 
Janowa. Posadowienie herbu będzie pozytywnie 
przyjęte przez mieszkańców. 
 Lokalizacja:
ul. Oswobodzenia
 Wartość zadania: 
21 500 zł
 Uwagi:
Wydział Promocji – zadanie będzie wymagało ingerencji 
w zieleń (zamontowanie słupków na trawniku), ale jest 
możliwa jego realizacja.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 17
GISZOWIEC 

 L17/01/VIII
Doposażenie Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach w sprzęt 
multi medialny i komputerowy
 Wnioskodawca:
Anna Mrowczyk
 Opis zadania:
 Wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 61 działającego 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach 
w sprzęt multi medialny i sprzęt komputerowy. Zakup 
sprzętów pomoże uatrakcyjnić zajęcia odbywające się 
w przedszkolu, a także uświetnić uroczystości, takie 
jak Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka czy festyn 
z okazji Dnia Dziecka.
 Lokalizacja:
ul. Karliczka 18
 Wartość zadania: 
9 200 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych będzie Miejskie Przedszkole nr 61.

 L17/02/VIII
Doposażenie ogrodu sensorycznego przy Miejskim 
Przedszkolu nr 64 w Katowicach
 Wnioskodawca:
Agnieszka Hachuła

 Opis zadania:
 Wzbogacenie i uatrakcyjnienie ogrodu sensorycznego 
w nowe ścieżki sensoryczne oraz utworzenie „zielonej 
klasy” do zajęć edukacyjnych.
 Lokalizacja:
MP 64, ul. Plac pod Lipami 2
 Wartość zadania: 
12 600 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych na realizację zadania będzie Miejskie Przedszko-
le nr 64. Zadanie będzie ingerowało w zieleń (ustawienie 
altanki na trawniku, przebieg ścieżek sensorycznych), ale 
jest możliwe do realizacji.

 L17/03/VIII
Zakup nowości wydawniczych i doposażenie wypo-
życzalni Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Katowicach
 Wnioskodawca:
Barbara Januszewicz
 Opis zadania:
 Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności 
czytelniczej przez wzbogacenie księgozbioru o nowo-
ści wydawnicze oraz dostosowanie przestrzeni biblio-
tecznej dla wygody czytelników i osób odwiedzających 
bibliotekę.
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
Filia nr 15, ul. Przyjazna 7a
 Wartość zadania: 
15 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L17/04/VIII
Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowero-
wej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. 
Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę
 Wnioskodawca:
Piotr Latusek
 Opis zadania:
Projekt zakłada wymianę nawierzchni na asfaltową 
istniejącej drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej 
od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej. Dodatkowo, przy 
okazji wnioskuje się o punktowe poprawki w niektó-
rych miejscach, np. wyprostowanie przebiegu ścieżki 
na skrzyżowaniu z ul. Batalionów Chłopskich, zapew-
nienie minimalnych skrajni od drzew czy dodanie pasa 
rozdzielającego drogę rowerową od chodnika tam, 
gdzie jest to możliwe. Fragment drogi rowerowej, dla 
którego wnioskowana jest wymiana nawierzchni na as-
faltową, będzie kluczowym odcinkiem infrastruktury 
rowerowej na Giszowcu. Pozwoli wygodnie dojechać 
z Giszowca w kierunku Doliny 3 Stawów, centrum mia-
sta, a także Nikiszowca. 
 Lokalizacja:
Droga rowerowa wzdłuż ul. Mysłowickiej, między ul. 
Kolistą a ul. Szopienicką

 Wartość zadania: 
352 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 45 tys. zł.

 L17/05/VIII
Modernizacja chodnika oraz oświetlenia w alejce 
łączącej ulicę Adama z Górniczego Stanu (w tzw. 
lasku)
 Wnioskodawca:
Maria Ryś
 Opis zadania:
 Modernizacja chodnika oraz oświetlenia zewnętrzne-
go będzie polegała na:
– usunięciu starych, dziurawych i nierównych płyt 
chodnikowych,
– położeniu nowego chodnika z kostki brukowej,
– malowanie słupów oświetleniowych stalowych,
 – wymiana w pięciu lampach parkowych opraw 
oświetlenia zewnętrznego na typu LED.
 Lokalizacja:
Lasek przy ul. Adama (alejka łącząca ul. Adama z ul. 
Górniczego Stanu)
 Wartość zadania: 
170 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 11 tys. zł.
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 L17/06/VIII
Muzyczne zakończenie lata w giszowieckim parku
 Wnioskodawca:
Maria Ryś
 Opis zadania:
 Dwudniowa impreza plenerowa na zakończenie 
lata. Nie zabraknie: koncertów, spektakli i animacji 
dla dzieci oraz warsztatów dla całych rodzin. Wyko-
rzystamy w pełni potencjał giszowieckiego parku, 
który sprzyja organizacji wydarzeń o charakterze 
kulturalno – rozrywkowym i sportowym. Giszowiecki 
Park przez jeden weekend w miesiącu sierpniu lub 
wrześniu wypełnimy dobrą muzyką i zabawą.Będzie 
można przenieść się w czas dzieciństwa i na chwilę 
wrócić do takich gier jak zośka, skakanie na skakance, 
podchody. Dla dzieci zaplanowano wiele ciekawych 
atrakcji, które pozwolą oderwać ich od wirtualnego 
świata. Mieszkańcy Giszowca integrując się aktywnie 
spędzą czas.
 Lokalizacja:
Park w Giszowcu przy Miejskim Domu Kultury „Szo-
pienice – Giszowiec” Filia nr 2
Plac Pod Lipami 1
 Wartość zadania: 
25 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Szo-
pienice-Giszowiec”.

 L17/07/VIII
Harce w Mieście Ogrodów 2022
 Wnioskodawca:
Agnieszka Pinkawa
 Opis zadania:
 Projekt „Harce w Mieście Ogrodów 2022” jest konty-
nuacją corocznych działań prowadzonych w ramach 
Powitania Lata, Święta Giszowca, Jarmarku Świątecz-
nego i akcji „Sprzątania dzielnicy” i cieszy się dużą 
popularnością wśród dzieci i młodzieży w każdym wie-
ku oraz rodzin. Co roku członkowie naszego szczepu 
harcerskiego, we wsparciu rodziców, organizują małe 
miasteczko harcerskie oraz blok zajęć tematycznych dla 
dzieci i młodzieży, podczas, których uczestnicy zabaw 
mogą poznać tajniki harcerskiej pionierki, sprawdzają 
swoją celność podczas strzelania z łuku lub wiatrówki, 
mogą się sprawdzić podczas wspinaczki po skrzynkach 
oraz rozwinąć swoje zdolności plastyczne. 
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury Szopienice – Giszowiec Plac Pod 
Lipami 1
 Wartość zadania: 
10 700 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków będzie MDK 
Szopienice-Giszowiec. 

 L17/08/VIII
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie 
Parku Giszowieckiego w Katowicach
 Wnioskodawca:
Maria Ryś
 Opis zadania:
 Oświetlenie w Parku Giszowieckim po wielu latach użyt-
kowania wymaga niezbędnej modernizacji. W ramach 
realizacji zadania należy wymienić oprawy oświetlenio-
we na typ LED z ciepłą barwą światła, odmalować słupy 
stalowe. w trzech miejscach zamontować dodatkowe 
lampy. Nowoczesne i ekologiczne oświetlenie przyczyni 
się do zmniejszenia zużycia energii, ujednolici wszystkie 
oprawy w parku oraz spowoduje, że po zmroku chodniki 
będą należycie doświetlone. 
 Lokalizacja:
Park Giszowiecki, Plac pod Lipami
 Wartość zadania: 
130 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 10 tys. zł.

 L17/09/VIII
Jarmark świąteczny na Giszowcu
 Wnioskodawca:
Joanna Król
 Opis zadania:
 Dwudniowy Jarmark świąteczny na Giszowcu, który 
odbędzie się w grudniu 2022 roku.
 Lokalizacja:
Teren Parku Giszowieckiego oraz rejon placu Pod Lipami
 Wartość zadania: 
25 000 zł

 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Szo-
pienice-Giszowiec”.

 L17/10/VIII
Ławka Ewalda Gawlika w Parku pod Lipami
 Wnioskodawca:
Barbara Mańdok
 Opis zadania:
 Centralnym punktem spotkań, spędzania wolnego 
czasu, edukacji, rekreacji i kultury jest zabytkowy 
giszowiecki park, do którego chętnie przychodzą 
mieszkańcy naszego miasta, turyści z kraju i zagranicy. 
W Gawlikówce – Izbie Śląskiej znajdującej się w Parku 
odbywają się cyklicznie spotkanie towarzyskie oraz 
warsztaty przybliżające postać wybitnego malarza, 
związanego z Giszowcem i Nikiszowcem – Ewalda 
Gawlika. Ławeczka Ewalda Gawlika zapewne uświet-
niłaby to miejsce, promowała nasze miasto, historię 
i rozbudzała wyobraźnię oraz zainteresowania naszym 
regionem.
 Lokalizacja:
Plac pod Lipami
 Wartość zadania: 
90 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kształtowania Środowiska – szacunkowy roczny 
koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł.

 L17/11/VIII
Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, 
wzdłuż jezdni pomiędzy Szkołą Podstawową a blo-
kiem Miła 5, 5a, 5b, 5c
 Wnioskodawca:
Maria Ryś
 Opis zadania:
 W ramach realizacji zadania planowana jest budowa 
miejsc postojowych z kostki betonowej dla samocho-
dów osobowych o szerokości maksymalnie 2,5 m. 
Lokalizacja inwestycji wzdłuż jezdni pomiędzy budyn-
kiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13 przy 
ulicy Przyjaznej (Szkoła Podstawowa nr 51) a blokiem 
Miła 5, 5a, 5b, 5c. 
 Lokalizacja:
ul. Radosna pomiędzy budynkami Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego nr 13 a blokami ul. Miła 5, 
5a, 5b, 5c
 Wartość zadania:
90 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 6 tys. zł.

 L17/12/VIII
Budowa miejsc postojowych przy ulicy Wojcie-
cha wzdłuż garaży, naprzeciw bloku przy ulicy
Mysłowickiej nr 2, 4
 Wnioskodawca:
Maria Ryś
 Opis zadania:
 W ramach realizacji zadania planowana jest budowa 
w poprzek drogi miejsc postojowych z kostki betonowej 
dla samochodów osobowych.
 Lokalizacja:
ul. Wojciecha blisko garaży naprzeciw bloku przy ul. 
Mysłowickiej nr 2, 4
 Wartość zadania: 
197 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 12 tys. zł.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 18
MURCKI 

 L18/01/VIII
Muszlownik Murcki Festi wal
 Wnioskodawca:
Janusz Brzozowski
 Opis zadania:
 Muszlownik Murcki Festi wal.
 Lokalizacja:
Muszla koncertowa w Parku Murckowskim
 Wartość zadania: 
15 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L18/02/VIII
Zakup książek dla biblioteki oraz fundusze na te-
atrzyki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStati on
 Wnioskodawca:
Beata Bogdan
 Opis zadania:
 Nowości wydawnicze zarówno książkowe, audiobooki, 
jak i gry planszowe to największy atut przyciągający 
czytelników do biblioteki. Natomiast ciekawe spotka-
nia, warsztaty, teatrzyki, turnieje gier planszowych czy 
multi medialnych pokazują bibliotekę jako instytucję 
wielu możliwości, co z kolei podnosi jej atrakcyjność dla 
potencjalnych użytkowników.
 Lokalizacja:
Miejska Biblioteka Publiczna, fi lia nr 26
ul. Goetla 2
 Wartość zadania: 
30 900 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L18/03/VIII
Zwolnij przed szkołą! – montaż radarowego wy-
świetlacza prędkości przy ul. Bielskiej w Katowi-
cach-Murckach
 Wnioskodawca:
Piotr Głąbek 
 Opis zadania:
Prewencyjne radary prędkości instalowane są w więk-
szości krajów europejskich. Stosowane jako narzędzia 
do walki z przekraczaniem dozwolonej prędkości stały 
się korzystną formą przeciwdziałania przekraczania 
prędkości. Urządzenie dokonuje pomiaru prędkości 
jadących samochodów i wyświetla jej wartość. Prze-
kroczenie prędkości oznaczane jest napisem ZWOLNIJ, 
a prędkość wyświetlana jest naprzemiennie ze znakiem 
informującym o dopuszczalnej prędkości. Wyświetlany 
jest również komunikat informujący o grożącym manda-
cie wraz z punktami karnymi. Kierowca jadący zgodnie 
z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem 
DZIĘKUJĘ. Zakupione urządzenie umożliwiałoby również 
zapisywanie statystyk dotyczące prędkości pojazdów 
oraz natężenia ruchu na ulicy Bielskiej. Zamontowanie 
zasilania solarnego wpłynęłoby korzystnie na oszczęd-
ność zużywanej energii. 
 Lokalizacja:
ul. Bielska
 Wartość zadania: 
25 981 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 2 tys. zł.

 L18/04/VIII
„Przystanek zdrowie” – Kawiarenka Mama i Ja
 Wnioskodawca:
Irena Chrobok
 Opis zadania:
 Projekt przewiduje zorganizowanie zajęć fi tness dla 
matek z równolegle trwającymi animacjami dla dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz organizację mobilnych 
kawiarenek dla matek z dziećmi w wieku niemowlęcym.
 Lokalizacja:
MDK „Południe” fi lia Murcki, ul. Kołodzieja 42 
 Wartość zadania: 
15 100 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L18/06/VIII
Aktywny przedszkolak – od przedszkolaka przez 
ucznia do Ślązaka
 Wnioskodawca:
Kamila Pronobis-Filosek
 Opis zadania:
 Projekt kierowany jest dla dzieci w wieku od 3-6 lat 
oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Będzie to już 
3 edycja projektu, która cieszy się ogromną popular-
nością. Jako twórcy projektu, widzimy konieczność 
rozszerzenia go o dodatkową kategorię wiekową dzie-
ci wczesnoszkolnych! Dzieci uczęszczające na Nasz 
projekt „Aktywny przedszkolak – od przedszkolaka 
przez uczniaka do Ślązaka” przez dobrą zabawę i ta-
niec będą mogły poznać elementy tańców śląskich. 
W czasie trwania zajęć promującą śląską tradycję 
dzieci będą mogły przez ciekawe spotkania z rodo-
witymi Ślązakami – członkami murckowskiego Koła 

Związku Górnośląskiego poznać min.: typowe śląskie 
stroje, śląską gwarę, pracę górników oraz typowe za-
interesowania po pracy jak: hodowla gołębi, królików, 
uprawianie ogródków.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Pawła Kołodzieja 42
 Wartość zadania: 
48 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L18/07/VIII
Studio wokalne dla mieszkańców-uzupełnienie wy-
posażenia
 Wnioskodawca:
Tomasz Pelc
 Opis zadania:
 W zeszłym roku konieczne było ograniczenie zakupu 
sprzętu, aby zmieścić się w limitach kwotowych. Dlatego 
w tym roku potrzebujemy Państwa głosów na doposa-
żenie studia w m.in. mikrofony, statywy, głośniki czy 
programy do obróbki nagrań.
 Lokalizacja:
ul. Goetla 2
 Wartość zadania: 
156 284 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych na realizację zadania będzie Zespół Szkół nr 2. 
Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla mieszkańców 
w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 13.00‒14.00.

 L18/08/VIII
Ekologiczne Murcki – warsztaty kreatywno-ekolo-
giczne dla mieszkańców dzielnicy
 Wnioskodawca:
Dorota Fuchs
 Opis zadania:
 „Ekologiczne Murcki” to cykl różnorodnych ekologicz-
nych warsztatów tematycznych np. fl orystyczne, deocu-
page, z igłą i nitką, świątecznych, które poprzez dobrą za-
bawę 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 oderwa-
niu od komputera czy internetu, jednocześnie ucząc jak 
wykorzystać do tworzenia rzeczy z recyklingu. Takie 
obecnie na czasie i promowane ZERO WASTE pokazane 
w praktyce to ciekawa oferta dla każdej grupy wiekowej.
Przewidziana ilość spotkań: ok. 40, czas realizacji: sty-
czeń-grudzień 2022 rok.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. P. Kołodzieja 42
 Wartość zadania: 
28 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L18/09/VIII
Remont i rozwój publicznego boiska piłki nożnej 
w Parku Murckowskim
 Wnioskodawca:
Szymon Danielczyk
 Opis zadania:
 Remont i rozwój zakłada: zakup i montaż piłkochwytów 
za bramkami, remont ogrodzenia wokół boiska, zabu-
dowa ławek pełniących funkcję trybuny oraz zakup, 
montaż koszy na śmieci oraz montaż siatek w bramkach.
 Lokalizacja:
Park Murckowski, ul. Pawła Kołodzieja
 Wartość zadania: 
29 800 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 5 tys. zł

 L18/10/VIII
Remont boiska w SP 48
 Wnioskodawca:
Jarosław Urych
 Opis zadania:
Kompleksowa przebudowa boiska w szkole podstawo-
wej nr 48 obejmująca remont nawierzchni wielofunk-
cyjnej boiska oraz skoczni.
 Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Bielska 14
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 Wartość zadania: 
208 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków 
fi nansowych na realizację zadania będzie Szkoła 
Podstawowa nr 48. Wzrost wartości zadania wynika 
ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. Za-
danie będzie dodatkowo dostępne dla mieszkańców 
w dni powszednie – w godzinach popołudniowych 
i wieczornych oraz w soboty i niedziele – bez ogra-
niczeń czasowych.

 L18/11/VIII
Murcki w perspektywie. Dziedzictwo przemysłowe, 
kulturowe i przyrodnicze jednej z najciekawszych 
dzielnic Katowic
 Wnioskodawca:
Kinga Brzozok
 Opis zadania:
 Zamierzeniem projektu jest ogłoszenie konkursu fo-
tografi cznego. Następnie przeprowadzenie rocznych 
(w cyklu comiesięcznym) warsztatów fotografi cz-
nych, okolicznych plenerów i prelekcji związanych 
z wiedzą o dzielnicy. W końcowej fazie, ogłoszenie 
wyników konkursu podczas wystawy nagrodzonych 
prac. Celem głównym zadania jest przedstawienie 
w ciekawy sposób dzielnicy Murcek. Jej dziedzic-
twa kulturowego, przemysłowego i przyrodniczego. 
Formą wyrazu będzie obraz fotografi czny. Celem 
pośrednim będzie: nauka podstaw fotografi i z na-
ciskiem na cechy plastyczne (takie jak perspekty-
wa, kompozycja, kadr) oraz: nabywanie wiedzy 
o lokalnym regionie, promocja dzielnicy, integracja 
społeczna i międzypokoleniowa, rozbudzanie pasji 
i chęci poznawczych.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. P. Kołodzieja 42
 Wartość zadania: 
16 900 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L18/12/VIII
Postument żubrów w Parku Murckowskim
 Wnioskodawca:
Sylwester Szweda
 Opis zadania:
 Postawienie żubra (żubrów) na cześć hodowli żubrów 
mającej miejsce na terenach Lasów Pszczyńskich w la-
tach 1865‒1891. Proponuję: postawienie i przytwier-
dzenie jednego lub dwóch fi gur żubra w Parku Murc-
kowskim, w miejscu ułożonego od wielu lat betonu oraz 
przygotowanie podstawy pod fi gury żubra – wyczysz-
czenie, obmurowanie podstawy betonowej.
 Lokalizacja:
Park Murckowski – ul. Kołodzieja
 Wartość zadania: 
32 500 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 15 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L18/13/VIII
Urządzenie linowe do zabawy na Rynku
 Wnioskodawca:
Zofi a Winkler
 Opis zadania:
 „U nas na Rynku na miejsce zepsutych, trochę nud-
nych bujaków chciałabym, żeby powstał mostek 
linowy gniazdami” – Zosia. W ramach zadania po-
wstanie urządzenie linowe do zabawy oraz podłoże 
poliuretanowe.
 Lokalizacja:
Plac Kasprowicza
 Wartość zadania: 
55 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania wyniesie ok. 5 tys. zł.

 L18/14/VIII
Wyposażenie parku w Murckach w wielofunkcyjne 
ławki fi tness
 Wnioskodawca:
Iwona Mikuła
 Opis zadania:
 Projekt ma na celu utworzenie ogólnodostępnej strefy 
sportu wykorzystującej podstawowe elementy takie jak 

ławki z dodatkowymi relingami do wykonywania tre-
ningu. Wzdłuż ciągów pieszych zamontowane zostaną 
ławki umożliwiające odpoczynek oraz przeprowadzenie 
ćwiczeń sportowych.
 Lokalizacja:
Pawła Kołodzieja, Park Murcki
 Wartość zadania: 
99 500 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania wyniesie ok. 10 tys. zł.

 L18/17/VIII
Słupy oświetleniowe – ciąg ul. Samsonowicza
 Wnioskodawca:
Bartosz Ciura
 Opis zadania:
Projekt zakłada:
– Wymianę 14 szt. słupów oświetleniowych wykona-
nych z żelbetu na słupy oświetleniowe kompozytowe. 
Z zaleceniem lekkiego przesunięcia jednego z nich, 
bliżej budynku mieszkalnego znajdującego się przy 
ulicy Samsonowicza 21A.
– Wymianę jednego, zardzewiałego słupa oświetle-
niowego wraz z oprawą zlokalizowanego na trawniku 
obok chodnika przy ulicy Samsonowicza i Goetla. Tutaj 
także na słup oświetleniowy kompozytowy.
 Lokalizacja:
Ciąg ul. Samsonowicza (rejon ul. Samsonowicza i Goetla)
 Wartość zadania: 
125 500 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 2 tys. zł.

 L18/18/VIII
Miejsca parkingowe + zieleń
 Wnioskodawca:
Bartosz Ciura
 Opis zadania:
Projekt zakłada:
– Budowę czterech miejsc parkingowych wykonanych 
z płyty ażurowej.
– Wymianę starych krawężników na nowe.
– Ogrodzenie barierkami trawnikowymi ozdobnymi 
zieleń.
– Nasadzenie jednego ozdobnego drzewa (Magnolia).
– Zasianie wieloletniej łąki kwietnej.
 Lokalizacja:
Przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Samsonowicza 25
 Wartość zadania: 
45 800 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 5 tys. zł.

 L18/20/VIII
Festyn Śląski w Parku Murckowskim
 Wnioskodawca:
Sonia Famulok
 Opis zadania:
 Festyn jest skierowany do dzieci, mieszkańców Murcek 
i sąsiednich dzielnic. Odbędzie się w sobotę i niedzielę.
 Lokalizacja:
ul. Kołodzieja, Park Murckowski
 Wartość zadania:  25 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 19
PIOTROWICE – OCHOJEC

 L19/01/VIII
Nowości dla Biblioteki. Zakup nowości wydawni-
czych dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach
 Wnioskodawca:
Grażyna Żochowska
 Opis zadania:
 Zakup nowości wydawniczych: książek i audiobooków 
dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowi-
cach, które wzbogacą ofertę biblioteki wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom czytelników 
i mieszkańców dzielnicy Piotrowice-Ochojec, jak 
i dzielnic sąsiadujących.
 Lokalizacja:
Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, 
ul. Gen. Z. Jankego 183

 Wartość zadania: 
20 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nanso-
wych na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka 
Publiczna.

 L19/03/VIII
Siłka w Poligrafi e – zakup sprzętu sportowego 
na siłownię w Zespole Szkół Poligrafi czno-Mecha-
nicznych
 Wnioskodawca:
Barbara Micińska
 Opis zadania:
 Zakup sprzętu sportowego wraz z podłożem gumo-
wym na siłownię w Zespole Szkół Poligrafi czno-Me-
chanicznych w Katowicach. Rozbudowa bazy sporto-
wej poprzez zakup sprzętu i akcesoriów treningowych 
polskiego producenta, w postaci bramy pięciostano-
wiskowej, bieżni beznapędowej, ławki uniwersalnej 
regulowanej, zestawu sztang zespolonych ze stoja-
kiem oraz regału na bumpery, piłki i kett lebells.
 Lokalizacja:
Zespół Szkół Poligrafi czno-Mechanicznych im. Armii 
Krajowej, ul. Armii Krajowej 84
 Wartość zadania: 
53 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych na realizację zadania będzie Zespół Szkół 
Poligrafi czno-Mechanicznych.

 L19/04/VIII
Zakup nowości wydawniczych i dofi nansowanie 
spotkań oraz warsztatów dla fi lii nr 10 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Katowicach
 Wnioskodawca:
Patrycja Mika
 Opis zadania:
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 10 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach. Dofi nansowanie 
dla spotkań czytelników i warsztatów dla dzieci organi-
zowanych w bibliotece.
 Lokalizacja:
Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Radockiego 
70A
 Wartość zadania: 
13 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publiczna.

 L19/05/VIII
Nowoczesne technologie w edukacji – doposażenie 
ZSO nr 2 – Szkół w Piotrowicach-Ochojcu w sprzęt IT 
oraz pomoce dydaktyczne
 Wnioskodawca:
Michał Kowalski
 Opis zadania:
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 to Szkoła Pod-
stawowa nr 56 oraz V Liceum Ogólnokształcące. Ist-
niejąca baza techniczna Szkoły Podstawowej wymaga 
wymiany. Pracownia komputerowa oraz projekto-
ry multi medialne to sprzęt zakupiony ponad 10 lat 
temu. Liceum Ogólnokształcące nie posiada tablic 
multi medialnych czy projektorów dotykowych, które 
we współczesnej edukacji stanowią podstawę bazy 
do realizacji procesu dydaktycznego.
 Lokalizacja:
ul. Spółdzielczości 21, Katowice
 Wartość zadania: 
133 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych na realizację zadania będzie Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2.

 L19/06/VIII
Plac zabaw z dziecięcych marzeń
 Wnioskodawca:
Danuta Garbowska
 Opis zadania:
 Nasz plan zakłada kompleksowe zagospodarowanie 
i rewitalizacje ogrodu przedszkolnego, który przez 
przeszło 25 lat nie był remontowany. Głównym na-
szym zadaniem jest stworzenie miejsca, w którym 
dzieci będą mogły bawić się w cudownym, bezpiecz-
nym miejscu. Planowane zestawy zabawowe mają za-
pewnić dzieciom nie tylko bezpieczną, pełną atrakcji 
zabawę, ale przede wszystkim rozwijać je w sposób 
fi zyczny i psychiczny.

 Lokalizacja:
MP 46, ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 111
 Wartość zadania: 
319 400 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych na realizację zadania będzie Miejskie Przed-
szkole nr 46. Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla 
społeczności lokalnej.

 L19/07/VIII
Atrakcyjny plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego 
w dzielnicy Piotrowice
 Wnioskodawca:
Magdalena Wierzbicka
 Opis zadania:
 Przebudowa obecnego, starego placu zabaw przy ul. 
Wojska Polskiego. Wykonanie nowego i atrakcyjnego 
placu zabaw na bazie gotowego już projektu przebu-
dowy tego placu z roku 2019 (Muzyczne Place Zabaw). 
Projekt obejmuje: wybudowanie nowych alejek oraz 
nawierzchni syntetycznej, nawierzchni ze zrębków, 
postawienie nowych urządzeń zabawowych i elemen-
tów małej architektury (ławki, kosze) oraz wykonanie 
trawników dywanowych.
 Lokalizacja:
ul. Wojska Polskiego (naprzeciwko nr 39) na terenie 
obecnego placu zabaw
 Wartość zadania: 
350 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 15 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L19/08/VIII
Bezpiecznie w mojej dzielnicy – zajęcia z samoobro-
ny dla każdego 
 Wnioskodawca:
Tomasz Najduch
 Opis zadania:
 Zajęcia z samoobrony dla każdego. Celem warsztatów 
jest zwiększenie poczucia pewności u mieszkańców 
oraz poprawa ich sprawności fi zycznej. Na tych za-
jęciach, oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych poka-
zujemy jak zachować się w sytuacjach kryzysowych 
oraz zagrożenia życia. Podczas kursu samoobrony 
rozwijamy również sprawność fi zyczną uczestników 
biorących w nich udział oraz zachęcamy do aktyw-
nego spędzania czasu. W trakcie trwania zajęć będą 
odbywać się również zajęcia z pierwszej pomocy oraz 
pokazy sztuk walki. Zajęcia są bezpłatne.
 Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Gen. Zygmunta Waltera 
– Jankego 160
 Wartość zadania: 
31 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 28.

 L19/09/VIII
Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne –
pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, 
biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki
skierowane do osób zamieszkujących w dziel-
nicach Piotrowice i Ochojec. Dodatkowo szereg
spotkań, które poprawią kondycję fi zyczną i psy-
chiczną po COVID-19.
 Wnioskodawca:
Dorota Ostrowicz
 Opis zadania:
 AKTYWNY SENIOR 55+ I JEGO ŚRODOWISKO LOKALNE 
to pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, 
biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki skie-
rowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Pio-
trowice i Ochojec. Dodatkowo szereg spotkań, które 
poprawią kondycję fi zyczną i psychiczną po COVID-19.
Z projektu będą mogły skorzystać osoby w wieku 55+. 
Dopuszcza się również udział mieszkańców środo-
wiska lokalnego w innym wieku. Udział pozostałych 
osób nie może przekraczać 30% ogółu uczestników 
całości kosztów projektu. 
 Lokalizacja:
Kluby Osiedlowe przy Spółdzielni Mieszkaniowej „SILE-
SIA”: ul. Północna 32, ul. Radockiego 282, ul. Żurawia 80
 Wartość zadania: 
89 140 zł
 Uwagi:
Wydział Polityki Społecznej – dysponentem środków bę-
dzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
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 L19/10/VIII
Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach senso-
rycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 
w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Kato-
wicach
 Wnioskodawca:
Bożena Saternus
 Opis zadania:
 Celem projektu jest stworzenie mini ogrodów sen-
sorycznych na terenie ogrodu przedszkolnego Miej-
skiego Przedszkola nr 84 w Katowicach przy ulicy 
Targowej 13 oraz na terenie wokół budynku Szkoły 
Podstawowej nr 28 w Katowicach od strony ulicy 
Fredry. Ideą ogrodu sensorycznego jest pobudzenie 
wszystkich zmysłów, które u dzieci przedszkolnych 
i uczniów szkoły wymagają dodatkowej stymulacji. 
Ogrody te mają spełniać dwie funkcje: rekreacyjną 
(jako dopełnienie do istniejących już w pobliżu atrak-
cji) oraz sensoryczną (korzystający z ogrodu będą 
poddawani zewsząd bodźcom zmysłowym). W strefi e 
sensorycznej znajdą się elementy pobudzające zmy-
sły: wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Pojawi 
się także ścieżka sensoryczna złożona z odcinków 
zróżnicowanych pod względem podłoża, np. trawa, 
kamienie, piasek, kora, drewno.
 Lokalizacja:
Miejskie Przedszkole nr 84 w Katowicach, ul. Targowa 13, 
Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Gen. Zygmunta Waltera 
Jankego 160
 Wartość zadania: 
190 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będą: Szkoła Podstawowa nr 28 oraz Miej-
skie Przedszkole nr 84. Wzrost wartości zadania wynika 
ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. Szacun-
kowy roczny koszt utrzymania to ok 1 tys. zł.

 L19/11/VIII
Plac Burka – psi wybieg dla każdego
 Wnioskodawca:
Katarzyna Frąszczak
 Opis zadania:
 Psi wybieg na terenie osiedla Piotrowice-Ochojec 
pozwoli miłośnikom czworonogów z południa Kato-
wic wyprowadzać swoje psy w sposób bezpieczny, 
wygodny i nieuciążliwy dla innych mieszkańców. 
Wybieg ma mieć formę ogrodzonego trawnika, 
na którym zostaną zamontowane ławki dla opieku-
nów psów, kosze na psie odchody, podwójna furtka 
anty-ucieczkowa oraz tablice informacyjne i eduka-
cyjne, a także podstawowe urządzenia szkoleniowe 
dostosowane do psów różnej wielkości. W zależność 
od dokładnych kosztów całego zadania wniosko-
dawca zakłada także możliwość instalacji dodat-
kowych urządzeń szkoleniowych – jest to jedynie 
opcja, którą można zaproponować po dokładnym 
określeniu kosztów.
 Lokalizacja:
Teren zieleni pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Gierlotki
 Wartość zadania: 
150 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – W związku z przebiegiem pod-
ziemnych sieci uzbrojenia w lokalizacji głównej, zadanie 
opiniuje się pozytywnie w lokalizacji zgłoszonej przez 
wnioskodawcę jako alternatywna. Realizacja zadania 
będzie wymagała ingerencji w istniejącą zieleń, ale jest 
możliwa do realizacji (nasadzenia zastępcze). Szacun-
kowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 8 tys. zł.

 L19/12/VIII
Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawo-
wej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przesta-
rzałego sprzętu
 Wnioskodawca:
Adam Lejman-Gąska
 Opis zadania:
 W ramach zadania zostanie wykonany remont kuch-
ni w Szkole Podstawowej nr 27 wraz z wymianą 
sprzętu, który już nie funkcjonuje lub często ulega 
awarii. Podstawową kwesti ą jest dostosowanie po-
mieszczenia do pieca konwekcyjno-parowego, który 
ma zostać zainstalowany w kuchni. W tym celu nale-
ży dostosować ciągi wentylacyjne, które obecnie nie 
funkcjonują. Kolejnym problemem jest brak izolacji 
na podłodze co powoduje zawilgocenie stropu i w kon-
sekwencji postępujące niszczenie budynku przez wil-
goć i grzyb. Dlatego należy zrobić podłogę wraz z od-
powiednią izolacją oraz rozpocząć proces osuszania 
stropu i pomieszczeń znajdujących się pod kuchnią.

 Lokalizacja:
Teren Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Łętowskiego 18
 Wartość zadania: 
244 010 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 27. Zadanie 
będzie dodatkowo dostępne dla uczniów z okolicznych 
szkół korzystających z pomocy MOPS w okresie ferii 
letnich i zimowych. Dla mieszkańców Osiedla Odrodze-
nia podczas spotkań organizowanych w jadalni przez 
Spółdzielnię „Silesia”.

 L19/13/VIII
Lampy solarne poprawiające bezpieczeństwo 
na ROD „Oaza” w Katowicach
 Wnioskodawca:
Michał Lipowski
 Opis zadania:
 Lampy solarne, które zostaną zainstalowane na ROD 
„Oaza” w Katowicach, poprawią znacząco widoczność 
oraz bezpieczeństwo działkowców i lokalnej społeczno-
ści. Uatrakcyjnią również teren ogródków działkowych, 
który po zmroku jest mało widoczny. Ogródki działkowe 
to miejsce odpoczynku i relaksu, gdzie w sezonie często 
spędza się całe dnie. Oświetlenie solarne da większe 
poczucie bezpieczeństwa zarówno wieczorami, kiedy 
jest ciemno, ale również poza sezonem, kiedy teren 
ten jest mniej uczęszczany i może stać się obiektem 
włamań i kradzieży.
 Lokalizacja:
ROD „Oaza”, ul. Bażantów
 Wartość zadania: 
90 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania to ok. 15 tys. zł.

 L19/14/VIII
Monitory multi medialne dla Przedszkola nr 93
 Wnioskodawca:
Beata Gała-Gruszczyńska
 Opis zadania:
Zakup 9 zestawów monitorów multi medialnych, do wy-
posażenia sal przedszkolnych pozwoli wzbogacić ofertę 
edukacyjną placówki.
 Lokalizacja:
Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach
 Wartość zadania: 
90 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków bę-
dzie Miejskie Przedszkole nr 93.

 L19/15/VIII
Wymiana ogrodzenia w przedszkolu nr 93 – konty-
nuacja
 Wnioskodawca:
Beata Gała-Gruszczyńska
 Opis zadania:
Kontynuacja wymiany ogrodzenia Przedszkola nr 93. 
Demontaż starego ogrodzenia oraz instalacja nowego.
 Lokalizacja:
Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach, ul. Łętow-
skiego 24
 Wartość zadania: 
100 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych będzie Miejskie Przedszkole nr 93.

 L19/16/VIII
Remont i wyposażenie placu zabaw Miejskiego 
Przedszkola nr 81
 Wnioskodawca:
Karolina Czechowska
 Opis zadania:
Remont i modernizacja istniejącego placu zabaw 
Miejskiego Przedszkola Nr 81 w Katowicach o po-
wierzchni 273 m² (14m x 19,5) są niezbędne dla 
zapewnienia dzieciom z dzielnicy bezpiecznego 
miejsca do zabawy. Proponuje się położenie nowej 
nawierzchni bezpiecznej, uzupełnienie ubytków zie-
leni, wymianę urządzeń. Na części placu znajdują się 
urządzenia drewniane: domek, domek ze zjeżdżalnią, 
autko z ławeczką, bujaki na sprężynach. Po wielu 
latach użytkowania, mimo konserwacji i bieżących 
napraw, urządzenia powinny zostać wymienione 
na nowe.
 Lokalizacja:
ul. Kostki Napierskiego 9

 Wartość zadania: 
120 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych na realizację zadania będzie Miejskie Przed-
szkole nr 81.

 L19/17/VIII
Oświetlenie ścieżki rowerowej i łącznika ulic Asnyka 
z Kościuszki
 Wnioskodawca:
Dawid Kamiński
 Opis zadania:
Instalacja nowego oświetlenia dla ścieżki rowerowej 
oraz miejsca spaceru dla pieszych i właścicieli ogródków 
działkowych będącego łącznikiem ulic Asnyka z Kościusz-
ki. Jest to szczególnie ważny łącznik biorąc pod uwagę 
trwającą inwestycję budowy nowego obiektu sporto-
wego przy ul. Asnyka.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach – Piotro-
wicach, ul. Jankego 136
 Wartość zadania: 
97 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 14 tys. zł.

 L19/18/VIII
Strefa Planszówek w MDK „Południe”
 Wnioskodawca:
Bartłomiej Kluska
 Opis zadania:
Projekt zakłada wzbogacenie istniejących zasobów 
Wypożyczalni Gier Planszowych działającej w MDK 
„Południe” w Piotrowicach o kolejne nowości wydaw-
nicze. Dzięki temu, wypożyczanie gier stanie się jeszcze 
bardziej atrakcyjne dla wszystkich chętnych. Rozmaite 
spektrum tematyczne gier wzbogaci formę zajęć dla 
Seniorów, w szczególności cotygodniowych spotkań 
„Trening umysłu”. Posiadanie nowoczesnych gier sto-
łowych, fabularnych czy plenerowych, a także gier 
tradycyjnych umożliwi organizację interesujących zajęć 
dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć dla szkolnych grup 
zorganizowanych gdzie promowanie gier w edukacji 
szkolnej powinno dać szerokie narzędzie nauczycielom 
podczas pracy z uczniami. Dodatkowo ułatwiona bę-
dzie organizacja turniejów i rozgrywek rankingowych 
z nagrodami dla uczestników, także we współpracy 
z Wydawnictwami. Zostanie też uatrakcyjniona forma 
innych wydarzeń, jak na przykład Akcja Lato w Mieście 
oraz Akcja Zima w Mieście oraz wiele innych wydarzeń 
lokalnych.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach – Piotro-
wicach, ul. Jankego 136
 Wartość zadania: 
14 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 20
ZARZECZE

 L20/01/VIII
Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzecze.2022
 Wnioskodawca:
Gabriela Przyłucka
 Opis zadania:
 Przygotowane zostaną stoiska z unikatowymi deko-
racjami świątecznymi o charakterze rękodzielniczym. 
Uprzednio zakupione zostaną materiały do wyrobu 
ozdób świątecznych. Realizacja nastąpi w ramach spo-
tkań grup rękodzielniczych – ceramicznych, koronczar-
skich i na zajęciach plastycznych w MDK „Południe”. 
Planowany termin – pierwsza połowa grudnia. Wystąpią 
chóry działające przy MDK „Południe”. Każdy będzie 
mógł nabyć unikatowy prezent lub ozdobę świąteczną. 
Rarytasem będą ozdoby Śląskiego Koła Koronki Kloc-
kowej w Zarzeczu.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Stellera 4
 Wartość zadania: 
5 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L20/03/VIII
Z kijkami po zdrowie
 Wnioskodawca:
Maria Czenczek
 Opis zadania:
 Zadanie ma na celu zaprosić do udziału miesz-
kańców w każdym wieku, chcących aktywnie 
spędzić czas. Zajęcia powinny być prowadzo-
ne przez wykwalifikowanych instruktorów Nor-
dic Walking. Zadanie jest podzielone na dwie 
grupy uczestników: grupa aktywna i seniorzy. 
W ramach promocji projektu powinno się dotrzeć 
do jak największej ilości mieszkańców poprzez 
plakaty, ulotki, prowadzenie strony na f-ku de-
dykowanej projektowi oraz stronie internetowej 
MDK. W ramach projektu odbywać się będą:
– Marsze podzielone na dwie grupy: aktywna 
i seniorzy, – ĆWICZ CIAŁO – zajęcia ruchowo-ta-
neczne typu ZUMBA, które poprawiają zdrowie 
i kondycję przez cały rok osobom w różnym wieku,
– Spotkania integracyjne uczestników.
 Lokalizacja:
MDK, ul. Stellera 4
 Wartość zadania: 
22 100 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
ma realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Połu-
dnie”. W toku weryfi kacji wniosku, z zadania wyłączono 
wyjazd poza Katowice, co byłoby niezgodne z Regula-
minem BO.

 L20/04/VIII
Bezpieczne przejście przez ulicę – zakup aktywnych 
znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, 
informujących o przejściu dla pieszych
 Wnioskodawca:
Piotr Trząski
 Opis zadania:
Montaż na ulicy Generała Stefana Grota – Rowec-
kiego aktywnych znaków drogowych informujących 
o przejściu dla pieszych (zasilanych baterią słonecz-
ną) ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. 
W momencie wykrycia pieszego przez czujnik w rejonie 
przejścia, następuje uruchomienie migających paneli 
po obu stronach przejścia dla pieszych. Aktywne znaki 
drogowe zasilane są za pomocą baterii słonecznych.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Stellera 4
 Wartość zadania: 
45 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

 L20/05/VIII
Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się! Kontynu-
acja zajęć i spotkań integracyjnych oraz sportowych
dla mieszkańców dzielnicy
 Wnioskodawca:
Ewa Bajor
 Opis zadania:
 W ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty 
sportowe i artystyczne, a także spektakle teatralne dla 
dzieci i młodzieży z dzielnicy Zarzecze. Zorganizowane 
zostaną także różnorodne zajęcia (plastyczne, sportowe, 
rekreacyjne, kreatywne) w ramach Akcji Lato w Miejskim 
Domu Kultury. 
 Lokalizacja:
MDK, ul. Stellera 4
 Wartość zadania: 
27 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L20/06/VIII
Zadaszona wiata rowerowa
 Wnioskodawca:
Maria Czenczek
 Opis zadania:
 Zadaszona wiata rowerowa na 10 rowerów pozwoli 
na komfortowe pozostawienie swoich jednośladów 
w okolicy przystanków autobusowych, domu kultury 
i kościoła. Lokalizacja wiaty ul. Grota Roweckiego w Za-
rzeczu, obok wiaty przystankowej. Proponuję wiatę wol-
no stojącą, zadaszoną łukowym dachem z poliwęglanu, 
boki bez wypełnienia.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Stellera 4
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 Wartość zadania: 
55 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 8 tys. zł.

 L20/07/VIII
Gimnastyka dla smyka
 Wnioskodawca:
Maria Czenczek
 Opis zadania:
 Projekt ma na celu zapoznanie dzieci ze sportem, gim-
nastyką i rytmiką. Przygotowanie merytoryczne ciała 
i kształtowanie prawidłowej sylwetki oraz nauka pod-
stawowych elementów gimnastyki i tańca. Pod okiem 
wykwalifi kowanych trenerów mających uprawnienia 
do prowadzenia zajęć z dziećmi. Zajęcia powinny odby-
wać się w dwóch grupach 4‒6 lat i 7‒12 lat.
Czas zajęć: 45‒60 min/grupa (zajęcia 2 razy w tygo-
dniu x 2 grupy).
Forma zajęć: Gimnastyka Sportowa z elementami 
rytmiki i muzyki.
Podstawowy sprzęt zapewnia trener: szarfy, woreczki, 
pachołki, tyczki, drabinka koordynacyjna, hula-hop.
Promowanie projektu i informacje o jego zasadności 
poprzez plakaty, ulotki, informacje publiczną.
 Lokalizacja:
MDK, ul. Stellera 4
 Wartość zadania: 
16 200 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L20/08/VIII
Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty 
kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców 
dzielnicy
 Wnioskodawca:
Dorota Fuchs
 Opis zadania:
„Wesołe Zarzecze” to kontynuacja bezpłatnych 
warsztatów kreatywnych prowadzonych w ramach 
BO w 2019r., 2020r. i 2021r. Na zajęciach każdy 
mieszkaniec dzielnicy, niezależnie od wieku znaj-
dzie coś dla siebie, ze względu na różnorodność 
tematów np.: zajęcia świąteczne, szycia „coś z ni-
czego”. Dodatkowo wplecione są elementy ekologii 
w każde zajęcia, aby uczulić uczestników do dbania 
o środowisko w swoim otoczeniu. Warsztaty mają 
na celu integrować mieszkańców Zarzecza. Wspólne 
spędzenie czasu w oderwaniu od wszechobecnych 
mediów, rozwijanie wyobraźni, tworzenie kreatyw-
nych prac to wspaniała alternatywa dla codzienno-
ści. Każdy wykonany przedmiot uczestnik zabierze 
ze sobą do domu. Przewidziano około 50 spotkań 
dla dzieci oraz dorosłych.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Stellera 4
 Wartość zadania: 
35 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L20/10/VIII
Eko-ostoja fauny i fl ory na „Szarotek” – mieszkańcy 
dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego
 Wnioskodawca:
Jarosław Szołtysek
 Opis zadania:
 Eko-ostoja na Szarotek to miejsce, w którym zwie-
rzęta i rośliny będą mogły w niezakłócony sposób 
funkcjonować i rozwijać się. Na terenie dotychczas 
niezagospodarowanym, w miejsce chwastów i dzikiej 
trawy powstanie uroczy, zielony zakątek. Bezpieczne 
siedlisko dla jeża, zajęcy, bażantów, ropuch, młodych 
saren i wszelkich skrzydlatych przyjaciół. Pomóżmy 
zachować dziedzictwo przyrody i bioróżnorodno-
ści budując dla nich budki lęgowe, tunele i karmiki. 
A dzięki nowym nasadzeniom drzew i krzewów oraz 
stworzeniu łąki kwietnej cieszmy się spokojną oazą 
w dzielnicy!
 Lokalizacja:
ul. Szarotek pomiędzy skrzyżowaniem ul. Szarotek i ul. 
Kamieńskiej a ul. Szarotek 30.
Naprzeciwko ul. Szarotek 33
 Wartość zadania: 
89 812 zł

 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 15 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L20/11/VIII
Monitoring placu zabaw w Zarzeczu
 Wnioskodawca:
Dawid Zapała
 Opis zadania:
 Projekt zakłada instalację 1 kamery na terenie miejskie-
go placu zabaw przy ulicy Szarotek w Katowicach Zarze-
czu oraz włączenie jej do Katowickiego Inteligentnego 
System Monitoringu i Analizy.
 Lokalizacja:
Miejski plac zabaw przy ul. Szarotek
 Wartość zadania: 
102 000 zł
 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie o charak-
terze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 5 tys. zł.

 L20/12/VIII
Zacienienie placu zabaw – bezpieczna i zdrowa za-
bawa
 Wnioskodawca:
Agnieszka Sobol
 Opis zadania:
 Zadanie „Zacienienie placu zabaw – bezpieczna i zdro-
wa zabawa” polega na zacienieniu placu zabaw poprzez 
nasadzenie drzew oraz instalację nowego żagla prze-
ciwsłonecznego nad piaskownicą Celem jest zapewnie-
nie bezpiecznej i komfortowej zabawy na placu zabaw. 
W słoneczne dni huśtawki, w tym zwłaszcza metalo-
we elementy konstrukcyjne nagrzewają się w sposób 
uniemożliwiający ich użytkowanie. Nasadzenie drzew 
(odpowiednich gatunków i rozmiarów) w obrębie ogro-
dzenia placu zabaw oraz nowy żagiel nad piaskownicą 
zapewnią dzieciom i ich opiekunom ochronę przed 
negatywnym wpływem promieniowania słonecznego 
i komfort termiczny podczas zabawy na zewnątrz.
 Lokalizacja:
Plac zabaw przy Miejskim Domu Kultury na Zarzeczu, 
ul. Pawła Stellera 4
 Wartość zadania: 
9 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”. Szacunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie 
ok. 3,6 tys. Zł.

 L20/13/VIII
Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego 
Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grota-Ro-
weckiego w Zarzeczu
 Wnioskodawca:
Beata Bala
 Opis zadania:
Montaż elektronicznego wyświetlacze prędkości służy 
uspokojeniu ruchu i sprzyjają poprawie bezpieczeństwa 
na drodze. Urządzenie mierzy prędkość zbliżającego się 
pojazdu i pokazuje prędkość na wyświetlaczu. Urządze-
nie mierzy prędkość zbliżającego się pojazdu i pokazuje 
prędkość na wyświetlaczu. Pomiar prędkości jest do-
kładny, a liczby na wyświetlaczu wyraźne i doskonale 

widoczne dla kierujących pojazdami.
 Lokalizacja:
ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego od nr 26 do 18 
(kierunek – Podlesie)
 Wartość zadania: 
24 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 21
KOSTUCHNA

 L21/01/VIII
Eksperymentuj na świeżym powietrzu
 Wnioskodawca:
Iwona Kopiec
 Opis zadania:
 Na terenie szkoły chcemy stworzyć naukowy plac za-
baw. Naszym celem jest zaciekawienie najmłodszych 
fi zyką, a starszym uczniom poprzez eksperymenty 
na świeżym powietrzu przybliżyć to, o czym uczą się 
z podręczników. Urządzenia, które chcemy zainsta-
lować na naszym terenie to: Naukowy Hex, głuchy 
telefon, kołyska Newtona, peryskop, wielokrążek 
i eko-memory. Wszystkie te urządzenia posiadają 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa zapewnione 
przez zgodność z normami PN-EN 1176‒1:2009, 
a kolorowa estetyka urządzeń uatrakcyjni otoczenie 
naszej szkoły. Dodatkowo na terenie placu zabaw zo-
staną zamontowane urządzenia sprawnościowe. Te-
ren zielony zostanie również wyposażony w elementy 
małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci oraz 
stojak rowerowy) oraz w nawierzchnię bezpieczną.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. T. Boya-Żeleńskiego 
83
 Wartość zadania: 
315 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 29. Wzrost 
wartości zadania wynika ze wzrostu cen materiałów 
i usług budowlanych. Szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 2,8 tys. zł.

 L21/02/VIII
Spotkania integracyjne: „Śląsk – moje miejsce 
na Ziemi”
 Wnioskodawca:
Barbara Chudy
 Opis zadania:
 Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców 
dzielnicy: osób starszych, samotnych, dzieci i młodzie-
ży, chętnych do wspólnego, aktywnego i ciekawego 
spędzania czasu. Ma na celu pokazanie i zrozumienie 
problemów regionu i jego najbliższych okolic (historia, 
zabytki, architektura, przyroda), poznanie samych 
siebie i innych poprzez udział w wieczornicach dla 
seniorów, warsztatach rękodzielniczych, gwarowych, 
dekoratorskich i artystycznych. Ważnym i popular-
nym elementem projektu są spotkania z ciekawymi 
ludźmi, udział w wydarzeniach kulturalnych (teatr, 
operetka, koncerty muzyczne). Działania te mają 
na celu zintegrowanie dzielnicy, zrozumienie potrzeb, 
obaw, lęku i niepokoju w obecnej trudnej sytuacji. 

Interesującym elementem tegorocznego projektu jest 
konkurs „Ślosko betlyjka” adresowany dla dorosłych 
mieszkańców południowych dzielnic.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. Tadeusza Boya 
Żeleńskiego 83
 Wartość zadania: 
24 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – z zadania wyłączono wycieczki poza 
Katowice. Dysponentem środków fi nansowych na re-
alizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Południe”.

 L21/03/VIII
Książka na cztery pory roku – zakup nowości dla Filii 
nr 27 MBP Katowice
 Wnioskodawca:
Patrycja Borkowska
 Opis zadania:
Celem projektu jest zakup nowych książek dla Filii numer 
27 MBP w Katowicach przy ulicy Szarych Szeregów 62. 
Zakup wzbogaci ofertę fi lii dając mieszkańcom dostęp 
do nowych pozycji.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. T. Boya-Żeleńskiego 
83
 Wartość zadania: 
20 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L21/04/VIII
„Zdrowa mama, zdrowy Ja”-zajęcia fi tness i warsz-
taty zdrowego stylu życia
 Wnioskodawca:
Mirosław Puch
 Opis zadania:
 Projekt przewiduje zorganizowanie zajęć fi tness dla 
matek z dziećmi i warsztatów zdrowego stylu życia.
 Lokalizacja:
Skwer przy ul. T. Boya-Żeleńskiego i ul. Migdałowców
 Wartość zadania: 
12 100 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L21/05/VIII
Jarmark Bożonarodzeniowy w Kostuchnie
 Wnioskodawca:
Marcel Wypiór
 Opis zadania:
 Przygotowane zostaną stoiska z unikatowymi deko-
racjami świątecznymi o charakterze rękodzielniczym. 
Realizacja nastąpi w ramach warsztatowych spotkań 
grup rękodzielniczych, koronczarskich, ceramicznych 
i plastycznych zajęć w MDK „Południe”. Zakupione 
zostaną materiały do przeprowadzenia warsztatów 
ozdób świątecznych. Jarmark planowany jest w pierw-
szej połowie grudnia od godz. 9 do godz. 18. Wystąpią 
chóry działające przy MDK „Południe”. Zapewniamy 
również muzyczną oprawę kolędową i miłą przed-
świąteczną atmosferę.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. T. Boya-Żeleńskiego 
83
 Wartość zadania: 
5 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L21/06/VIII
EKOrękodzieło. Całoroczne warsztaty dla dzieci i do-
rosłych
 Wnioskodawca:
Marcel Wypiór
 Opis zadania:
 Projekt przewiduje zorganizowanie całorocznych zajęć 
warsztatowych rękodzieła i ceramiki dla dzieci i do-
rosłych w Miejskim Domu Kultury „Południe”. Zajęcia 
oparte na szlachetnych materiałach jakimi są glinki 
rzeźbiarskie – najwcześniejsze medium twórcze. Za-
pewniamy konsultacje twórców profesjonalnych. W ra-
mach projektu planowane są warsztaty rękodzielnicze 
z fi lcowania, decoupagu i innych dziedzin oraz warsztaty 
ceramiczne, na których poznamy różne techniki lepienia 



BUDŻET OBYWATELSKI  www.bo.katowice.eu22

z gliny i szkliwienia. Glina jest materiałem naturalnym, 
rozwija zdolności manualne i wykorzystywana jest jako 
materiał terpeutystyczny. Wszystkie przedmioty zostaną 
wypalone i pozostaną własnością każdego uczestnika. 
W ramach projektu przewidywane są także rodzinne 
międzypokoleniowe spotkania.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. T. Boya-Żeleńskiego 
83
 Wartość zadania:  9 500 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L21/07/VIII
O rety! Eko kabarety!
 Wnioskodawca:
Marcel Wypiór
 Opis zadania:
 Zadanie ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej 
w naszej dzielnicy o przedstawienia teatralne oraz ka-
baretowe. Chcemy pokazywać przedstawienia głośne, 
fl agowe, o których się mówi i które są ważne dla kul-
tury. Chcemy zapraszać zespoły teatralne z dobrymi 
wykonawcami, a także teatrzyki z przedstawieniami dla 
dzieci. Przedstawienia będą miały różnorodny charakter: 
edukacyjny, rozrywkowy, muzyczny lub inne. Propozycja 
jest skierowana dla wszystkich mieszkańców dzielnicy 
Kostuchna.
 Lokalizacja:
MDK „Południe”, ul. T. Boya-Żeleńskiego 83
 Wartość zadania: 
24 200 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L21/09/VIII
Budowa drogi pieszej z możliwością przejazdu ro-
werem łączącej ulicę Stabika z ulicą Bukszpanową
 Wnioskodawca:
Natalia Marciniak
 Opis zadania:
Utworzenie oświetlonej drogi pieszej z możliwością 
przejazdu rowerem wykonanej z nawierzchni asfalto-
wej łączącej ulicę Stabika z ulicą Bukszpanową. Droga 
ta znacznie skróci (dokładnie o połowę) i ułatwi drogę 
mieszkańcom okolic ulicy Stabika do Kościoła, do przy-
stanku autobusowego Piotrowice Bukszpanowa Kaplica 
(zaznaczając, iż cała ulica Stabika nie ma przystanku oraz 
przejazdu komunikacji miejskiej), do i ze szkoły dla dzieci 
uczących się w szkole w Piotrowicach, spacery rodzinne, 
spacery z psami. Obecnie jest to „dzika” ścieżka, z której 
korzysta wielu mieszkańców w wyżej wskazanych ce-
lach, jest ona przez mieszkańców utwardzana w miarę 
możliwości różnymi materiałami, jednak wciąż jest to te-
ren mocno podmokły i błotnisty rozkopywany przez 
dziki. Przy drodze zostaną postawione kosze na psie 
odchody, aby zachęcać posiadaczy psów do sprząta-
nia po swoich zwierzakach. Oświetlenie tego odcinka 
ma także bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo.
 Lokalizacja:
Przedłużenie bocznej drogi od ul. Stabika (wjazd przy 
numerze 62) w stronę kościoła przy ulicy Bukszpanowej
 Wartość zadania: 
177 050 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 18 tys. zł.

 L21/10/VIII
Nowoczesny plac zabaw przy ul. Szarych Szeregów 
w dzielnicy Kostuchna
 Wnioskodawca:
Dominik Strzelecki
 Opis zadania:
 Wykonanie nowego placu zabaw na skwerze przy ul. 
Szarych Szeregów, na bazie gotowego projektu prze-
budowy ww. placu zabaw z roku 2019 (Muzyczne Place 
Zabaw). Projekt obejmuje wybudowanie nowych alejek 
oraz nawierzchni syntetycznej, postawienie nowych 
urządzeń zabawowych i elementów małej architektury 
– ławek, koszy. Wykonanie trawnika na terenie objętym 
inwestycją. Powierzchnia terenu objętego wnioskiem 
1390 m kw.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. T. Boya-Żeleńskiego 
83
 Wartość zadania:  321 000 zł

 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 15 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń, ale jest możliwe do realizacji.

 L21/11/VIII
„Słowiczek” śpiewa dla nas. Otwarte warsztaty mu-
zyczne
 Wnioskodawca:
Ryszard Kudala
 Opis zadania:
 Wkład chóru „Słowiczek” w krzewieniu tradycji ślą-
skiej, zaangażowanie tożsamości regionalnej na Gór-
nym Śląsku, popularyzowanie śląskiej pieśni i tradycji 
śpiewaczej ma nieograniczone możliwości. Głównym 
celem naszego projektu jest dotarcie do mieszkań-
ców naszej dzielnicy w każdym wieku poprzez spotka-
nia z seniorami, byłymi członkami chóru, młodzieżą 
i dziećmi. Chcemy poprzez śpiew i muzykę przekazać 
tradycję naszego regionu. Spotkania, koncerty, ce-
remonie w tym także msze św. mają łączyć miesz-
kańców we wspólnej nauce, zabawie i zadumie. 
Chcemy uaktywnić naszych mieszkańców, którzy 
pamiętają naszą tradycję, a młodszym pokoleniom 
przybliżyć historię i tradycję dzielnicy oraz regionu. 
Warsztaty będą odbywały się w nowo wyremontowa-
nej sali kinowej MDK Południe w Kostuchnie.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. T. Boya-Żeleńskiego 
83
 Wartość zadania: 
17 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
ma realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”

 L21/12/VIII
Zielona Kostuchna – integracyjne warsztaty ekolo-
giczno-kreatywne dla mieszkańców dzielnicy
 Wnioskodawca:
Dorota Fuchs
 Opis zadania:
 „Zielona Kostuchna” stanowi kontynuację projektu w ra-
mach BO z 2017r. – bezpłatnych warsztatów dla dzieci 
i ich opiekunów. Zajęcia cieszyły się dużym powodze-
niem i pełną frekwencją. Celem zajęć jest przybliżenie 
dzieciom i dorosłym ideologii działań ekologicznych, 
wzbogacenie kreatywności i zdolności manualnych oraz 
mobilizacja do wspólnego spędzania czasu poprzez za-
bawę i własną twórczość. Zakładana jest różnorodność 
zajęć np.: fl orystyczne, 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 stanowić ich 
własność. Zaplanowano ok. 40 warsztatów (czas trwa-
nia ok. 2 godziny) na ok. 10‒25 osób. Termin realizacji 
projektu: styczeń-grudzień 2022 r.
 Lokalizacja:
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. T. Boya-Żeleńskiego 
83
 Wartość zadania: 
28 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L21/14/VIII
Nordic Walking – Warsztaty Pilates. Organizacja 
marszów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnasty-
ka „Zdrowy kręgosłup”
 Wnioskodawca:
Beata Bala
 Opis zadania:
Zadanie przewiduje dwie formy aktywności fi zycznej 
dla mieszkańców. Zajęcia będą się odbywać w terenie 
Nordic Walking i stacjonarnie ćwiczenia w MDK. Nor-
dic Walking forma rekreacji polegająca na marszach 
ze specjalnymi kijami wraz z instruktorem. Do zadań 
instruktora będzie należeć przygotowanie rozgrzewki 
oraz wyznaczenie trasy.
 Lokalizacja:
ul. T. Boya-Żeleńskiego 87, 89, 91
 Wartość zadania: 
15 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L21/15/VIII
Remont drogi dojazdowej do budynków 87, 89, 91 
Kostuchna ulica T.B Żeleńskiego
 Wnioskodawca:
Beata Bala
 Opis zadania:
Położenie nawierzchni asfaltowej oraz infrastruktury 
drogowej ul. T. Boya-Żeleńskiego przy budynkach 87, 
89, 91 w Kostuchnie.
 Lokalizacja:
ul. T. Boya-Żeleńskiego 87, 89, 91
 Wartość zadania: 
180 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 5 tys. zł.

 L21/16/VIII
Poprawa bezpieczeństwa dzieci – pieszych poprzez 
przebudowę chodnika i powiększenie ilości miejsc 
postojowych w rejonie ulicy Wantuły i Lnianej w re-
jonie Szkoły Podstawowej nr 38
 Wnioskodawca:
Robert Myrcik
 Opis zadania:
 Chcemy poprawić bezpieczeństwo pieszych, w tym 
przede wszystkim dzieci w rejonie SP nr 38 codziennie 
chodzących do szkoły w pobliżu za szybko jadących 
samochodów. Chodnik chcemy oddzielić od ulicy pasem 
zieleni i nowymi miejscami postojowymi, z ewentualną 
zatoczką typu „Kiss&Ride”. Naszym zdaniem poprawi 
to znacząco bezpieczeństwo mieszkańców Kostuchny, 
w tym głównie tych najmłodszych. Dlatego tez prosimy 
o Wasz głos – nasi drodzy Rodzice – Sąsiedzi z Kostuchny!
 Lokalizacja:
ul Wantuły, ul. Lniana (w rejonie Szkoły Podstawowej 
nr 38).
 Wartość zadania: 
104 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

 L21/17/VIII
Budowa nowego chodnika przy ulicy Smugowa-
-Pankiewicza oraz ulicy Sezamkowej wraz z latar-
niami typu parkowego oraz mijankami
 Wnioskodawca:
Krzysztof Paszta
 Opis zadania:
 Wybudowanie nowego chodnika w ciągu pieszym uli-
cy Smugowej do ulicy Pankiewicza i ulicy Sezamkowej 
(przez zielony zagajnik) wraz z trzema latarniami typu 
parkowego, usadowieniem mijanek i luster drogowych. 
Znacząco poprawi to komfort, życie oraz bezpieczeń-
stwo okolicznych mieszkańców ze względu na całkowity 
brak w tych miejscach chodników. Stąd nasz wniosek 
i prośba o jego poparcie.
 Lokalizacja:
ul. T. Boya-Żeleńskiego na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Migdałowców od 20 do 22 około 100‒200 m przed 
przedszkolem
 Wartość zadania: 
88 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

 L21/18/VIII
Bezpieczna droga do celu. Elektroniczny Wyświe-
tlacz Prędkości przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego
 Wnioskodawca:
Beata Bala
 Opis zadania:
 Montaż elektronicznego wyświetlacza prędkości służy 
uspokojeniu ruchu i sprzyja poprawie bezpieczeństwa 
na drodze. Urządzenie mierzy prędkość zbliżającego się 
pojazdu i pokazuje prędkość na wyświetlaczu. Pomiar 
prędkości jest dokładny, a liczby na wyświetlaczu wy-
raźne i doskonale widoczne dla kierujących pojazdami.
 Lokalizacja:
ul. T. Boya-Żeleńskiego na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Migdałowców od 20 do 22 około 100‒200 m przed 
przedszkolem.
 Wartość zadania:  17 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 1 tys. zł.

 L21/19/VIII
Kostuchna Park 2 – rozwój sąsiedzkiej strefy aktyw-
ności

 Wnioskodawca:
Dawid Kamiński
 Opis zadania:
Kostuchna Park 2 to rozwój sąsiedzkiej strefy aktywno-
ści, która powstała także w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. To projekt w ramach którego na dużej łące 
przy Lesie Murckowskim, pomiędzy osiedlami Murapol 
oraz Dombud rozwinie się sąsiedzka strefa aktywności 
(ścianka wspinaczkowa dla dzieci) oraz strefa odpo-
czynku (ławki, roślinność, alejki do spacerowania) dla 
okolicznych mieszkańców oraz dzieci.
 Lokalizacja:
Łąki przy ul. Bażantów (osiedle Murapol) oraz Pustułek 
(osiedle Dombud) obok lasu Murckowskiego
 Wartość zadania: 
210 000 zł
 Uwagi:
Zakład Zieleni Miejskiej – szacunkowy roczny koszt utrzy-
mania to ok. 20 tys. zł. Zadanie będzie wymagało inge-
rencji w istniejącą zieleń ale jest możliwe do realizacji.

JEDNOSTKA POMOCNICZA NR 22
PODLESIE

 L22/01/VIII
Montaż automatycznego nawodnienia bo-
iska Ośrodka Sportowego Podlesianka oraz
wymiana ogrodzenia przy trybunie głównej 
 Wnioskodawca:
Tomasz Honc
 Opis zadania:
 W związku z rosnącym zainteresowaniem mieszkańców 
Podlesia i kibiców konieczna jest wymiana ogrodzenia. 
Inwestycja ma na celu poprawienie wygody ogląda-
jących widowiska. Projekt dotyczy także wykonania 
automatycznego systemu nawadniania murawy i po-
lega na wykonaniu projektu podziemnej instalacji rur 
i zraszaczy dookoła płyty boiska jak i w nim, montaż 
urządzeń sterujących i okablowanie zasilające, mon-
taż elementów łączących i zaworów elektromagne-
tycznych. Założenie wyjściowe obejmuje założenie 
24 zraszaczy, co przełoży się na komfort zawodniczek 
jak i zawodników, którzy uczestniczą w zawodach 
sportowych na murawie boiska. Jednocześnie należy 
wspomnieć, iż na obiekcie LGKS 38 Podlesianka od-
bywa się wiele imprez sportowych oraz kulturalnych.

 Lokalizacja:
ul. Sołtysia 25
 Wartość zadania: 
160 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – z zakresu wniosku wyłą-
czono wymianę ogrodzenia w rejonie trybuny głównej. 
Szacunkowy roczny koszt utrzymania wyniesie ok. 3 tys. 
zł. Dysponentem środków fi nansowych będzie MOSiR.

 L22/02/VIII
Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu
 Wnioskodawca:
Sonia Pryszcz-Botor
 Opis zadania:
 Przygotowane zostaną stoiska z unikatowymi deko-
racjami świątecznymi o charakterze rękodzielniczym. 
Uprzednio zakupione zostaną materiały do wyrobu 
ozdób świątecznych. Realizacja nastąpi w ramach spo-
tkań grup rękodzielniczych, malarskich i ceramicznych 
w MDK „Południe”. Jarmark odbędzie się w grudniu, 
od godz. 10 do godz. 18. Wystąpią chóry działające przy 
MDK „Południe”. Rozstawione zostaną stoiska z wyro-
bami. Zapewnimy również muzyczną oprawę kolędową 
i miłą przedświąteczną atmosferę z gorącą czekoladą.
 Lokalizacja:
Chodnik przy parkingu na ul. Piotra Michałowskiego
 Wartość zadania: 
6 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L22/03/VIII
Z naturą na Ty. Ekologiczne warsztaty rzeźbiarsko-
-malarskie
 Wnioskodawca:
Sonia Pryszcz-Botor
 Opis zadania:
  Projekt przewiduje zorganizowanie całorocznych zajęć 
warsztatowych rękodzieła i ceramiki dla dzieci i doro-
słych, w Miejskim Domu Kultury „Południe” w Podle-
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siu. Zajęcia oparte na szlachetnych materiałach jakimi 
są farby na bazie pigmentów naturalnych oraz glinka 
rzeźbiarska – najwcześniejsze medium twócze. Zapew-
niamy konsultacje twórców profesjonalnych. W ramach 
projektu planowane są warsztaty rękodzielnicze z fi l-
cowania, decoupagu i innych dziedzin oraz warsztaty 
ceramiczne, na których poznamy różne techniki lepienia 
z gliny i szkliwienia. Glina jest materiałem naturalnym, 
rozwija zdolności manualne i wykorzystywana jest jako 
materiał terpeutystyczny. Wszystkie przedmioty zostaną 
wypalone i pozostaną własnością każdego uczestnika. 
W ramach projektu przewidywane są także rodzinne 
międzypokoleniowe spotkania. To świetny pomysł 
na spędzenie popołudnia dla całych rodzin.
 Lokalizacja:
MDK „Południe” w Podlesiu, ul. Sołtysia 25
 Wartość zadania: 
10 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L22/04/VIII
Spotkanie Podleskie Koła Miłośników Godki i Pieśni 
Śląskiej – Piknik Wiosenny Święto Zaopusty, Rajd 
Solnym Szlakiem
 Wnioskodawca:
Lidia Gielniewska
 Opis zadania:
 Mott em projektu jest: „pogodomy, pośpiywomy – tela 
z tego życia momy”. Celem jest kultywowanie języka, 
obrzędów występujących na terenie dzielnicy Podlesie, 
a także przybliżenie historii dzielnicy. Planowane są 
comiesięczne spotkania Koła Miłośników Godki i Pie-
śni Śląskiej, w tym trzy spotkania plenerowe w formie 
pikników: Piknik Wiosenny, Święto Zaopusty oraz Rajd 
Solnym Szlakiem. Każde ze spotkań poświęcone będzie 
innemu tematowi, lokalnej historii, z piosenkami i po-
częstunkiem. Projekt skierowany jest do mieszkańców 
w każdym wieku.
 Lokalizacja:
MDK „Południe” fi lia w Podlesiu, Plac zabaw przy ul. 
Zaopusta oraz spacerowy obszar Mostu na ul. Mlecznej. 
Skwer z makietą Szlaku Solnego na Dąbrowie
 Wartość zadania: 
24 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L22/05/VIII
Bezpieczna Dzielnica – Inteligentny System Monito-
ringu w Podlesiu
 Wnioskodawca:
Jacek Szymik-Kozaczko
 Opis zadania:
Zadanie obejmuje instalację dwóch punktów moni-
toringu Katowickiego Inteligentnego System Monito-
ringu i Analizy w dzielnicy Podlesie oraz podłączenie 
ich do miejskiej sieci monitoringu. Jeden z punktów 
znajdowałby się przy podleskiej poczcie tj. w rejonie 
skrzyżowania ulic Uniczowskiej i Zaopusta, nato-
miast drugi na ulicy Uniczowskiej w rejonie sklepu 
Biedronka. W przypadku pierwszego punktu – jego 
odpowiednie zamontowanie pozwoli objąć monito-
ringiem nie tylko ulicę Uniczowską, ale również część 
ulicy Zaopusta oraz rejon Starego Mostu. Montaż ka-
mer w tych punktach spowoduje, iż monitoringiem 
objęte zostanie ścisłe centrum dzielnicy od poczty 
do piekarni Adam jak również rejon podleskiego 
Starego Mostu.
 Lokalizacja:
ul. Uniczowska
 Wartość zadania: 
190 000 zł
 Uwagi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie o charak-
terze dwuletnim. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 
to ok. 5 tys. zł.

 L22/06/VIII
Szkoła na miarę XXI wieku – kontynuacja. Dostoso-
wanie szkoły do potrzeb nowoczesnej edukacji
 Wnioskodawca:
Adela Śmiłowska-Chmura
 Opis zadania:
 Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. K. Miarki w sprzęt multi medialny 
i biurowy. Zakup oprogramowania lT oraz unowocze-

śnienie sieci informatycznej w związku z rosnącymi 
potrzebami w zakresie nauczania, szczególnie naucza-
nia zdalnego. Zakup pomocy naukowych oraz mebli 
szkolnych. Będzie to drugi etap działań w ramach 
budżetu obywatelskiego – pierwsza część została 
zrealizowana w roku 2020. W związku z planowaną 
rozbudową szkoły istnieje konieczność dostosowania 
budynku nie tylko do rosnących potrzeb, ale i este-
tyki i funkcjonalności nowej części, która powstanie 
w roku szkolnym 2022/23.
 Lokalizacja:
ul. Malczewskiego 1
 Wartość zadania: 
114 500 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków bę-
dzie Szkoła Podstawowa nr 21. Zadanie będzie dodat-
kowo dostępne dla mieszkańców, którzy przychodzą 
na zajęcia popołudniowe prowadzone np. w ramach 
Programu Środowiskowego, Uczniowskiego Klubu Spor-
towego czy innych spotkań.

 L22/07/VIII
Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Kato-
wicach z przeznaczeniem na zakup nowości wy-
dawniczych książek i audiobooków oraz funduszy 
na działalność kulturalno-oświatową promującą
czytelnictwo wszystkich mieszkańców dzielnicy.
 Wnioskodawca:
Barbara Róg-Ryszka
 Opis zadania:
Zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków 
oraz pozyskanie funduszy z przeznaczeniem na dzia-
łalność kulturalno-oświatową (prelekcje, odczyty, spo-
tkania autorskie, spektakle teatralne, konkursy literac-
kie i plastyczne, akcja ferie, akcja lato i inne działania 
kulturalno-oświatowe) promujące w dzielnicy rozwój 
czytelnictwa wszystkich mieszkańców dzielnicy dla Filii 
nr 28 MBP w Katowicach ul. Uniczowska 36.
 Lokalizacja:
MBP, fi lia nr 28, ul. Uniczowska 36
 Wartość zadania: 
31 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka Publicz-
na.

 L22/08/VIII
Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologicz-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Podlesia
 Wnioskodawca:
Dorota Fuchs
 Opis zadania:
 „Śląsk dla każdego” to projekt w ramach BO Kato-
wice, bezpłatnych ogólnodostępnych warsztatów 
dla mieszkańców Podlesia, który jest kontynuacją 
projektów z 2018 r., 2019 r., 2020 r. i 2021 r. Warsz-
taty dla mieszkańców to cykl kreatywnych zajęć dla 
dzieci oraz dorosłych, które mają na celu przybli-
żenie ekologii przez zabawę. Na zajęciach zostaną 
wykorzystane rzeczy przeznaczone do wyrzucenia 
takie jak: rolki po papierze toaletowym, plasti kowe 
opakowania czy płyty CD. Używanie takich materia-
łów poszerzy wiedzę dotyczącą segregowania śmie-
ci oraz pozwoli na rozwijanie wyobraźni. Zrobione 
przez siebie przedmioty uczestnicy zabiorą do domu. 
Przewidziano ok. 50 spotkań: warsztaty tematyczne 
związane ze świętami, manualne np. zajęcia z igłą 
i nitką, regionalne „Śląsk na wesoło”, fl orystyczne 
itp. Mott o zajęć: „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkie-
go jak leci”. Realizacja zadania przewidziana jest na: 
styczeń-grudzień 2022r.
 Lokalizacja:
MDK „Południe” w Podlesiu, ul. Sołtysia 25
 Wartość zadania: 
35 000 zł
 Uwagi:
Wydział Kultury – dysponentem środków fi nansowych 
na realizację zadania będzie Miejski Dom Kultury „Po-
łudnie”.

 L22/09/VIII
Miejskie Przedszkole nr 71 – doposażenie placów-
ki w nowoczesne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne 
i zabawki
 Wnioskodawca:
Agata Polańska-Krzos
 Opis zadania:
Zadanie przewiduje doposażenie Przedszkola w no-

woczesne i atrakcyjne dla dzieci pomoce dydaktyczne 
rozwijające między innymi podstawowe umiejętności 
w zakresie kodowania i programowania, a także inne ma-
teriały edukacyjne, sprzęt do zajęć ruchowych, zabawki. 
Zakupione rzeczy wykorzystywane będą podczas zajęć 
edukacyjnych i specjalistycznych, a także w codziennych 
zabawach dzieci w przedszkolu.
 Lokalizacja:
Miejskie Przedszkole nr 71
ul. Michałowskiego 3
 Wartość zadania: 
35 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi nan-
sowych będzie Miejskie Przedszkole nr 71.

 L22/11/VIII
Ławki ze stojakami dla rowerzystów, kosze 
na śmieci, serwisowa stacja rowerowa, elementy
architektury miejskiej wzdłuż chodnika przy ul. Ar-
mii Krajowej od ul. Begonii do ul. Trojoka
 Wnioskodawca:
Beata Bala
 Opis zadania:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w dzielnicy Podlesie przy ul. Armii Krajowej na
odcinku od ul. Begonii do ul. Trojoka w uzupełnienie 
małej architektury wzbogacenie nowopowstałej prze-
strzeni nowej ścieżki rowerowej o ławki dla mieszkańców 
oraz użytkowników ścieżki rowerowej, kosze na śmieci 
oraz punkt serwisowy dla rowerów. 
Projekt zakłada ustawienie:
1.Czterech nowoczesnych ławek ze stojakami dla ro-
werów. 
2. Zakup stałych koszy na śmieci w celu zachowania tego 
miejsce w czystości jest to główna arteria najczęściej 
odwiedzana prze mieszkańców dzielnic.
3.Zakup stanowiska stacji naprawy rowerów.
Stacja naprawcza dla rowerów, przeznaczona jest 
do doraźnej naprawy i regulacji rowerów samodziel-
nie przez użytkownika z wykorzystaniem konstrukcji 
urządzenia jako podstawy oraz narzędzi znajdują-
cych się na wyposażeniu stacji naprawczej. Przydatne 
mogą się jednak okazać także dla rodziców, którzy 
wożą swoje dzieci w wózkach oraz dla niepełnospraw-
nych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do-
datkowo za pomocą stacji będzie można też naprawić 
deskorolki. Dzięki zakupionym elementom ścieżka 
będzie miejscem użytkowym i rekreacyjno – wypo-
czynkowym. Wzrośnie również wartość atrakcyjna 
tego miejsca pod względem estetycznym.
 Lokalizacja:
ul. Armii Krajowej (na odcinku od ul. Trojoka do ul. Be-
gonii)
 Wartość zadania: 
32 800 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 4 tys. zł.

 L22/12/VIII
Bezpieczna droga do celu. Elektroniczny Wyświe-
tlacz Prędkości przy ulicy Armii Krajowej w Podlesiu
 Wnioskodawca:
Beata Bala
 Opis zadania:
Montaż elektronicznego wyświetlacza prędkości służy 
uspokojeniu ruchu i sprzyja poprawie bezpieczeństwa 
na drodze. Urządzenie mierzy prędkość zbliżającego się 
pojazdu i pokazuje prędkość na wyświetlaczu. Pomiar 
prędkości jest dokładny, a liczby na wyświetlaczu wy-
raźne i doskonale widoczne dla kierujących pojazdami.
 Lokalizacja:
1. ul. Armii Krajowej 378 (skrzyżowanie z ul. Marzanny)
2. ul. Armii Krajowej 380 (skrzyżowanie z ul. Marzan-
ny)
3. ul. Armii Krajowej 396
4. ul. Armii Krajowej 404 (skrzyżowanie z ul. Kroku-
sów)
5. ul. Armii Krajowej 424‒426 (skrzyżowanie z ul. 
Chryzantem)
6. ul. Armii Krajowej 486 (skrzyżowanie z ul. Trojoka – 
na wysokości India Garden)
7. ul. Armii Krajowej 498
8. ul. Uniczowska 4 (przy byłym sklepie U Ewalda)
9. ul. Uniczowska 20 (przy sklepie Biedronka)
 Wartość zadania: 
23 000 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 2 tys. zł.

 L22/13/VIII
Bezpieczni na pasach – ledowe oświetlenie 9 przejść 
dla pieszych w Podlesiu
 Wnioskodawca:
Agnieszka Gargas-Zielińska
 Opis zadania:
Projekt zakłada montaż ledowego oświetlenia nad dzie-
więcioma przejściami dla pieszych na ul. Armii Krajo-
wej i Uniczowskiej w Podlesiu. Po zmroku, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym oraz podczas opadów 
deszczu, piesi są mało widoczni. Dodatkowo, często 
na Podlesiu wieczorami pojawia się mgła. Oświetle-
nie ledowe sprawdza się już w wielu polskich miastach 
i znacznie poprawia bezpieczeństwo zarówno pieszych 
(a w szczególności dzieci), jak i kierowców.
 Lokalizacja:
1. ul. Armii Krajowej 378 (skrzyżowanie z ul. Marzan-
ny)
2. ul. Armii Krajowej 380 (skrzyżowanie z ul. Marzan-
ny)
3. ul. Armii Krajowej 396
4. ul. Armii Krajowej 404 (skrzyżowanie z ul. Kroku-
sów)
5. ul. Armii Krajowej 424‒426 (skrzyżowanie z ul. 
Chryzantem)
6. ul. Armii Krajowej 486 (skrzyżowanie z ul. Trojoka – 
na wysokości India Garden)
7. ul. Armii Krajowej 498
8. ul. Uniczowska 4 (przy byłym sklepie U Ewalda)
9. ul. Uniczowska 20 przy sklepie Biedronka)
 Wartość zadania: 
247 500 zł
 Uwagi:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 2 tys. zł.

 L22/16/VIII
Szachowe Podlesie
 Wnioskodawca:
Łukasz Brożek
 Opis zadania:
 W ramach projektu będą prowadzone zajęcia szachowe 
dla wszystkich chętnych dzieci uczęszczających do szko-
ły nr 21 w Podlesiu. Podczas zajęć dzieci nauczą się 
podstaw królewskiej gry, która uczy logicznego i stra-
tegicznego myślenia, a także zasad fair-play. W ramach 
projektu przeprowadzimy także cykl turniejów szacho-
wych dla chętnych dzieci zakończonych Memoriałem 
im. Bolesława Holeckiego otwartym dla mieszkańców 
Podlesia.
 Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Malczewskiego 1
 Wartość zadania: 
24 000 zł
 Uwagi:
Wydział Edukacji i Sportu – dysponentem środków fi -
nansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 21.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 

Bezpieczna droga do celu. Elektroniczny Wyświe-
tlacz Prędkości przy ulicy Armii Krajowej w Podlesiu

Montaż elektronicznego wyświetlacza prędkości służy 
uspokojeniu ruchu i sprzyja poprawie bezpieczeństwa 
na drodze. Urządzenie mierzy prędkość zbliżającego się 
pojazdu i pokazuje prędkość na wyświetlaczu. Pomiar 
prędkości jest dokładny, a liczby na wyświetlaczu wy-
raźne i doskonale widoczne dla kierujących pojazdami.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów – szacunkowy roczny koszt 

nansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 21.

www.bo.katowice.eu



GŁOSOWANIE 
W dniach od 6 do 19 września 2021 r.
Uprawnionymi do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy Katowic – nie ma ogra-
niczenia wiekowego. Automatycznie, w systemie głosowania znajdują się osoby, które 
w dniu 24 sierpnia 2021 r. były zameldowane w Katowicach i posiadały nadany nr PESEL. 

Osoby, które nie posiadają nr-u PESEL bądź są mieszkańcami niezameldowanymi w Kato-
wicach, mogą dopisać się do rejestru osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. Można 
to zrobić przez dwa tygodnie trwania głosowania w Stacjonarnym Punkcie Głosowania, 
mieszczącym się w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze w budynku Urzędu Miasta 
Katowice przy Rynku 1 – w dniach i godzinach pracy urzędu. Drugim sposobem jest dopisa-
nie się do rejestru w miejscach stacjonowania Mobilnych Punktów Głosowania, w których 
pojawią się pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej.

MOBILNE PUNKTY GŁOSOWANIA:
W dzielnicowych fi liach Miejskiej Biblioteki Publicznej możesz skorzystać z komputera 
i samodzielnie oddać głos w dniach i godzinach pracy ich funkcjonowania. Natomiast 
w wyznaczone dni, między 6 a 19 września, w głosowaniu pomagać będą urzędnicy, którzy 
pojawią się w każdej z 22 jednostek pomocniczych. Dokładne lokalizacje Mobilnych Punktów 
Głosowania znajdują się w tabeli obok.
Pamiętaj! Aby zagłosować w Stacjonarnym lub Mobilnym Punkcie Głosowania należy wziąć 
ze sobą dokument tożsamości, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia legitymację szkolną 
lub inny dokument potwierdzający posiadanie nr PESEL. 

BUDŻET OBYWATELSKI  www.bo.katowice.eu24
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JAK TO ZROBIĆ W 5 KROKACH:

Wejdź na stronę www.bo.katowice.eu 
i kliknij zakładkę lub baner „GŁOSOWANIE”.

Wpisz swój nr PESEL oraz nazwisko 
panieńskie matki i zaznacz, że zapoznałeś 
się i akceptujesz zasady głosowania 
oraz przetwarzania danych osobowych 
i Regulamin BO.

Oddaj swoje głosy na projekty ogólnomiejskie 
i lokalne. Pamiętaj, że do dyspozycji masz 
3 głosy na zadania dzielnicowe i 3 na 
zadania ogólnomiejskie – szkoda żeby się 
zmarnowały!

Wprowadź numer telefonu komórkowego 
(bez prefi ksów), na który zostanie wysłany 
do Ciebie SMS z kodem niezbędnym do 
potwierdzenia oddania głosu.

Wprowadź otrzymany kod i tym samym potwierdź 
oddanie głosu – jeśli tego nie zrobisz Twój głos 
nie zostanie zapisany w systemie, a tym samym 
nie zostanie uwzględniony w głosowaniu. Po 
potwierdzeniu oddania głosu kodem z sms nie 
będziesz mieć możliwości zmiany swojej decyzji ani 
ponownego głosowania – głosować można tylko raz!

GŁOSOWANIE

Nazwisko panieńskie matki

Twój nr PESEL

KOD SMS: 1234

Tel: 123 456 789

1 1 1

1 1 1

W przypadku pytań bądź problemów z głosowaniem skontaktuj się z Wydziałem 
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice:
tel. 32 259 31 42 | 32 259 31 43 | e-mail: budzetobywatelski@katowice.eu

TO PROSTSZE NIŻ MYŚLISZ. DO DZIEŁA!

DYŻURY PRACOWNIKÓW UMK W MOBILNYCH PUNKTACH GŁOSOWANIA: 

JEDNOSTKA POMOCNICZA
MIEJSCE DZIAŁANIA 
MOBILNEGO PUNKTU 
GŁOSOWANIA

ALTERNATYWNE MIEJSCE 
DZIAŁANIA MOBILNEGO 
PUNKTU GŁOSOWANIA 
NA WYPADEK NIEPOGODY

TERMIN 
DZIAŁANIA

JP NR 1 ŚRÓDMIEŚCIE Plac Miarki
Stacjonarny Punkt Głosowania 
w Biurze Obsługi Mieszkańców 
(czynny w dniach i godzinach pracy 
BOM przez cały czas głosowania)

8.09.2021
9.00-11.00

JP NR 2 ZAŁĘSKA HAŁDA 
– BRYNÓW CZĘŚĆ 
ZACHODNIA

Okolice Filii nr 32 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Grzyśki 19a

Filia nr 32 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Grzyśki 19a

8.09.2021
9.00-11.00

JP NR 3 ZAWODZIE
Teren przed Miejskim 
Domem Kultury 
„Bogucice-Zawodzie”, ul. 
Marcinkowskiego 13

Miejski Dom Kultury „Bogucice-
Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13

13.09.2021
9.00-11.00

JP NR 4 OIEDLE 
PADEREWSKIEGO 
– MUCHOWIEC

Plac zabaw przy budynku 
ul. Sikorskiego 24

Filia nr 23 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Paderewskiego 65

15.09.2021
12.00-14.00

JP NR 5 BRYNÓW 
CZ. WSCHODNIA – 
OSIEDLE ZGRZEBNIOKA

Przystanek tramwajowy 
Brynów Słowików

Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Brynowska 53a

9.09.2021
9.00-11.00

JP NR 6 LIGOTA – 
PANEWNIKI Plac Miast Partnerskich Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, ul. Franciszkańska 25
16.09.2021
9.00-11.00

JP NR 7 ZAŁĘŻE Plac Londzina Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Gliwicka 93

9.09.2021
12.00-14.00

JP NR 8 OSIEDLE WITOSA Plac Herberta Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Witosa 18b

9.09.2021
9.00-11.00

JP NR 9 OSIEDLE 
TYSIĄCLECIA

Wodny Plac Zabaw 
na Osiedlu Tysiąclecia

Filia nr 25 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Bolesława 
Chrobrego 2

9.09.2021
12.00-14.00

JP NR 10 DĄB Skwer Augustyna Pająka Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Krzyżowa 1

14.09.2021
9.00-11.00

JP NR 11 WEŁNOWIEC – 
JÓZEFOWIEC Skwer Walentego Fojkisa Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, ul. Bytomska 8a
14.09.2021
12.00-14.00

JP NR 12 KOSZUTKA Plac Grunwaldzki, 
przy pomniku „Rodzina”

Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Grażyńskiego 47

8.09.2021
12.00-14.00

JP NR 13 BOGUCICE
Plac przed Miejskim 
Domem Kultury 
„Bogucice -  Zawodzie”

Miejski Dom Kultury „Bogucice-
Zawodzie”, ul. Markiefk i 44a

13.09.2021
12.00-14.00

JP NR 14 DĄBRÓWKA 
MAŁA Park w Dąbrówce

Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Strzelców 
Bytomskich 21b

8.09.2021
12.00-14.00

JP NR 15 SZOPIENICE –

BUROWIEC

Pomnik „Powstańca 
Śląskiego” 
przy VI Liceum 
Ogólnokształcącym

Filia nr 19 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Obrońców 
Westerplatt e 10

16.09.2021
9.00-11.00

JP NR 16 JANÓW - 
NIKISZOWIEC Plac Wyzwolenia

Muzeum Historii Katowic 
- Dział Etnologii Miasta, ul. 
Rymarska 4

15.09.2021
12.00-14.00

JP NR 17 GISZOWIEC Skwer przy ul. Wojciecha, 
obok sklepu Biedronka

Miejski Dom Kultury „Szopienice-
Giszowiec”, Plac pod Lipami 1

15.09.2021
9.00-11.00

JP NR 18 MURCKI Plac Kasprowicza Filia nr 26 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Goetla 2

14.09.2021
9.00-11.00

JP NR 19 PIOTROWICE – 
OCHOJEC

Plac przed Filią nr 9 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Jankego 
183

Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Jankego 183

16.09.2021
12.00-14.00

JP NR 20 ZARZECZE
Plac przed fi lią
Miejskiego Domu Kultury 
„Południe”, ul. Stellera 4

Miejski Dom Kultury „Południe”, 
ul. Stellera 4

13.09.2021
12.00-14.00

JP NR 21 KOSTUCHNA
Plac przed Miejskim 
Domem 
Kultury „Południe”,
ul. T. Boya-Żeleńskiego 38

Miejski Dom Kultury „Południe”, 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

14.09.2021
12.00-14.00

JP NR 22 PODLESIE
Przed wejściem do Filii 
nr 28 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, 
ul. Uniczowska 36

Filia nr 28 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Uniczowska 36

13.09.2021
9.00-11.00

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 29 września 2021 r. 
na stronie www.bo.katowice.eu




